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Sammanfattning 
 

Den globala konkurrensen hårdnar och utvecklingstakten inom industrin går allt fortare, detta 

leder företagen till nya utmaningar. Nya utmaningar är svåra att hantera speciellt för små- och 

medelstora företag, SMF då de inte har samma kunskap och ekonomiska förutsättningar som 

stora företag. Detta projekt syftar att förbättra konkurrensfaktorn i SMF genom att tillämpa 

statistisk processtyrning och därmed höja deras kvalitet. Denna problemlösningsmetodik 

används oftast av stora företag inom industrin, sjukvård och livsmedelsbranschen. De som 

även producerar i små serier finner problem med införa och använda metodiken på grund av 

trösklar som kostnad för att samla in data, antalet artiklar och otillräcklig data för 

beslutsunderlag.  

 

För uppnå syftet har målet varit att ta fram ett hållbart arbetssätt för statistisk processtyrning 

för små- och medelstora företag som tillverkar i små serier. Arbetssättet skapades efter 

erfarenhet från en pilotstudie på ett fallföretag enligt Sex Sigma och en litteraturstudie. I 

pilotstudien behandlades processkartläggning, mätsystemanalys, styrdiagram, 

normalfördelningsantagandet, korrelationsanalys, duglighetsstudier, orsak-verkan diagram 

och hypotesprövning. Detta genererade förbättringsförslag för att eliminera urskiljbara 

variationskällor för fallföretaget.  

 

Det studien kommit fram till är att för att lyckas med implementation av statistisk 

processtyrning på smidigaste sätt bör en cyklisk metodik användas som utgår från ledning, 

samarbete, teknik och statistik. Där ledningen har den centrala rollen för att göra arbetet 

effektivt, lärorikt och utvecklande samt att de måste skapa kontinuitet i arbetet och visualisera 

resultat för alla. Samarbete måste genomsyra hela företaget genom tydlig kommunikation i 

workshops och mellan avdelningar. Vid tillverkning av små serier ska alla artiklar indelas i 

olika produktfamiljer för att kunna dra generella slutsatser om liknande artiklar. Vid 

användande av statistik ska alla i företaget prata samma “statistiska språk” genom att använda 

samma programvara och använda likvärdiga styrdiagram för att tydliggöra kommunikation. 

Om företag lyckas med dessa punkter finns goda förutsättningar att använda Sex Sigma.  
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Summary 

 

Global competition is getting harder and industrial development is moving faster, this is 

leading to new challenges for companies. New challenges are difficult to deal with especially 

for small and medium-sized businesses, SME as they do not possess the same knowledge and 

financial conditions as large companies. This project aims at improving the competitive 

factor for SME by applying statistical process control and thereby raising their quality. This 

problem solving methodology is usually used by large companies in industries, healthcare 

and the food industry. Those who also produce in small series find problems with 

introducing and using methodologies due to obstacles such as cost of collecting data, the 

number of articles and insufficient data for decision making. 

 

To achieve the aim of the study, the goal has been on developing a sustainable statistical 

process management approach for small and medium-sized enterprises that manufacture in 

small series. The approach was created after experience from a pilot study according to Six 

Sigma on a case company and a literature study. The pilot study gathered data from a process 

and treated process mapping, measurement system analysis, control charts, normal 

distribution tests, correlation analysis, capability studies, cause and effects diagram and 

statistical hypothesis testing. This generated suggestions for improvement to eliminate 

special causes of variation for the case company. 

 

The study established that a successful implementation of statistical process control has a 

cyclical methodology based on management, collaboration, technology and statistics. Where 

management has the central role to create an environment that is effective, educational and 

developmental, and that they must create continuity and visualize the results for everyone. 

The collaboration must permeate the entire company through clear communication in 

workshops and between departments. When producing in small series, all articles should be 

divided into different product families in order to draw general conclusions about similar 

articles. When using statistics, everyone in the company should speak the same "statistical 

languages" by using the same software and using equivalent control charts to simplify 

communication. If the company succeeds with these factors, there will be good opportunities 

to use Sex Sigma. 
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Abstract 

 

Konkurrensen hårdnar och utvecklingstakten inom industrin går allt fortare, detta leder 

företagen till nya utmaningar. Nya utmaningar är svåra att hantera speciellt för små- och 

medelstora företag, SMF eftersom de inte besitter samma kunskap och ekonomiska 

förutsättningar som stora företag. Detta projektet syftar att förbättra konkurrensfaktorn i SMF 

genom att tillämpa statistisk processtyrning och därmed höja deras kvalitet. För uppnå syftet 

har målet varit att ta fram ett hållbart arbetssätt för statistisk processtyrning för produktion i 

små serier. 

 

En fallstudie enligt DMAIC som är Sex Sigmas primära arbetsgång har använts för att skapa 

erfarenhet om variation och finna ett arbetssätt. Studien fastställer att en lyckad 

implementation av statistisk processtyrning har en cyklisk metodik som utgår från ledning, 

samarbete, teknik och statistik. De statistiska aspekterna i arbetssättet redogörs i ett 

flödesschema.  

 

Nyckelord: kvalitet, Sex Sigma, DMAIC, Statistisk processtyrning, variation, implementering, 

Små- och medelstora företag, SMF, små serier, processkartläggning, flödesschema, 

mätsystemanalys, styrdiagram, normalfördelningsantagandet, korrelationsanalys, 

duglighetsstudier, orsak-verkan diagram, hypotesprövning, produktionsutveckling  
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Förord 

 

Detta projekt är den avslutande delen på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbete har utförts på Växjöfabriken Produktions AB 

under perioden januari -maj 2017. Examensarbetet har gett oss både teoretiska och 

praktiska lärdomar om hur kvalitetsteknik tillämpas i verkligheten. Förhoppningen är att 

arbetet kommer vara till nytta för Växjöfabriken men även för övriga små- och medelstora 

företag som strävar efter hållbara och ständiga förbättringar. Det finns ett flertal personer 

som har visat intresse och som har bidragit på ett eller annat sätt till resultatet.  

 

Först och främst vill vi tacka Malin Ivarsson och Lars Alrutz på Växjöfabriken som har under 

arbetets gång bidragit och gjort projektet möjligt. Vi vill också rikta ett stort tack till 

operatörerna Ardian, Åsa, Gazmend och Petros för deras tålmodighet, engagemang och 

expertkunskaper. 

 

Vid Linneuniversitet riktar vi ett stort tack till vår handledare Anders Ingwald och 

verkstadstekniker Mats Almström, för att deras stöd och bidrag med värdefull information. 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel presenteras projektets bakgrund som ger läsaren förståelse för relevansen av 

problemet. Kapitlet avslutas med avgränsningar och en företagsbeskrivning av fallföretaget. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Den globala konkurrensen hårdnar och utvecklingstakten inom industrin går allt fortare, detta 

leder företagen till nya utmaningar[1]. I dagsläget har Sverige höga löner inom industrin och 

för att kunna fortsätta med det måste Svenska industrier ständigt förändra och effektivisera.  

Höga krav på ökad flexibilitet och lönsamhet leder till att företag måste prioritera och arbeta 

rätt från början[2]. Företag måste inse koppling mellan hög lönsamhet och en förbättrad 

kvalitet. Montgomery menar att kvalitet är faktorn som ligger till grund till inköpsbeslut och 

därmed lönsamhet[3]. Att förbättra kvalitet är den viktigaste faktorn som leder till framgång, 

tillväxt och ökad konkurrenskraft.  

 

Anledningen till att kvalitet fått stort fokus inom industrin är på grund av det framgångsrika 

konceptet Lean som skapades på 1950-talet i Japan och används än idag [4]. Konceptet 

bygger på ständiga förbättringar och kvalitetsstyrning som utgår från kundens behov, 

förväntningar och reducering av olika former av slöseri såsom kassation och reklamationer 

[2]. Vid införandet av Lean i Japan ökade utvecklingstakten hastigt och omvärlden blev 

imponerad. I västvärlden, främst USA infördes därför ett nytt angreppssätt som kallas Sex-

Sigma, för att kunna möta utvecklingstakten i Japan. Sex Sigma fokuserar på minskning av 

variationen i viktiga produktegenskaper till den nivå där avvikelser är ytterst osannolikt [3]. 

Orsak till avvikelser är på grund av variation som skapas i processen. Idag har Sex Sigma fått 

ett stort intresse för dess potential till kostnadsbesparingar [2, 5]. Från metoden Sex Sigma 

anknyts olika analytiska faktabaserade verktyg med hög fokus på resultat varav ett verktyg 

som idag heter statistisk processtyrning (SPS). SPS skapades på 1920-talet av statistikern 

Walter Shewhart och är ett effektivt sätt att övervaka, styra och förbättra processer som 

resulterar i högre produktkvalitet genom minskning av kvalitetsbrister. Statiska verktyg 

arbetar utifrån att studera historisk data och få information om processen som används för att 

påverka framtidens resultat [6]. Verktyget SPS skapades med syfte att förbättra 

masstillverkningen inom industrin, men kan även användas på såväl sjukhus som i 

livsmedelsindustrin. 

 

Företag arbetar med att reducera ställtider och just-in-time för att bli mer flexibla. På sätt kan 

företag arbeta med små serier och därmed erbjuda snabba leveranser, mindre 

beställningskvantiteter och hög kvalitet [7, 8]. Vanliga problem som förekommer med små 

serier är otillräcklig- och korrelerat data samt missvisande styrgränser i styrdiagrammet samt 

höga kostnader för insamlingen av data [3]. Små- och medelstora företag är därför tvungna 

att anpassa arbetssättet för SPS.  
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Oakland skriver att vid implementation av statistisk processtyrning ska det finnas ett 

engagemang genom hela företaget men som måste starta vid ledningen [9]. En lyckad 

implementation handlar inte bara om statistik eller kontroll utan det handlar om hur 

målinriktad företaget är. Vilket företag det än är representerar de kvalitetens hörnstenar: 

kvalitet, leveransprecision och pris. Ett företag har alltid ett rykte som är kopplat till deras 

produktkvalitet och är nyckeln till företagets och medarbetarnas framgång. 

1.2 Syfte  

 

Projektet syftar till att förbättra konkurrensfaktorn i ett företag genom att introducera ett 

arbetssätt för reducering av variation genom tillämpning av statistisk processtyrning. 

Projektet ska leda till en ökad förståelse om hur en viss produktion fungerar och hur felkällor 

och variation hittas och angrips. Projektet kommer även att analysera det nuvarande 

tillståndet för en kritisk artikel för att redogöra hur arbetssättet kan se ut för ett företag som 

tillverkar i små serier. Vidare kommer även problematiken med hur SPS anpassas för små- 

och medelstora företag med små serier enligt Sex-Sigma metodologi. I företag som tillverkar 

i små serier finns oftast många olika artiklar som tillverkas och därmed fås lite data per 

artikel, det medför problem vid statistisk processtyrning och som därför kommer behandlas.  

 

Projektet syftar till att ge stöd för små- och medelstora företag som tillverkar i små serier och 

vill implementera statistisk processtyrning. En pilotstudie enligt Sex Sigma kommer att 

genomföras på det aktuella fallföretaget för att hitta problematik och lösningar för att finna 

och anpassa ett arbetssätt. 

1.3 Avgränsningar 

 

Projektet är avgränsat på grund av den tillgängliga tiden som motsvarar 22,5 högskolepoäng. 

Författarna har därför beslutat att göra vissa avgränsningar. 

 

● Projektet kommer att fokusera på implementeringen av statistisk processtyrning vid 

tillverkning av små serier. Vilka delar som kommer vara annorlunda vid en lyckad 

implementation och hur företag tar sig dit. Implementeringsprocessen tar tid och 

kommer därför inte att följas upp i detta arbete. 

● Projektet kommer visa ett arbetssätt om hur en specifik detalj utvärderas som 

ledningen på fallföretaget anser vara kritisk. Moment som kommer att behandlas är 

analys av mätsystem, normalfördelningsantagandet, korrelation, statisk jämvikt, 

maskin- och processduglighet. 

● Mätningar genomförs på fallföretagets processer, variationskällor från tidigare 

processer behandlas inte. 

● Attributdata som inte kan mätas på en kontinuerlig skala kommer uteslutas.  

● Författarna kommer att förutsätta att läsaren av rapporten har grundläggande 
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kunskaper inom statistik, tillverkningsmetoder och kvalitetsteknik. 

● Endast valda verktyg från DMAIC kommer att behandlas i rapporten. Fler verktyg 

finns att tillgå men beskrivs inte i teorin. 

● Implementationen av statistisk processtyrning samt data i rapporten bygger på 

information och mätningar från fallföretaget som utfördes under tidsperioden januari 

till april 2017. 

1.4 Växjöfabriken Produktions AB 

 

Växjöfabriken koncentrerar sig på skärande bearbetning av gjutgodskomponenter men 

kompletterar med montering, målning och provtryckning [10]. Bearbetning sker i en 

automatiserad maskinpark som består av flera olika maskiner och robotar som arbetar i celler. 

De tillhandahåller bland annat fordon-, pump-, ventil- och traditionell verkstadsindustri med 

aktörer som SKF, Scania och Volvo “Växjöfabrikens ambition är att med erfarenhet och 

kunskap vara bland de absolut bästa inom gjutgodsförädling till svensk industri”. Företaget 

arbetar ständigt med utveckling genom att skapa en kultur med engagerade medarbetare där 

ständiga förbättringar ska vara naturligt. Växjöfabriken erbjuder inte bara skärande 

bearbetning utan i samråd med kunden erbjuder Växjöfabriken en helhetslösning där de är 

involverad i utveckling, konstruktion, kvalitet och eftermarknadsarbete av en produkt.  

 

Växjöfabrikens målsättning är att överträffa kundens behov och förväntning genom att 

ständigt styra, övervaka och förbättra processer och därmed uppfylla nya kvalitetsmål. För att 

uppnå detta arbetar företaget med processens precision och noggrannhet. Det vill säga att 

leverera artiklar som är centrerade nära målvärdet och som har en liten spridning. Processens 

prestanda följs upp med regelbundna mätkontroller under bearbetningen. 

Framgångsfaktorerna ligger i medarbetarnas kompetens, drivkraft och viljan att leverera hög 

kvalitet. Växjöfabriken strävar ständigt efter en positiv attityd kring det gemensamma 

kvalitetstänket bland personalen. Därtill säkerställs artiklarnas kvalitet med hjälp av ett 

kvalitets- och ledningssystem som är noggrant underhållet och dokumenterat enligt ISO 

9001:2015 och ISO 14001:2015. 

 

Växjöfabriken ägs av ett svenskt familjeägt investmentbolag som heter Pomonagruppen. Ett 

bolag som genom långsiktighet och med god kunskap inom industrin utvecklar bolag.  

Växjöfabrikens lokaler finns i Växjös norra industriområde. En andel av lokalen hyrs ut till 

ett systerbolag som heter Perfecta Pump. Men i mitten av 2017 kommer bolaget att flytta ut 

då Växjöfabriken har nya mål och visioner. Växjöfabriken har runt 30 anställda och omsatte 

år 2015 cirka 41 miljoner kronor vilket var en ökning från föregående år. 
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2. Metod 

 
I detta metodavsnitt behandlas metodteori och de val som gjorts. Kapitlet inleder med att 

redogöra tillvägagångssättet för hela arbetsgången i studien. Övriga moment som behandlas i 

kapitlet är projektets ansats, forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, databearbetning samt 

projektets validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Arbetsgång 

 

För att kunna upprätta syftet med att implementera ett arbetssätt behövs en överblick samt en 

djupgående utredning av variation inom en process. Därmed har författarna bestämt att en 

fallstudie är lämpligast för ändamålet. En fallstudie kännetecknas av “ett fall som behandlar 

en eller ett fåtal fall, men ofta ur flera synvinklar” [11] för att få en djupare förståelse för hela 

processen och dess beteende. Harboe förklarar att för att få en djupare insyn på ett enskilt fall 

där avgränsningar existerar måste alla hål och kanter undersökas inom problematiken [12]. 

Svårigheter vid fallstudier är att fallet måste begränsas och det kan vara svårt att fastställa 

exakt vilken data som ska användas och vilken data som ska uteslutas [13]. Fallstudien 

kommer att vara kvalitativ då den inriktar sig på att framställa ett generellt arbetssätt mer än 

att få ett mätbart resultat. Studien anses därmed  mindre lämpad för grundliga analyser men 

desto mer lämpad för en framställning av ett tillstånd. Denscombe skriver dock att det inte är 

något som är helt fastställt och den som upprättar en fallstudie bör vara noggrann och 

försiktig med detaljer.   

 

För att kunna hitta ett bra generaliserat arbetssätt måste de kritiska punkterna lokaliseras i 

processen. För att kunna hitta dessa är det bra att ha erfarenhet från en riktig händelse samt 

teori. Författarna har därför valt att utföra en fallstudie i mindre skala, en så kallad 

pilotstudie. En pilotstudie är en undersökning där riktiga händelser testas för att få en större 

uppfattning om hela processen eller företaget [14]. Urvalet av händelser måste vara 

tillräckligt stort för att undersökningen ska spegla företagets utsträckning och kunna hitta de 

viktigaste variationerna. Ifall detta uppnås och att undersökningen är genomförd korrekt 

kommer studien ge bra erfarenhet och insikt av processen samt företaget. 

2.2 Validitet och reliabilitet 

 

För att ett projekt ska uppehålla hög kvalitet måste en hög validitet och reliabilitet uppnås i 

rapporten [12]. För att uppnå validitet måste det finnas en röd tråd i hela projektet, från 

problemformulering till slutsatserna. Validitet kan delas upp i två kategorier, intern och 

extern validitet. Den interna validiteten handlar om att skapa relevans till 

problemformuleringen medan den externa handlar om att skapa giltighet i förhållande till 

verklighet. 
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Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i insamlad data, att lita på data för att kunna lita på att 

rätt slutsatser dras [12]. Vid datainsamling finns två frågor att ha i åtanke:” Är datan stabil? 

Hur pålitlig är dina mät- och analysredskap?”. Handlingar som upprättar trovärdighet i ett 

projekt kan vara att fältet studerats länge, uthålligt observerande, triangulering (söka efter 

negativa utfall), användning av lämpliga källor, att sakkunniga människor kontrollerar 

resultaten [15]. 

 

I tabell 1 visas vad författarna ska göra för att försäkra projektets validitet samt reliabilitet. 

 

Tabell 1: Validitet och reliabilitet i projektet 

Validitet Reliabilitet 

Flera källor används för att säkerhetsställa 

varierad och detaljrik teori 

Mätsystemanalys 

Tre opponeringar där andra studenter samt 

examinator får granska projektet 

Minitab datorprogram(ta bort mänsklig 

faktor vid skapande av styrdiagram) 

 Kvalitetstekniker ska granska arbetet 

 Författarna dokumenterar observationer och 

tar data direkt från datakälla 

 Använda analysverktyg som är förankrade i 

teorier inom kvalitetsutveckling 

 Nära till företaget, regelbunden och god 

kontakt 

 Triangulering 

 

2.3 Forskningsstrategi 

 

En väsentlig del av kvalitetsförbättringar och Sex Sigma är insamling av data. Enligt 

Bergman och Klefsjö ska det innan datainsamlingen bestämmas vilken typ av data som 

behövs för att belysa problemet [2]. Studiens primärdata kommer huvudsakligen bestå av 

kvantitativ data, intervjuer, observationer och sekundärdata av litteratur och tidigare skrivna 

forskningsartiklar. Befring menar att primärdata samlas in för att bilda ett analysunderlag och 

samlas under studiens arbetsgång. Sekundärdata är data som redan samlats in för andra 

ändamål [16].  

2.4 Vetenskaplig aspekt 

 

Empirin i studien består av kvantitativ och kvalitativ data. Enligt Lagerholm bygger 

kvantitativa undersökningar på räknebara uppgifter som ger ett överskådligt resultat, medan 

kvalitativa bygger på djupare närstudier [17].  Projektets övergripande resultat är 

huvudsakligen kvalitativ och kommer att bygga på erfarenhet från observationer, intervjuer 

och en litteraturstudie. Målet med studien är att genom litteraturstudie samt erfarenhet från en 
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pilotstudie ta fram en generaliserad arbetsgång för implementation av statistisk 

processtyrning för små- och medelstora företag som tillverkar i små serier. Arbetsgången 

kommer att ligga till grund för de rekommendationer som tas fram för studiens specifika 

företaget. I studien kommer diverse typer av diagram att användas. Nackdelen enligt 

Lagerholm är att ingen djupare förståelse fås och om varför det är så.  

 

2.5 Forskningsmetod 

 

Både induktiva och deduktiva forskningsmetoder kommer att användas. Induktiv forskning 

beskrivs som observation och analysering av händelser som leder till hypoteser och kan leda 

till nya teorier [16]. Vilket i detta fall är observation av en process samt litteraturstudie som 

leder till en generalisering av ett arbetssätt för SPS. Deduktiv metod utgår från teori för att 

skapa hypoteser som vidare testas i verkligheten, detta förknippas oftast med kvantitativ data. 

Det innebär att teori om SPS och dess verktyg kommer tillämpas och hypotesprövning mot 

verkligheten kommer utföras för att hitta kritiska punkter till variation.  

2.6 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Kvantitativa metoder kopplas ofta ihop med begreppet “positivism”. Rosenqvist och Andren 

menar att positivism “utgår från att vetenskap ska syssla med sådant som kan fastställas som 

objektivt sant och som bygger på empirisk grund” [17]. Det innebär observation av 

verkligheten och fastställande med säkra matematiska samband och sakförhållanden. Ifall 

positivism inte används kan en hermeneutisk metod användas som riktar in sig på att öka 

förståelse genom att beskriva, tolka och utveckla olika fenomen. I studien kommer en 

kombination mellan positivism och hermeneutik att användas. Kvantitativ data i studien är 

positivistisk då erkände matematiska formler gällande stabilitet och duglighet kommer 

användas för att omvandla data till en mer begriplig nivå. Kvalitativ data kommer användas 

till hermeneutisk metod för att successivt öka författarnas kunskap och bidra till förståelse om 

hur det optimala arbetssättet för SPS kan se ut. Kunskaper om företagets kultur, arbetssätt, 

rutiner i kombination med litteraturstudie kommer att ingå. 

2.7 Datainsamlingsmetod 

 

Innan studie på tillverkningsprocesser ska relevant litteratur studeras. Informationen ska 

sedan fungera som underlag för analys och underlätta för författarnas förståelse. Vid 

litteratursökning är det viktigt att använda litteratur som är anknuten till undersökningsfrågor 

[18]. Teoretiska kunskaper om mätsystemanalys, statistisk processtyrning och 

duglighetsstudier ska samlas in inför arbetets praktiska moment, ett moment där stora delar 

av mätdata samlas in. Linneuniversitetets sökverktyg Onesearch, Taylor & Francis och Web 

of science kommer att användas för att skapa rapportens teoretiska referensram. Utöver dessa 
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elektroniska källor kommer även böcker används där majoriteten finns hos 

Linneuniversitetets bibliotek. 

 

Innan datainsamling ska deltagande observationer genomföras för att få förståelse om hur 

processen går till. Deltagande observationer innebär att forskaren själv genomför 

datainsamlingen genom att lyssna på operatörer medan de handlar, uttrycker åsikter eller är 

inblandade i händelser [14]. Grønmo tar upp att under genomförande är det bäst att vara så 

öppen som möjligt, för att operatörernas beteende inte ska förändras under studien.  

 

Handledare på företaget kommer att göra ett elektroniskt inlägg om vistelsen på företaget och 

vad som är syftet. På så sätt kommer operatörerna vara medvetna om vistelsen som därmed 

ökar deras acceptans och förtroende gentemot författarna. I tre veckor ska författarna 

observera två tillverkningsprocesser som senare kommer att behandlas i studien. Under denna 

tid ska författarna ta del av kultur, rutiner, arbetssätt samt vanliga problem som kan 

förekomma. Kulturen grundar sig till stor del på företagets styrning och därför ska författarna 

ta del av företagets möten och hur det påverkar operatörens vardag. På så sätt ges en bra bild 

av vad som anses vara betydelsefullt. 

 

Det är inte möjligt att se och höra allt som pågår i fältet vid varje tidpunkt [14]. Därför 

kommer författarna använda sig av triangulering. Ely m. fl. menar att triangulering sker när 

två eller flera typer av metoder stämmer överens och som styrker ett bevis [15]. I studien 

kommer en händelse att styrkas genom att kombinera kvantitativ data med informella 

intervjuer. Informella intervjuer bygger på ett “samtal” mellan författare och olika 

respondenter [14]. I en informell intervju förbereds inte frågor eller svarsalternativ. Istället 

förbereds ett tema som intervjun ska handla om. Detta valdes då författarna vill skapa 

förtroende och acceptans gentemot operatörerna och därmed anses det olämpligt med 

strukturerad utfrågning. 

2.8 Databearbetning 

 

Enligt Montgomery ska mätsystemet undersökas först, sen statistisk jämvikt och sist 

duglighet i processen [3]. Därmed har författarna valt att dela upp pilotstudiens praktiska 

moment i två faser, mätsystemanalys och statistisk jämvikt. Kvantitativ data kommer 

analyseras och tolkas i programvaran Minitab. Bland annat hypotesprövning, Gage R&R 

studie, trendanalys, autokorrelationtest, styrdiagram, normalitetstest och histogram kommer 

att skapas med hjälp av statistikprogram. För att utvärdera duglighet och jämvikt i kommer 

samma data användas. Studiens informella intervjuer kommer huvudsakligen redogöras i ett 

orsak-verkan diagram. 
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2.9 Källkritik 

 

Innan en källa används ska det undersökas om källan är utförd på ett professionellt och 

godtagbart sätt. Enligt Grønmo finns det fyra typer av källkritiska bedömningar att vara 

medveten om [14]. De fyra typer som nämns är tillgänglighet, relevans, autenticitet och 

trovärdighet. Det kan inträffa att källan som ska studeras inte är tillgänglig, inte låter sig 

observeras, intervjuas eller att ett företag inte tillåter förfogande till arkiv eller protokoll. De 

källor som inte är tillgängliga behöver nödvändigt inte vara relevanta för undersökningen. 

