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SAMMANFATTNING 
Titel Modell för arbete med duglighet 
 
Uppdragsgivare Volvo Construction Equipment AB, Component Division 
 
Författare Jessica Kristensson   
 
 
Uppdrag Examensarbetets uppdrag är att skapa en bild av dagens 

situation gällande duglighet vid de två bearbetande 
verkstäderna TMA och TMG. Vidare ska en analys av 
duglighetsarbete i dagsläget utföras och en modell för hur 
arbetet kan ske i framtiden tas fram. 

 
Syfte Syftet med examensarbetet är att erbjuda berörd personal vid 

Volvo Construction Equipment AB Component Division i 
Eskilstuna en modell för arbete med duglighetsstudier och 
uppföljning så att dugligare processer kan uppnås. Det 
primära syftet är att skapa rutiner så att man fortsätter arbetet 
efter ett duglighetsindex beräknats och inte endast konstaterar 
att resultatet är bra eller dåligt. I efterarbetet ska man försöka 
koppla bidragande faktorer från ett otillfredsställande utfall 
till de 4M:en (Maskin, Människa, Metod och Material). 

 
 
Nulägesbeskrivning På CMP sker självklart ett kontinuerligt kvalitetsarbete då ett 

av Volvos starka kärnvärden är kvalitet, men trots det 
ständiga arbetet når man inte alltid de uppsatta kvalitetsmålen. 
Ett steg i att förändra situationen är införandet av ”The CMP 
Zero Tolerance Program” som är ett led till att förbättra 
kvaliteten och sänka antalet defekter till 600 PPM. Detta 
examensarbete är en del i det programmet och fokuserar på 
duglighetsarbetet. 

 
 
Resultat För att nå dugligare processer krävs ett kontinuerligt 

förbättringsarbete. Det förutsätter att man aktivt fortsätter 
projektet efter att man beräknat ett duglighetsindex samt 
lokaliserar orsakande faktorer och förbättrar läget. För att få 
till detta arbete krävs rutiner och engagemang. Rapporten 
levererar en modell för hur man vardagligt kan arbeta med 
duglighet men även rutiner för en effektivt förbättringsarbete.
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1 INLEDNING 
I rapportens första kapitel formuleras bakgrunden till uppdraget. Här presenteras 
även problemformuleringen, syftet, avgränsningar och arbetsmetod. 

1.1 Bakgrund 
Konkurrenssituation på den globala marknaden ökar med tiden och trycket på 
vinstdrivande företag har definitivt blivit större under senare årtionden. Externa och 
interna kunder ställer högre krav på tillgänglighet och leveransprecision så väl som 
kvalitet. Konkurrenssituationen över tiden har banat väg från industrialiseringens start 
med ångmaskinen via Henry Fords introduktion till massproduktion till dagens heta 
ämne, Lean Production eller på svenska Resurssnål Tillverkning. I många av dagens 
verkstäder har man sett potentialen med Toyotas synsätt där man fokuserar på att 
minimera resursanvändningen i förädlingen av sina produkter.  
 
En stor roll i att minimera resurser ligger i fokusering på kvalitet. Kvalitetsbrister som 
bland annat skapar kassationer och omarbete medför enorma kostnader som inte på 
något sätt skapar värde till produkten. Dessa kostnader är alltså enbart ett slöseri. Om 
man istället kunde använda dessa resurser eller kostnader till att förebygga 
kvalitetsbrist är författaren av den tron att kostnaderna kan minska. I en initierande 
fas innebär det kanske att kostnaderna kommer öka men på sikt kan en förbättring ske.  
 
På Volvo Construction Equipment AB Component Division Eskilstuna arbetar man 
kontinuerligt med att förebygga kvalitetsbristerna men man ser en cyklisk trend i 
kvalitetsnivåerna. Kvaliteten förbättras temporärt efter en satsning men tenderar att 
efter ett tag falla tillbaka igen. Man ser nu ett behov i att styra upp arbetet med rutiner 
för en förbättrad kvalitetssituation. 

1.2 Problemformulering 
Sedan 2006 drivs vid Volvo Construction Equipment Component Division ”The 
CMP Zero Tolerance Program” som är en handlingsplan för hur man ska förbättra 
kvaliteten och minska defekterna till 600 PPM fram till 2009. Planen innehåller olika 
steg för att nå målet och detta examensarbete berör steg 4 i programmet som handlar 
om Processduglighetsprogram. Examensarbetet uppkom genom att avdelningarna 
Affärsutveckling och Kvalitet såg ett behov av att utveckla de interna 
duglighetsstudierna. 
 
Duglighetsstudier bedrivs i dagsläget i liten utsträckning i de två bearbetande 
verkstäderna TMA och TMG (se kapitel 2 Företagspresentation). I de studier som 
utförts har man upptäckt att dugligheten inte ligger på önskvärd nivå men man saknar 
rutiner eller tillvägagångssätt för hur man i praktiken ska nå förbättring. Det skulle 
vara en styrka för kvaliteten om det fanns en procedur för att strukturerat och 
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effektivt kunna koppla defekter till rätt påverkande faktor och på så sätt nå ett bättre 
tillstånd. 
 
Problemställningen i examensarbete blir hur man kan skapa en modell för att 
kontinuerligt arbeta med duglighet som därmed ska leda till bättre kvalitetssituation. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att erbjuda berörd personal vid VOLVO Construction 
Equipment Component Division i Eskilstuna en modell för arbete med 
duglighetsstudier och uppföljning så att dugligare processer kan uppnås. 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet begränsas till företagets två bearbetande verkstäder, TMA och TMG, 
och inte den monterande verkstaden. Vid en analys av nulägets duglighetssituation 
kommer endast data från TMA att granskas då TMG saknar tillräcklig data för att 
beräkna duglighetsindex. Det innebär även att för nulägesbeskrivningen utförs inga 
nya fältstudier utan endast redan dokumenterad data används som underlag. 
 
Den framtagna modellen för arbete med duglighetsstudier kommer att testas i ett 
pilotprojekt. I ramen för examensarbetet kommer implementeringen av de förslag 
som tas fram ske i den mån det är möjligt. Det är inte som mål med arbetet att vid 
avslut ha implementerat modellen som standard vid ett duglighetsarbete i hela 
fabriken. 

1.5 Metod 
En generell arbetsmetod för arbetet har varit ett forskningsprojekt. I den inledande 
fasen skapas en djupare grund av ämnet samt en bild av nuläget på företaget. Där 
efter sker framtagning av en potentiell modell som testas och utvärderas i ett 
pilotprojekt. Arbetsmetoden visualiseras i figur 1 och beskrivs tydligare nedan. 
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Figur 1. Arbetsmetod för examensarbetet. 
 
Fas 1 –  Informationsinsamling genom litteraturstudier, nulägesanalys på företaget 
och benchmarking genom studiebesök externa företag. 
 
Fas 2 – Analys av inhämtad information och med hjälp av den skapande av modell. 
 
Fas 3 – Pilotprojekt för att testa och utvärdera modellen.  
 
Fas 4 – Analys av pilotprojekt och revidering av modell. Avslut och slutgiltigt 
resultat. 

1.5.1 Litteraturstudier 
För att samla in information och få kunskap inom området kvalitet och duglighet har 
litteraturstudier utförts. Litteraturkällor har främst varit böcker som erhållits från 
Mälardalens högskolebibliotek i Eskilstuna, från företaget samt egen studentlitteratur. 
Andra källor har varit forskningsartiklar hämtade från olika databaser via högskolans 
bibliotek. Examensarbeten från tidigare studenter studerades också. Information har 
även hämtats från företagets interna intranät samt från Internet då framförallt 
sökmotorn Google används. 

1.5.2 Nulägesanalys 
För att få en korrekt bild av nuläget på företaget har aktuella personer intervjuats och 
processer kartlagts. Inför de intervjuer som utförts har frågor sammanställts i förväg 
för att få ut så mycket som möjligt av mötet. Frågorna har varit öppna vilket innebär 
att den intervjuade har kunnat svara fritt på frågorna och inte välja mellan några i 
förväg utvalda svar. 

Litteraturstudie 
Nulägesanalys 
Benchmarking

Analys 
Duglighetsmodell 

Pilotprojekt 
Analys 

Fas 1 
Fas 2 

Fas 3 

Resultat
Fas 4 
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För processkartläggningen har ett möte med insatta personer skett för att låta 
personen ifråga förklara processen.  

1.5.3 Benchmarking   
För att få en uppfattning om hur samma processer kan fungera på andra företag har 
benchmarking utförts på två andra företag. Inför mötena har frågor sammanställts och 
interna kvalitetsledare har medverkande för att effektivisera mötet. 

1.5.4 Pilotprojekt 
Ett pilotprojekt utfördes för att testa modellen i praktiken. Piloten genomfördes med 
ett tvärfunktionellt team och studien utfördes vid en gemensamt vald maskin och 
artikel. 

1.6 Källkritik 
Den information författaren använt sig av är publicerad och förväntas därför ha 
reliabilitet. Viss information kan dock anses inaktuell då den publicerats så pass långt 
tillbaka i tiden att ny information kan ha utkommit. För att bedöma huruvida 
informationen är aktuell eller ej har författaren analyserat teorin med hjälp av tidigare 
kunskap i ämnet.  



 

KAPITEL 2 

Företagspresentation 



 
INLEDNING  |  FÖRETAGSPRESENTATION  |  TEORETISK REFERENSRAM 

NULÄGESBESKRIVNING  |  RESULTAT  |  SLUTDISKUSSION  |  FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETET 
 
 
 

 
- 6 - 

 
 

2 FÖRETAGSPRESENTATION 
I detta kapitel ges en presentation av Volvo Construction Equipment AB Component 
Division där examensarbetet har genomförts. En kort överblick ges av Volvo Group 
och Volvo Construction Equipment AB för att sedan beskriva verksamheten 
Component Division djupare. All information till detta kapitel är hämtat från 
företagets interna intranät (070322). 

2.1 Volvo Group 
Volvo Group är en världsledande leverantör av transportlösningar för kommersiellt 
bruk med kunder i över 180 länder, mestadels i Europa och Nord Amerika. 
Koncernen består av åtta affärsområden (se Figur 2) och uppgick 2006 till 83 187 
anställda aktiva i 58 länder med majoritet i Sverige, Frankrike och USA.  
 
Volvo har som vision att vara ledande vad gäller kundtillfredställelse och satsar 
därför starkt på sina kärnvärden kvalitet, miljö och säkerhet. De satsar även på att ha 
branschens starkaste varumärke.  
 

 
 
Figur 2. Volvo Group 

2.2 Volvo Construction Equipment AB 
Volvo Construction Equipment AB (härmed refererad som Volvo CE) är en av 
Volvos åtta affärsområden. Volvo CE är en världsledande tillverkare av 
anläggningsmaskiner såsom hjullastare, dumprar, väghyvlar, grävmaskiner och 
kompaktmaskiner, se figur 3. Produkterna är på många områden nummer ett på 
marknaden och företaget strävar efter att ligga i framkant vad gäller kvalitetsområdet. 
 
Volvo CE har sina rötter i Eskilstuna sedan 1832 och är nu ett globalt företag med 
10 500 anställda världen över varav 1 800 i Eskilstuna. Återförsäljare och kunder 
finns över hela världen och produktionen i Brasilien, USA, Kanada, Sydkorea, 
Frankrike, Polen, Tyskland, Kina och Sverige. 
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Financial 
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Figur 3. Exempel ur Volvo Construction Equipments produktutbud 
 
Framtiden ser ljus ut för VCE som under 2006 ökade sin försäljning med 22 procent 
jämfört med samma tid året innan. Rörelseresultatet ökade med 59 procent och värdet 
på orderboken var i september 46 procent större än 2005. 

2.3 Volvo CE AB Component Division  
Nedan följer en redogörelse över företaget Volvo Construction Equipment 
Components Division, härmed refererad till CMP, där examensarbetet utfördes. 