Ifall källor är relevanta ska det dessutom säkerställas att källan är äkta och att författaren till 

litteraturen är den som den uppger sig vara. Sist ska det bedömas om källan är trovärdig. Ifall 

information fås från en operatör eller liknande är det bra att vara kritisk genom att observera 

och utfråga operatören eller utgå från en manual. De som observeras kan uppträda på ett 

annat sätt än normalt eller ge felaktiga svar för att imponera. I den källkritiska granskningen 

kan även tekniska fel förekomma. Det kan innebära när exempelvis ett mätinstrument mäter 

fel. 

2.10 Använd metod 

I figur 1 visas en sammanfattning över metoddelen och vad som kommer användas 

fallstudien. 

 

 

 
Figur 1: Sammanfattning av metod 
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3. Teori 

 
Detta teorikapitel syftar till att ge läsaren ökad förståelse kring de verktyg och teorier som 

används i studien. Kapitlet inleder med grundläggande teorier kring små- och medelstora 

företag, kvalitet, processer och variation. Verktyg från DMAIC-cykeln som belyses är 

styrdiagram, duglighetsstudie, mätsystemanalys, processkartläggning, orsak-verkans diagram 

och hypotesprövning. Kapitlet avslutas med teori kring hur statistisk processtyrning 

implementeras. 

 

3.1 Sex Sigma 

 

Sex Sigma är ett fakta- och resultatfokuserat koncept som är beprövat med olika principer 

och tekniker vars mål är att tillverka felfria produkter [19]. Sex Sigma går ut på att öka värdet 

för kunden och eliminera variation i processen [20]. Sex Sigma skapades på 1980-talet och 

har sina rötter i det amerikanska företaget Motorola. Motorola skapade Sex Sigma för att 

möta den snabbväxande utvecklingstakten i Japan. Sex Sigma metodiken stöds av det som 

idag heter totalkvalitet (Total Quality Management, TQM) som bygger på ledningens roll att 

utveckla en kultur där varje medarbetare har samma vision om att tillfredsställa kunden.   

 

Alla förändringar som bedrivs ska vara värdeskapande och sker i projektform där deltagarnas 

ansvar och befogenheter tydligt framkommer [19]. Deltagare i projekten ska ha goda 

kunskaper inom effektiva metoder och verktyg. Inom förbättringsprojekt finns en tydlig 

infrastruktur bestående av styrande, utförande och stödjande roller, dessa har inspirerats av en 

japansk kampsport (karate). Rollerna som ingår i ett projekt är green belt, black belt, master 

black belt och champions där alla samarbetar. Målsättningen är att det finns ett tydligt 

organisationsschema, med chefen högst upp, därefter mellanchefer, och sedan medarbetarna. 

Målet är att ge medarbetarna mer ansvar med återkoppling om resultat för att kunna driva 

framgångsrika projekt. Sex Sigma filosofin bakom problemlösning bygger på hypoteser och 

genomförande av dessa. Notera att Sex Sigma organisationer inte är akademiska institut, de 

spenderar inte åratal för att studera varje aspekt av ett problem. Det enda sättet att komma 

vidare är genom att experimentera. Metodiken som tillämpas vid problemlösning och 

förbättringsarbete är enligt DMAIC-modellen som presenteras i följande avsnitt . 

 

3.1.1 DMAIC 

 

Vid förbättringar av produkter, processer och tjänster används ett systematisk och strukturerat 

arbetssätt vid namn DMAIC och som står för Define, Measure, Analyse, Improve och 

Control [21]. Chowdhury tillägger att“Six Sigma’s trademark methodology of DMAIC 

(define, measure, analyze, improve, and control) has become a standard operating procedure 
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in companies around the globe“ [22]. Modellen är en sammanlänkad process där metodens 

fem faser noggrant måste följas för att vara framgångsrik [2]. Förbättringar som bedrivs 

enligt Sex Sigma sker i projektform där DMAIC är den primära arbetsgången. Metodiken 

bygger på insamling av data och statistisk analys för identifiering och eliminering av källor 

till variation. Modellen har en cyklisk arbetsgång och ska vara enkel att använda och 

tankemönstret måste vara självklart och naturligt. Syftet med metodiken är att förenkla 

processförbättringar, problemlösning och fatta korrekta beslut [21]. 

 

Pyzdek och Keller beskriver diverse verktyg och metoder som kan användas i respektive fas i 

sin bok “The six sigma handbook, a complete guide for green belt, black belt, and managers 

at all levels” och redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2: Olika DMAIC-verktyg [21] 

Define Measure Analyse Improve Control 

     

Processkartläggning 

VOC-metoder 

(enkäter, 

fokusgrupper, 

kommentarer), 

QFD, 

SIPOC (leverantör, 

input, process, 

output, kund), 

Benchmarking, 

Projektplanering 

och 

ledningsverktyg, 

Paretodiagram 

 

Mätsystemanalys 

Styrdiagram,  

Datainsamlings 

plan, 

Flödesscheman, 

Datautvinning och 

mönster tolkning, 

Paretodiagram 

 

 

Orsak-verkan- 

diagram, 

Träddiagram, 

Brainstorming, 

Styrdiagram, 

Processkartläggning 

Försöksplanering 

(DOE), 

Hypotesprövning, 

Tolker, 

Simulering av 

trender 

 

 

 

 

Åtagandematris, 

FMEA, 

7M-verktyg, 

Projektplanering och 

ledningsverktyg, 

Prototyp och 

pilotstudier, 

Simulering 

 

 

Statistisk 

processtyrning, 

FMEA, 

ISO 9000, 

Kalkylering av 

kostnadsbesparingar, 

Avvikelsehanterings- 

system 

 

 

Define 

 

Define-fasen går ut på att nå en djupare förståelse om problemet så att en problemformulering 

kan upprättas [3]. Ett av de första stegen är att definiera en projektplan som svarar på varför, 

hur, vem och när det ska göras [19]. Ett projekt måste vara viktigt för kunden och företaget 

[23]. I fasen läggs stort fokus på att identifiera kunder och deras behov. I många fall talas det 

om “kundens röst” eller VOC som står för Voice Of the Customer. Även QTC som syftar på 

kritiska parametrar som avgör produktkvaliten på detaljen [21]. 

 

När val av projekt slutförts bestäms vilka som ska vara med i en förbättringsgrupp, deras 

roller och befogenheter. I samma skede beslutas projektets syfte och mål. Ett mål ska ge en 

bild av vad som ska uppnås inom en given tidsram [2]. För att klara av det sätts ett SMART 

mål, som står för Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda. Deltagare i 

en förbättringsgrupp ska vara delaktiga och godkänna projektet. Projektet ska vara tydlig och 
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rimlig i form att det ska finnas de rätta förutsättningar för att nå målen. I samband när 

tidsramen bestäms behandlas även avgränsningar, vad som kommer att behandlas. 

 

En väsentlig del av definefasen är funktionen 𝑌 = 𝑓(𝑥) som används i samtliga 

förbättringsprojekt [21]. I ekvationen står Y för processen output och X för processens input. 

Processens inputs, X’s består av viktiga mätbara faktorer som måste styras, analyseras och 

förbättras för att erhålla en duglig process. Innan nästa fas i DMAIC bör två frågor ställas: 

Vet vi i nuläget processens output, Y? Har alla deltagare i förbättringsgruppen samma 

förståelse om problemet och den valda processen? Här klargörs vilken typ av mätdata som 

ska samlas in, och vilka resurser som kommer att krävas [19]. 

Measure 

 

Measurefasen går ut på att genomföra en nulägesbeskrivning av processen [3]. Det innebär att 

samla tillräckligt med data för att redogöra källor till variation [23]. Data som noteras ska 

vara relevant för att lösa problemet. Sörqvist och Höglund menar att det oftast finns för 

många tänkbara mått inom ett område som kan mätas, men att det handlar om att tydligt 

avgränsa arbetet och utforma en plan för vilken mätmetod och hur datainsamling ska ske. 

Magnusson m.fl. belyser dessutom att antalet input faktorer ska identifieras i tidigt skede 

[19]. Genom att finna alla mätbara input faktorer kan processen kontrolleras och förbättras. 

Snee tillägger att de flesta processer styrs av tre till sex nyckelfaktorer [24]. Detta påstående 

kan verifieras med Juran paretos princip som säger “att det finns ett fåtal faktorer som bidrar 

till de flesta problem”. Juran sade “the vital few and the trivial many” [25]. Utöver de 

mätbara faktorer finns även faktorer som är svåra att mäta och styra, dessa faktorer går under 

okontrollerade faktorer.  

 

Innan denna fas påbörjas ska en mätsystemanalys genomföras för att säkerställa att mätdata 

är tillförlitlig [19]. Därefter definieras vilken kvalitet som processen ska erhålla, det vill säga 

processens output Y’s, och vilka som är de mätbara faktorerna X’s [24].  

Analyse 

 

Analysfasen går ut på att använda processens output från measurefasen för att finna orsaker 

till variation [19]. Inom analysfasen kan diverse olika verktyg användas, Oakland menar att 

styrdiagrammet är det mest väsentliga verktyget som används i DMAIC [9]. Styrdiagrammet 

synliggör variation som sedan kan utvärderas med statiska beräkningsmetoder, såsom 

hypotesprövningar och med skattning av ett konfidensintervall [3]. 

 

Det som är intressant att studera är processens medelvärde, standardavvikelse, typ av 

fördelning, känslighet och prestanda uttryckt i DPMO eller sigma [21]. Där DPMO betyder 

Defects Per Million Opportunities och står för antalet felaktiga artiklar per miljon enheter. 

Med hjälp av antalet felaktiga artiklar per miljon bestäms processens sigma-nivå. 
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Efter processens prestanda studerats är det dags att identifiera vilka inputs, X’s som kan 

påverka processens utfall. Vidare skriver Magnusson m.fl. att om processens output förblir 

omöjlig att förutsäga kan ett alternativ vara att helt ta bort eller att kraftigt reducera antalet av 

input, X. 

Improve 

 

I förbättringsfasen genereras förbättringsåtgärder som baseras på de tre föregående faserna 

[9]. Målet i den här fasen är att lösa problemet. Här verkställs ett angreppssätt som är kopplad 

till processens input, X och som förhoppningsvis ligger bakom orsakerna till processens 

variation [21]. I den här fasen krävs brainstorming, det vill säga kreativt tänkande [3]. 

Montgomery tillägger att försöksplanering är det viktigaste statistiska verktyget i 

förbättringsfasen. Experiment och variation med olika mätbara faktorer, X som påverkar 

processens resultat, Y. Det finns oftast flera olika lösningsförslag som kan implementeras och 

prövas. Här är det viktigt att välja rätt lösningsförslag som har störst påverkan på processens 

output [23]. 

 

När förbättringsarbetet har fastställts ska förslaget genomgå kostnads- och intäktsanalys [26]. 

Direkta kostnader för hela förbättringsarbetet samt projektets kostnad ska läggas samman. 

Intäktsanalys ska redogöra vilken kostnadsbesparing som fås efter implementationen [21].  

Control 

 

Efter förbättringsåtgärder införts ska processen återigen mätas för att säkerställa att målet är 

uppfyllt [21]. I den här fasen verifieras om projektet har bidragit till en vinst, och om 

kostnads- och intäktsanalys i föregående fas var korrekta [3]. Vid en framgångsrik lösning är 

det viktigt att behålla och kontinuerligt styra de uppnådda förbättringarna [23]. Det betyder 

att standardisera processen och arbetssättet. I praktiken innebär det att instruktioner, 

checklistor eller processbeskrivningar kan behöva bytas. Utbildning och information har ofta 

stor betydelse för att en förändring ska bli naturlig. 

 

Efter ett projekt ska lösningsförslaget och dess resultat dokumenteras [3]. För att i framtiden 

veta vilka åtgärder som har försökts och dess resultat. Ifall problemets åtgärd visade sig vara 

gynnsamt ska denna åtgärdsplan visualiseras för övriga medarbetare [23]. Det medför att 

övriga medarbetare kan diskutera och visa sina idéer, reflektioner, förbättringar, problem och 

andra lösningsförslag. Det sista steget, enligt Montgomery är att efter några månader återigen 

mäta för att säkerställa att förbättringar verkligen har skett [3]. 
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I figur 2 ses hela DMAIC-processen, där varje fas måste göras för att få ett framgångsrikt 

resultat. 

 

 
Figur 2: DMAIC-cykeln [27] 

 

3.1.2 Processkartläggning 

 

När processens syfte och kunder bestämts är det bra att veta hur processen fungerar för att 

kunna förbättra den. Ett effektivt sätt att få insikt över sin process är att göra en 

processkartläggning [28]. Syftet med en processkartläggning är att skapa en helhetsbild av 

processer mellan leverantör och kund.  

 

I en processkartläggning studeras först processflödet genom att bryta ner processen i 

delprocesser. Processerna delas upp i undernivåer, hur många nivåer som processen delas in i 

är beroende på hur komplex processen är. Detta illustreras oftast i bild för lättare förståelse, 

exempel visas i figur 3. Det finns många olika sätt att skapa en karta över processen som t.ex. 

i flödesschema eller tvärfunktionell karta.  

 

 
Figur 3: Exempel av processkartläggning [28] 
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3.1.3 Mätsystemanalys  

 

Mätsystemet är en bidragande faktor till variation [3]. En mätsystemanalys, MSA, är en 

analytisk studie som ökar kunskap om variation som kommer från mätsystemet [29]. En 

mätsystemanalys syftar till att identifiera och eliminera faktorer som bidrar till variation från 

själva mätsystemet. Ifall variation på mätdata är hög medför det felaktiga resultat som kan 

bidra till vilseledande beslut för processen. En mätsystemanalys påverkas precis som en 

process av urskiljbar- och slumpmässig variation.  

 

En MSA studie delas upp i två kategorier nämligen en Gage R&R och en Bias studie. I en 

Bias studie eller “lokalisation” studie undersöks avståndet mellan medelvärdet av operatörens 

mätresultat och referensvärdet samt förflyttning av operatörens medelvärde under tid och i en 

Gage R&R undersöks repeter- och reproducerbarheten. Där: 

 

● Repeterbarhet är den variation som orsakas av instrumentet när samma operatör mäter 

samma objekt ett flertal gånger.  

● Reproducerbarhet är den variation som skapas när flera olika operatörer mäter samma 

objekt med samma mätverktyg ett flertal gånger. Reproducerbarheten delas därefter in 

i fel orsak av operatörerna och samspelet mellan en operatör och detalj. 

 

I figur 4 redogörs hur den totala variationen bryts ned i part-to-part variation och variationen 

från mätsystemet [30]. Part-to-part variation är den som kommer från övriga variationskällor 

som förekommer i produktionsprocessen. Part-to-part variationen bör vara högre än den 

totala variationen från mätsystemet. Om det inte förekommer part-to-part variation är 

mätsystemet inte dugligt och kan därmed inte skilja på bra och dåliga detaljer. Variationen 

från mätsystemet är den andra bidragande faktor till variationen [29]. Bidragande faktorer till 

variationen i mätsystem är detaljen, miljön, operatören och mätdonet. Variationen från 

mätsystemet delas sedan in i repeter- och reproducerbarhet. 

 

I programvaran Minitab tas det fram riktlinjer och möjliga åtgärder [30].  

● Om: Part-to-part variationen < Variationen från mätsystem, bör mätsystemet 

förbättras. 

● Om: Repeterbarhet < Reproducerbarhet, Bör operatörerna bli bättre utbildade.  

Kalibrering av mätdonet är oklart eller en fixtur behövs för att hjälpa operatören med 

användandet mätdonet 

● Om: Reproducerbarhet < Repeterbarhet, bör mätdonet undersökas mot visningsfel, 

förslitningsfel, konstruktions- och tillverkningsfel. 
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Figur 4: Schema över variation [29] 

 

Om variansen från den totala variationen delas upp i sina komponenter gäller följande [3]: 

 

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2 = 𝜎𝑝𝑎𝑟𝑡−𝑡𝑜−𝑝𝑎𝑟𝑡

2 + 𝜎𝑚ä𝑡𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡
2       (1) 

           =  𝜎𝑝𝑎𝑟𝑡−𝑡𝑜−𝑝𝑎𝑟𝑡
2 + ( 𝜎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡

2 + 𝜎𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡
2 )   (2) 

 

Det går att beräkna varje enskilt bidrag till den totala variationen och ekvationer kan utläsas i 

bilaga 1. I slutskedet av en Gage R&R studie kan två två nyckeltal beräknas, “procent 

precision-to-tolerance” (% P/T) och “procent gauge R&R”. Procent precision-to-tolerance är 

den procent av toleransen som mätsystemet tar upp [31], och beräknas enligt: 

 

P/T = 
6 𝜎𝑚ä𝑡𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡

𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿
 = 

6 𝑘 𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿
       (3) 

 

Där k är andelen variation från mätsystemet i decimalform.  

 

Procent gauge R&R är den totala variationen från mätsystemet och formler redogörs i bilaga 

1 [29]. Mätdata kan analyseras med hjälp av variansanalys (ANOVA) eller �̅� & R tekniken 

[32]. Utförandet är likvärdigt för båda analysmetoderna. ANOVA och �̅� & R tekniken är en 

uppsättning med metoder för att bestämma huruvida olika bidragande faktorer påverkar 

mätsystemet.  

 

Det finns olika riktlinjer för mätsystemanalys vars mål är ett dugligt mätsystem. Den totala 

variationen och precision-to-tolerance bör vara mindre än 10 %. Om den totala variationen är 

mindre än 10 % kommer variationen med stor sannolikhet från materialet och inte från 

operatörerna eller mätdonet. För vissa tillämpningar kan även mindre än 30 % anses som 

acceptabelt. 
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3.1.3.1 Planering för Gage R&R studie 

 

För att få ett trovärdigt resultat måste en noggrann förberedelse och planering göras. I en 

Gage R&R studie finns två olika typer av genomförande [32]. 

 

● När detaljer mäts av operatörer med en förstörande provningsmetod 

● När detaljer mäts flera gånger av olika operatörer, även kallad för en korsad mätning,  

 

I studien behandlas endast korsad mätning. Vid korsad mätning samlas data från, n, stycken 

provbitar, m, stycken operatörer och r, antal mätupprepningar. Antalet för respektive faktor är 

dugliga om följande påstående gäller: 

  

● 2 ≤ n ≤ 10, 2 ≤ m ≤ 3, och 2 ≤ r ≤ 3 

● n × m × r ≥ 20 

 

Ford Motor’s manual beskriver några riktlinjer som bör ses över innan genomförande [29]. 

 

● Antalet operatörer, provdelar och mätupprepningar ska planeras i förväg. Faktorer 

som påverkar valet är provbiten, kundens krav och svårighet med mätningen. Ifall 

provbiten har kritiska dimensioner krävs fler försök och/eller delar.  

● Operatörerna som deltar i undersökningen ska väljas bland de som normalt använder 

instrumentet. 

● Provbiten som används i MSA-studien är avgörande för korrekt utvärdering. 

Provbiten ska representera produktionsprocessen. Ifall provbiten inte representerar 

produktionsprocessen kan variationen från mätsystemet inte adderas till den totala 

variationen från processen. Provbitarna kan väljas ut genom att ta ut en provbit per 

dag ur produktionen. Denna punkt är viktig då provbitarna ska representera en hel 

process. 

● Instrumentet som används i studien ska vara en tiondels noggrannare än det mått som 

söks. Det innebär om provbiten är en hundradel (0.01) ska mätverktyget visa 

förändringar av en tusendel (0,001). 

● Säkerställ att korrekt dimension mäts. Det betyder att operatören är medveten om 

vilken dimension som ska mätas. 

● Mätningar bör göras i en slumpmässig ordning. Operatörer ska inte vara medvetna om 

vilken provbit som mäts. Personen som genomför studien ska vara medveten om 

vilken provbit som mäts. 

● Alla decimaler ska dokumenteras och användas i studien. 

● Studien ska hanteras och observeras av en person som har kunskap inom området. 

● Mätutrustningen ska kalibreras innan studien. 
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3.1.4 Orsak-verkan diagram  

 

För att kunna hitta orsaker på vad som skapar variation i processen kan ett Ishikawadiagram, 

även kallad orsaks-verkan diagram användas [33]. Diagrammet används för att systematiskt 

arbeta sig fram till vad som kan vara grundorsaken till variationen och därigenom undersöka 

hur den uppkommit. För att underlätta kartläggningen av variationsproblem används 

kvalitetsteknikens 7M tillsammans med orsak-verkan diagrammet. 7M består av 

management, människa, metod, mätning, maskin, material och miljö. De kopplas till vilka 

orsaker som variation kan påverka[2]. 

 

● Management - Orsaker kopplade till ledningen och dess stöd till arbetet, motiverar de 

personalen? 

● Människa - Orsaker kopplade till personalens motivation, utbildning samt erfarenhet 

● Metod - Orsaker kopplade till ritningsunderlag samt styrbarhet 

● Mätning - Orsaker som kan uppstå vid mätning, som rätt mätmetod, rutiner och 

kalibrering 

● Maskin - Orsaker som rör sig kring maskinerna som maskinens skick 

● Material - Orsaker till variation i materialet, såsom storleken på porer i materialet, hur 

hanteras materialet? 

● Miljö - Hur ser omgivningen ut runt maskinen eller processen? Vad har den för 

påverkan på resultatet? 

3.1.5 Hypotesprövning 

 

En statistisk hypotesprövning innebär att med hjälp av ett stickprov från ett slumpmässigt 

urval bedömer och prövar en hypotes [34]. Med en hypotes menas ett antagande. Den 

slumpmässiga variationen i processen är alltid närvarande vilket komplicerar beslutsfattandet. 

Med en hypotesprövning går det att med viss säkerhet konstatera att ett antagande inte beror 

på slumpen. Om två stickprov är olika handlar det om att stickproven är signifikant skilt med 

en viss säkerhet. Tekniskt sett finns det många olika sätt att genomföra en hypotesprövning, 

men i den här studien kommer författarna endast introducera en klassisk hypotesprövning 

med ett oberoende stickprov från en normalfördelning och där standardavvikelsen är känd. 

Med ett oberoende stickprov menas att mätserien saknar korrelation.  

 

I en hypotesprövning formuleras en nollhypotes, 𝐻0 och en mothypotes 𝐻1. I en nollhypotes 

preciseras alltid ett värde och i mothypotesen ett alternativ till nollhypotesen [35]. En 

mothypotes ger svar på om nollhypotesen inte är sann vad är då sant? Gränsen för att en 

nollhypotes ska accepteras eller inte bestäms med hjälp av signifikansnivån. Signifikansnivån 

är en gräns som motsvarar “risken att förkasta nollhypotesen när den är sann” [40]. Vilken 

typ av signifikansnivå som väljs baseras på konsekvensen av att anta en felaktig hypotes. 

Denna term brukar väljas till 0,1 %, 1 % eller 5 % [36]. Om signifikansnivån är 5 % innebär 

det att risken är 5 % att slutsatsen angående antagandet är fel. Om signifikansnivån ändras till 

1 % minskar risken att antagandet är fel och ökar kraven i undersökningen.  
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Vid vetenskapliga undersökningar kan två mätseriens medelvärden jämföras. Medelvärden 

som kommer från två olika mätserier, det vill säga 𝑥1,...,𝑥𝑛och 𝑦1,...,𝑦𝑛, och som dessutom är 

normalfördelade och oberoende. Den nollhypotes som testas är om både mätserier är lika: 

 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2          (4) 

  

Om inte nollhypotes skulle accepteras gäller följande:  

 

𝐻1: 𝜇1  ≠ 𝜇2          (5) 

 

Det mest rimliga enligt Jonsson och Norell är att grunda testat på differensen mellan de två 

stickprovernas medelvärden [36]. Ifall standardavvikelsen för båda stickprov är kända 

tillämpas följande ekvation: 

 

 𝑍=
�̅�−�̅�

√
𝜎1

2

𝑛1
+

𝜎2
2

𝑛2

          (6) 

            

Baserad på vilken hypotes som testas, väljs antingen ett tvåsidigt test eller ett ensidigt test 

[37]. Ett tvåsidigt test innebär att värden som är lägre- och högre än i nollhypotesen 

undersöks och i ett ensidigt test fokuseras det endast på värden som antingen är större eller 

mindre än i nollhypotesen. För att pröva 𝐻0 beräknas det kritiska värdet, z som jämförs med 

lämpliga kvantiler för en normalfördelningskurva. Anta att signifikansnivån väljs till 5 % 

eller 0,05. Då symboliserar konstanten z antalet standardavvikelser på varje sida av 

medelvärdet, med en sannolikhet att värdena hamnar i ett konfidensintervall som motsvarar 

95 %. Resterande 5 % hamnar utanför intervallet. Ifall ett tvåsidigt test används är 

sannolikheten 2,5 % att värden hamnar lägre- och högre än i nollhypotesen. Denna andel 

brukar även kallas för 2,5 %-kvantil och symboliseras 𝑍0,025. Det enklaste sättet att erhålla det 

kritiska värdet är i en kvantiltabell för en standardiserad normalfördelningskurva, se bilaga 2 

[36]. 

Om antagandet: 

 

|𝑍|< 𝑍0,025          (7) 

 

uppfylls kan nollhypotesen inte förkastas, och innebär att antagandet i nollhypotesen inte är 

sann och att istället mothypotesen är sann.  