2.3.1 Företagspresentation 
CMP är placerat i Eskilstuna och har det globala ansvaret för att utveckla och 
producera drivlinor och elektroniska system till VCE:s maskiner. Berörda 
komponenter är axlar, transmissioner, motorer och elektroniksystem, se figur 4. 
 
Axlar 
Utveckling och tillverkning av axlar till hjullastare och dumprar sker i Eskilstuna. 
Axlar tillverkas även i Pederneiras, Brasilien. 
 
Transmissioner 
Utveckling och tillverkning av transmissioner till hjullastare och väghyvlar sker i 
Eskilstuna. Tillverkning av transmissioner för dumprar (och lastbilar) sker vid Volvo 
Powertrain i Köping. 
 
Motorer 
CMP anpassar Volvomotorer till VCE:s produkter och de miljökrav som gäller för 
varje marknad. De utvecklar dessutom motorrelaterade komponenter såsom kylare 
och ljuddämpare. 
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Elektroniksystem 
I Eskilstuna utvecklas mjukvara till maskinernas elektroniksystem. I Eskilstuna 
specificeras också kraven för hårdvaran. Utveckling och tillverkning av hårdvaran 
sker hos extern leverantör. 
 

Axles
In-house designed and 
manufactured axles for 
Wheel Loaders and 
Articulated Haulers.

Engines
In-house adaptations for 
Construction Equipment.

Electronics
Advanced vehicle 
electronics.

Transmissions
In-house designed and 
manufactured transmissions for 
Wheel Loaders, 
Articulated Haulers, Trucks, 
Motor Graders and Volvo Penta.

Axles
In-house designed and 
manufactured axles for 
Wheel Loaders and 
Articulated Haulers.

Engines
In-house adaptations for 
Construction Equipment.

Electronics
Advanced vehicle 
electronics.

Transmissions
In-house designed and 
manufactured transmissions for 
Wheel Loaders, 
Articulated Haulers, Trucks, 
Motor Graders and Volvo Penta.

 
Figur 4. CMP:s produktutbud. 

2.3.2 Dagsläget 
CMP har under de senaste åren expanderat. Idag är man 1 150 anställda jämfört med 
2002 då antalet var 922. Det är den stadiga volymökningen som skapar möjligheter. 
Volymökningen är också en starkt bidragande faktor till att man nu satsar 1,1 
miljarder kronor för att bygga om verkstaden till att vara flödesorienterad och med 
ett ”Lean-tänk”. Volymen har gått från 31 087 komponenter år 2001 till 74 064 år 
2006. Volymen har alltså mer än fördubblats på bara några år och detta har varit 
möjligt genom stora investeringar och nyanställningar, men framför allt genom ett 
systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.  

2.3.3 Avdelningar vid CMP 
I detta avsnitt presenteras de avdelningar som är aktuella för examensarbetet. CMP 
har tre tillverkande avdelningar i sin verkstad. Två bearbetande avdelningar, TMA 
och TMG, samt en monteringsverkstad, TMM, som ej beskrivs då den inte ingår i det 
studerade området. Kvalitetsavdelningen nämns också då även den berörs i arbete. 
 
TMA 
TMA är en bearbetande avdelning som sysslar med skärande bearbetning och 
värmebehandling. Avdelningen består av nio produktionsavsnitt; 
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 Mjukbearbetning, svarvning/borrning 
 Mjukbearbetning, kugg/splines 
 Nav, spindlar planet/kuggr.hållare 
 Slipning, kugghjul/axlar 
 Kopplings axlar 
 Övrig bearbetning 
 Värmebehandling, härdverk 
 Drivaxlar 
 Svets 

 
Avdelningen har till ansvar att tillverka drivlinekomponenter såsom axlar, nav, 
planethållare och kugghjul till komponentmonteringen.  
 
TMG 
TMG sysslar med skärande bearbetning av gjutgods och hydraulikartiklar genom fem 
produktionsavsnitt; 
 
 Nav/Diff.hus navhållare 
 Hydralikdetaljer 
 Axelkåpor hela planethållare/nav 
 Bromsdetaljer 
 Transmissionhus axelkåpor delade 

 
Avdelningarna har till ansvar att tillverka drivlinekomponenter såsom axlar och 
transmissioner. 
 
TQ 
TQ är avdelningen för kvalitetsutveckling och har som roll att leda, samordna och 
utveckla CMP:s totala kvalitetsverksamhet.  Det innebär ett ansvar i att arbetet med 
kvalitet och yttre miljö fungerar och utvecklas inom CMP. Enheten ska påtala brister 
samt hjälpa till med åtgärder om arbetet inte fungerar. 
 
Kvalitetsutveckling består av de olika ansvarsområdena; 
 
 Ledningssystem & metodutveckling 
 Komponentrevision 
 Produktionskvalitet 
 Kvalitet – utveckling & projekt 
 Kvalitet – global produktion 

2.3.4 Omorganisation 
CMP står inför stora förändringar då 1,1 miljarder kronor ska investeras i att bygga 
om den egna verkstaden. I den nu tredelade verkstaden TMA, TMG och TMM får 
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komponenterna transporteras onödigt mycket för att komma till sina olika operationer 
och man har beslutat att ändra layouten.  Man ska gå från ett maskingruppsorienterat 
flöde till en produktbaserad produktion som bygger på Lean och processer. 
Implementeringen innebär omfattande förflyttningar av gamla maskiner, samt 
införskaffande av nya, som ska ingå i de nya områdena. Ombyggnaden kommer att 
skapa så kallade ”celler” istället för dagens indelning i produktionsavsnitt. Med 
ombyggnaden önskar man minimera bland annat transporter, ledtider och produkter i 
arbete. 
 
Med den nya layouten kommer också många nya rutiner och processer att uppstå. Det 
innebär även att företaget kommer få organisationsförändringar vilket beaktas när 
analyser av dagsläget utförs samt förbättringsförslag ges. 