 

Ett annat sätt att redogöra resultatet är med ett p-värde (sannolikhetsvärde). Om p-värdet är 

mindre än 0,05  kan nollhypotesen förkastas och då gäller mothypotes. Om p-värdet skulle 

anta 0 går det inte att dra någon slutsats. P-värdet kan inte anta 0 eftersom det skulle innebära 

att slutsatsen är 100% korrekt. I verkligheten är det svårt att erhålla ett oberoende och 

normalfördelade stickprov därför har Minitab används för att testa hypotesen. 
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3.2 Små- och medelstora företag 

 

Den officiella definitionen av små- och medelstora företag, SMF enligt europeiska 

kommissionen ses i tabell 3 [38]. De olika företagens storlek baseras i tabellen beroende på 

dess personalstyrka, omsättning eller balansomslutning. 

 

Tabell 3: Definition för SMF [38] 

Företagskategori Personalstyrka Omsättning eller Balansomslutning 

Medel <250 st. ≤ 50 m €  ≤ 43 m € 

Liten <50 st. ≤ 10 m €  ≤ 10 m € 

Mikro <10 st. ≤ 2 m €  ≤ 2 m € 

  

Dessa siffror gäller enbart för enskilda företag. Ett företag som är en del av en större grupp 

kan behöva inkludera data från den gruppen också. 

 

Förutom de numeriska skillnaderna mellan företagen finns det olika för- och nackdelar med 

att driva ett mindre företag jämfört med ett stort [39]. 

 

Fördelar med litet företag: 

● Erbjuder möjligheter för entreprenörer, ägare och manager att vara mer innovativa 

och självständiga. 

● Lättare med kommunikation mellan anställda, kunder och leverantörer. 

● Lättare för ägaren att kontrollera och styra företaget 

● Lättare att utföra utbildningar eftersom de har mindre anställda 

● Högre flexibilitet då de kan anta nya processer och produkter lättare på grund av dess 

storlek 

 

Nackdelar med litet företag: 

● Finansiering av utveckling, forskning och expansion 

● Anpassa sig efter dålig ekonomi, snabb teknologiutveckling och moderna trender 

● Stå emot hård konkurrens  

● Svårt att anställa personal med fördjupad kunskap och stora ambitioner 

● Hantera begränsad kredit och dålig flexibilitet hos stora leverantörer 

● Kompetensen hos anställda måste vara större då de måste ta på sig mer ansvar och 

arbetsuppgifter 

 

  



21 
 

3.3 Statistisk processtyrning 

 

Statistisk processtyrning, SPS är en strategi för identifiering och reducering av variation [9]. 

Juran definierar statistisk processtyrning som “Tillämpning av statistiska verktyg för att mäta 

och analysera processens variation” [40]. Alla processer har variation och varje orsak bidrar 

till den totala variationen [2]. I en tillverkningsindustri kan orsakerna till variation vara glapp 

i spindlar, inhomogent utgångsmaterial, operatörernas attityd, eller på grund av varierande 

temperatur och fuktighet. Att identifiera all sorts variation kan nästintill vara omöjligt, och 

därför är fokus främst på urskiljbara orsaker. Att arbeta med statistisk processtyrning innebär 

en ständig strävan efter att övervaka, styra och förbättra processer mot ett kvalitetsmål [9]. 

Kvalitetsmålet som är att säkerställa att kunden får högsta möjliga kvalitet. Förbättringsarbete 

för processer behöver inte bara tillämpas på tillverkningsprocesser, utan kan även syfta på 

tjänster och informationsflöden.  

 

Inom statistisk processtyrning är styrdiagrammet det primära verktyget [9]. Det är viktigt att 

poängtera att statistisk processtyrning inte handlar om styrdiagram. Styrdiagram ska ses som 

ett visuellt verktyg för att synliggöra om en process är stabil eller inte. Styrdiagrammet ska 

ses som ett gemensamt språk för variation. Oakland och Montgomery skriver att det läggs för 

mycket fokus på styrdiagram och inte processen. Det handlar inte om att plotta punkter i ett 

styrdiagram som sedan hängs upp på vägen eller på en anslagstavla [3]. Istället handlar 

statistisk processtyrning om att få en bättre kännedom för skapandet av variation och ska ses 

som ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

 

Ansvaret för produktkvalitet i en transformationsprocess ligger hos operatören eftersom den 

styr processen. För att processen ska kunna styras måste operatören bli försedd med de rätta 

verktygen. Operatören måste även veta om processen är kapabel till att producera enheter 

enligt specifikation, och om processen klarar av utsatt kapacitet. Operatören måste även få 

kunna korrigera processen så att kraven uppfylls [9]. Det kan anses som självklart, men 

utgångspunkten är att se över om operatören har de rätta förutsättningar för att erhålla en 

stabil process. 

 3.3.1 Processer 

 

Etablerade företag använder sig av olika processer, processer som omvandlar inputs som 

information eller material till outputs som varor eller tjänster [9]. Processer är till för att möta 

kunders behov samtidigt som minimalt med resurser ska utnyttjas. Enligt Sörqvist och 

Höglund definieras en process som “en begränsad mängd av samordnade aktiviteter som 

tillsammans har ett bestämt syfte”[23]. Olika aktiviteter som samarbetar och utgör 

fundamentet för det arbete som utförs i företag. I en process förekommer även mätbara och 

kontrollerbara faktorer som måste styras, analyseras och förbättras [21]. Processfaktorer visas 

i figur 5. 
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Figur 5: Processfaktorer [21] 

3.3.2 Kvalitetsbristkostnad 

 

Kvalitetsbristkostnad är ett begrepp som har många olika definitioner beroende på vilken syn 

författare eller företagen själva har. Det beror oftast på vad för produkt eller tjänst de utför. 

Olika definitioner på kvalitetsbristkostnad är: 

 

● “De kostnader som orsakas av defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade 

försäljningsintäkter” [40]. 

● ”De totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är 

fullständiga” [41]. 

 

Kvalitetsbristkostnad kan delas in i olika kategorier beroende på hur de ska motverka 

kvalitetsbrister samt var de upptäcks [42]. Enligt Crandall och Julien delas 

kvalitetsbristkostnad upp i interna- och externa felkostnader samt kontroll- och förebyggande 

kostnader.  

 

De interna felkostnader är de kostnader som uppstått av fel och upptäckts innan leverans till 

kund. Exempel på sådana fel är kassation, fel i installation, omarbete, brist i material, 

tillverkningsfel, stilleståndskostnader. De externa felkostnader är de kostnader som upptäckts 

av kund efter leverans. Dessa kostnader kan vara reklamationer, returnerat material, 

hanteringskostnader utav lagring och transportskador. 

 

Kontrollkostnader uppstår när kvaliteten på produkten eller tjänsten testas av medvetna 

kontroller. De vanligaste kontrollerna är rutinmässiga inspektioner före produktion på 

material från leverantör samt efter produktion på produkten. Inspektioner kan även göras 

under produktion. Kostnader som ingår är material samt underhåll för utrustningen för 

inspektion. För att minimera fel- och kontrollkostnader är det bra att försöka förhindra dessa, 

kostnaderna för detta kallas förebyggande kostnader. Det utgår på att nya produkter granskas, 

kvalitet granskas samt planeras, produktens processer kontrolleras, leverantörer utvärderas 

samt utbildning om kvalitet både internt och externt. 
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3.3.3 Urskiljbara och slumpmässiga variationer 

 

Vid mätning av ett mått som har ett specifikt målvärde uppstår spridning av resultatet på 

grund av olika faktorer, denna osäkerhet kallas för variation [2]. Variationer uppkommer i två 

olika slag, urskiljbara och slumpmässiga variationer.  

 

Urskiljbara variationer uppkommer på grund av enstaka orsaker. Dessa kan inte förutspås 

med hjälp av statistiska metoder. Några av de orsaker som kan bidra till dessa enstaka 

händelser är till exempel att processen fått ny personal, byte av verktyg eller material. Detta 

är fel som påverkar variationen och som inte kan förutspås, det är dock enkelt att spåra till 

varför just den variationen uppkommit ifall händelserna har dokumenterats. 

 

Slumpmässiga variationer är en spridning som har uppkommit på grund av slumpen. Dessa 

variationer kan förutspås med hjälp av statistiska metoder. För att urskilja dessa variationer 

krävs oftast en längre observation av processen då dess faktorer till variation är bunden till 

systemet. Några exempel på de faktorer som kan bidra till slumpmässiga variationer är brist 

på rutinarbete, personal med olika mycket erfarenhet, temperaturförändringar, vibrationer, 

mätfel på grund av fel i utrustning eller noggrannhet av personal, omgivning, processtider 

med mera. I figur 6 kan de olika processernas stabilitet utläsas.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Processer vid olika variationer [2] 
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3.3.4 Statistisk processtyrning vid små serier 

 

Vid tillverkning av små- och långa serier ska samma regler för statistisk processtyrning 

tillämpas [43].  Små serier definieras dock annorlunda, enligt Griffith definieras små serier 

som en serie med otillräcklig mätdata för att konstruera tillförlitliga styrgränser. Oavsett 

bransch så definieras små serier olika. I gjuteribranschen kan exempelvis 400 bitar tillverkas 

för att det ska vara en kort serie, jämfört med i flygbranschen där de tillverkar 1-12 bitar. 

 

Statistisk processtyrning handlar om att kontrollera en hel process och inte en enskild 

dimension av en produkt. I vanliga fall används endast en produkts dimension i ett 

styrdiagram. Griffith menar då att funktionen för styrdiagram går förlorad eftersom den inte 

representerar en hel process. Istället för att mäta en dimension, menar Griffith att det är bäst 

att mäta olika dimensioner av olika artiklar men i samma sorts produktfamilj. Det finns 

svårigheter i att avgöra vilka artiklar som hör till vilken produktfamilj. I vårt fall definieras en 

produktfamilj som ett antal produkter som har samma utgångsmaterial, uppbyggnad och 

kritiska toleranser och genomgår samma process eller operation. Ett styrdiagram bestående av 

flera artiklar kallas för ett DNOM diagram, och beskrivs i avsnitt 3.3.5.2.  

 

Fördelarna med små serier jämfört med mer traditionell SPS, som syftar på masstillverkning, 

är att det blir färre styrdiagram att hantera. En annan sak är att processförbättringar 

framkommer tydligt på alla artiklar i ett DNOM diagram. Det medför att det blir enklare att 

avgöra om processförbättringar har varit framgångsrika. Dessutom blir besluten fattade på 

hela processer och inte enskilda produktegenskaper. Vid SPS av små serier finns några 

grundregler som måste uppfyllas som också gäller för masstillverkning. Genom att följa 

dessa regler förebyggs vanliga problem som förekommer vid små serier. 

 

● Huvudfokus ska vara på processen. Statistisk processtyrning handlar om att övervaka, 

styra och förbättra processer och mindre om styrdiagram. 

● Styrdiagram måste representera samma flöde. Vid små serier måste varje enskild 

artikel behandlas, då varje process har sin unika variation. Ifall flera olika processer 

förekommer i ett styrdiagram uppstår falsklarm. 

● Hitta produkter inom samma produktfamilj. Det innebär att endast artiklar med 

samma utgångsmaterial, uppbyggnad och kritiska toleranser ingår i samma 

produktfamilj och får förekomma i samma styrdiagram. 

● Använd kodad data. Vid otillräckligt med data måste den kodas om så att mer 

traditionella styrdiagram kan upprättas. 

● Styrdiagram kräver minst 20 provgrupper med 4 till 6 artiklar i varje provgrupp. Den 

här regeln gäller för de flesta styrdiagram. 

● Variationen mellan artiklarna måste vara liknande. Artiklarna som tillhör samma 

produktfamilj ska dessutom utsättas för samma process. Om inte, förekommer 

falsklarm. 

● Ett tillförlitligt mätsystem ska användas. En generell regel är att den totala variationen 

inte får överstiga 10 %.  
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3.3.5 Styrdiagram 

 

Inom statistisk processtyrning är styrdiagrammet det primära verktyget och används för att 

undersöka variation i en process [9]. I ett styrdiagram plottas mätvärden som funktion av 

tiden där målet är att hitta grundorsaker till urskiljbar variation. Montgomery beskriver 

styrdiagrammet som en grafisk framställning av en kvalitetsegenskap och att styrdiagrammet 

bör ingå i arbetsrutinerna [3].  Motiveringen är att styrdiagrammet ska ge värdefull 

information om utfallet och om processen är stabil. Montgomery, Bergman, Klefsjö och Ford 

motors manual tar upp några fördelar med styrdiagrammet och om det tillämpas korrekt [2, 3, 

44]. 

 

● Vid användande av styrdiagram kan operatören korrigera processen innan kontroll 

förloras över processen. I en bearbetningsprocess kan det vara verktygsförslitning 

eller justeringar. 

● Stödjer processen att kontinuerlig producera likvärdiga enheter. 

● Tillåter processen att erhålla enheter med högre kvalitet, lägre styckpris och högre 

duglighet. 

● Styrdiagrammet ska underlätta kommunikationen vid variation. Det ska ses som ett 

gemensamt språk när processens prestanda diskuteras. 

● Styrdiagrammet skiljer på urskiljbar- och systematisk variation, och ger väsentlig 

information vid införandet av processförbättringar och vid duglighetsstudier. Efter 

processförbättringar fungerar styrdiagrammet även som ett “kvitto”, och redogör om 

det har varit framgångsrikt.  

● Ett sätt att arbeta förebyggande mot justeringar och omarbetningar. 

● Styrdiagrammet ska redogöra tidpunkten när en händelse inträffar i processen. När 

tidpunkten är fastställd blir felsökning av arbetet enklare. 

● Styrdiagram är enkla att använda och ska vara motivations stärkande. Det ska vara ett 

naturligt beteende att lägga fokus på variation. 

● Styrdiagrammet ger information om framtida styrdiagram. Genom att i god tid 

upptäcka variation kan problemet korrigeras i framtiden. 

3.3.5.1 Uppbyggnad av styrdiagram 

 

Vid uppbyggnad av styrdiagram tas observationer med ett visst mellanrum, en så kallad 

provgrupp från processen [2]. Av alla observationer i en provgrupp beräknas ofta ett 

aritmetisk medelvärde, som representerar en punkt i styrdiagrammet. I en provgrupp används 

oftast 4 till 6 observationer. Montgomery skriver att även enstaka observationer kan plottas i 

styrdiagrammet men rekommenderar endast det om autokorrelerad mätdata förekommer [3]. 

Nackdelen vid enstaka observationer är att slumpvariation blir stor och styrdiagrammet blir 

mindre tillförlitligt. Dessutom sker falska larm mer frekvent. Bergman och Klefsjö menar då 

att avståndet ökas mellan styrgränserna [2]. Antalet provgrupper ska minst vara 20 till 25, 

även fler erkända källor rekommenderar att ta fler provgrupper då chansen för att variation 

uppkommer ökar [7].  
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Stickprovsfrekvens, det vill säga tidsintervallet när provgrupp tas ut, bestäms med hänsyn till 

kostnad för kontrollen, förlusten i form reducerad cykeltid och instabilitet samt sannolikheten 

för att urskiljbara orsaker förekommer [3]. Montgomery skriver också att hänsyn ska tas till 

hela informationsutbytet som kvalitetskontrollen ger. Terence föreslår att använda små 

provgrupper eller individuella värden i styrdiagram för att undvika att stora värden gömmer 

sig bakom stora provgrupper [45]. I verkligheten handlar det om hitta ett arbetssätt som alla 

trivs med och som operatörerna hinner med. 

 

Ett styrdiagram består av en centrallinje och en övre- respektive undre styrgräns. Styrgränser 

kan vara uppbyggda med hjälp av framställda konstanter se bilaga 3 [3] och visar om 

processen befinner sig i statistisk jämvikt [2]. Centrallinje, CL motsvarar ett medelvärde av 

samtliga observationer. Under centrallinjen finns en undre styrgräns, LCL och över en övre 

styrgräns, UCL. Avståndet mellan centrallinjen och styrgränserna ska bestämmas varsamt, då 

för snäva styrgränser leder till fler falska larm. Det finns olika riktlinjer för att sätta avståndet 

mellan styrgränserna, generellt gäller att avståndet är 3 standardavvikelser från centrallinjen. 

Poängtera att styrgränserna inte har något att göra med produktens toleranser. En del företag 

väljer ändå att tillägga toleransgränserna i styrdiagrammet för att få en mer övergripande bild 

3.3.5.2 Olika sorters styrdiagram 

 

Styrdiagram är konstruerade olika beroende på ifall variabel- eller attributdata ska analyseras, 

samt hur mycket data som är tillgängligt [3]. Ett vanligt problem vid statistisk processtyrning 

vid små serier är att mätdata inte är tillräckligt för att skapa ett styrdiagram. I samband med 

otillräcklig mätdata kan styrgränserna i styrdiagram vara missvisande. Ifall alla bitar från 

produktionen mäts är det dessutom högst troligt att mätdata är autokorrelerad. Därför ska 

datainsamlingen planeras noggrant i förväg. Montgomery skriver att det finns statiska 

metoder som kodar om mätdata så att ett traditionellt styrdiagram kan tillämpas. Nedan 

presenteras de styrdiagram som är lämpliga för analysering av variabeldata samt går att 

använda vid små serier. Styrdiagram för analysering av attributdata tillämpas inte i detta 

arbete och kommer därmed inte att tas upp. I bilaga 3 finns konstanter för diverse styrgränser. 

Vilken konstant som bör väljas baseras på vilken typ av variabel, som medelvärdet, 

variationsbredd eller standardavvikelser som plottas i styrdiagrammet 

Traditionellt styrdiagram 

 

Ett traditionellt styrdiagram plottar medelvärdet av en provgrupp i turordning och kallas för 

medelvärdesdiagram [2]. Centerlinjen representeras av ett medelvärde samt en övre- och 

undre styrgräns som placeras med tre standardavvikelser från centrallinjen. Detta styrdiagram 

är som de flesta styrdiagram och kräver minst 20 provgrupper med 4 till 6 artiklar i varje 

provgrupp. 
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�̅� och R diagram 

 

�̅� -R diagram konstrueras som två diagram, ett för medelvärdet och ett för variationsvidden, 

där båda x-axlarna är tidsbaserade [3]. För �̅� diagrammet används medelvärdet från de olika 

provgrupper som sedan plottas. Centerlinjen är satt till det totala medelvärdet av 

mätresultaten, även kallad �̿�. Övre och undre styrgräns fås genom ekvationer nedan och 

konstanten A2 som kan utläsas från bilaga 3 .  

 

𝑈𝐶𝐿= �̿� + 𝐴2�̅�          (8) 

𝐶𝐿= �̿�           (9) 

𝐿𝐶𝐿= �̿� - 𝐴2�̅�          (10) 

 

Det andra diagrammet för variationsvidden R(range) plottas skillnaden på det högsta och 

lägsta mätresultatet i provgruppen [3]. Normalt är centerlinjen satt till det totala medelvärdet 

av variationsvidden. Övre och undre styrgräns fås genom ekvationer nedan och konstanterna 

D4 och D3 som kan utläsas från bilaga 3.  

 

𝑈𝐶𝐿=  𝐷4�̅�          (11) 

𝐶𝐿=  �̅�           (12) 

𝐿𝐶𝐿 =  𝐷3�̅� 

DNOM diagram 

 

DNOM diagram är lätt anpassad för små serier då den tillåter olika dimensioner på olika 

produkter ritas in i diagrammet [3]. Nackdelen med diagrammet är att data behöver kodas om 

vilket enligt Montgomery kan vara besvärligt och komplicerat. Mätvärdet, x som plottas i 

diagrammet är: 

 

𝑥 = 𝑀𝑖 − 𝑇𝐴          (13) 

 

𝑀𝑖 är detaljens verkliga mätvärde, där 𝑖 står för detaljens nummer i turordning.  

 𝑇𝐴 är målvärdet för den specifika artikeln 𝐴. 

 

Diagrammet kan användas för produkter med olika nivåer av variation vilket medför att 

mindre data behövs [9]. Istället för att plotta produktens storhet används variationsbredden 

mellan den uppmätt storhet och det nominella måttet. I styrdiagrammet används oftast en 

streckad vertikal linje för att separera olika artikelnummer, då varje process har sin unika 

variation. Bästa resultat erhålls om provgruppsstorlek är lika stora och att alla artiklar bör 

vara centrerade nära det nominella värdet [3]. Styrgränser och centerlinje presenteras nedan. 

 

𝑈𝐶𝐿= 𝐴2�̅�          (14) 

𝐶𝐿= 0           (15) 

𝐿𝐶𝐿= - 𝐴2�̅�          (16) 
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I-MR diagram 

 

I-MR diagram står för Individual Moving Range. Ett I-MR diagram är uppdelad i ett I-

diagram och ett MR-diagram. I ett I-diagram plottas individuella datapunkter i ett diagram 

där centerlinjen motsvarar medelvärdet [3]. Styrgränserna fås med hjälp av variationsbredden 

och konstanter som finns i bilaga 2. Ett I-diagram byggs upp enligt följande: 

 

𝐶𝐿 = �̿�           (17) 

𝐿𝐶𝐿 = �̿� - 
3 𝑀𝑅̅̅ ̅̅̅

𝐷2
          (18) 

𝑈𝐶𝐿 = �̿� + 
3 𝑀𝑅̅̅ ̅̅̅

𝐷2
          (19) 

 

Där 𝑀𝑅̅̅̅̅ ̅  =  
∑ 𝑀𝑅𝑛

𝑖=2

𝑛−1
         (19) 

 

Ett typisk MR-diagram använder sig av skillnaden (variationsbredd) mellan två följande 

datapunkter. Det innebär att ett MR diagram har en mindre punkt i diagrammet än ett I-

diagram. Ett I-MR diagram används när det finns få mätningar provgrupper eller när det finns 

krav på det. Detta inträffar oftast när mätningarna är dyra, produktionsvolymen är låg, eller 

om produkten har en lång cykeltid [46]. Ett MR-diagram byggs upp enligt följande: 

 

𝐶𝐿 = 𝑀𝑅̅̅̅̅ ̅          (20) 

𝐿𝐶𝐿 =  0          (21) 

𝑈𝐶𝐿 =  𝐷4𝑀𝑅̅̅̅̅ ̅          (22) 

 

CUSUM och EWMA diagram 

 

Vid intresse av små skiftningar i små serier är CUSUM och EWMA diagram effektiva, då 

bägge kan använda sig av individuella mätresultat men även provgrupper [3]. Montgomery 

skriver att båda styrdiagramen ger approximativt samma slutresultat i dess förmåga 

att övervaka en process och finna närvaro av orsaker till variation, men att EWMA är lättare 

att konstruera och manövrera. EWMA är ett tidsbaserat diagram som använder sig av ett vägt 

genomsnitt. Varje nytt mätresultat adderas med tidigare värden vilket resulterar i att varje 

individuellt värde har mindre betydelse över tiden. I CUSUM diagram används endast en 

övre styrgräns där den ackumulerade summan plottas. Om en trend utvecklas nedåt eller 

uppåt har processen skiftat och det kan finnas speciella orsaker till variation[47]. 

 

3.3.5.3 Val av styrdiagram 

 

Generellt delas styrdiagram in i variabel- och attributdata [19]. Där variabeldata är mätdata 

som kan mätas på en kontinuerlig skala. Denna variabel kan syfta på ytfinheten, mätning av 

hårdhet eller en dimension. Attributdata i jämförelse är enheter som antingen är acceptabla 
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eller oacceptabla [48]. Ifall en komponent har många porer eller har en repa kan den anses 

oacceptabel. Detta examensarbete har endast tillämpat variabeldata. Vid valet av styrdiagram 

finns riktlinjer som bör följas. Ifall mätdata är autokorrelerad finns en särskild gren i 

flödesschemat nedan, som förutsätter att provgruppsstorleken är lika med 1. Några 

angreppssätt för autokorrelation, beskrivs i avsnitt 3.4.2. Montgomery skriver att i första hand 

ska korrelation elimineras men att det finns styrdiagram som behandlar autokorrelerad 

mätdata [3]. Det är viktigt att välja rätt styrdiagram så att informationsutbytet blir maximerat. 

Figur 7 rekommenderar hur tillvägagångssättet för vilket styrdiagram som ska väljas. Valet 

av styrdiagrammet baseras på om mätdata har autokorrelation, om data är attribut eller 

variabel, provgruppens storlek, och skiftets storlek. 

Figur 7: Val av styrdiagram [3] 

 

3.3.5.4 Tolkning av styrdiagram  

 

En väsentlig del av styrdiagram är att utläsa förändringar och förstå när processen ska 

angripas. Att hitta förändringar och mönster brukar även kallas för Control Chart Pattern och 

har förkortningen CCP [8]. Hassan m.fl. skriver i sin artikel “Improved SPC chart pattern 

recognition using statistical features “ att de traditionella övervakningsmetoder för 

styrdiagram är otillräckliga för att möta den snabba utvecklingstakten. Vidare menar han att 

det pågår en ständig utveckling inom tillverknings- och mätteknik som möjliggör att känsliga 

förändringar i processen kan korrigeras. Idag sker analys av CCP i olika datorprogram och 

sällan manuellt. Yu poängterar att tolka styrdiagram manuellt är extremt ineffektivt och 

inkonsekvent [49].   

 

Hassan m.fl. belyser att i första hand bör mönster och larm identifieras som går över 

styrgränser i styrdiagrammet [8]. Detta eftersom mönster kan förebyggas och inte enskilda 
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observationer. De mönster som är viktiga att undersöka är om tidsserien är cyklisk, har en 

linjär trend uppåt eller nedåt, plötsliga förändringar uppåt eller nedåt och om det förekommer 

en blandning mellan dessa. Montgomery tillägger att en process kan vara stabil om plötsliga 

förändringar uppåt eller nedåt förekommer men bara om det finns kända orsaker [3]. Genom 

årens lopp har olika regler tagits fram för att tolka mönster i styrdiagram. 

 

Ett sätt att öka känsligheten i ett styrdiagram är att tillämpa olika varningslinjer som ligger 

mellan styrgränserna. Varningslinjer brukar ligga 1, 2 och 3 standardavvikelser på varsin sida 

av centrallinjen. Avståndet mellan centrallinjen och första standardavvikelsen kallas för zon 

C. Zon B är området mellan första och andra standardavvikelsen och zon A är mellan andra 

och tredje standardavvikelsen, se figur 8. 

 

Några erkända regler för att tolka mönster kommer från Western Electric (1958), Nelson 

(1984), Duncan (1986), Grant och Leavenworth (1996) [49]. Vid tillämpande av alla regler 

skulle det bli ett överskott av larm. Vilka regler som bör väljas baseras på analytikerns 

kunskap om processen, vilka styrdiagram som konstrueras och vilket ändamål. Företaget 

Western Electric var först med att ta fram några generella regler som gäller för styrdiagram 

och går enligt följande [2]: 

 

1. “En punkt utanför någon av övre eller undre styrgräns” 

2. “Två av tre punkter i zon A på samma sida om centrallinjen men innanför 

motsvarande styrgräns” 

3. “Fyra av fem på varandra följande punkter på samma sida om centrallinjen, men 

utanför zon C” 

4. “Åtta punkter i följd på samma sida om centrallinjen”  

 

Vidare tar Montgomery upp flera olika regler varav några har beskrivits av Nelson, Duncan, 

Grant och Leavenworth [3]. Dessa personer och företag har utgått från Western Electrics men 

lagt till flera regler för att öka känsligheten i styrdiagrammet. Här nedan kommer ytterligare 6 

regler. 

 

5. “Sex punkter i rad ökar eller minskar stadigt” 

6. “Femton punkter i rad i zon C, gäller för båda ovan och under centrallinjen” 

7.  “Fjorton punkter i rad alternerar upp och ned” 

8. “Åtta punkter i rad på båda sidor om centrallinjen men ingen i zon C” 

9. “Ovanligt eller icke-slumpmässigt mönster” 

10.  “En eller flera punkter nära en varning eller styrgräns” 

 

Yu belyser svårigheten med att tolka styrdiagram, att kunskapen ligger i analytikerns 

kompetens, erfarenhet och deras förmåga att finna icke naturliga mönster [49]. I vissa 

tillverkningsprocesser med komplicerade arbetsförhållanden kan det förekomma 

slumpmässiga mönster som endast kan analyseras i datorbaserade system. 
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Figur 8: Olika zoner i styrdiagrammet. De sista fyra punkterna visar en överträdelse 

av regel 3. 

3.4 Duglighetsstudie 

 

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

avgöra för att avgöra processens förmåga att uppfylla de specifikationer som uppställs för 

egenskapen”[2]. Studien ska ge underlag till processförbättring samt hur regelbundet 

processen behöver övervakas.  Idag har duglighetsstudier fått mer intresse då företag inser 

hur viktigt produktegenskaperna är för att tillfredsställa kunden. Förutom kundperspektivet, 

ställer oftast olika kundföretag och kvalitetsledningssystem krav på duglighetsstudier [27]. 

Duglighetsstudier är även en väsentlig del av DMAIC processen och utvärderas inom 

analysfasen [3]. Innan en duglighetsstudie genomförs ska processen befinna sig i statistisk 

jämvikt. Bergman och Klefsjö skriver att många industrier använder sig av duglighetsindex 

trots att de inte har kännedom om deras egen process är stabil eller inte [2]. I 

duglighetsstudier används olika index som beskriver processens duglighet. Dessa 

duglighetsindex används för att kunna jämföra före och efter förbättringar. Faran med att 

beräkna olika index är att det är lätt att glömma bort syftet som är att förbättra kvaliteten.  

Duglighetsstudier ska genomföras på produkter som har snäva toleranser och där det finns 

förbättringsmöjligheter. I kommande avsnitten beskrivs varje enskilt moment i en 

duglighetsstudie och summeras i figur 9 [3]. 

 

 
Figur 9: Duglighetsstudie översikt [27] 
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3.4.1 Normalfördelningen 

 

En normalfördelning är en symmetrisk funktion kring medelvärdet och visas i figur 10. En 

normalfördelningskurva kan förknippas med gaussfördelning som syftar på felfördelningen 

[36]. Standardavvikelsen är en genomsnittlig avvikelse från medelvärdet i en mätserie. En 

stor standardavvikelse innebär att det finns en stor spridning i mätserien. Standardavvikelsen 

beräknas i anslutning till medelvärdet och antalet observationer och beräknas enligt: 

 

𝜎 = √ 
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 − 𝜇)2         (23) 

 

där N motsvarar antalet observationer och 𝜇 motsvarar medelvärdet och som definieras enligt 

följande: 

 

𝜇 = 
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1           (24) 

 

Utseendet på normalfördelningskurvan kan ändras genom att sätta olika värden på 

medelvärdet, µ och standardavvikelsen, 𝜎. Vid en normalfördelning prickas ett antal 

observationer, N in där alla observationerna ska ligga tätare i centrum, där medelvärdet 

ligger. Generellt för normalfördelningskurvan gäller att 68,26 % av alla observationer ligger -

/+ 1 standardavvikelse från medelvärdet, 95,46 % ligger -/+ 2 standardavvikelser från 

medelvärdet och 99,73 % mellan -/+ 3 standardavvikelser. Normalfördelningskurva används 

oftast som en lämplig sannolikhetsmodell för att undersöka när en händelse kommer inträffa 

[3]. Ifall antalet observationer ökar blir normalfördelningen mer tillförlitlig. 

 

I styrdiagram, duglighetsstudier, hypotesprövning och mätsystemanalys strävas det efter en 

normalfördelningskurva kring medelvärdet för att kunna erhålla tillförlitliga resultat [48], 

Anledningen till att normalfördelning är en bra modell är på grund av den centrala 

gränsvärdessatsen [25]. Centrala gränsvärdessatsen säger att om antalet observationer, N är 

tillräckligt stort, vanligtvis mer än 20 observationer, går det att göra en approximation för att 

ta fram en normalfördelning [36]. Poängtera att varje observation ska bero på slumpen och 

varje bidrag till variation får inte vara alltför beroende av andra variationer [25]. Det innebär 

att antalet observationer ökas så att kurvan närmar sig samma medelvärde. Det finns olika 

metoder som visar att antalet observationer representerar en normalfördelning. En av de 

vanligaste metoderna är Anderson-Darlings goodness-to-fit metoden som illustrerar olika 

datapunkter i ett normalfördelningspapper. Där datapunkterna testas mot en rak linje som 

motsvarar normalfördelningen. Med hjälp av ett sannolikhetstest bestäms om 

normalfördelningsantagandet ska förkastas eller inte.  
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Figur 10: Normalfördelningskurvan [3] 

3.4.2 Autokorrelation 

 

Autokorrelation är ett linjärt samband mellan två eller flera tidpunkter [36]. Autokorrelation 

kännetecknas i styrdiagram om ett värde över medelvärdet tenderar att följas av ett annat 

värde över medelvärdet, och ett lågt värde följs av ett annat lågt värde. [3]. Detta ger en 

dataserie som har data som tenderar att följa andra liknande värden och som långsamt pendlar 

på båda sidorna av centrallinjen. Ifall ett styrdiagram har autokorrelerad data ges en 

vilseledande bild där falska larm förekommer. Det vill säga att det finns mer variation än vad 

det egentligen är, som i sin tur kan leda till missledande och felaktiga beslut. Ifall mätdata är 

autokorrelerad blir även Cpk-värdet högre än vad det egentligen är [44]. Ett krav för att 

avgöra om en process är i statistisk jämvikt är att data inte är autokorrelerad. Därför måste 

alltid ett autokorrelationstest användas. Vid mätning av små serier eller vid konstant mätning 

är det vanligt förekommande med autokorrelerad data. En enkel åtgärd är att öka tidsfrekvens 

mellan när mätdata tas ut eller att randomisera data [44, 50]. Vid tillverkning i små serier är 

det svårt att öka tidsfrekvens då det finns mindre mätdata och därmed blir styrdiagram mindre 

tillförlitliga [3]. Att randomisera data innebär också att styrdiagrammet måste randomiseras 

och därmed förlorar sin funktion. 

 

Det finns idag statistiska verktyg som bestämmer korrelationskoefficienten [9]. De genererar 

en siffra mellan -1 till 1, där 0 innebär ingen korrelation. Ett autokorrelationstest beskriver 

mellan hur många mätpunkter det finns ett samband, och benämns med dess “lag”. Ifall 

autokorrelerad mätdata förekommer ska en annan modell av styrdiagrammet konstrueras [3]. 

Det nya styrdiagrammet kommer att ha ett glidande medelvärde, och modellen som används 

kallas för “Autoregressive Integrated Moving Average” (ARIMA) [3, 50]. Modellen kan 

tillämpas på flera traditionella styrdiagram såsom x-, MR-, CUSUM- eller EWMA-diagram 

[3]. Gilbert m.fl. föreslår att använda ett MR-diagram om autokorrelation förekommer mellan 

provgrupper [50]. Ford Motor skriver i sin manual att det oftast är väldigt svårt att bli av med 

autokorrelerad mätdata [44]. Det tilläggs dessutom att autokorrelation är precis som vilken 

variation som helst och kan identifieras och elimineras. Vid statistisk processtyrning är det 

därför viktigt att veta om autokorrelation förekommer och att det bidrar till mer variation.  
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3.4.3 Statistisk jämvikt 

 

En process som är stabil eller befinner sig i statistisk jämvikt har endast inverkan av 

slumpmässig variation [2]. Vid stabila processer kan utfallet förutsägas och hur det kommer 

att se ut i framtiden. Det görs med hjälp av statistiska modeller för att beräkna sannolikheten 

att ett visst utfall eller en händelse kan inträffa. Ifall en process är stabil finns det tid att 

fokusera på andra källor till variation och därmed få en mer dugligare process. Montgomery 

skriver att en process är stabil om mätdata är normalfördelad, att det inte förekommer 

autokorrelation mellan mätdata, och att endast några enstaka varningssignaler från kända 

variationskällor får förekomma i styrdiagrammet [3]. Figur 11 visar hur en stabil process kan 

se ut. 

 
Figur 11: Statistisk jämvikt [9] 

3.4.4 Maskinduglighet 

 

Maskinduglighet, eller korttidsduglighet beskriver maskinens förmåga att producera enheter i 

förhållande till toleransgränser med syfte att upptäcka maskinspecifika effekter på 

produktionen [2]. Maskinduglighet koncentrerar sig på maskinens variation, samtidigt som 

den yttre påverkan på maskinen ska minimeras. Det betyder att inställningar såsom varvtal, 

matning, verktygs- eller operatörsbyte inte ska förekomma. Samtliga parametrar bör hållas på 

en konstant nivå. Vid uppstart av en kall maskin ska maskinen värmas upp till en jämn 

konstant nivå innan provtagningen så att maskinens kapacitet klarar av givna toleranser. 

Maskinens duglighet beräknas med två olika duglighetsindex. Maskinduglighets indexet Cm 

är ett mått på fördelningens spridning och toleransvidd. Cm beskriver om maskinen är 

kapabel till att leverera enheter inom satta toleranser. Det korrigerade maskinduglighet 

indexet Cmk beskriver istället spridningen för maskinens.  

 

𝐶𝑚 = 
𝑈𝐶𝐿−𝐿𝐶𝐿

6𝜎
          (25) 

𝐶𝑚𝑘  = min (
𝑈𝐶𝐿−𝜇

3𝜎
,
𝜇−𝐿𝐶𝐿

3𝜎
)        (26) 

 

Maskindugligheten beräknas enligt ovan med hjälp av medelvärdet, standardavvikelsen och 

styrgränser. Där UCL och LCL står för den övre- respektive undre toleransgränsen. 

Maskinduglighetsindex och det korrigerade maskinduglighetsindexet bör vara större än ett, 

men högre är önskvärd. 
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3.4.5 Processduglighet 

 

Processduglighet, eller långtidsduglighet beskriver processens förmåga att producera enheter 

i förhållande till toleransgränserna med syfte att upptäcka variationskällor [2]. Montgomery 

belyser att det är främst produktegenskaperna som studeras och inte själva processen [3]. Det 

mäts funktionella och kritiska mått som är kopplade till produktens användbarhet och inte 

processen. Vid processduglighet jämfört med maskinduglighet mäts under en längre period 

och har därmed en större yttre påverkan. Innan processduglighet behandlas ska först 

maskinen och mätsystemet vara dugliga [2]. Deleryd rekommenderar att minst 50 mätvärden 

används, men fler är att rekommendera om det fungerar från ett ekonomiskt perspektiv [7]. 

 

Duglighetsindexet Cp beskriver processens spridning och toleransvidd [3]. Dessutom 

beskriver indexet om processen är kapabel till att leverera enheter inom givna toleranser. 

Nackdelen är att indexet inte säger något om hur centrerad processen är, det vill säga om 

medelvärdet ligger nära det nominella värdet. 

 

 𝐶𝑝 = 
𝑈𝐶𝐿−𝐿𝐶𝐿

6𝜎
          (27) 

 

Det korrigerade duglighetsindexet Cpk beskriver däremot processens centrering och 

spridning, det vill säga om medelvärdet ligger nära det nominella värdet [2]. Det korrigerade 

duglighetsindexet söker det minsta avståndet mellan medelvärdet (𝜇)och den närmsta 

toleransgränsen (UCL eller LCL). 

 

𝐶𝑝𝑘 = min (
𝑈𝐶𝐿−𝜇

3𝜎
,
𝜇−𝐿𝐶𝐿

3𝜎
)        (28) 

 

Vid en duglighetsstudie eftersträvas att få så höga index som möjligt, eftersom det innebär att 

processen är väl centrerad och befinner sig i rätt läge, se figur 12. Ifall resultatet visar ett högt 

Cp värde och ett lågt Cpk innebär det att processen inte är centrerad kring det nominella 

värdet utan ligger på ett annat läge. Ett generellt krav är att båda indexen måste vara större än 

1,33. För Sex Sigma krävs däremot ett Cp och Cpk värde på över 2 [19]. Vid ett litet 

stickprov minskar säkerhet i beräkningar och därmed rekommenderas att följa bilaga 4. När 

processens spridning är exakt lika stor som toleransvidden och Cp värdet antar 1,0 

förekommer alltid åtminstone 0,27 % felaktiga detaljer [3]. Denna andel orsakas av 

normalfördelningsantagandet, och representerar ytan som hamnar utan -/+ 3 sigma gränserna. 

Om mätdatan inte uppfyller normalfördelningsantagandet används ett Pp och Ppk värde som 

beräknas på ett likvärdigt sätt som Cp och Cpk värdet [31]. 

 
Figur 12: Centrering av process [2] 
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3.5 Implementering av statistisk processtyrning 

 

För att lyckas med implementering av statistisk processtyrning finns det enligt Antony och 

Taner några framgångsfaktorer som borde följas [51]. De framgångsfaktorerna är att 

implementationen ska starta vid ledningen och deras engagemang samt att kunskap och vilja 

att förbättra kvaliteten måste finnas. När ledningen är enig om att ett förbättringsarbete ska 

ske ska information delges till övriga i företaget. Tillsammans med folk från operativ nivå 

ska förbättringsarbetet utformas. Här nedan presenteras moment som hjälper 

implementationen att bli framgångsrik. 

 

Skapa trygghet i arbetet 

 

För att lyckas med statistisk processtyrning och förbättringsarbete i allmänhet krävs 

medverkan av alla i företaget. Det handlar om att samarbeta med engagerade och aktivt 

bidragande människor som vill vara delaktiga [25]. När medarbetare utsätts för hög 

delaktighet och involvering, där de får möjlighet att bestämma över sitt eget arbete, dock 

inom vissa gränser, blir deras motivation högre och arbetet bättre utfört [52]. Det kan 

innebära att medarbetarna själva får bestämma när de tar rast eller hur deras arbetsbänk ska se 

ut. Carlzon menar att när “en människa i frihet tar ansvar frigörs det resurser som annars inte 

är tillgängliga” [53]. Det är viktigt att komma ihåg att det är medarbetarna på den operativa 

nivån som skapar värde åt kunden. Därför är det naturligt att vid förbättringsarbete se till att 

alla medarbetarna känner sig trygga. Ifall medarbetarna inte känner sig trygga i sitt arbete är 

det dumt att förvänta sig hög kvalitet. Eklund menar att det goda arbetet är kopplad till 

arbetspsykologiska och sociala faktorer samt den fysiska arbetsmiljön och säkerhet [52]. Ett 

flertal forskare har framhävt deras syn på hur det goda arbetet ska se ut. En sammanställning 

av det goda arbetet omfattar: 

 

● Lärande i arbetet 

● Beslutmöjligheter 

● Anställningstrygghet, arbete utan risk för skador och sjukdom 

● Utmaningar 

● Erkännande 

● Arbetsinnehåll och återkoppling 

● Variation 

● Sociala kontakter och socialt stöd 

● Arbetet ska vara nyttigt för andra 

● Arbetet skall leda till en önskvärd framtid 

● Ansvar och befogenheter 

● Rimliga krav på prestation 

● Egenkontroll 

● Kvalifikationskrav 
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Genom att uppfylla ovanstående punkterna finns det enligt Eklund goda möjligheter hålla en 

hög kvalitet i arbetet. När medarbetarna upplever trivsel i arbetet kommer de leverera högre 

kvalitet och därefter högre produktivitet [2]. Trygghetsaspekten glöms ofta bort i 

förbättringsarbete, som kanske är generell men ändå väldigt betydelsefull.  

 

Skapa engagemang för SPS i hela företaget  

 

Vid uppstart av SPS är det viktigt att hela företaget vet varför SPS ska hanteras, dess fördelar 

och potential [20]. Forskare framhäver att ledningens engagemang är avgörande för en lyckad 

implementation och att förbättringsarbetet måste börja vid ledningen [2, 9, 55, 56].  Det 

handlar om att tydligt förmedla potentiella fördelar med SPS, skapa förståelse för behovet 

och att stå bakom det som sägs. Det kan innebära att fysiskt visa hur styrdiagram arbetas med 

så att det tydligt framkommer att ledningen står bakom det. Det finns många fördelar med 

SPS, de mest betydelsefulla listas nedan. 

 

● Operatören får mer bekräftelse om hon eller han gör ett bra jobb. 

● SPS ger mer ansvar till varje medarbetare som styr processen vilket medför att 

medarbetarna känner en ökad betydelse i sitt arbete. 

● SPS redogör om en process är stabil eller inte, och om processen kräver 

förbättringsåtgärder eller ytterligare kvalitetskontroller.  

● Ökad kännedom om trender som förekommer från styrdiagram och som därför kan 

korrigeras.  

● Operatörer får bättre kännedom om när verktyg behöver bytas, när en artikel bör 

mätas eller när en justering krävs. 

● Enklare att fatta beslut på fakta 

● Lättare att redogöra vart det finns utbildningsbehov, för att hålla en jämn 

kunskapsnivå bland medarbetarna. Förbättrar relationen med kunden. 

● Klara av toleranser som inte tidigare var möjligt. 

● Minskar kassation. 

 

Antony och Taner menar att intresset kring SPS oftast går förlorad på grund av bristande 

engagemang på lednings- eller operativ nivå [54]. Anledning är att ledningen inte har varit 

tydliga med att förklara varför SPS behandlas. 

 

Erbjud utbildning och genomför uppföljning  

 

För att behålla, förbättra eller justera befintliga förbättringsarbeten menar Oakland att det är 

viktigt att införa utbildning [9]. Han menar att utbildning ska ske i hela företaget, den ska 

starta på ledningsnivå och avsluta på operativ nivå. Ifall endast utbildning skulle erbjudas till 

den operativa nivån framkommer det tydligt att ledningen inte står bakom SPS [54]. Det är 

viktigt att starta från ledningen så att chefer är bekanta med SPS och tar sitt ansvar, därmed 

har de möjligheten att ändra på personalens attityder kring SPS. Med rätt förberedelser och 

duktig lärare behöver utbildningen inte vara särskilt lång. Antony tillägger att utbildningen 

ska innehålla följande moment: 
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● Relevant statistik och användning av kvalitetsverktyg.  

● Skapande, användning och tolkning av styrdiagram samt hur orsaker bedöms i 

styrdiagram. 

 

Efter utbildningen är det viktigt att säkerställa att kunskapen stannar kvar hos personalen [9]. 

Detta görs genom uppföljning som ska starta kort efter utbildningen. Uppföljningen kan ske 

på många olika vis, det kan göras enkelt genom att en kvalitetschef kollar personalens 

kunskapsnivå. Kvalitetschefen ska svara på frågor och se till att personalen fortfarande vet 

varför de arbetar med SPS. Oakland tillägger om ett företag väljer att genomföra en kort 

utbildning ska detta följas upp i 6 veckor som avslutas med en workshop där problemlösning 

betonas. Det han vill poängtera är att redan i ett tidigt stadium ska uppföljning av personalens 

kunskapsnivå startas. Att arbeta med SPS är en lärandeprocess som startar med en begränsad 

kunskapsgräns som med tiden byggs på med mer kunskap och erfarenhet. 

 

Förmedla ett tydligt mål för SPS  

 

En hörnsten enligt Oakland är att tydligt framföra budskap samt mål vid implementering av 

SPS [9]. Det ska med andra ord framkomma vad syftet är med implementationen och vad 

som ska uppnås inom en given tidsram. Operatörerna måste inse att implementation är viktigt 

och vad som ska uppnås. Cullen och Hollingum samtycker men tillägger att kvalitetsmålet 

måste ha hög prioritet, vara mätbart och spegla kundens krav [48]. Kvalitetsmålet ska om 

möjligt uttryckas i pengar, om det inte är möjligt kan fysiska värden användas som 

exempelvis omarbete och kassation. Ett annat generellt mål är att sträva efter stabilitet och att 

ligga mellan styrgränserna i styrdiagram. Kvalitetsmål ska sättas av chefen och med hänsyn 

till kundernas kvalitetsmål. Antony och Taner menar också att kommunikationen är 

avgörande vid implementeringen för att få med hela företaget på samma spår [51].  

 

Genomför SPS på en process i taget 

 

I många företag finns det flera processer som har problem och som behöver uppmärksammas 

[9]. För att finna vilken process eller maskin som behöver genomgå SPS-studie kan en 

paretoanalys behandlas. I en paretoanalys kollas det på vilka processer eller maskiner som har 

mest avvikelser eller bearbetningsfel jämfört med företagets sammanlagda bearbetningsfel. 

Den process eller maskin som har störst andel fel ska hanteras. Antony och Taner menar att 

det även går att välja process baserat på hur kritiska detaljerna i processen är för 

slutprodukten [51]. Vidare menar Oakland att det är bästa att arbeta med en process i taget 

tills förbättringsarbetet visar resultat [9].  
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Utse en SPS koordinator eller ett SPS-team  

 

Antony och Taner rekommenderar införande av SPS-team med personer från olika 

avdelningar och listar upp tio olika befattningar som bör finnas i teamet [51]. För vilka 

personer som bör ingå i ett ett SPS rekommenderar författarna att läsa [51]. I SMF kan det 

vara tidskrävande och kostsamt att skapa ett stort team. Därför har författarna valt att belysa 

att utse en SPS koordinator eller samordnare. En SPS koordinator eller samordnare ska utses 

tidigt under utbildningen. På SMF kan förslagsvis en kvalitetsansvarig ta rollen som SPS 

koordinator, då det inte finns många tillgängliga passande befattningar. Antony och Taner 

beskriver kort SPS koordinatorns uppgifter. En SPS koordinator ska kunna: 

 

● Förse utbildning och resurser för utövande av SPS 

● Praktiska råd och sprida information om alla aspekter av SPS 

● Övervaka utveckling och se till att de åtgärder som vidtagits är effektiva 

● Bidra till utveckling av utbildningsstrategi 

● Ge stöd och fungera som kontaktperson gällande SPS 

 

Utse en processägare 

 

Som nämnts tidigare kräver införandet av SPS en kulturell förändring i hela arbetsmiljön 

[54]. De flesta företag har pågående processarbete där en processägare tillsätts som 

samordnar arbetet och ansvarar för processens effektivitet och utveckling [23]. Antony 

skriver i sin artikel “Ten key ingredient for making SPC successful in organisations” att 

“Operators, who know their processes better than anybody, should be empowered to take 

ownership of the work and of the processes they deal with every day” [54]. Det han menar, 

och det som är centralt inom Sex Sigma, är att ge människor mer ansvar. I stora företag som 

tillämpar brukar en person få mer ansvar om hen har genomgått utbildning för en viss nivå. 

Dessvärre är detta inte alltid realistisk på mindre och medelstora företag. Oavsett kan en 

processägare utses som har som uppgift att [23]: 

 

● Identifiera förbättringsmöjligheter. Det kan innebära att identifiera nya inputfaktorer 

som tidigare inte har diskuterats av ledningen. 

● Övervaka så att suboptimeringar inte uppstår. Det innebär att inte optimera en process 

utan att tänka på helheten. 

● Övervaka och säkerställa kvarstående förbättringsarbete. 