 

KAPITEL 3 

Teoretisk Referensram 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel ges den bakomliggande teorin till kvalitetsbegreppet, duglighet, och 
förbättringsarbete så som Six Sigma. Referensramen som presenteras skapade 
förutsättning för författaren att utveckla resultat och slutsats. Den ger även läsaren 
förutsättning att förstå rapportens innehåll. 

3.1 Kvalitetsbegreppet 
Att generellt definiera kvalitet är kanske inte det lättaste. ”Det beror på” som man 
brukar säga. Ordet kvalitet har olika betydelser för olika personer. Framförallt 
kan ”bra kvalitet” på en produkt eller tjänst innebära olika saker beroende på vem du 
frågar. Större skillnader hittar man kanske om man jämför olika produkter eller olika 
tjänster. Det innebär att en godkänd kvalitetsnivå för en produkt/tjänst kanske inte är 
tillräcklig för en annan. När du till exempel vrider på vattenkranen förväntar du dig 
att vatten alltid ska börja rinna, du förväntar dig alltså en hundra procentig kvalitet. 
Däremot kanske du inte har lika höga krav på att gröna äpplen alltid ska finnas i 
närbutiken. 
 
Det finns en mängd olika definitioner av kvalitet från personer inom området. Joseph 
Juran (1993) definierar det som ”Quality is customer satisfaction” eller ”Fitness for 
use”. Bergman & Klefsjö (2001) utrycker det som “kvalitet på en produkt är dess 
förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. 
Författaren till denna rapport ger den egna definition som ”kvalitet är ett uppnått 
tillstånd där balansen mellan resursåtgång och kundfredställelse balanserar på en nivå 
som skapar konkurrenskraft”. Med det menas att fokus ska läggas på kundens behov 
men man måste sätta resursåtgången i relation till kundtillfredställelsen. En 
överdriven kvalitet och hög resursåtgång kanske bara ökar kostnader utan skapa 
mervärde som kunden uppfattar.  
 
Gemensamt med de ovanstående definitionerna är dock vikten av att se och lyssna till 
den specifika kunden. Vad är det kunden förväntar/kräver och/eller önskar. Det är 
viktigt att tänka på att vissa krav kanske inte är uttalade men kunden förväntar sig 
dem ändå. Likaväl kan det vara avgörande för ordervinnare att lokalisera den där 
extra egenskapen som gör kunden extra nöjd och anser att hög kvalitet har uppnåtts. 
 
Oklarheten kring vad man menar med kvalitet kan vara en anledning till uppkomsten 
av kvalitetsbrist. Avsaknad av klara definitioner och standarder gällande vad som är 
uppnådd kvalitet bidrar till skilda åsikter. Det är alltså svårt att uppnå rätt kvalitet om 
man inte har en gemensam kvalitetsbild i verksamheten. 

3.2 TQM – Total Quality Management 
Under senare år har begreppet Total Quality Management, TQM, blivit ett allt mer 
hett ämne. Grunden i TQM är att fokusera på kundtillfredställelse, utbrett användande 
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av kvalitetskoncept och en stor delaktighet i hela organisationen (Juran & Gryna, 
1993). Att ständigt sträva efter att med minsta möjliga resurser uppfylla kundernas 
behov och förväntningar. Grundläggande är också ett engagemang i hela 
organisationen att satsa på kvalitet genom genuint arbete med ständiga förbättringar 
och fokus på organisationens processer (Bergman & Klefsjö, 2001). Bergman & 
Klefsjö gör en bra översättning av TQM till svenska som säger ”offensiv 
kvalitetsutveckling”. Med offensiv syftar de på att man ska jobba offensivt istället för 
med återställning. Ett aktivt arbete med att förebygga, förändra och förbättra istället 
för kontrollera och reparera. 
 
Joseph Juran är en av de stora förespråkarna för vikten av ledningens helhjärtade 
engagemang för att uppnå kvalitet. Det är också det som är den första förutsättningen 
för ett bra TQM arbete. Genom en engagerad ledning kan arbetet drivas framåt och 
man kan fokusera på de andra förutsättningarna, grundvärderingarna som (Bergman 
& Klefsjö, 2001) 
 
 Kunden i centrum 
 Basera beslut på fakta 
 Arbete med processer 
 Ständiga förbättringar 
 Skapa förutsättning för delaktighet 

 
Det är svårt eller kanske till och med omöjligt att vikta de olika värderingarna därför 
att det är deras samverkan som är styrkan. Bergman & Klefsjö föredrar att kalla 
värderingarna för hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, se figur 5. 
 

 
Figur 5. Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Källa: Bergman & Klefsjö (2001). 
 

3.2.1 Kunden i centrum 
Primärt är att bestämma kvaliteten med utgångspunkt från kunden. En analys av 
kunden och omvärlden måste göras för att kunna bestämma kvaliteten på produkten 
eller tjänsten som skall säljas. Det är viktigt att ha en bild av konkurrentens kvalitet 
eftersom kunden kommer att jämföra våran produkt med konkurrenternas. 
 

Arbeta med 
processer 

Basera beslut 
på fakta 

Arbeta ständigt 
med 

förbättringar 

 

Sätt kunderna i 
centrum 

Engagerat ledarskap 

Skapa 
förutsättning för 

delaktighet 
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Att systematiskt ta reda på vilka behov kunden har och vad som ska tillfredställas är 
inte alltid så lätt. Särskilt inte med tanke på att kunderna själva inte alltid vet vilka 
behov de har. Här krävs stor kreativitet och inlevelseförmåga för att lösa problemet. 
 
Att sätta kunden i centrum syftar inte bara till slutkunden och de externa kunderna 
utan även de interna. De interna kunderna som finns i varje delprocess inom företaget 
är beroende av att all input till processen är korrekt. Det är alltså en kritisk 
förutsättning att varje delprocess får resurser och inputs av rätt kvalitet för att det 
slutliga kvalitetsresultatet från huvudprocessen ska vara korrekt. 