 

Skapa tvärfunktionella avdelningar för att stödja samarbete  

 

Vid implementeringen av SPS är samarbete enormt viktigt. Ett sätt att främja samarbete är 

genom att skapa tvärfunktionella avdelningar [51]. Deming belyser problematiken och menar 

att barriärerna ska rivas ner mellan avdelningarna [2]. Bergman och Klefsjö menar att många 

kvalitetsproblem beror på bristande kommunikation mellan avdelningar. Många avdelningar 

försöker endast förbättra sitt eget arbete vilket resulterar i att helhetssynen och strävan efter 

att tillfredsställa interna kunder försvinner. Istället bör företag införa regelbundna möten med 
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människor från olika avdelningar för att öka kommunikation och samarbete. Blomqvist och 

Haeger tar upp fördelar med bra samarbete mellan avdelningar [56]. 

 

● Lättare att lösa problem som är för komplexa för att lösa på individ- eller 

funktionsnivå. 

● Förenklar problemlösnings då olika personer med olika kompetens och erfarenhet 

möts. 

● Medarbetare upplever mer delaktighet om de deltar i problemlösning och 

beslutsfatnde. 

● Lättare att identifiera, hantera och lösa konflikter. 

● Försäkrar att förbättringsarbeten verkligen implementeras då samtliga personer är 

delaktiga. 

 

Målet med att ta bort barriärerna mellan avdelningar är att öka kommunikation och stödja 

SPS [51]. Detta genom att ha regelbundna möten kunna hantera och identifiera orsaker samt 

vidta åtgärder för processförbättringar.  

 

Använd ett dugligt mätsystem  

 

Mätning är en process i sig som bidrar med variation [51]. Osäkerheten i mätningar kan bero 

på mätdonet, operatör, artikel, metod och miljö. Ifall variationsbidrag är för stora påverkas 

kvaliteten på mätdata, som i sin tur leder till vilseledande beslut. Antony och Taner skriver att 

om mätsystemet inte är dugligt ska inte SPS-studien genomföras [54]. För att se hur mycket 

mätsystemet bidrar till variation genomförs en mätsystemanalys, en så kallad Gauge R&R 

studie som beskrivs i avsnitt 3.1.3. Målet är att identifiera, isolera och eliminera variation i 

mätningar som leder till förbättringar i mätsystemet. En mätsystemanalys består i huvudsak 

av två bidrag, repeterbarhet, som är den variation som kommer från mätdonet och 

reproducerbarhet som är den variation som förekommer hos operatörerna.  

 

Redogör kritiska processer, produktfamiljer och parametrar 

 

Många företag producerar flera olika produkter. En del har väldigt många olika produkter att 

det är omöjligt att analysera varje enskild produkt och det blir i sådana fall för ineffektivt och 

tidskrävande. Istället arbetas det med produktfamiljer. Petersson m.fl. beskriver en 

produktfamilj som en gruppering av produkter som inte tar hänsyn till attribut och 

kännetecknas av när olika produkter genomgår samma process eller operation i samma 

sekvens [57]. Griffith tillägger dessutom att produkter i en produktfamilj bör ha samma 

utgångsmaterial, uppbyggnad och kritiska toleranser [43]. När produktfamiljen bestämts ska 

viktiga parametrar utses. Oakland menar att viktiga parametrar är mått som bestämmer 

produktens kvalitet och funktion [9]. Processen som bör hanteras är den som har störst andel 

avvikelser, bearbetningsfel eller baseras på hur kritiska detaljerna är för slutprodukten [51]. 
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Lär känna processen 

 

Innan SPS påbörjas måste en granskning genomföras för att säkerställa den befintliga 

variationen [54]. Det handlar om att lära sig hur processen beter sig. Hur ser trenden ut under 

en längre period, finns det något mönster som ständigt förekommer? Hur reagerar processen 

vid ändringar av olika input faktorer som skärbyte och kompensering? Det här är inte lika 

enkelt för småserietillverkning som det är för masstillverkning. Det kräver oftast längre tid att 

samla data och det finns inte alltid tillräckligt med resurser för att studera varje enskild 

produkt i en process. Ifall ett nytt förbättringsarbete påbörjas är det viktigt att veta nuläget, så 

att det går att jämföra med något. 

 

Planera stickprovsfrekvens och provgruppsstorlek  

 

Vid införande av SPS ska det införas en plan för när och hur många artiklar som ska mätas 

och dokumenteras [55]. Stickprovsfrekvens bestäms enligt Montgomery med hänsyn till 

kostnad för kontrollen, förlusten i form reducerad cykeltid, instabilitet samt sannolikheten för 

att urskiljbara orsaker förekommer [3]. I artikeln “Reporting frequency and sample size: 

effects on prediction, confidence levels and confidence intervals” faställer Terence med hjälp 

av en hypotesprövning och konfidensintervall att stora provgrupper ligger närmare 

medelvärdet och är signifikant olika jämfört med små provgrupper [45]. Det innebär att 

medelvärdet i en stor provgrupp skiljer sig signifikant med en liten provgrupp, det medför att 

stora värden lätt kan gömma sig bakom stora provgrupper. Det kan innebära att viktig 

information utesluts vid stora provgrupper. En annan sak som klargörs är att mer data endast 

säkerställer osäkerheten, det vill säga att en viss händelse inte skulle inträffa. Mer data 

behöver inte nödvändigtvis betyda att noggrannheten ökar. Därför finns även fördelar med 

individuella värden i styrdiagram. I verkligheten handlar det om hitta en frekvens som alla 

trivs med, speciellt för operatörerna då de annars kanske inte hinner med sitt vanliga arbete. 

 

Använd standardiserade styrdiagram  

 

Ett styrdiagram används för att skilja på systematisk- och urskiljbar variation. Syftet är att 

upptäcka förändringar över tid som påverkar medelvärdet [2]. Valet av lämpligt styrdiagram 

är avgörande för att nå framgång med SPS [54]. Valet av styrdiagram ska enligt Montgomery 

behandlas tidigt, helst under utbildningsfasen [3]. Författarna rekommenderar att följa 

Montgomerys rekommendationer som beskrivs i avsnitt 3.3.5. Det ger en viss vägledning till 

vilket styrdiagram som bör väljas. Det finns styrdiagram i schemat som enligt Montgomery är 

mer komplicerade och som därför inte alltid är lämpligt att användas av den operativa nivån 

[3]. Vid valet av styrdiagram tar Antony upp några aspekter som är viktiga att ta hänsyn till 

[51].  

 

● Styrdiagrammet ska anpassas till medarbetarna och den miljö där de arbetar. 

● Styrdiagrammet ska anpassas till processens kritiska parametrar. 

● Definiera processen och vilken typ av data som erhålls för att kunna välja rätt 

styrdiagram. 
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Det är viktigt att både ledningen och den operativa nivån använder samma styrdiagram för att 

minska oklarheter och vad som menas med variation i en process. När man pratar om 

variation i företag, menar Oakland att alla ska använda samma styrdiagram [9].  

 

Använd en programvara för SPS  

 

Datoranvändningen blir allt vanligare och tiden för papper och penna är förbi. Idag finns 

färdiga statistiska program som Minitab, Statistica, Statgraphics och Sqc pack som kan 

genomföra kalkyleringsprocesser [54]. I dessa program finns inbyggda funktioner som direkt 

analyserar och tar fram underlag för bland annat styrdiagram, mätsystem och 

duglighetsstudier. Anledningen till att företag ska välja ett program för sin statistik är enligt 

Antony att det redan finns färdiga manualer till verktygen. Yu samtycker och menar att tolka 

data manuellt är extremt ineffektivt och inkonsekvent, istället finns det tid att fokusera på 

andra arbeten [49]. I samband med en ny programvara ska en datorbaserad utbildning ges för 

att få ökad förståelse. Endast personal med grundläggande kunskap inom SPS ska få tillgång 

att använda programvaran. Hittills har endast fördelar tagits upp men Cullen och Hollingum 

menar att datorstöd medför vissa risker [48]. En dator kan genomföra komplicerade 

beräkningar men människan måste ändå kunna tolka siffrorna så att slutsatserna inte blir fel. 

En annan sak som belysas är att inte missbruka programvaran och förvänta underverk. Ifall 

operatören är tvungen att matar in siffrorna efter produktionen förloras syftet med 

kontinuerligt övervaka och styra processen.  

 

Dokumentera och uppdatera kunskap om processen 

 

Vid genomförandet av SPS är det nödvändigt att registrera de värdena som analyserats och de 

slutsatser som tagits fram [52, 56]. Även varierande parametrar för processen, produkten och 

uppbyggnaden av styrdiagram kan vara värda att dokumentera. Vissa frågor om processen 

som kan vara bra att ställa sig är: har processen förändrats sedan tidigare? Har produkten 

fortfarande samma material? Ser frekvensen eller provgruppsstorleken likadan ut? Vid 

konstruktion av styrdiagram är det viktigt att registrera ingripanden som skett i processen, 

som underhållsaktiviteter, maskininställningar, förändring av operatör eller material [55]. 

Ifall ett manuellt dokument används ska operatören signera namn och datum då detta bidrar 

till personligt ansvar. Vidare föreslår Noskievicova att med anslutning till SPS, använda ett 

orsak-verkan-diagram som problemlösningsverktyg.  

 

Genomför SPS i en mindre skala 

 

Det är inte bra att implementera statistisk processtyrning på alla processer på en och samma 

gång [54]. Det är viktigt att starta i en mindre skala, en så kallad pilotstudie, så att en 

erfarenhet om SPS potential bildas. Det bästa är att genomföra pilotstudien med deltagare 

som har intresse och motivation. En typisk pilotstudie kan generellt ta mellan 3-12 månader. 

Oakland menar att det är bäst att ta en process i taget och avsluta när förbättringar har skett 

[9]. När pilotstudien utförts är det viktigt att utvärdera arbetet. Ta hänsyn till vad 
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medarbetarna tycker eftersom det kan påverka deras arbetsplats. Antony och Taner tycker 

också att det är värt att genomföra en kostnadsanalys för att avgöra om det är ekonomisk 

fördelaktigt. Ifall pilotstudien visade sig vara gynnsam kan SPS införas på fler processer. 

Precis som andra studier ska denna pilotstudie planeras i förhand för att erhålla bra resultat.  

[51].  

 

Försök att hålla det enkelt  

 

Vissa personer tror att det krävs stora arbetsinsatser av en enskild person för att lyckas med 

förbättringsarbete. Bergman m.fl. menar att ansvaret kan läggas på flera personer i företaget 

då alla blir involverade i förbättringsarbetet [58]. När alla är involverade blir 

förbättringsarbetet inte lika betungande och stressigt som om det vore för en enskild person. 

Ifall förbättringsarbetet är enkelt är det dessutom större chans att förbättringen överlever. Ifall 

enkelheten inte bevaras, kommer det bli svår att arbete med SPS. 

 

Kontinuerlig uppföljning av SPS  

 

När ett förbättringsarbete har genomförts måste det följas upp för att säkerställa om målen har 

uppnåtts [48]. Eftersom SPS är ett kontinuerligt förbättringsarbete krävs även kontinuerliga 

utvärderingar. En utvärdering ger ökad förståelse för nya möjligheter till fortsatta 

förbättringar. Ju längre SPS bearbetas desto fler frågeställningar dyker upp som kräver nya 

åtaganden och prioriteringar. Förbättringsarbete ska aldrig upphöra vare sig om det är en 

enskild process eller hela företaget. Målet är att kontinuerligt förbättra företagets resultat 

genom kostnadsreducering och eliminering av slöseri. 

 

3.5.1 Problematik vid statistisk processtyrning 

 

I början av statistisk processtyrning finns det några kända misstag som företag brukar göra. 

En vanlig anledning till att företag misslyckas med sin SPS satsning är på grund av bristande 

engagemang på ledningsnivå och belyses av många författare [3, 9, 23, 52]. Människans 

känslor, attityder och reaktioner har oftast en väldigt central roll vid förbättringsarbete och är 

avgörande ifall satsningen lyckas. Vid ändring eller justering av befintligt arbetssätt påverkas 

operatörernas arbetssituation. Det ligger i människans natur att vara kritisk mot förändringar 

[23]. Det känns tryggt för operatörer att jobba på ett invant sätt som de alltid har gjort. I 

värsta fall kan förändringar upplevas som ett hot. Därför menar Sörqvist och Höglund att 

ledningen måste vara beredd på att det kan förekomma motstånd som måste hanteras. 

Förutom att förvänta sig motstånd, ska ledningen ständigt fungera som en stödjande roll 

gentemot medarbetare angående SPS. Antony och Taner menar att inga förändringar kommer 

ske i företaget om det inte finns en företrädare från ledningen på plats [51]. Ledningen måste 

inse att det är deras roll att förändra medarbetarnas attityd och att variationen som skapas i 

processerna är deras eget ansvar som måste övervakas. 
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Människor är olika vilket medför att många har olika inställningar till förändringar. Vissa är 

mer positiva än andra, men generellt vill alla människor göra ett bra jobb. I många fall saknas 

en tydlig strategi för att förmedla varför SPS hanteras därför kan människor lätt bli skeptiska 

angående SPS [51]. En del människor är avvaktande, och behöver se resultat först innan 

förändringen tas vid [23]. Medan andra är mer öppna och har inget emot överraskningar som 

dyker upp. Generellt för alla förbättringsarbeten är att förändringar inte ska stressas fram utan 

det ska ske över tid, tiden som behövs är individuellt för varje företag. Då skapas en känsla 

av trygghet och delaktighet som gör att människor kan förbereda sig inför det som kommer. 

 

Antony och Taner belyser fler vanliga problem som bör undvikas för att bli framgångsrik 

inom SPS [51]. 

 

● Bristen på utbildningen inom SPS. Brist på utbildning skapar problem för hela 

företaget, från ledningen till operatörerna. Oakland menar att en av de första 

trösklarna är att erbjuda bra träning för SPS [9]. Företaget måste inse att SPS är ett 

kraftfullt verktyg för kvalitetsstyrnings som bidrar med att hantera och minska 

variation och strävar efter kontinuerliga förbättringar. 

● Tolka och vidta nödvändiga åtgärder. Syftet med styrdiagram är att skilja på urskiljbar 

och systematisk variation men också att få en process som är i statistisk jämvikt. 

Svårigheten med styrdiagram är att avgöra när processen ska åtgärdas och vilket 

lösningsförslag som är bäst. 

● Bristande kunskap om vilka produktegenskaper eller processparametrar som ska 

mätas och övervakas. Det finns oftast väldigt många olika mått som ska mätas men 

Oakland menar att det är bäst att fokusera på de måtten som är viktigast för kunden. 

Det kan ibland vara så enkelt att fråga kunden vad som är viktigast. 

● Ett odugligt mätsystem. Varje mätning är en process i sig och som bidrar till den 

totala variationen. 

● SPS bör inte användas för att en kund har ställt det kravet. Istället bör det användas 

för att förbättra stabiliteten och dugligheten i processen.  
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4 Genomförande 

 
Detta kapitel redogör DMAIC-cykeln. Kapitlet inleder med definefasen som behandlar 

problemformulering, processkartläggning, mål, nulägesbeskrivning, val av process och 

artikel. I measurefasen studeras processens mätsystem, stabilitet och duglighet. 

Avslutningsvis i analysfasen tillämpas en hypotesprövning tillsammans med ett orsak-verkan 

diagram. 

 
 

Pilotstudiens arbetsgång 

 

För att ge en överblick hur den tänkta arbetsgången för studien kommer att se ut har ett 

schema upprättats i figur 13. Figuren beskriver hur författarna tänkt använda DMAIC som 

arbetsmetod med hjälp av pilotstudie och en litteraturstudie för att erhålla erfarenhet inom 

ämnet. För att sedan utforma ett generellt arbetssätt för statistisk processtyrning. I DMAIC-

cykeln kommer define, measure och analyse att användas, improve och control kommer inte 

att behandlas på grund av tidsbegränsning.  

 

 
Figur 13: Studiens planerade arbetsgång 
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4.1 DMAIC - Define 

4.1.1 Problemdefinition 

 

Fallföretaget har idag ett behov av att förbättra och utveckla sitt kvalitetsarbete då kunderna 

ställer allt högre krav på sina produkter. Företaget vill införa statistisk processtyrning som 

finner och eliminerar variation och bidrar till en ökad förståelse om deras egen produktion. 

Fallföretaget är ett litet företag som tillverkar i små serier. Små- och medelstora företag som 

tillverkar i små serier finner ofta problem med implementation av SPS. Problemet för 

företaget är att hitta en balans mellan dokumentation av data och utvärdering av interna 

avvikelser samt att hitta ett anpassat arbetssätt för SPS. Utifrån problemdefinition har en 

frågeställning tagits fram. 

 

● Hur ser implementation samt arbetssätt ut för statistisk processtyrning för ett företag 

som tillverkar i små serier?  

 

4.1.2 Projektets mål 

 

Huvudmålet med pilotstudien är att ta fram en hållbar arbetsgång för statistisk processtyrning 

för små- och medelstora industrier som tillverkar i små serier. I pilotstudien ska variation 

identifieras och reduceras på två befintliga processer. Fokus ligger i hur SPS kan tillämpas 

och implementeras på ett enkelt sätt. Projektet ska redogöra om mätsystemet är dugligt samt 

hur statistiska styrmetoder kan användas vid anpassning av befintlig process. En mall i Excel 

kommer att skapas för fortsatt arbete med stabilitet- och duglighetsstudier i företaget. 

 

4.1.3 Projektplan 

 

Examensarbetet innehåller en litteraturstudie, datainsamling, sammanställning av resultat och 

rapportskrivning. Eftersom examensarbetet kräver både ekonomiska, materiella och 

mänskliga resurser har en enkel projektplan skapats. I planeringsstadiet har olika milstolpar 

satts när de olika faserna i DMAIC ska vara genomförda med hänsyn till skolans 

obligatoriska moment. Motivering till varför författarna valde att tillämpa milstolpar är på 

grund av att få stöd med styrning och uppföljning av projektet. I slutskeded redogörs mätbara, 

påverkningsbara och betydelsefulla faktorer för processen.  Projektets varighet är på 19 

veckor. I tabell 4 visas hur tiden har fördelats till projektets fem faser. 
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Tabell 4: Tidsplanering för studien 

vecka Aktivitet 

3-4 Planering och tillvägagångssätt 

5-6 Processkartläggning, Nulägesbeskrivning 

6-10 Mätsystemanalys, statistisk jämvikt, deltagande observationer, 

intervjuer 

11-13 Brainstorming, duglighetsstudie, orsak-verkan diagram och 

hypotesprövning 

14-18 Förbättringsförslag till företaget 

19-21 Verifiera SPS mallen och reservtid 

22 Rapport och slutredovisning 

 

4.1.4 Val av artikel och process 

 

I pilotstudien undersöks en artikel i två olika processer. Artikeln valdes på grund av dess 

snäva toleranser och regelbundna tillverkning. Artikeln är tillverkad av gjutgods vilket 

medför förekomst av porer som är en bidragande faktor till bearbetningssvårigheter. I nuläget 

beställer företaget från en leverantör som levererar med olika kvalitet. Dessutom har artikeln 

en stor diameter som även är besvärlig. Fallföretaget har tidigare experimenterat med 

inspänningstrycket som backarna utsätter artikeln för i maskinen. Under studiens uppstart 

började lagerhållaren tillverkas i en svarv med 3-backar, och sedan i en svarv med 6 backar. 

Anledningen till att två processer studeras är på grund av en hypotes från fallföretaget, som 

säger att svarven med 6 backar presterar signifikant bättre än svarven 3 backar. Nackdelen 

när två processer studeras är att de har olika bidrag till variation. Det innebär att det 

nödvändigtvis inte behöver råda samma typ av variation i båda processer.  

 

Lagerhållaren som studeras ses i figur 14, måttet som används är representerad som en röd 

cirkel på artikeln. Måttet som valdes på artikeln är den mest kritiska dimensionen på detaljen 

och är den näst största diametern. Den tillverkas i två olika omgångar, tempo 1 och 2. Under 

tempo 1 bearbetades undersidan och under tempo 2 ovansidan. Författarna har varit delaktiga 

och endast studerat tempo 2, där svarvas både invändigt och utvändigt. Det kan finnas 

faktorer i tempo 1 som påverkar bearbetning i tempo 2. Processkartläggning över tempo 2 ses 

i figur 15.   

Figur 14: Lagerhållare 
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Figur 15: Processkartläggning över tempo 2 

 

Under den kvantitativ datainsamling har endast data från erfarna operatörer noterats. Vid 

författaranas vistelse på företaget har operatörerna genomfört varsin allkontroll för de två 

processerna, det innebär konstant mätning av alla detaljer som bearbetas. Det saknas i nuläget 

ett standardiserat arbetssätt för hur ofta detaljen kontrollmäts. Idag baseras mätningarna helt 

på operatörens erfarenhet och materialets kvalitet. När operatören mäter används en subito, 

mikrometer och en digital mätring. Dessa har olika kalibreringsmetoder. Vidare mäts en 

detalj i mätmaskinen per lager, sista detaljen innan byte av finskär och alla ytor kontrolleras 

visuellt. 

4.1.5 Bearbetningsmaskiner 

 

Maskinerna som behandlas i denna rapport är två CNC-svarvar som heter NL2500 och 

NL2500Y. Båda maskinerna kräver en operatör och behovet är ungefär 50 % av operatörens 

tid. På den tiden arbetar operatören med skärbyte, justeringar, kontrollmätning, övervakning 

och fyller bandet med detaljer. Resterande tid läggs på ytterligare en maskin. 

 

Svarven NL2500 är kopplad till en robotcell, där roboten förser svarven och en till 

bearbetningsmaskin med detaljer. Materialet läggs manuellt på ett matarband som automatisk 

flyttas fram när roboten är i behov av nytt material. I slutet av bandet finns en kamera som 

registrerar var materialet ligger på bandet. Kameran noterar endast materialets färg. Det 

innebär att om rost på materialet skulle förekomma kan det resultera i att biten inte 

uppmärksammas och att roboten direkt avbryter sökningen, detta medför stopp i maskinen. 

Ifall kameran noterar materialet vet roboten exakt hur den ska förflytta sig. Detaljen greppas 

invändigt av robotens verktyg och placeras på en fixtur, roboten justerar biten för att 

säkerställa att detaljen alltid sätts in likadant i maskinen. Innan roboten greppar en ny detalj, 

tar roboten ut en färdigbearbetad detalj från maskinen och placerar den på en pall. När 

maskinen är tömd och den nya artikeln har den rätta positionen på fixturen greppas detaljen 

invändigt och därefter flyttas artikeln in i maskinen. Den här proceduren upprepas tills hela 

batchen har tillverkats. 
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Svarven NL2500Y har en enskild robotcell där en robot förser svarven med material, gradar 

och tar bort spån. Roboten har samma funktion som roboten vid NL2500, det enda som 

skiljer är att den gradar och spolar av spån. Efter maskinen har bearbetat en detalj tar roboten 

ut detaljen ur maskinen, den gradar detaljen vid en slip samt spolar av biten och lägger den på 

en pall. På grund av säkerhetsskäl bearbetar NL2500Y och NL2500 under förslutna 

förhållanden, det innebär att runt maskin och robot finns ett stängsel, ifall stängslet öppnas 

stoppas roboten men inte maskinen. Efter maskinbearbetning transporteras spån på ett band 

till en behållare bredvid maskinen. 

 

En av de viktigaste skillnaderna mellan maskinerna är att maskin NL2500 har en chuck med 

tre mjuka backar och NL2500Y har en chuck med sex mjuka backar. Vid användning av 

olika antal backar deformeras materialet olika då krafterna och inspänning fördelar ut trycket. 

En detalj som tillverkas i en chuck med tre backar har en tendens att formas mer trekantig 

jämfört med en chuck med sex backar som formas till en mer sexkantig form. Desto fler 

backar, desto rundare blir biten. Därför poängteras att det är två olika processer som kommer 

studeras. 

 

4.1.6 Nulägesbeskrivning: Kontrollmätning 

 

Redan i offertstadiet analyseras vilka mätningar som skall göras och med vilken noggrannhet 

som behövs, därefter bestäms även vilket mätdon som ska användas. Växjöfabriken har infört 

datorprogrammet “TQS-mätdon” med syftet att säkerställa kalibrering. Programmet används 

till att registrera, dokumentera och övervaka kalibrering av mätdon. Namn, typ, fysisk 

placering, kalibreringsplats, kalibreringsfrekvens, kalibreringsdatum och kalibreringsresultat 

registreras. Alla mätdon som anskaffas registreras och märks med ett unikt nummer enligt 

styrda förhållanden, med syftet att risken för felaktiga mätdon används utesluts. För att 

undvika variation vid kalibrering av mätmaskinen kommer ett externt företag och kontrollerar 

med jämna mellanrum. 

 

Målet med mätkontrollerna är att på ett tidigt skede finna och behandla felaktiga artiklar för 

att förhindra och säkerställa att en produkt som inte uppfyller ställda krav skickas vidare till 

kund. Vid ny påbörjad operation ska den första biten kontrollmätas av operatören. Hur och 

vilket mätdon som ska användas är dokumenterat i kontrollinstruktionen. Ifall mätmaskin ska 

användas finns olika mätfixturer som håller biten på plats vid mätningen. Efter operatören har 

genomfört en kontroll på första biten, genomförs en motkontroll. En motkontroll innebär att 

en annan operatör med liknande arbetsuppgifter mäter samma bit. Syftet med motkontroll är 

att upptäcka felmätningar, och beskrivs som millimeterfel.  

 

Motkontroll behöver inte vara lika omfattande som första kontrollen. Endast om 

mätmaskinen används vid första kontrollen ska motkontroll även genomföras i mätmaskinen. 