3.2.2 Basera beslut på fakta 
Besluten måste baseras på fakta och inte magkänsla. Beslut görs för framtiden och det 
kommer alltid att vara en omöjlighet att förutspå exakt vad som kommer hända. Men 
med en analys av korrekt fakta har man skaffa sig goda förutsättningar för att kunna 
hantera framtiden. Baserar man dock beslut på magkänsla och tidigare 
tillvägagångssätt, eller rentav gammal data, har man minskat dessa förutsättningar.  
 
Det måste finnas en grund och en konkret kunskap för ett avgörande. Fakta måste 
införskaffas, struktureras och analyseras. När man har korrekt data är det också 
viktigt att det finns förståelse så att det tolkas och analyseras rätt. I en mätning från 
produktion måste man kunna skilja på slumpmässiga och urskiljbara variationer.  
 
Det är också viktigt att ta till vara på den fakta som finns. Att lägga pengar på att göra 
mätningar som sedan inte används är bara ett slöseri med resurser, så kallad ”Muda” 
på japanska. 

3.2.3 Arbeta med processer 
En process är en serie händelser med ett definierat mål (Pascall, 2002), se figur 6. Till 
processen har du en rad inputs som krävs för att processen ska kunna utföra sin 
uppgift. Detta kan vara allt från arbetskraft till datorer och el. I denna rapport 
definieras inputs till de 4 M:en, det vill säga maskin, människa, metod och material. 
Ut från processen har vi sedan olika outputs. Till output räknas målet som kan vara en 
produkt eller tjänst. I rapporten görs en avgränsning till att alltid tala om en produkt. 
 

 
Figur 6. Process med definierad start, mål och påverkande inputs. 
 
När man pratar om processer kan man skilja på huvudprocesser och delprocesser. En 
huvudprocess är en process som har till uppgift att skapa värde åt en extern kund. En 

Start 
Process 

Maskin 
Människa 
Material 
Metod 

Mål 



 
INLEDNING  |  FÖRETAGSPRESENTATION  |  TEORETISK REFERENSRAM 

NULÄGESBESKRIVNING  |  RESULTAT  |  SLUTDISKUSSION  |  FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETET 
 
 
 

 
- 15 - 

 
 

delprocess däremot har till uppgift att skapa värde till huvudprocessen och har därför 
interna kunder i företaget. 

3.2.4 Arbeta med ständiga förbättringar 
Två viktiga aspekter visar på vikten av att jobba med ständiga förbättringar. De ena är 
att vi arbetar och lever i en föränderlig värld där det är viktigt att följa med 
utvecklingen för att hålla sig konkurrenskraftig. Det andra är att kvalitetsbrister är 
stora kostnader där det inte är ovanligt att de står för 20-30% av omsättningen 
(Bergman & Klefsjö, 2001).  

3.2.5 Skapa förutsättning för delaktighet 
Det är viktigt att skapa förutsättningar för medarbetarna att delta i förbättringsarbetet 
och aktivt påverka beslut. Därav kommer vikten av kommunikation, delegation och 
utbildning. Genom kunskap hos medarbetarna skapas motivation och möjlighet till 
delaktighet. 
 
Att jobba med ständiga förbättringar är att jobba enligt Planera-Gör-Studera-Lär 
modellen (Bergman & Klefsjö, 2001), se figur 7. Modellen är inget hokus pokus utan 
bara ett strukturerat arbetssätt för att skapa förutsättningar till ett bra arbete och 
resultat.  
 

 
Figur 7. Förbättringscykel. Källa: Bergman & Klefsjö (2001) 
 
Till de olika faserna finns det olika verktyg som är lämpliga att använda, författaren 
hänvisar till Bergman & Klefsjö (2001) för djupare läsning. 

3.3 Att mäta kvalitet 
När man ska mäta kvalitet finns det en rad begrepp som blir aktuella. De redovisas 
här. 

3.3.1 Utfall 
Med utfall menas i det här fallet ett resultat av en uppmätning i en 
tillverkningsprocess. Det kan vara ett antal detaljer från en maskin, längder eller vikt. 
Om vi tar detaljer från en maskin och mäter en bestämd diameter har det utfallet 
påverkats av en mängd olika faktorer och slumpmässiga händelser. Utfallet kan bero 
på materialets sammansättning, glapp i maskin, temperaturförändringar, utarbetade 
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GörStudera
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arbetsmetoder eller operatör. De påverkande faktorerna kopplas vanligen till 
begreppet 4:M, som tidigare definierats som Maskin, Människa, Metod och Material. 
 
Variation är ett annat viktigt begrepp och delas vanligen in i två grupper, urskiljbar 
variation och slumpmässig variation. I ett förbättringsarbete koncentrerar man sig på 
att minimera urskiljbara variationer medan de slumpmässiga är väldigt svåra, om inte 
omöjliga, att arbeta med. Urskiljbara variationer kan identifieras som en trend där 
man tydligt kan se att de uppmätta måtten antingen ökar eller minskar med tiden. 
Urskiljbar variation kan även identifieras som ett cykliskt mönster där värdena ökar 
och minskar med tiden. Ett tredje sätt är att värdena gjort ett språng och landat på en 
ny nivå av värden. De slumpmässiga variationerna är svåra eftersom de är just 
slumpmässiga. Ett enda mått kan helt plötsligt hamna långt från målvärdet medan 
nästa mätta detalj är bra igen. Detta gör det väldigt svårt att hitta den påverkande 
faktorn.  

3.3.2 Toleranser 
I de allra flesta fall behöver inte en detalj uppnå ett exakt målvärde utan det finns ett 
toleransområde (se figur 8) inom vilket måttet kan hamna och fortfarande vara 
godkänd. Vanligtvis skapas toleransområdet av en gräns lägre och en högre än 
målvärdet. Ett toleransområde för målvärdet 10mm skulle kunna vara 9mm-11mm. 
Det innebär att så länge det uppmätta måttet landar inom det området är det ok. Ett 
mer vanligt sätt att definiera ett toleransområde är 10±1mm. 
 

 
Figur 8. Toleransbild med toleransområde som skapas av undre och övre toleransgränsen. 
 