Anledningen är att mätmaskinen har bäst precision vid mätningar. Ifall ett annat mätdon än 
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mätmaskinen används ska helst ett annat mätdon än det befintliga användas för att göra 

motkontroll. Huvudansvaret för att produkten uppfyller ställda krav ligger på operatören som 

utför kontrollerna. När förstabits- och motkontroll är genomförd och måtten överensstämmer 

signerar operatören som genomförde förstabitskontrollen. För övrigt dokumenteras inte mått. 

 

Stickprovskontroll genomförs kontinuerligt under bearbetningen av hela serien. Antalet 

kontroller som ska genomföras beskrivs i kontrollinstruktionen. Vid material med förslitning 

av skär, snäva toleranser, tidigare kända kvalitetsproblem eller är känsliga för formfel ska 

antalet kontroller ökas. Det finns inga riktlinjer med hur mycket kontrollerna ska ökas med 

utan detta baseras på operatörens erfarenhet. Ifall kunden har särskilda krav gällande mätning 

är detta dokumenterat i kontrollinstruktionen. Vid enstaka tillfällen genomför Växjöfabriken 

duglighetstudier. I samband med dessa studier matar kvalitetsansvarige in siffrorna i Excel 

från ett diagram som visas i bilaga 5. 

 

Sista detaljen som mäts ska genomföras som förstabitskontroll, det vill säga med en 

motkontroll. Ifall hela partiet inte är färdigt innan skiftbyte ska operatören som tar över 

arbetet mäta minst ett mått på den senaste bearbetade biten. Vid skiftbyte rapporteras 

störningar såsom verktygs-, skär-, eller maskinproblem som har förekommit under passet. 

Annan väsentlig information såsom ändring av förpackningsinstruktioner, leverans, antal 

kasserade och ändringar i programmet ska även framkomma.  

 

Ifall antalet avvikande artiklar överstiger 5 % noteras en avvikelserapport i “Sharepoint”. 

Sharepoint är ett dokumentationsprogram som ska öka kommunikation, samarbete och 

förenkling av dokumentation för hanteringsprocess. Ifall mer än 5 % av ett parti kasserats, 

ska det utredas direkt om det går att åtgärda eller om det går att justera problemet. Ifall det 

inte finns någon utväg stoppas produktionen. Syftet med dokumentation av avvikelser är att 

följa upp och hitta lösningar med målet att leverera högsta kvalitet till kund. 
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4.2 DMAIC - Measure 

4.2.1 Mätsystemanalys 

 

Mätsystemanalys på fallföretaget bestod av att tre operatörer mätte tio olika detaljer av 

lagerhållaren med två olika mätdon, detta genomfördes i ett mätrum vid tre omgångar. Det 

mått som användes var fixerat på samma ställe för varje lagerhållare, detta för att 

operatörerna skulle mäta vid samma punkt. De mätdon som testades i analysen var mätring 

och mikrometer. Mikrometern valdes eftersom den tillämpas regelbundet på fallföretaget och 

mätringen eftersom den tillämpas i stabilitets- och duglighetsstudien. Vid mättillfällena mätte 

operatörerna slumpmässigt de tio detaljerna vid satta punkter medan författarna observerade 

och dokumenterade resultatet. Utvärdering av mätsystemet genomfördes i programmet 

Minitab med hjälp av ANOVA tekniken. 

 

I studien fanns det inte tid till att göra MSA i korrekt ordning eftersom bearbetning av 

lagerhållaren blev ändrad. Därmed var författarna tvungna att anpassa sig och göra en MSA 

efter stabilitet- och duglighetsstudie.  

 

För att mätsystemet ska anses dugligt ska den totala variationen “Total Gage R&R” vara 

mindre än 10 %. Vid enskilda fall kan mindre än 30 % också anses dugligt. Resultatet för 

mikrometern ses i tabell 5 och bild på mätdonet finns i bilaga 6. Mikrometerns felmarginal 

“Total Gage R&R” ligger på nästan 91 %. Från den totala variationen kommer 57 % från 

repeterbarheten och 34 % från reproducerbarheten. Repeterbarheten som står för den största 

andelen är den variation som skapas mellan en operatör, mätdonet, materialet och miljön. 

Eftersom genomförandet tog plats i mätrummet anses miljön inte som en stor bidragande 

faktor till variationen.  

 

Operatörernas enskilda resultat kan utläsas per provbit i figur 16 samt medelvärde (�̅�) och 

vidd (R) i figur 17. Det som är intressant är att vid jämförelse av vidden har alla operatörer 

fått olika resultat. Operatör 1 har väldigt spridda värden, operatör 2 har fått höga värden 

medan operatör 3 har väldigt låga till nästan ingen skillnad. Skillnaden mellan operatörerna 

förmodas bero på att operatörerna upplevt svårigheter med kalibrering mot passbit då 

mikrometern var dåligt smörjd. Operatören testade att smörja mikrometern men det gav inget 

resultat. En mikrometer är även svår att få lika värde vid varje mätning då de två 

mätpunkterna måste vara i samma höjd och vara parallella i förhållande till detaljen. En 

annan urskiljbar orsak är avläsningsfel i kombination med den mänskliga faktorn. Det fanns 

en tydlig tendens där operatörerna inte mätte per tusendel utan angav i form av var femte 

tusendel. Detta syntes tydligt i statistiken då det fanns ett tydligt typvärde, som förekom 

många gånger vilket skapade tveksamheter. Vanligt förekommande värden var 214.945 

214.950 och 214.955. Mikrometern kan därför inte skilja på bra och dåliga detaljer och en 

digital avläsare kan införas för att ta bort avläsningsfel. 

 

  



52 
 

Tabell 5: MSA-resultat för mikrometer 

Källa till variation Bidrag i % 

Mätsystemet 90,89 

Repeterbarhet 57,11 

Reproducerbarhet 33,78 

Operatörer 0 

Interaktion mellan operatör och detalj 33,78 

Part-to-part  9,11 

Total variation 100 

 

 
Figur 16: Mätresultat för respektive bit(mikrometer) 

 

 
Figur 17: MSA mätningar för mikrometer i R- och �̅�  graf 

 



53 
 

Mätresultat för mätring ses i tabell 6, bild på mätdonet finns i bilaga 7. Från tabellen utläses 

att repeterbarheten är 49 %, reproducerbarheten 21 % och den “Total Gage R&R” 70 %. 

Mätringen presterade bättre än mikrometern men resultatet är ändå inte under 10 % eller 30 

%. Den enda faktorn som hamnat under gränsen 30 % är reproducerbarhet. Det betyder att 

operatörerna mät någorlunda lika vid mätning av samma bit. Detta bekräftas i figur 18 där 

mätresultat per bit visas och i R- och �̅� diagram i figur 19, där operatör 1 och 2 har 

ungefärligt lika mätresultat på alla bitar förutom detalj nummer 8. Det noterades att operatör 

3 fick annorlunda mätresultat på grund av den mänskliga faktorn, då operatören var väldigt 

stressad under mättillfället. En annan urskiljbar orsak är bristande rutiner som orsakades av 

otillräcklig och felaktig kalibrering. Författarna misstänker att vissa operatörer inte hade 

tillräckligt med erfarenhet och kunskap om kalibrering. En annan urskiljbar orsak som 

förmodas är mätkraftsfel. Ett kritiskt moment vid kalibrering av mätring är att det krävs rakt 

och jämnt tryck mot mätringens handtag. För att konstatera detta krävs djupare analys och 

mer statistik. Det hade likaväl kunnat vara ett visningsfel av mätdonet som slumpmässigt 

förekom. Vid snabba rörelser kan smuts på ytan träffa mätspetsen och som i sin tur kan 

resultera i höga värden. 

 

Tabell 6: MSA-resultat för mätring 

Källa till variation Bidrag i % 

Mätsystemet 70,50 

Repeterbarhet 49,10 

Reproducerbarhet 21,40 

Operatörer 0 

Interaktion mellan operatör och detalj 21,40 

Part-to-part  29,50 

Total variation 100 

 

 

 
Figur 18: Mätresultat mätring för respektive bit 
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Figur 19: MSA för mätring i R- och �̅�  graf 

 

Resultatet av mätsystemanalys visar att både mikrometer och mätring inte är kvalificerade för 

att mäta den specifika detaljen. Det finns även slumpmässiga- och tillfälliga variationer i 

form av smuts eller uppvärmning av mätdonet. Detta kräver däremot djupare analys och mer 

statistik för att konstatera. I figur 20 redogörs precision-to-tolerance värdet och den totala 

variationen från mätsystemet. Blå motsvarar den totala variationen och orange precision-to-

tolerance värdet. 

 

 
Figur 20: Total variation och precision-to-tolerance resultat 

 

Resultatet visar att detta mätsystem inte är lämpad för detaljen. Eftersom detaljen har en så 

pass stor diameter ökar svårigheten att mäta och därför representerar detaljen inte övriga 

detaljer som tillverkas. Förbättringsförslag gällande MSA beskrivs i avsnitt 5.1. Då 

stabilitets- och duglighetsstudie utfördes innan MSA i detta projekt sjunker reliabiliteten för 

dugligheten då mätsystemet bidrar med mycket variation. Detta går att diskutera eftersom 

studien genomfördes i ett overkligt tillstånd som inte stämmer överens med verkligheten. 

Eftersom precision-to-tolerance värdet är helt beroende på den totala variationen blev detta 

värde inte tillförlitligt. 
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4.2.2 Punktdiagram 

 

Vid insamling av data från processerna dokumenterades byte av verktyg(fin- och grovskär), 

justering av verktygets läge och skiftbyte. I figur 21 och 22 presenteras dokumentationen. I 

bilaga 8 redogörs differensen mellan minsta och största svarvade diametern. I graferna är 

resultaten presenterade tidsenligt och händelser i processen visas som färgade punkter.  

 

● Blå punkt - byte av skär 

● Röd punkt - justering av verktygets läge 

● Blå/röd punkt - byte av skär och justering av verktygets läge 

 

NL2500-processen kördes i fyra olika pass. Första och tredje passet var morgonpass som 

operatör 1 ansvarade för. Pass två och fyra var kvällspass som operatör 2 ansvarade för. 

Resultat för NL2500 presenteras som ett punktdiagram i figur 21.  

 

 
Figur 21: Punktdiagram för NL2500 

 

Det som har noterats i punktdiagrammet är antalet kompenseringar och antalet skär som 

operatörerna var tvungna att göra under sina pass och summeras i tabell 7. Även ett 

skärvätskestopp noterades vid första larmet över styrgränsen, vilket ledde till att måttet 

hamnade utanför styrgränsen. Även efter raster ökade risken för bristande detaljer.  

 

Tabell 7: Summering av punktdiagram för NL2500 

Operatör Antal kompenseringar Antal byten av skär 
1 4 3 
2 9 2 

 

NL2500Y-processen kördes också i fyra olika pass. Första och tredje passet var morgonpass 

som operatör 3 ansvarade för. Pass två och fyra var kvällspass som operatör 4 ansvarade för. I 

figur 22 ses resultat som ett punktdiagram.  
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Figur 22: Punktdiagram för NL2500Y 

 

Författarna hade inte tillgänglighet att dokumentera under pass två för processen. Istället 

ansvarade en operatör för dokumentationen, tyvärr fylldes det inte i när kompenseringar och 

skärbyten skedde för det passet. Detta anses som ett mörkertal som presenteras som x i tabell 

8 som summerar punktdiagrammet. Detta medför att data för NL2500Y inte går att analysera 

på samma sätt och medför osäkerhet. Inga oväntade stopp skedde under hela processen. 

 

Tabell 8: Summering av punktdiagram för NL2500Y 

Operatör Antal kompenseringar Antal byten av skär 
3 7 3 
4 3+x 2+x 
 

4.2.3 Statistisk jämvikt 

 

I det här avsnittet redogörs om befintliga processer befinner sig i statistisk jämvikt. Det 

innebär att mätdata är normalfördelad, att det inte förekommer korrelation och att endast larm 

från kända orsaker förekommer i styrdiagrammet. Vid mätning av lagerhållare har minsta 

respektive största diameter noterats på ett papper som sedan överförts till Minitab.  Under 

studien har operatörerna genomfört en allkontroll, vilket innebär att alla detaljer mäts löpande 

medan de kommer ut ur produktionen. Trots att samma artikel har studerats används två olika 

bearbetningsmaskiner och därför har författarna skilt på mätdata och valt att studera varje 

process för sig.  

 

4.2.3.1 Normalfördelning 

 

Endast den största diameter i maskin NL2500Y uppfyllde normalfördelningsantagandet 

(p>0,05). Resterande fördelningar uppfyllde inte kravet (p<0,05). I figurerna 23 till 26 visas 

normalfördelning för den största respektive minsta diameter för lagerhållaren. I bilaga 9 

redovisas båda minsta och största svarvade diametern i ett och samma stapeldiagram. 
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Normalfördelningsantagandet testas med ett Anders-Darlings test och ett histogram. 

Resultatet visar att det svårt att uppfylla normalfördelningsantagandet. I samband med data 

som inte är normalfördelad blir standardavvikelsen missvisande vilket författarna har tagits 

hänsyn till när saker som, styrgränser, Cp och Cpk beräknas.  

 

 

Figur 23: Största diameter i NL2500 med ett negativt resultat på p=0,019 

 

Figur 24: Minsta diameter i NL2500 med ett negativt resultat på p<0,005 

 

 

  
Figur 25: Största diameter i NL2500Y med ett positivt resultat på p=0,081 
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Figur 26: Minsta diameter i NL2500Y med ett negativt resultat på p=0,028 

 

4.2.3.2 Korrelationsanalys 

 

Andra testet som genomfördes var ett korrelationstest som presenteras i ett 

korrelationsdiagram. Testena genomfördes med signifikansnivån 0,05. Resultaten ses i figur 

27 och 28, de visar att vid samtlig mätdata förekom positiv korrelation. Endast den största 

diametern redogörs i figurerna för respektive bearbetningsmaskin. I första hand ska 

korrelation åtgärdas genom att exempelvis öka tidsfrekvens mellan insamling av data. En 

annan åtgärd är att eliminera data från mätserien men det skulle också innebära att viktig data 

från processen går förlorad. I den här rapporten kommer författarna att försöka motverka larm 

genom att konstruera ett MR diagram. 

 

Korrelationsdiagram för största diametern i bearbetningsmaskin NL2500 ses i figur 27. 

Resultatet visar att korrelation förekommer under lag ett, vilket innebär att det kan finnas ett 

samband mellan två följande mätvärden.  

 
 

Figur 27: Korrelationsdiagram största diameter i NL2500 
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Korrelationsdiagram för största diametern i bearbetningsmaskin NL2500Y ses i figur 28. 

Resultatet visar att korrelation förekommer till och med lag två, under lag fem och sju, vilket 

innebär att det kan finnas ett samband mellan följande mätvärden: femte och sjätte, samt 

sjunde och åttonde.  

 

 
Figur 28: Korrelationsdiagram största diameter i NL2500Y 

 

4.2.3.3 I-MR diagram 

 

I studien används ett I-MR diagram för att inte dölja data bakom stora provgrupper samt för 

att tillämpa ett MR diagram för att på bästa sätt hantera korrelationen. Idag finns bättre 

anpassade styrdiagram för autokorrelerad data men dessa är oftast svårtolkade och kan därför 

inte tillämpas i hela företaget. I figur 29 och 30 presenteras I-MR diagram för individuella 

värden och ett glidande variationsbredd. I bilaga 10 redovisas minsta svarvade diametern i ett 

I-MR diagram och i bilaga 11 finns en trendlinje till respektive styrdiagram. Endast den 

största diametern redovisas nedan. I den här studien har författarna endast valt att tillämpa 

den första regeln från Western Electrics. Regeln signalerar larm när en eller flera punkter 

hamnar ovanför eller nedanför en styrgräns. Motivering till att resten av reglerna utesluts är 

på grund av att vid individuella värden förekommer oftast många larm, ifall alla regler 

tillämpas skulle det bli överskott av larm. På grund av befintlig variation vore det olämpligt 

att använda fler regler och därmed öka känsligheten i styrdiagrammet. I framtiden när en 

stabilare process erhålls går det att tillämpa fler regler och därmed öka känsligheten.  
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Figur 29: I-MR diagram för största diametern i NL2500 

 

 
Figur 30: I-MR diagram för största diametern i NL2500Y 
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I tabell 9 redogörs var det finns larmpunkter och antalet. Författarna har endast valt att räkna 

larmen från diagrammet med individuella värden för att dessa värden är relevanta för kunden. 

Poängtera att antalet larm kommer från kända och okända orsaker. Endast larm med okända 

orsaker är intressanta att undersöka eftersom det saknas förklaring. 

 

Tabell 9: Summering av larmpunkter för varje process 

Maskin Diameter Larmpunkter Antal larm 

NL2500 Största 3, 21, 41-43, 82, 84-86 9 
NL2500 Minsta 31, 82, 85, 86 4 
NL2500Y Största 14, 69, 75-76, 83, 87 6 
NL2500Y Minsta 1, 13-14, 56, 77, 95, 102 7 

 

 

I styrdiagrammet förekommer variation från kända orsaker som korrelation och skärvätska 

stopp. Om man skulle ta bort dessa kända orsaker till variation är NL2500 stabilare än 

NL2500Y enligt författarna. Korrelation syns när ett högt värde följs av ett annat högt värde 

och som oftast tyder på att det samma grundorsak som inträffar. I NL2500Y förekommer ett 

flertal larm under en kort tidsram. Operatören som var ansvarig under den tidsramen var 

oerfaren med detaljen i den maskinen vilket gjorde att den ville vara på den säkra sidan och 

producera lite större diameter. Detta ökar avståndet mellan minsta svarvade diameter och 

undre toleransgräns och bidrar till en mindre stabil process. Grundorsaken till detta problem 

är att ledningen saknar kunskap om stabilitetsstudier och har därmed skapat ett diagram som 

inte är anpassad till att få en stabil process. 
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4.3 DMAIC - Analys 

4.3.1 Duglighetsstudie 

 

Data som använts i detta kapitel är samma som vid stabilitetstudie. Författarna valde ändå att 

beräkna duglighetindex trots att processen inte befann sig i statistisk jämvikt. I figur 31 

redogörs duglighetsindex och processens spridning och centrering kring målvärdet. I figuren 

används ett Pp och ett Ppk värde som motsvarar den verkliga processduglighetsindexen och 

beräknas enligt ekvation (27) och (28). Dessa index tar inte hänsyn till mätdatans fördelning. 

Cp och Cpk motsvarar processens potentiella duglighetsindex.  

 

 
Figur 31: Processduglighetsstudie för största- och minsta diametern 
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För att beräkna potentiella duglighetsindex används en standardavvikelse som är anpassad till 

en perfekt normalfördelning och som är mer centrerad. Ifall processen inte är normalfördelad 

är de verkliga duglighetsindexen avvikande. I bearbetningsmaskin NL2500 fick den minsta 

diametern ett Pp och Ppk värde på 1,65 respektive 0,74 och har potential till 2,167 och 0,97.  

Minsta diametern i bearbetningsmaskin NL2500 uppfyllde inte minimikravet på Cp, Pp > 

1,33. Minsta diametern i bearbetningsmaskin NL2500Y var något bättre men uppfyllde inte 

heller det rekommenderade kravet. Det som skiljer är det finns betydligt mer potential för den 

minsta diameter i bearbetningsmaskin NL2500Y jämfört med NL2500.  

 

I studien kunde inte maskinens duglighet undersökas, som egentligen ska göras innan 

processdugligheten. I samband med att processen krävde många kompenseringar och 

skärbyten var det omöjligt att erhålla 20 värden i följd. När processdugligheten räknades ut 

fanns i åtanke att maskinen inte kunde vara kapabel till att producera enheter inom givna 

toleransgränsen. Resultatet av stabilitets- och duglighetsstudien redovisas i tabell 10. Slöseri 

definieras som skillnaden mellan verklig- och potentiell duglighetsindex. 

  

Tabell 10: Resultat av stabilitets- och duglighetsstudie 

Maskin NL2500  
 

NL2500Y  
 

Diameter Största Minsta Största Minsta 

Normalfördelning Nej Nej Ja Nej 

Korrelation Ja Ja Ja Ja 

Statistisk jämvikt Nej Nej Nej Nej 

 

Pp (verklig) 1,614 1,656 1,808 1,656 

Cp (potentiell) 2,692 2,167 2,74 2,700 

Slöseri 1,078 0,511 0,932 1,044 

 

Ppk (verklig) 1,470 0,741 1,559 0,741 

Cpk (potentiell) 2,452 0,971 2,365 1,415 

Slöseri 0,982 0,23 0,806 0,674 
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4.3.2 Orsak-verkan-diagram 

 

För att komma fram till vad som kan orsaka de olika variationerna i processen upprättades ett 

orsaks-verkan diagram som ses i bilaga 12. Diagrammet upprättades med hjälp av 7M, 

brainstorming, observationer, litteratursökning, informella intervjuer med operatörer och en 

verkstadstekniker på Linnèuniversitetet. De faktorer som förekommer mest samt blir berörda 

av många andra variationer i diagrammet är:   

 

● Faktorer till bearbetningssvårigheter orsakas till stor del av leverantörer. Faktorer som 

leder till svårigheter är: porer, inre spänningar, seghet, hållfasthet och ojämn hårdhet 

● Faktorer till vibration orsakas av porer i materialet, vid större dimension ökar 

vibrationer, friktion av verktyg, materialets hårdhet, smuts, verktygsförslitning samt 

skärdata vilket inkluderar ställvinkel, spånvinkel, nosradie, skärdjup, matning, 

skärhastighet 

● Faktorer till skärvätskans effekt orsakas av dess riktning, tryck, mängd, area för 

munstycket, värmeutveckling, spånavverkning, skärvätskans inre egenskaper, 

densitet, rörelsemängd, tryck och resulterande kraft. Författarna valde att belysa 

skärvätskans effekt eftersom mängden varierade.  

● Faktorer till deformation, som leder till dålig rundhet, orsakas av inspänningstryck 

mellan backar och material, antal backar samt var de greppar artikeln, backarnas 

hårdhet och omslutning.  

 

Faktorer som tas med från diagrammet och kan vidare analyseras med tillgänglig data 

hypotesprövning är den mänskliga faktorn, mätsystemet, vilken dag och vilken tid på dagen, 

jämförelse av maskinerna och skillnad mellan dimensionerna på lagerhållaren.  

4.3.3 Hypotesprövning 

 

Hypoteserna är framtagna utifrån den data som fanns tillgänglig och den erfarenhet som 

skapats genom intervjuer och observationer. Hypotesprövningen hade inte kunnat 

genomföras numerisk, som beskrivs i teorin, eftersom datan som samlades in inte är 

oberoende eller normalfördelad. Om mätdatan istället skulle anta en annan fördelning som 

weibull- eller poissonfördelningen måste andra åtgärder vidtas. Åtgärder som inte kan 

behandlas i den här studien på grund av den avsatta tiden. Istället har programvaran Minitab 

använts som kan ta hand om fördelningar som inte är normalfördelade. Minitab tillägger om 

fördelningen är helt sneda rekommenderas att använda andra icke-parametriska test. Resultat 

visas i tabell 11, hypotes 1-6 har mätdata från stabilitetsstudien och 7-8 har mätdata från 

MSA använts. Hypoteserna har genomförts med signifikansnivån 5 %. Det innebär om p-

värdesmetoden tillämpas att antagandet förkastas om p>0,05.  
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Tabell 11: Hypotesprövning  

 Hypoteser Kommentar P-värde  

1 Lagerhållarens rundhet för 

respektive maskin är olika 

 

NL2500Y - NL2500 0.189 Förkastas ej 

2 Arbeta morgon- och kvällsskift 

eller natt- och kvällskift har 

betydelse för rundheten 

 (f.m.-e.m.) NL2500 

 (f.m.-e.m.) NL2500 

(e.m.-natt) NL2500Y 

 

0,018 

0,754 

0,173 

Förkastas 

Förkastas ej 

Förkastas ej 

3 Vilken dag det är har betydelse 

för rundheten 

 

Måndag - Tisdag (NL2500) 

Tisdag – Onsdag (NL2500Y) 

0,012 

0,225 

Förkastas 

Förkastas ej 

4 Minsta svarvade diametern är 

olika för respektive maskin 

 

NL2500Y - NL2500 0,013 Förkastas 

5 Största svarvade diametern är 

olika för respektive maskin 

 

NL2500Y - NL2500 0,0694 Förkastas ej 

6 Vilken operatör som arbetar har 

betydelse för största diametern 

 

 

operatör 1 - operatör 2 

operatör 1 - operatör 3 

operatör 2 - operatör 3 

0,303 

0,002 

0,078 

Förkastas ej 

Förkastas 

Förkastas ej 

7 Mätringen och mikrometern visar 

olika resultat 

 

Mätring - Mikrometer 0 Analys 

utgår 

8 Operatörer mäter olika bra operatör 1 - operatör 2 

operatör 1 - operatör 3 

operatör 2 - operatör 3 

0,842 

0,387 

0,466 

Förkastas ej 

Förkastas ej 

Förkastas ej 

 

Vid punkt 2 och 3 går det inte att dra någon slutsats eftersom det är signifikant skillnad vid ett 

av flera tillfällen. Detta kräver mer data för att verifiera om tidpunkten på dagen är avgörande 

för rundheten. Vid punkt 7 som har resultatet 0, går det inte dra någon slutsats eftersom 

mätdatan från mikrometern saknar fördelning som liknar en normalfördelning. Detta 

verifieras med data från MSA, se figur 32. I figuren representerar mikrometern av de röda 

staplarna och består huvudsakligen av tre olika staplar vid 214.945, 214.95 och 214,955. 