3.3.3 Normalfördelning 
Ett processutfall visar sig för det mesta följa ett matematiskt mönster eller fenomen, 
en så kallad normalfördelning. Normalfördelningen innebär att mätvärdena grupperar 
sig kring medelvärdet i ett klockformat mönster. Ju längre bort från medelvärdet 
desto mindre frekvens. 
 
Att processutfallet är normalfördelat ger oss möjligheten att genom kända statiska 
metoder beräkna spridningen och duglighetsindex. Det finns situationer då 
processutfallet antar andra fördelningar, till exempel skevhet, men det kommer inte 
att diskuteras här. 
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3.3.4 Läge och Spridning 
Medelvärdet betecknas μ och beräknas genom att ta summan av alla mätvärden och 
dividera med antalet uppmätta detaljer.  
 

n

x
n

i
i∑

== 1μ  

där n är antalet mätvärden och i är observationsvärdenas ordningsnummer. 
 
För alla värden som inte är detsamma som medelvärdet finns en avvikelse från just 
detta medelvärde. Vid ett medelvärde på 12mm och ett utfall på 14mm finns en 
avvikelse på +2mm. På liknande sätt finns en negativ avvikelse om utfallet ligger 
lägre än medelvärdet.  
 
Standaravvikelsen, betecknat s, är ett mått på den genomsnittliga avvikelsen från det 
enskilda mätvärdet till medelvärdet. Kvadratens funktion i formeln kompenserar 
teckenskillnaden då både positiva och negativa avvikelser kan existera. Om endast en 
summering av avvikelserna utförs finns det en teoretisk möjlighet att summan blir 
noll. 
 

1
)( 2

−

−
= ∑

n
xI μ

σ  

 
Genom standardavvikelsen får vi fram utfallets naturliga spridning som beskrivs som 
sex standardavvikelser (se figur 9). I detta område med sex standardavvikelser finns 
99,73% av de normalfördelade mätvärdena. Det innebär att med stor sannolikhet 
kommer endast 0,135% av mätvärdena att hamna utanför detta område. 
 

 
Figur 9. Normalfördelning med naturliga spridningen sex standardavvikelser. 
 

3.3.5 Målvärdescentrering 
Målvärdescentrering, MC, är ett mått på hur medelvärdet ligger i förhållande till 
målvärdet. Är medelvärdet detsamma som målvärdet får vi ett målcentreringsvärde 
lika med noll. I de fall medelvärdet är förskjutet i förhållande till målvärdet får vi ett 
positivt eller negativt procentuellt mått på skillnaden. 
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där M är målvärdet och Tö övre toleransgränsen och Tu den undre. 

3.3.6 Duglighetsindex 
Duglighet är en maskins eller process förmåga att producera detaljer med mått inom 
toleransområdet (Deleryd, 1996). Med hjälp av duglighet erhålls en bra uppskattning 
om existerande kvaliteten samt indikationer på om förbättringar bör ske.  
 
När man pratar om duglighet skiljer man på maskinduglighet och processduglighet. 
Maskinduglighet mäts för att fastställa en maskins duglighet vid ett specifikt tillfälle. 
Det är just maskinens prestation man ute efter och därför ska andra faktorer som kan 
påverka utfallet vara statiska. Det innebär att man ska ha samma operatör, samma 
material, samma inställningar och så vidare.  
 
När det gäller processduglighet vill man istället se hur hela processen producerar och 
därför vill man att alla faktorer som kan påverka ska vara inblandade. Det innebär att 
de 4M:en ska vara inblandade. Naturlig omställning av maskin bör ske så väl som 
byte av operatör, material från olika batcher och så vidare.  
 
Det är praktiskt omöjligt att få en helt korrekt bild av verkligheten då endast ett urval 
av detaljer mäts av processen. Detta ger oss endast en skattning av verkligheten då 
man bara fått ett prov av hela populationen. För att denna provgrupp ska bli realistisk 
och ge en representativ bild av verkligen ska alltid en studie göras med minst 30 
mätningar. Då de värden man får ut från mätningen endast är en skattning av 
verkligheten betecknas de med *. Därför betecknas skattningarna av medelvärdet och 
standardavvikelsen som μ* och σ*. 
 
Det finns två versioner av duglighetstal, eller index, som kommer beaktas i denna 
rapport. Det första indexet, Cp, presenterades av Juran (1974) och står för engelskans 
Capability Process. Cp bedömer processen genom att jämföra utfallets naturliga 
spridning med den tillåtna spridningen, toleransområdet.  
 

*
*

6σ
TuTöC p

−
=  

där Cp* är ett skattat duglighetsindex då σ* är skattat 
 
Man kan säga att Cp-värdet beskriver om processen kan uppfylla toleransen eller ej, 
inte om den har gjort det. Då den tillåtna spridningen divideras med den verkliga 
spridningen strävar man efter att få ett så stort värde som möjligt. Om värdet blir 
mindre än 1,0 innebär det att den verkliga spridningen är större än den tillåtna 
spridningen och det är inte möjligt att producera rätt artiklar. Figur 10 visar några 
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exempel på Cp-värden där förhållandet mellan verkliga spridningen och tillåtna 
spridningen kan ses. 
 

 
Figur 10. Olika grafer för olika Cp-värden. 
 
Det ska observeras att Cp-värdet inte tar hänsyn till processutfallets centrering vilket 
innebär att samma värde kan uppstå för två helt skilda utfall, där den ena ligger 
innanför tolerans och den andra utanför (se figur 11). Cp-värdet ger därför inget mått 
på hur bra vi producerar utan bara om det är möjligt eller ej. 
 

 
Figur 11. Visar att olika placeringar kan förekomma för samma Cp-värde. 
 