Mätringen representeras av de blåa staplarna. I stapeldiagrammet ses att mikrometer i 

genomsnitt mäter en hundradel (0,01 mm) mindre än mätringen vid mätning av likvärdiga 

detaljer. Detta resultat anses som oacceptabelt eftersom operatörer kompenserar med 

tusendelar (0,001mm).  
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Figur 32: Stapeldiagram över mätresultaten från mikrometer och mätring. 

 

 

Resultatet visar att det finns signifikant skillnad mellan de största bearbetade diametrarna för 

respektive maskin. Detta innebär att vid bearbetningsmaskin NL2500Y är det något svårare 

att producera enheter nära målvärdet. Författarna tror att detta beror på att operatörerna inte 

någon erfarenhet eller formell utbildning kring hur man använder mätdonet. En annan 

förklaring kan vara att operatörerna till respektive maskin har olika meningar kring var de ska 

placera sig i förhållande till målvärdet eller eftersom operatörerna var nya med detaljen. 

Eftersom det fanns signifikant skillnad mellan största diametrarna är det naturligt att även 

rundhet är signifikant olika för respektive maskin. Ytterligare en motivering är att chucken 

som används har 6 backar om därmed har en rundare omslutning.  Den sista hypotesen visar 

att operatörens mätresultat är signifikant olika. Det innebär att valet av operatör är avgörande 

för vilket mätresultat de får. Hade operatör bytts ut hade mätvärdena med stor sannolikhet 

ändrats. Detta delresultat verifieras med resultat från MSA och förslag på åtgärder beskrivs i 

kapitel 6.1.  
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5. Resultat 

 
I resultatkapitlet presenteras resultat från genomförande för respektive fas. Många befintliga 

problem kan åtgärdas och lösningsförslag beskrivs i kapitel 6. 

 
 

Definefasen visade att 

 

• Vid val av projekt faställdes att lagerhållaren är en kritisk artikel med snäva 

toleranser, med en stor diameter och har förbättringspotential. 

• En parametrar som är viktig för kunden och slutprodukten (CTQ) är diametern som 

har ett envoloppkrav, ett basmått på 215 och ISO-toleransen g7 (-0,015/-0,061). 

• Vid val av process valdes två maskiner, NL2500 och NL2500Y, och som oftast har 

flest ordrar. Kvalitetsförbättringar som resulterar i minskad kassation leder i sin tur till 

snabbare ledtider och minskade kostnader. 

 

Measurefasen visade att: 

 

• Mätsystemet som används är inte dugligt för den specifika detaljen och behöver 

förbättras innan vidare studier fortsätter. 

• Mätring hade bättre precision än mikrometer då den mäter tusendelar jämfört med 

mikrometer som mätte femtusendelar. 

• Mätring var lättare att använda än mikrometer på grund av att reproducerbarheten var 

lägre. Det innebär att det är lättare att återskapa en likadan situation av andra 

operatörer. 

• Mikrometers urskiljbara variation orsakades av avläsningsfel och den mänskliga 

faktorn. 

• Mätringens urskiljbara variation orsakades av lite kunskap om mätdonet som bidrog 

till otillräcklig- och felaktig kalibrering och mätkraftsfel. 

• Tre av fyra dimensioner kommer inte från en normalfördelning på felrisknivån 5%. 

Detta innebär att det är mer variation i processen. 

• Det finns ett starkt samband mellan alla mätvärden som samlades in. Detta innebär att 

det är mer variation i processen. 

• I styrdiagrammet förekommer variation från kända orsaker som skärvätskestopp, rast 

och korrelation. 

• Variation förekommer eftersom befintligt diagram inte tar hänsyn till stabilitet utan 

endast målvärden och toleransgränser. 

• På kvällsskiftet förekommer skärbyten som inte processen reagerar på förrän 2-4 

detaljer senare. 

• Inga dimensioner befann sig i statistisk jämvikt men det finns potential till att göra. 

Detta innebär att duglighets indexen Cp, Cpk inte kan beräknas eftersom det skapades 

en fördelning som inte motsvarar verkligheten och med ett flertal larm som 

fördelningen inte tar hänsyn till. 
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Analysfasen visade att: 

 

• Bearbetningsmaskin NL2500Y har högre förbättringspotential jämfört med NL2500. 

Detta eftersom NL2500Y har störst slöseri. 

• Båda bearbetningsmaskinerna har ungefär samma förmåga att producera enheter med 

samma centrering kring ett medelvärde. 

• Bearbetningsmaskin NL2500Y producerar rundare detaljer än NL2500. 

• Minsta svarvade diametern i bearbetningsmaskin NL2500Y har allra störst 

förbättringspotential som starkt tyder på att minsta svarvade diametern inte prioriteras 

av operatörer. 

• En sammanställning av ett orsak verkan diagrammet visar att vibrationer, deformation 

och skärvätskan är vanligt förekommande orsaker till variation. 

• Största svarvade diametern i NL2500Y är signifikant högre jämfört med NL2500. 

Detta kräver djupare analys, men förmodas vara orsakad av otillräcklig erfarenhet om 

mätdonen, eller att det finns skilda meningar kring hur man ska producera i 

förhållande till målvärdet och att det finns diagram som inte är avsedd för 

stabilitetsstudier. 

• Samtliga operatörer som deltog i MSA studien mäter signifikant olika. 

• Vid två av tre tillfällen är rundheten signifikant större på kvällsskiftet jämnfört med 

morgon- och nattskiftet.  
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6 Slutsats och förbättringsförslag 

 
I slutsats presenteras förbättringsförslag till fallföretaget med bakomliggande faktorer som 

presentaras i resultatkapitlet, det generella arbetssättet samt vad som är viktigt att tänka på 

om man vill använda SPS och Sex Sigma. Framgångsfaktorerna för en lyckad 

implementation av SPS är på en övergripande nivå för att öka generaliserbarheten och skapa 

nytta för ett hållbart samhälle.

 

6.1 Förbättringsförslag till fallföretag 

 

Utbildning  

 

En av de stora variationerna i pilotstudien som skapade osäkerhet i resten av studierna var 

variationen i mätsystemet. För att korrekt tillämpa SPS bör variationen i mätsystemet vara 

dugligt. I samband med en stor andel variation i mätsystemet finns risk för att felaktiga beslut 

tas. Resultatet visar att variationen från mätsystemet orsakas av kalibreringsfel, få 

kalibreringar och mätkraftsfel. Författarna rekommenderar därför att införa en utbildning 

kring användande av mätdon för att samtliga operatörer vet vilka standarder som gäller. Att 

införa en utbildning bör eliminera viss av den variationen från mätsystemet. Utbildningen 

kommer inte bara hjälpa med att förbättra förståelse om mätdonen utan även skapa 

samhörighet och laganda. En kort utbildning kan följas upp inom 6 veckor för att 

säkerhetsställa att kunskapen finns kvar. 

 

Införa ett standardiserat arbetssätt för kontrollmätning 

 

Efter utbildningen bör ett standardiserat arbetssätt införas som säkerställer att mätprocessen 

genomförs på ett likvärdigt sätt och att det finns riktlinjer för hur många detaljer som ska 

mätas. Att införa ett standardiserat arbetssätt skapar en stabilitet och en grund för 

förbättringar. I studien konstaterades att operatörens erfarenhet är avgörande för hur många 

detaljer som ska mätas och standarder kring hur många artiklar som ska mätas i mätmaskinen 

följdes inte. I det nya standardiserade arbetssättet kring kontrollmätning bör det ingå vilket 

mätdon som ska användas och på vilket mått, exakt var på artikeln måttet ska mätas, hur och 

när de olika mätdonen ska kalibreras, minsta antalet detaljer som behöver mätas per pall och 

serie. Detta kommer att reducera en av de stora variationerna som sågs vid MSA.  

 

Nytt genomförande för utvärdering av mätsystemet 

 

Vid bedömning av mätsystemets kvalitet är det inte bara mätdonet och operatören som spelar 

roll. I själva verket är det många fler faktorer som fixturer, omgivningen operatören mäter i 

och mätmetoden som också ingår i mätsystemet. I studien genomfördes mätningarna i ett 
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mätrum där omgivningen uteslutades, och därmed tas det inte hänsyn till hela mätsystemet. 

Det medför att en situation som inte överensstämmer med verkligheten har skapats. Mätdata 

som erhållits i studien är därför manipulerad, vilket innebär att den kan anses bättre än vad 

det egentligen är. Mycket handlar om vad syftet med studien är och vilka faktorer som ska 

undersökas. Författarna anser att fördelen med att utföra MSA i ett mätrum är att 

variationsorsakerna begränsas. Variationen kommer från operatören, mätmetoden, materialet 

och mätdonet, men även med en liten grad från miljön och omgivningen. I nuläget mäter 

operatören på olika platser, arbetsbänkar och är olika nära till porten där lastbilen lastar gods. 

Det innebär att det förekommer skillnader i renlighet och temperatur runt om i fabriken.  

 

Om en ny MSA studie genomförs ska operatörerna genomgått utbildningen och vara vana 

med mätdonet. I MSA-studien som gjordes i denna rapport hade endast en operatör erfarenhet 

från mätringen. Resterande två operatörer var oerfarna och hade endast använt mätdonet 

några dagar tidigare. En aspekt som behandlas i Ford Motors’s manual är att detaljen som 

mäts ska representera produktionsprocessen. I samband med en stor diameter ökar 

svårigheten i mätningar och därför har författarna ansett att artikel är svårmätt. Om detaljen 

är för svårmätt jämfört med övriga artiklar kan inte resultat i studien representera övriga 

artiklar som tillverkas. Resultat är då kopplat till en svårmätt detalj.  

 

För att undvika att få en manipulerad situation ska mätningar genomföras under olika 

tillfällen och dagar. I studien genomfördes alla mätningar i följd men ändå i slumpmässig 

ordning så operatörerna inte kom ihåg tidigare mått. Eftersom alla mätningarna genomfördes 

i följd uteslutas faktorer som tid och människans påverkan. Vidare uppmärksammades att 

mätdonen inte kalibreras tillräckligt om alla detaljer mäts i följd. 

 

För att statistiskt konstatera att mätmetoden är duglig där främst kalibreringsprocessen är 

orsaken till variation bör faktorer stegvis uteslutas. Författarna tror att efter studien bör 

företaget låta operatörerna mäta referensbiten i ett mätrum. En erfaren säker person bör 

kalibrera mätdonet och därefter ska en annan operatör använda mätdonet för att mäta 

referensbiten. Eventuellt kan referensbiten vara upp och ned för att dölja det verkliga måttet 

som är skrivit på ovansidan. Trycket hade också kunnat ändras på under kalibrering för att 

inte erhålla det tänkta värde och därefter låta en annan operatör mäta referens biten. Denna 

beskrivna studie är till för att få reda på om variation orsakas av mätdonet eller materialet. 

Ifall dessa faktorer inte är orsaken bör metoden undersökas, främst kalibreringsprocessen. 

Genomförandet i dessa studier ska ske med samma förhållande förutom att operatören inte 

behöver mäta 10 detaljer. Genomförandet kan bestå av att samma operatörer mäter 3 

omgångar och mäter referensbiten 10 gånger med noggrann och kontinuerlig kalibrering av 

mätdonet.  

 

Variationen i mätsystemet bör följas upp precis som all annan variation i processen. Därför 

rekommenderar författarna att fortsätta med MSA tills mätsystemets totala variation är under 

10 % och därefter mindre frekvent och i mindre skala. Under genomförande av MSA bör det 

undersökas om kunskapen från utbildningen finns kvar. I en MSA bör samma mätdon 

användas så att inte för många faktorer förändras mellan studierna. 
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Introducera styrdiagrammet för operatörer 

 

Inom statistisk processtyrning är styrdiagrammet det primära verktyget och används för att 

synliggöra om en process är stabil eller inte. I studien konstruerades en mall i Excel för att 

underlätta det fortsatta arbetet med statistisk processtyrning. Mallen är inte något recept som 

implementerar statistisk processtyrning utan ses som ett redskap för operatörer att 

kontinuerligt styra, övervaka och förbättra processer. Mallen skapades med inspiration från 

det tidigare punktdiagram som användes för duglighetsstudier och med hänsyn till miljön där 

mallen kommer att användas. För att inte förhindra operatörernas värdeskapande tid, kan de 

flexibelt, i samband med att detaljerna kontrollmäts, mata in siffrorna. Studien kom fram till 

att diverse operatörer ansåg att datorn var för långt bort från mätstationen. Författarna 

samtycker och rekommenderar att flytta mätstationen bredvid datorn för att undvika långa 

sträckor.  

 

I mallen finns ett diagram som är en version av det befintliga diagrammet på företaget, se 

figur 33. Fördelen med diagrammet är att den plottar två parametrar och att den förmedlar 

trygghet. Författarna rekommenderar att introducera och inkludera styrdiagram. I samband 

med att operatörerna fyller i toleranserna visas gränserna löpande. Detaljens mätvärden 

transformeras och plottas i olika diagram. Det tidigare punktdiagram har fått störst fokus, där 

det finns rekommenderade gränser och målvärden för respektive minsta och största diameter. 

Alla gränser som infördes har styrts av målvärdet.  

 

 
Figur 33: Mall för operatör 

 

Nackdelen är att det inte finns ett styrdiagram och därför går det inte att avgöra om en 

process är stabil eller inte. Författarna tycker då att syftet med statistisk processtyrning 
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försvinner. Därför har ett traditionellt I-MR diagram konstruerats med styrgränserna som 

baseras på medelvärdet, se figur 34. Det här styrdiagrammet är även tillgängligt i mallen, 

men har tyvärr inte fått samma fokus som punktdiagrammet. Författarna rekommenderar att 

synliggöra styrdiagrammet för operatörerna när det finns förståelse om diagrammet. Eftersom 

styrdiagrammet är centralt inom statistisk processtyrning bör detta prioriteras. I mallen finns 

även ett diagram om differensen mellan största- och minsta diameter och normalfördelningen. 

Differensen är intressant för operatören eftersom den bestämmer i vanliga fall om ett verktyg 

behöver bytas ut och normalfördelningen ger förståelse om processens centrering och läge. I 

mallen finns även två duglighetsindex tillgängliga. Dessa index är endast intressanta om 

processen befinner sig i statistisk jämvikt. Det är viktigt att komma ihåg att 

normalfördelningsantagandet är svårt att uppnå med 100 detaljer som mallen är avsedd för. 

Det kan resultera i att standardavvikelse, styrgränser och duglighetsindex är något 

missvisande. 

 

 
Figur 34: Mall för statistisk processtyrning 

 

 

När kunskapen kring uppbyggnad av styrdiagram existerar och operatörerna har rätt attityd 

kring användande av mallen finns potential för styrdiagram. 
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Fortsätt med Excel och börja med en programvara när behov finns 

 

Författarna rekommenderar att fortsätta med Excel trots att det föreslås i teorin om att 

använda ett statistiskt program. En ny programvara kan innebära att personalen behöver bli 

upplärda som är både tidskrävande och dyrt. I studien användes företagets nuvarande 

programvara Excel, och som har kombinerats med Minitab för akademiskt bruk. Fallföretaget 

har varit skeptiskt till användandet av Minitab eftersom dess beräkningar inte redogörs. 

Författarna tyckte att det fanns både fördelar och nackdelar för respektive program. I 

allmänhet är Minitab enkel att använda, bra på att transformera och visualisera data i grafer. 

Nackdelen med programmet är att beräkningar inte redovisas, svårt att importera filer direkt 

från Excel och att funktionerna är begränsade. Programmet är ett statistikprogram, det 

innebär att det saknas funktioner för exempelvis ekonomi och administration. Excel däremot 

är enkel att använda och ingår i Office-paketet som också är väldigt centralt i många företag.  

 

Författarna rekommenderar att fortsätta att använda Excel eftersom det finns en enkelhet i 

programmet för hela företaget. Om ett styrdiagram ska användas av den operativa nivån är 

det viktigt att den är anpassad till den miljö där den kommer att användas. I Excel uppdateras 

cellerna och graferna automatisk i samband med när cellerna fylls i. På så sätt får operatörer 

direkt återkoppling i styrdiagrammet. I Minitab behöver operatören öppna några dialogrutor 

innan de kommer fram till att visa styrdiagrammet. Denna procedur kan vara besvärlig och 

måste upprepas varje gång styrdiagrammet behöver uppdateras. När det finns kunskap och 

kontinuitet i användandet av styrdiagram rekommenderar författarna att överväga att införa 

en ny programvara. Författarna tyckte att Minitab hade goda funktioner för att synliggöra 

variation i mätsystemet och programmet var bra på att selektera bort ful data som exempelvis 

inte klarar av normalfördelningsantagandet. Med den motiveringen är programmet bättre på 

att klara av situationer när det finns en begränsad mängd mätdata. 

 

Workshop där variation diskuteras 

 

Författarna rekommenderar att öka kommunikationen genom att införa workshops med 

operatörerna där problemlösning betonas. Det är operatören som styr kvalitet och som har 

mest kunskap om processen. Att genomföra en workshop är också ett sätt att engagera sina 

medarbetare och få dem mer delaktiga i förbättringsarbetet. I en workshop bör 

styrdiagrammet vara det primära verktyget där variation behandlas och som kombineras med 

ett orsak-verkan diagram. Ett orsak-verkan diagram bidrar till ökad kunskap om processen 

och uppmuntrar samarbete. När en orsak till variation behandlats bör frågan varför ställas till 

att grundorsaken hittats. När grundorsaken är fastställd bestäms åtgärdsförslag. Operatören 

måste komma med sin erfarenhet för att avgöra om förslaget är värt att genomföra. Det 

slutliga förbättringsförslaget bör gå genom kvalitetsansvarig som låter förslaget genomgå en 

risk- och kostnadsanalys för att undersöka dess konsekvens vid misslyckande. Varje 

misslyckat förslag bidrar till en ökad förståelse om processen och dess agerande. 
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Starkt ledarskap, tydliga roller och ansvarsområden för statistisk processtyrning 

 

Fallföretaget har ett tydligt organisationsschema med tydliga roller för administration, 

kvalitet, produktion, försäljningen, logistik och ekonomi. Vid implementation av ett 

förbättringsarbete som statistisk processtyrning är det viktigt att någon tar på sig ansvaret för 

uppföljning. En person som ser till att arbetet blir gjort. Eftersom antalet roller är begränsade 

i SMF bör detta förslagsvis vara en kvalitetsansvarig tillsammans med en processägare. Det 

är omöjligt för en person att följa upp arbetet eftersom alla på företaget även arbetar med sina 

ordinarie uppgifter. Därför är det viktigt att fördela ansvaret kring den gemensamma 

kvaliteten.  

 

I ett litet företag som Växjöfabriken rekommenderas att kombinera följande roller nämligen 

en kvalitetsansvarig och en SPS-koordinator. Förutom en kvalitetsansvarig bör det även 

tilldelas en processägare från den operativa nivån. Processägare som beskrivs i teorin syftar 

mer på stora företag och därför bör processägarens uppgifter på SMF anpassas. Författarna 

anser att processägarens huvuduppgift i SMF är att se till att förbättringsarbetet följs och som 

har kontakten med kvalitetsansvarig. Eftersom företaget är ovant med processägare är det 

viktigt att utse en person som är ansvarsfull, engagerad, har intresse för kvalitet och har en 

drivkraft att lära sig mer. Hierarki kan se ut som i figur 35. 

 
Figur 35: Hierarki för processer 

 

Rangordna, utvärdera och jämför leverantörer 

 

Växjöfabriken är oerhört beroende av sina leverantörer och tillåter en stor andel gjutfel innan 

ett inköp övergår till reklamation. Trots att fel förekommer inom de tillåtna gränserna betalar 

företaget för felaktiga produkter. Bearbetningsfel och läckage på grund av porer som 

upptäcks ute hos kunden bekostas också av Växjöfabriken. De står därför för stora kostnader 



75 
 

från båda leverantören och kunden. Författarna ifrågasätter valet av leverantör, och tvivlar om 

samarbetet är tillräckligt långsiktigt och hållbart. I samband med efterfrågan på ökad kvalitet 

bör företaget agera utefter det. Växjöföretaget bör ställa realistiska krav på sina leverantörer 

så att de kan planera och styra utan att vara oroliga över kvaliteten på materialet. När en 

leverantör levererar bristfälliga detaljer skapas påfrestningar hos hela företaget som i sin tur 

leder till att operatörernas körschema förändras, i värsta fall försämras företagets 

leveransprecision och produktens kvalitet. I den här sakfrågan bör det undersökas vad som 

verkligen är viktigt för deras kunder och därefter besluta vilken leverantör som levererar 

högst kvalitet. Växjöfabriken bör därför beställa sin största andel gjutgods från leverantörer 

som erbjuder högst kvalitet med hänsyn till inköpspriset. Företag som inte levererar enligt 

önskad kvalitet bör skapa en åtgärdsplan för att säkerställa att rätt kvalitet anländer. En del 

leverantörer befinner sig utanför Sverige, trots detta, rekommenderar författarna att vara 

engagerade och delaktiga i samarbetet. Författarna menar inte att byta leverantör men att göra 

en åtgärdsplan, så att det framkommer tydligt vilken kvalitet som accepteras och att dagens 

kvalitet inte håller.  

 

Växjöfabriken vet inte säkert vilken kvalitet materialet har innan det anländer, generellt gäller 

det att “du får det du betalar för”. Det innebär att om de betalar lite mer kan det förmodas att 

kvaliteten höjs. Frågan är vad det optimala inköpspriset är för att öka kvalitet och lönsamhet? 

Författarna rekommenderar därför att utvärdera och jämföra ett dyrare alternativ med det 

befintliga materialet. Vilka fördelar och nackdelar det medför? Det här handlar om prioritera 

och fastställa vad som är viktigt för kunden. Med hänsyn till kundens krav på 

produktegenskaper borde de befintliga leverantörerna jämföras. Viktiga aspekter som också 

bör jämföras är referenser, erfarenhet, resurser, kompetens, effektivitet och lönsamhet. Det 

ska göras internt med den befintliga dokumentation som finns tillgängligt, saker som bör ses 

över är kassation, kundklagomål, och även variation. Eftersom Växjöfabrikens kvalitet är 

beroende på sina leverantörer bör de införa en rangordning där de kan se vem som erbjuder 

högst kvalitet. 

 

Experimentera med skärvätska och inspänningstryck 

 

Inspänningstryck och skärvätskans tryck är två påverkbara inputfaktorer som inte kunde 

undersökas med den tillgängliga datan. Skärvätskan rörelsemängd, tryck och resulterande 

kraft varierar konstant under bearbetningen och inspänningstryck får justeras av operatörer 

under bearbetning utefter erfarenhet. Dessa två faktorer är viktiga att undersöka eftersom de 

inte är standardiserade. Hypotesprövningen fastställde att rundheten under kvällsskiftet i 

bearbetningsmaskin NL2500 var signifikant större. Under kvällsskiftet förekom även ett 

skärvätskestopp som direkt påverkade detaljen negativt. I det här fallet hade spån täppt igen 

hålet där skärvätskan flödar ut. Enligt operatören är detta ett vanligt problem och ingen 

slump. Det borde innebära att spånen alltid är närvarande i skärvätskan. Författarna tror detta 

kan vara orsakad av skärvätskesystemet som finns i fabriken. Systemet består utav ett renings 

centrum som filtrerar bort oönskade partiklar och en pump som fördelar skärvätskan till 

fabrikens maskiner.  På nattskiftet är det färre bearbetningsmaskiner som är i drift vilket 

medför att skärvätsketrycket är på en mer konstant nivå jämfört med på morgon- och 
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kvällsskiftet. Författarna rekommenderar därför att genomföra SPS studier och undersöka om 

det finns signifikanta skillnader i rundhet mellan skiften och om det är lättare att erhålla en 

stabil process på natten. Denna undersökning borde ske under standardiserade förhållanden. 

Detta innebär samma utgångsmaterial, erfarenhet från mätdonet, inga ändringar i 

inspänningstryck och att det finns rutiner för hur regelbundet det ska mätas en detalj. Det är 

lättare att upptäcka skillnader om artiklar väljs med en stor diameter och om maskiner väljs 

som också är i drift på natten. 

 

Den andra påverkbara faktoren är inspänningstrycket. Studien faställde att chucken med 6 

backar är dugligare än chucken med 3 backar. Alltså är omslutningen runt materialet en 

bidragande faktor till att få bättre resultat. Idag används mjuka backar som omslutar 

materialet i maskinerna med ett visst tryck där antalet backar delvis avgör vilket 

inspänningstryck som behövs. Om ett lägre inspänningstryck används deformeras detaljen 

mindre. Samtidigt är ett för lågt inspänningstryck oacceptabelt, då risken för att detaljen 

hoppar ut ökar. Idag saknas standarder för vilket inspänningstryck som ska användas, och 

operatörer kan ändra på inspänningstryck efter erfarenhet. Idag är det svårt att sätta 

standarder eftersom hårdheten i materialet varierar. Författarna rekommenderar därför att en 

eller två produktionstekniker ansvarar för inspänningstryck och att det sker under 

kontrollerade förhållande i samband med att maskinen ställs om.  Författarna tror inte att 

endast hårdheten är avgörande för att finna det optimala inspänningstrycket, utan även 

faktorer som matning och skärhastighet borde inkluderas och varieras. Lägre matning och 

skärhastighet kan resultera i minskade spänningar i detaljen och skärhålleren samt tillåter ett 

lägre inspännignstryck. Vid minskade spänningar i skärhållaren minskar vibrationerna i 

skären. Lägre skärkrafter leder också till mindre centrifugalkrafter och lägre tryckkraft från 

backarna som också kan minska deformationen av detaljen. Hittills är detta endast hypoteser 

som företaget kan experimentera med för att komma vidare, ingen av dessa har verifierats 

eller kan avläsas från styrdiagrammen. 