Det andra indexet betecknas Cpk och benämns som korrigerat duglighetsindex. Detta 
index tar även hänsyn till utfallets placering i förhållande till toleransgränserna och är 
därför ett mer representativt värde än föregående. Detta har medfört att man idag 
vanligen använder Cpk framför Cp.  
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−
= *

*

*

*
*

3
;

3
min

σ
μ

σ
μ TuTöC pk  

 
Cpk-värdet mäter avståndet mellan medelvärdet och närmsta toleransgränsen i 
förhållande till halva naturliga spridningen, 3σ. På så sätt mäter man hur nära 
processutfallet ligger en toleransgräns och får genom att välja det minsta av de två 

Cp > 1 

Cp > 1 

Cp = 1 

Cp < 1 
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fram ett index för hur duglig processen är. Ett Cpk-värde är detsamma för en 
normalfördelning oavsett vilken sida om målvärdet det ligger. Det innebär att man ur 
Cpk-värdet inte kan uttala huruvida utfallet ligger närmre undre eller övre 
toleransgränsen (se figur 12). För att få upplysning om det måste man studera utfallen 
grafiskt eller de enskilda mätningarna. Man måste också observera att en skattning av 
Cpk-värdet förutsätter att målvärdet ligger mitt i toleransområdet.  
 

 
Figur 12. Olika grafer för olika Cpk-värden. 

3.3.7 Statistisk processtyrning, SPS 
Syftet med statistisk processtyrning är att försöka finna och eliminera så många 
variationer som möjligt. När man på så sätt nått en stabil process med liten variation 
är målet att bibehålla eller om möjligt ytterligare förbättra processen (Bergman & 
Klefsjö, 2001). Statistisk processtyrning är en viktig del i ett kontinuerligt 
förbättringsarbete. 
 
I dagens processer kontrolleras oftast resultaten genom att då och då mäta en 
tillverkad detalj och bedöma om den ligger innanför eller utanför tolerans (Andersson 
et al, 1990). Hamnar den innanför anses detaljen godkänd och produktion fortsätter, 
hamnar den utanför blir den ej godkänd och man startar en process för att kompensera 
orsaken till felet som uppstått. Genom denna typ av mätning uppnås ingen komplett 
bild av verkligheten, man får bara en ögonblicksbild vid det specifika tillfället där 
man ska bedöma om processen gör rätt eller inte. Ett tänkbart scenario är att man gör 

Cpk = 0,5

Cpk = -1 

Cpk = 1 

Cpk = 2 



 
INLEDNING  |  FÖRETAGSPRESENTATION  |  TEORETISK REFERENSRAM 

NULÄGESBESKRIVNING  |  RESULTAT  |  SLUTDISKUSSION  |  FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETET 
 
 
 

 
- 21 - 

 
 

en mätning och upptäcker att ett värde ligger nära eller till och med utanför nedre 
toleransgränsen. Man kompenserar för detta fel och märker att kommande detaljer 
istället ligger väldigt långt utanför övre toleransgränsen denna gång. Det som hänt är 
att bedömningen om att kompensera då värdena ligger för lågt var fel då den detaljen 
som låg nära undre toleransgränsen endast var en slumpmässig variation och utfallen 
vanligtvis ligger nära målvärdet. Tack vare kompenseringen hamnar värdena nu nära 
och utanför den övre toleransgränsen. Man har alltså försämrat processen, inte gjort 
den bättre. 
 
Med statistisk processtyrning och styrdiagram får man istället en bild av verkligheten 
över tiden och man kan göra bedömningar om åtgärder behövs eller inte med ett 
korrekt underlag.  Med styrdiagrammen får man hela tiden reda på hur vi ligger till i 
förehållande till målvärdet och har möjligheten att åtgärda innan man hamnar utanför 
tolerans. 
 
Ett styrdiagram är ett statistiskt verktyg där man med vissa tidsintervall tar ut ett antal 
provgrupper från processen som man mäter och plottar i ett diagram (se figur 13). 
Med hjälp av de uppmätta värdena beräknar man så kallade styrgränser som fungerar 
som signal om något är fel. Det ska påpekas att det är en väsentlig skillnad mellan 
toleransgränser och styrgränser. Styrgränserna beräknas för att avgöra om en process 
är stabil eller inte. Toleransgränser sätts för att avgöra om enskild detalj uppfyller 
ställda produktkrav. Rekommendation till vidare läsning om statistisk processtyrning 
och styrdiagram hänvisas till ”Kvalitet från behov till användning” av Bergman & 
Klefsjö (2001). 
  

 
Figur 13. Styrdiagram. Källa: Bergman & Klefsjö, 2001. 

3.4 Kvalitetsbristkostnader 
De som hävdar att kvalitet är kostsamt bör i stället fråga sig om det inte är bristen på 
kvalitet som är dyrbart. Joseph Juran (1988) skriver att många företag möter stora 
förluster och skrot som har sin orsak i avsaknad av kvalitetsplanering. Författaren 
hävdar bland annat att företagen har förlorat inkomst i form av försäljning på grund 
av konkurrensen i kvalitet. Han menar att företagen inom nyckelindustrier som 
personbilstillverkning, datorer och TV har tappat försäljning till sina konkurrenter där 
en ledande orsak varit kvalitet. Författaren tar också upp att kostnaden för dålig 
kvalitet kopplas till planering för kvalitet. Till dessa kostnader hör kundklagomål, 
omarbete av defekta produkter, skrotade produkter och så vidare. Enligt Juran har 
vissa företag kostnader för dessa områden som är 20 till 40 procent av den totala 
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försäljningen. Det innebär alltså att 20 till 40 procent av företagets arbete används till 
att göra om det som inte blev bra första gången på grund av dålig kvalitet. 
 
Förr sa man ofta lite slarvigt ”kvalitetskostnader” medan man idag i allt större 
utsträckning uttalar det som ”kvalitetsbristkostnader”. Enligt författaren, är det bristen 
av kvalitet som kostar pengar och inte vice versa. Det är antingen kostnader 
förknippade med att förebygga kvalitetsbrister som skapar kostnader alternativt att 
kvalitetsbrister uppstått och måste åtgärdas. När det gäller kvalitetsbristkostnader 
görs ofta en parallell med ett isberg där endast 1/10 av berget är synligt över vattnet 
(Wikipedia, 070430). Man pratar om ”toppen på isberget” och syftar till att det finns 
betydligt mer kvalitetsbristkostnader än de som synliga och lätta att identifiera. Juran 
och Gyra (1993) presenterar fyra kategorier av kostnader som ofta benämns inom 
företag: 
 
 Interna felkostnader – kostnader associerade med defekter som upptäcks innan 

leverans till kund. Inga kostnader skulle uppstå om inga defekter uppstod 
 

 Externa felkostnader – kostnader associerade med defekter som upptäcks efter att 
produkten skeppats till kunden. Dess kostnader skulle också försvinna om inga 
defekter uppstod. 