 

Omslutningen av detaljen är väldigt viktig eftersom lagerhållaren inte är symmetrisk. Det 

förekommer 7 konstruktionsförstärkningar på lagerhållaren som med hålens placeringar inte 

är symmetriska. När detaljen inte är symmetrisk förekommer obalans och därmed vibrationer. 

Ett sätt att nästan erhålla en rund omslutning och minska vibrationer är att byta ut den 

befintliga chucken till en spännhylschuck. Det krävs djupare undersökning om spännhylsan 

går att installera i den befintliga svarven och om det är ekonomiskt hållbart. Att ersätta en 

chuck är både tidskrävande och dyrt därför rekommenderar författarna att experimentera med 

andra faktorer först. 

 

Kontrollera avläsningsfel 

 

Författarna rekommenderar även att undersöka om fler mikrometrar har samma avläsnings 

problem som den som användes i studien. Mikrometern som utvärderas i MSA studien mätte 

femtusendelar och inte tusendelar. Detta var en bidragande faktor till att MSA studien inte 

blev pålitlig. Detta eftersom mätdonet måste visa förändringar av tusendelar (0,001), vilket 

denna inte gjorde. Mikrometern kan därför inte skilja på bra och dåliga detaljer och en digital 
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avläsare kan införas för att ta bort avläsningsfel. För det andra noterades att det var en 

hundradels skillnad mellan mätringens och mikrometerns medelvärden. Detta måste 

kommuniceras ut eftersom det skapar osäkerhet bland operatörer.  

 

6.2 Generellt arbetssätt för SMF 

 

För att enkelt införa SPS har ett övergripligt arbetssätt skapats utefter erfarenhet från litteratur 

och pilotstudie. En lyckad implementation av statistisk processtyrning har en cyklisk metodik 

som utgår från ledning, samarbete, teknik och statistik. Cykeln startar vid ledningen som 

måste förstå och visa behovet av förbättring. Utgångspunkten för all förbättringsarbete som 

bedrivs i ett företag är tryggheten i arbetet. Om medarbetarna är trygga och positiva i sitt 

arbete frigörs nya resurser som inte tidigare var möjliga. Vid implementering av SPS ska det 

finnas en tydlig riktning och ledningen bör ställa sig frågan vad man vill uppnå med SPS? 

När målet kommuniceras ut till övriga måste medarbetare inse behovet, förstå fördelarna och 

dess potential. För att SPS ska kunna användas i hela företaget krävs en viss grundläggande 

kompetens. Det är ledningens ansvar att alla medarbetare har rätt kompetens och därmed 

måste de utveckla både sin egen och medarbetarnas kunskaper inom SPS. För att följa upp 

kunskaper och förbättringar ska en processägare utses. Ledningen måste även sträva efter att 

göra arbetet med SPS nyttigt, lärorikt och utvecklande samt skapa kontinuitet i arbetet och 

visualisera resultat för alla.  

 

Förutom enighet på ledningsnivå måste samarbete genomsyra hela företaget. Detta skapas 

lättast om företaget jobbar med tvärfunktionella avdelningar som arbetar tillsammans mot 

gemensamma mål. De bör hålla kommunikation på en enkel nivå eftersom de olika 

avdelningarna har olika kunskaper. För att alla ska vara på samma nivå är det bra att hålla 

workshops för att sprida, dokumentera och dela kunskap om processerna och även fokusera 

på problemlösning. 

 

Tekniken inom statistisk processtyrning är mycket viktig. Först måste det säkerställas att 

mätsystemet är dugligt för att kunna lita på resten av studiens resultat. Stickprovsfrekvens ska 

anpassas till företaget och vara standardiserad för att hålla en jämn nivå på när data samlas in 

från processen. Vid tillverkning av små serier ska alla artiklar indelas i olika produktfamiljer 

för att kunna dra generella slutsatser om liknande artiklar. Det är produktens kvalitet och 

funktion som bestämmer vilken dimension som ska mätas. I implementeringsstadiet är det 

bra att börja i mindre skala med en pilotstudie för att skaffa erfarenhet av SPS. 

 

När ledningen, samarbetet och tekniken fungerar finns bäst möjligheter för att lyckas med det 

statistiska. Vid användande av statistik är det bra att alla i företaget pratar samma “statistiska 

språk” så att avdelningar inte missförstår varandra. Detta uppnås genom att alla i företaget 

använder en och samma programvara för statistik samt att likvärdiga styrdiagram används. 

Det är då även lättare att kontinuerligt förbättra, övervaka och följa upp processens händelser. 

De viktigaste punkterna i cykeln visas i figur 36. 
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Figur 36: Sammanfattning av cykel 

 

Statistikens aspekter i arbetssättet visas i figur 37. Till att börja med i arbetet måste en 

process väljas. Faktorer som avgör valet av process är andelen avvikelser, bearbetningsfel i 

förhållande till företagets sammanlagda bearbetningsfel eller hur kritisk detaljen är i 

förhållande till slutprodukten. Om kunden har nya krav på snävare toleranser på en produkt är 

det naturligtvis också klokt att genomföra SPS studier på den befintliga processen. När 

process bestämts ska mätdonet genomgå en MSA studie. Ifall mätsystemets totala variation är 

över 10 % ska dessa faktorer förbättras. Mätsystemet måste vara acceptabelt innan nästa steg 

tas. Om detaljen är svårmätt eller inte alls representerar en vanlig artikel kan även 30 % anses 

vara acceptabelt.  

 

I datainsamlingsplanen bestäms noggrant och i förväg vilken data som behöver samlas in, hur 

ofta och när. Stickprovsfrekvens ska anpassas till företagets produktivitet och hur mycket 

operatören hinner med. Det är operatörerna som är ansvariga för dokumentationen av data 

och ska föras in i en särskild mall. Anledningen till att ha en noggrann datainsamlingsplan är 

för att om stickprovsfrekvensen är för hög höjs sannolikheten för att korrelation förekommer. 

Hög korrelation leder till överskott av larm. Om det inte finns tillräcklig med data går det inte 

att få en normalfördelning som därmed resulterar i missvisande i resultat i mätsystem-, 

stabilitets- och duglighetsstudie.  
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Författarna rekommenderar därför att åtgärda problemet med otillräcklig data genom att 

använda ett DNOM diagram alternativt använda historisk data från tidigare körningar med 

samma artikel. Därför ska relevant data sparas för de artiklar som använts till statistisk 

processtyrning. Om förbättringsförslag som förändrar processen utförs regelbundet ska inte 

historisk data användas. Det kan resultera i att det blir svårt att upptäcka förbättringar. 

 

Om det inte finns historisk data går det att anpassa styrdiagrammet för små serier. Då 

rekommenderas att tillämpa individuella värden. Författarna rekommenderar att använda 

DNOM diagram med provgrupper ifall man jobbar med produktfamiljer eller ett I-MR med 

individuella värden.  

 

När all data har samlats in undersöks processens stabilitet. Om statistisk jämvikt inte uppnås 

ska urskiljbara orsaker finnas och prioriteras sen ska en åtgärdningsplan skapas och 

implementeras i processen. Endast om processen befinner sig i statistisk jämvikt undersöks 

maskin- och process dugligheten. Om duglighetsindexen, Cp, Cpk, Cm och Cmk är större än 

4/3 anses maskinen och processen som dugliga. Dugligsindexen kan vidare användas för att 

jämföra med historisk data för att undersöka om förbättringar har skett. Om processen inte 

uppnår dessa mål ska urskiljbara orsaker finnas och prioriteras. Åtgärdningsplan ska skapas 

och sedan implementeras i processen ända tills målen uppnåtts.  

 

När alla steg genomförts och förbättringar har skett, ska förbättringarna kontinuerligt 

övervakas och styras. Efter behandling av en process är nästa steg att gå till en annan process 

eller börja om från “datainsamlingsfasen”. Där ska ny problem finnas som behöver åtgärdas. 

I implementeringsstadiet vid val av process är det viktigt att börja där det finns intresse. 

Erfarna operatörer kan reagera olika jämfört med nyanställda. När det finns rutiner och rätt 

förutsättningar kan statistisk processtyrning implementeras på alla processer.  
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Figur 37: Statistiskt arbetssätt 
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6.3 Sex Sigma och SPS i SMF 

 

Sex Sigma och statistisk processtyrning är något som oftast förknippas med masstillverkning, 

men i den här studien har Sex Sigmas arbetsgång använts i ett litet företag som tillverkar i 

små serier. Arbetet med Sex Sigma och dess statistiska verktyg har varit mycket användbart 

för att presentera mätdata och göra det mer begripligt. Författarna tycker att Sex Sigmas 

arbetsgång är det optimala sättet att förbättra produktkvaliteten, få nöjdare kunder och för att 

skapa en kultur för förbättringar. Detta gör givetvis att Sex Sigma och dess 

förbättringsverktyg måste implementeras på såväl stora som små företag. Andra 

utvecklingsstrategier som Lean produktion fokuserar mycket mer på interna ekonomiska 

resultat och inte lika mycket på produktkvaliteten. Förutom att Sex Sigma används i industri 

har vissa sjukhus också implementerat Sex Sigma. Att fler branscher fokuserar på 

produktkvaliteten och välkomnar Sex Sigma tyder på att det är dags för små- och medelstora 

företag att införa Sex Sigma. 

 

Små- och medelstora företag som vill arbeta med Sex Sigma har några utmaningar som kan 

tacklas om rätt kultur finns. Det är en självklarhet att små- och medelstora företag aktivt 

arbetar med kvalitet och deras ledningssystem, men kunskapen kring problemlösningsverktyg 

är låg och oftast finns andra ekonomiska mål i sikte. I det svenska utbildningssystemet finns 

inga universitet eller högskolor som erbjuder gedigna kvalitetsutbildningar. Kvalitetskurser 

som ges på ingenjörsutbildningar är oftast generella och grundläggande. Långt från alla 

problemlösningsverktyg tillämpas. Det medför att blivande ingenjörer inte tar med sig 

kraftfulla problemlösningsverktyg som exempelvis försöksplanering, mätsystemanalys och 

regressionsanalys. Författarna anser därmed att det krävs mer drivkraft från företagets 

kvalitetschef att lära sig dessa verktyg på egen hand. Om ingen är medveten om dessa 

verktyg eller om endast grundläggande kunskap finns kommer inget att ske. Istället dyker 

andra mål upp. Det innebär att SMF måste prioritera och ställa krav på sina medarbetares 

kunskap om Sex Sigma och dess statiska verktyg för att göra data mer begripligt. 

 

En kvalitetskontroll är inte värdeskapande och insamling av data är dyrt om detta inte görs på 

ett effektivt sätt. Små- och medelstora företag med ekonomiska mål kanske inte har 

kvalitetskontroller på sin prioriteringslista. En annan utmaning är att skapa förståelse i hela 

företaget för vad mätdata kan visa. Arbetsgången kan underlättas om företag arbetar med 

statistisk processtyrning eller om det regelbundet behandlas data.  

 

Statistisk processtyrning strävar efter ett hållbart samhälle med minskade kassationskostnader 

och är fördelaktigt både från en social och ekonomisk aspekt. Det är även ett sätt att 

konkurrera på arbetsmarknaden. Statistisk processtyrning handlar mycket om samarbete 

genom att tillsammans med andra ta fram beslutsunderlag för möjliga förbättringar och 

stabilare processer. Det praktiska arbetet inom SPS skapar dessutom trygghet och välmående 

i arbetet som inte kan värdesättas. Operatören får direkt information om processen, om den 

kan producera likvärdiga enheter och om de faktiskt gör ett bra arbete. Om det skulle 

förekomma motstånd i företaget eller om datainsamlingen skulle ske på ett väldigt ineffektivt 
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sätt är SPS in hållbart. I operatörens ögon kan metoden uppfattas som ytterligare ett moment i 

deras arbete. Därför är det otroligt viktigt anpassa SPS till företaget och inte tvärtom. Detta är 

lättare sagt än gjort eftersom åsikter och attityder oftast spelar en väldigt central roll.  

 

Författarna tycker att man ska kombinera statistisk processtyrning med andra statistiska 

verktyg. Små- och medelstora företag som vill arbeta med statistisk processtyrning behöver 

inte nödvändigtvis använda ett statistikprogram beroende på kunskapsnivån hos 

medarbetarna. Men företag som behandlar mycket data och är intresserade av Sex Sigma 

måste använda en statistikprogram. Ett statistikprogram visualiserar och analyserar data och 

det finns oftast inbyggda funktioner för Sex Sigmas verktyg. Det är ineffektivt att manuellt 

skapa Excel mallar till regressionsanalyser eller manipulera datan om fördelningsproblem 

skulle uppstå. Programvaror som Minitab kan automatisk fördela bort data som inte uppfyller 

normalfördelningsantagandet eller som skulle skapa problem för ett visst statistiskt verktyg. I 

studien verifierades att resultaten från hypotesprövningen inte är likvärdiga när de testades 

numeriskt i Excel och i Minitab. Anledningen är ett fördelningsproblem. Författarna anser att 

en programvara skulle lösa dessa problem på effektivt sätt. Samtidigt ska användaren inneha 

teoretiska kunskaper och vara medveten om vad det är som händer. 

 

Ett annat hinder med Sex Sigmas arbetsgång är att under improvefasen tillämpas ofta en 

försöksplanering. I den här fasen agerar och förändras processen. En svårighet i den här fasen 

är att våga kliva fram och hamna utanför sin kunskapsgräns. Det är oftast oklart vad som 

kommer hända med processen, vilket skapar en känsla av otrygghet. SMF med en stark 

företagskultur, där man aldrig eller sällan förändrar sin process behöver mer mod för att gå 

vidare. I den sista controlfasen är statistisk processtyrning ett vanligt verktyg. Det är viktigt 

att komma ihåg att syftet med statistisk processtyrning är att förbättra processen och att 

verktyget ger mer informationsutbyte om det kombineras med andra statistiska verktyg. Det 

går inte att förvänta en dugligare process om ingenting förändras med processen. 

 

Trots att det finns många utmaningar för små- och medelstora företag att införa Sex Sigma 

finns det enligt författarna även fördelar. Framgången i Sex Sigma bygger på teoretiska och 

praktiska kunskaper. Anställda på SMF har oftast en bättre helhetsförståelse och bättre 

praktisk erfarenhet från processen. Dessutom finns en lättare kommunikation mellan 

företagets anställda och ägaren kan lättare kontrollera och styra företaget. På så sätt är det lätt 

att samla personalen, prata med kunder, diskutera variation och sätta upp tydliga mål.   

 

Författarna tycker att de hörnstenar som behövs för en lyckad implementation av SPS i SMF, 

är ett engagerat team bestående av deltagare som har både teoretiska kunskaper om 

förbättringsverktyg och praktisk erfarenhet från processen. Om företag lyckas med statistisk 

processtyrning finns det goda förutsättningar för att använda Sex Sigma.  
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7 Diskussion 

 
I det här kapitlet diskuteras studiens metoder, miljö, etik, konsekvenser och hur 

tillvägagångsättet hade sett ut om DMAIC gjorts om. Kapitlet avslutas med fortsatt arbete 

och framtida forskning. 

 
 

Studien bygger på erfarenhet av litteraturstudie samt en fallstudie. Metoden gav två olika 

perspektiv, fallstudien som var avgränsad till pilotstudie enligt DMAIC gav en syn på 

problematiken som var specifikt för ett enstaka företag, medan litteraturstudien gav en mer 

generell syn. Detta var bra eftersom både praktiskt och teoretisk erfarenhet kombinerades för 

att få fram ett nytt arbetssätt. Ifall endast en av metoderna hade använts hade studien inte fått 

samma djup. Författarna anser dock att mer tid och data behövts för att kunna avgöra om alla 

slutsatser är helt korrekta. Befogenheter att förändra och resultat från implementerade 

förbättringsförslag hade ökat kunskapen om ämnet. Metoden anses därmed mer lämpad för 

företag som inte har samma tidsbegränsning och som kan utse en förbättringsgrupp som kan 

följa hela cykeln. De kan då kontrollera förbättringar som tagits fram och bygga. 

 

Studiens verktyget kan ha effekt på både miljö och etik. Ifall SPS utnyttjas på ett bra sätt 

kommer kassationer att minskas, vilket leder till mindre utsläpp och positiv miljöutveckling 

som är bra för mänskligheten. Författarna ser god potential att spara både energi och utsläpp 

för företag, speciellt de som arbetar med gjutgodskomponenter. Detta eftersom 

gjuteribranschen kräver mycket energi samt att de skapar höga andelar föroreningar i luften. 

En aspekt med SPS är att vid bättre lönsamhet har företag bättre potential till att utöka. Det 

här kan leda till negativ miljöutveckling då produktiviteten ökar och samtidigt utsläpp. 

Fördelen är att jobbmöjligheter ökar 

 

En aspekt som kan diskuteras är tidsplanering och uppläget av studien. Tidsplanering för 

körningar ändras hastigt efter kundönskemål. Detta märktes direkt då i början av studien var 

det tänkt att en MSA-studie skulle genomföras för att säkerhetsställa mätsystemet. Istället för 

att MSA genomfördes blev det aktuellt med att genast börja med stabilitets- och 

duglighetsstudier eftersom bearbetning av lagerhållaren hade blivit ändrad. MSA-studien blev 

därmed framflyttad tills efter bearbetningen. Detta hade stora konsekvenser för resten av 

arbetet, dels för att mätsystemet bidrog till för stor variation för att kunna lita datan och dels 

för inget kunde göras åt mätresultaten i den riktiga körningen. Ifall MSA-studien hade 

genomförts först hade mätsystemet kunnat säkerhetsställas, noggrannare instruktioner hade 

getts vid mätning av den riktiga körningen och operatörerna hade då mätt mer noggrant. 

Utefter detta hade grunden för studien förstärkts och fått mer reliabilitet, samt att mer tid hade 

lagts på statistisk processtyrning istället för att fördjupa MSA-studien. Författarna valde ändå 

att fortsätta med stabilitet och duglighet för att få praktiskt erfarenhet för att kunna nå 

huvudmålet som är att hitta ett arbetssätt.   
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Författarna anser att de uppnått syftet med studien eftersom ett generellt arbetssätt är funnet 

som kan användas av såväl tillverkningsindustrier som sjukvård och livsmedelsindustrier. 

Dessutom att studien bidragit till en fördjupning för små serier eftersom rekommendationer 

för den sorts tillverkning finns. I studien har arbetssättet tillämpats för SMF men varje enskilt 

företag måste själva anpassa det efter egna behov för att få ut maximalt med 

informationsutbyte. Det som behöver anpassas för olika företag är valet av styrdiagram, 

tolkning av mönster, utbildningar och förbättringsplaner.   

 

Det viktigaste syftet med studien är att SMF som tillverkar i små serier kan ta del av detta 

arbete för att implementera statistisk processtyrning. Att de kan ta del av rekommendationer 

men även de misstag som funnits under studien så att företagen inte slösar onödig tid. 

Slutsatsen är att studien kan ligga som underlag för de företag som vill implementera SPS 

men att varje företag kommer att få anpassa arbetssättet efter egna behov. 

 

Om författarna hade gjort om studien med andra befogenheter hade följande moment införts 

till respektive fas: 

 

● I definefasen hade det varit intressant att träffa företagets kunder. Det är kunderna 

som styr och utvecklar företaget. Ett ämne som författarna hade tagit upp är vilka 

dimensioner som är viktigast för slutprodukten, finns det andra faktorer som är viktiga 

förutom toleranserna? Hur resonerar kunder kring saker som leveransprecision och 

pris? Målet med att träffa kunderna hade varit att få ett tillräckligt underlag för att 

kunna omvandla deras krav och förväntningar till ett beslutsunderlag. Vidare tror 

författarna tror att det hade varit ett unikt tillfälle att diskutera deras syn på den 

befintliga variationen och möjliga åtgärder. Vad kan företagets kunder dela med sig 

angående statistisk processtyrning som bidrar till att även de får en bättre produkt?  

● I measurefasen, som nämnts tidigare, hade resultatet blivit mer statistisk säkerställt 

om pilotstudien hade tillgång till mer mätdata. Om det fanns tillgång till mer data 

hade författarna kunnat genomföra en tillförlitlig hypotesprövning i analysfasen. Med 

hjälp av hypotesprövningen hade studien kunnat påvisa om tiden på dygnet hade varit 

avgörande för produktkvaliteten och om det förekommer stora skillnader mellan 

operatörer som inte beror slumpen. En sak som kan diskuteras är om tillräcklig med 

data hade samlats in för att belysa problemet. Vidare hade utförandet av mätsystem 

analysen varit annorlunda. 

● I analysfasen skulle författarna välja fler experter inom svarvning för att täcka mer 

variationsorsaker i orsak-verkan diagrammet. 

● I improvefasen hade det varit intressant att genomföra en försöksplanering. Det vill 

säga att korrigera processen med planerade systematiska försök och där fokus ligger i 

förändring och förbättring av processen. Faktorer som hade valts på olika nivåer är 

olika leverantörer, matning, skärhastighet och hårdhet. Vidare skulle 

skärvätsketrycket på natten undersökas.  

● I controlfasen hade författarna valt att tillämpa statistisk processtyrning för att 

kontinuerligt styra, övervaka och förbättra processer. 
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7.1 Fortsatt arbete och framtida forskning 

 

För fortsatt arbete på fallföretaget borde först och främst pilotstudien med DMAIC-cykeln 

färdigställas för att kunna se arbetets slutgiltiga resultat. Förslagsvis skulle en processägare 

utses som fortsätter med att införa förbättringsförslag och som sedan följer upp dessa för att 

kvalitetssäkra.  

 

Implementering av statistisk processtyrning är fortfarande ett outforskat ämne. På universitet 

och högskolor är det mycket fokus på vad och varför kvalitet är viktigt, men sällan hur man 

arbetar med kvalitet. Här nedan presenteras olika förslag för framtida forskning.  

 

● För vidare forskning skulle det vara bra att utföra benchmarking. En benchmark med 

SMF som tillverkar i små serier och som redan implementerat SPS. Detta för att få ett 

bredare perspektiv över de vanligaste problemen som uppstår för små serier. 

● Idag finns mycket forskning kring hur man konstruerar styrdiagram, men det som 

saknas är enkla styrdiagram med individuella värden som kräver lite kunskap och som 

därmed kan användas för små serier. Ett styrdiagram där man inte behöver koda om 

datan som i ett DNOM diagram.  

● Ifall det är ekonomiskt att implementera SPS för företag som tillverkar i små serier. 

Höjs kvaliteten tillräckligt mycket för varje artikel att de är mer attraktiva på 

marknaden och kan få bättre kontrakt? Detta är en viktig fråga för de mindre 

företagen då de oftast har mer ekonomiska besvär och måste konkurrera mot andra 

företag för att få tillverka åt de större företagen. 
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Bilaga 1 Excelark över MSA 

 

Nedan presenteras mallen som användes vid insamlingen av MSA studien. Beräkningar är 

genomförda enligt �̅� -R tekniken. Beräkningar och konstanter är tagna från [32]. 
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Bilaga 2 Kvantil tabell [36] 
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Bilaga 3 Konstanter [3] 
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Bilaga 4 Cpk värde 

 

Om ett litet stickprov används vid beräkning av duglighetsindex minskar tillförlitligheten 

[59]. Därför rekommenderas att följa följande tabell: 
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Bilaga 5 Befintlig diagram 

 

Dimensioner och instruktioner är dolda. 
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Bilaga 6 Mikrometer 
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Bilaga 7 Mätring 

 

 
  



8 
 

Bilaga 8 Differensen mellan största och minsta svarvade diameter 

 

Nedan presenteras differensen mellan största och minsta diameter för båda 

bearbetningsmaskinerna. I diagrammet motsvarar blåa punkter skärbyte, röda 

kompenseringar och röd/blå punkter motsvarar ett skärbyte och kompensation. 

 

NL2500: 

 
NL2500Y: 
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Bilaga 9 - Stapeldiagram över minsta- respektive största svarvade diameter  

 

Här nedan presenteras ett stapeldiagram för bearbetningsmaskin NL2500. Blåa staplar 

motsvarar den största svarvade diametern och röda staplar motsvar den minsta diametern.  

 

 

Här nedan presenterar ett stapeldiagram för bearbetningsmaskin NL2500Y. Röda staplar 

motsvarar den största svarvade diametern och blåa staplar motsvar den minsta diametern.  
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Bilaga 10 I-MR diagram över minsta diameter för respektive maskin 

 

NL2500 

 
NL2500y 
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Bilaga 11 - Trendlinje 

 

Nedan presenteras en linjär trendlinje för minsta- och största svarvade diametern för 

respektive maskin. Trendlinjen i bearbetningsmaskin NL2500 ligger horisontal, vilket också 

är en bra utgångspunkt för att erhålla en stabil process. Datan kommer från 4 olika skift som 

samlades in under morgon- och kvällskiften och under två följande dagar, Samtliga 

operatörerna är erfarna med såväl maskinen som mätdonet. 

 

 
NL2500 - Största svarvade diametern 

 

 
NL2500 - Minsta svarvade diameter 
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Trendlinjen i bearbetningsmaskin 2500Y har en positiv lutning. För att undersöka 

grundorsaken krävs djupare analys. Datan kommer från 4 olika skift och samlades in under 

kvälls- och nattskiften och under två följande dagar. Samtliga operatörer är erfarna med 

maskinen men är inte vana med mätdonet. Författarna valde inte att genomföra en djupare 

analys eftersom det krävs mer data för att verifiera att detta mönster återkommer. 

 

 
NL2500Y - Största  diametern 

 

 
NL2500Y - Minsta diameter 
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Bilaga 12 Orsak-verkan diagram 
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