 

 kontrollkostnader – Kostnader då uppskattningen av kvaliteten ska utföras. 
 
 

 Förebyggande kostnader – Kostnader för att minimera att fel uppstår. 
 
Att få bukt med företagets kvalitetsbrister är ingen lätt match men med engagemang 
och ett gediget förbättringsarbete skapas goda förutsättningar. Deming (1993) ställer 
frågan ”vart skapas kvalitet”, och hävdar att svaret är: ledningen. Han säger att 
företagets utgående kvalitet kan inte bli bättre än den kvalitet som bestämts högst upp. 

3.5 Six Sigma 
Six Sigma är ett systematiskt arbetssätt för att driva förbättringsprojekt. Det 
utvecklades vid Motorola 1986 men är egentligen inte något revolutionerande utan 
endast en metod där man organiserat förbättringsarbetet och använder sig av redan 
befintliga statistik- och kvalitetsverktyg. Det är alltså ett system för att praktiskt 
förbättra företagets processer med mål att eliminera defekter eller variation 
(Wikipedia, 070502). Det slutgiltiga målet är att uppnå ”six sigma” i sina processer 
vilket innebär att sex standardavvikelser får plats mellan målvärdet och 
toleransgränsen. En process som uppnår ”six sigma” har 99.998% av sina värden 
innanför tolerans och endast 0.002PPM. 
 
 
Arbetet i Six Sigma följer fem faser och benämns som DMAIC. Nedan följer en kort 
beskrivning av de olika faserna enligt Bergman et al, 2003. 
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 Define – Fokuserar på att generera och välja projekt och formulera projektet 
genom en projektgrupp. Variabeln, y, som ska förbättras är identifierad och 
processen kartlagd. 

 Measure – Identifiera input faktorer, xs, som kan påverka y samt samla in ny 
detaljerad data för xs och y. Här fastställs vanligtvis en mätplan för hur mätningen 
ska gå till vilket därefter mätningen utförs. 

 
 Analyse – Fasen handlar om att få en bättre uppfattning om y baserad på den nya 

data som inkommit, inkluderat nuvarande prestation och distribution. Fasen 
handlar även om att identifiera de xs som påverkar y genom statistisk analys. Om 
starka relationer identifieras kan förbättringsmål sättas upp. Inga starka samband 
finns kan det vara aktuellt att göra en ny mätning med andra input värden. 

 
 Improve – handlar i huvudsak om att designa lösningar baserad på den kunskap 

som erhållits från analysfasen om vilka xs som påverkar y. Om det finns 
alternativa lösningar bör en analys utföras för att komma fram till vilken lösning 
som ger störst fördelar i form av kostnadsbesparingar. Den bästa lösningen 
implementeras sedan. 

 
 Control – Här ska man verifiera att den planerade förbättringen gällande y har 

uppnåtts och att processen presterar på ett förutsägande sätt. 
Kostnadsbesparingarna uppskattas och projektet dokumenteras. Slutligen 
presenteras projektet för organisationen och lärdomar dokumenteras och sprids. 

 

3.6 Orsaks-verkan-diagram 
Orsaks-verkan-diagram är en metod för att ”bena” ut vilka faktorer som är orsaken till 
problemet man försöker lösa, se figur 14. Diagrammet kan även kallas för 
fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram. Metoden går ut på att först identifiera 
huvudorsakerna till problemet och sedan orsaker till huvudorsakerna. För att 
underlätta arbetet med att komma på de olika orsakerna kan man dela in dem i olika 
sektioner, man pratar ofta om Maskin, Människa, Metod, Material, Miljö, Mätning, 
Management. I detta arbete arbetar man dock bara med det man kallar 4M, nämligen 
Maskin, Människa, Material och Metod. Med fördel bör orsakerna ”benas” ut genom 
arbete i tvärfunktionella grupper för att få så brett perspektiv på problemet som 
möjligt. 

 
Figur 14. Orsaks-verkan-diagram 
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3.7 Fem Varför 
Fem Varför är ett analysverktyg som används för att finna de verkliga orsakerna till 
problemet. Verktyget kan med fördel användas efter ett orsaks-verkan-diagram 
genom att välja några kritiska orsaker man tidigare funnit och sedan analysera dessa 
vidare. Metoden går ut på att ställa sig frågan ”varför” när ett fel uppstått. Då svaret 
från frågan erhållits ställer man sig frågan ”varför” en gång till och proceduren 
fortsätter tills man har hitta den verkliga grundorsaken. Antalet gånger man måste 
ställa sig frågan ”varför” varierar men brukar vanligen ligga omkring fem gånger, 
därav namnet. Huvudsyftet med metoden är att finna de verkliga grundorsakerna så 
att man angriper dem och inte endast symtomen. 



 

KAPITEL 4 

Nulägesbeskrivning 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 
Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en bild av CMPs duglighetsarbete och de 
områden som berör det arbetet i dagsläget. Här redovisas företagets kvalitetsarbete, 
kvalitetspolicy, framtida mål, processer gällande duglighetsstudier samt 
duglighetsläge. 

4.1 Kvalitetsarbetet 
På CMP sker kvalitetsarbetet utifrån kvalitetsavdelningen, TQ. TQ består av flera 
avsnitt som beskrevs i kapitel 2 men för rapporten aktuellt kvalitetsarbete gäller bara 
produktionskvalitet.  
 
I funktionen produktionskvalitet finns bland annat kvalitetsledare för de olika 
verkstäderna, se figur 15. Kvalitetsledarna är de personer från kvalitetsavdelningen 
som arbetar med kvalitet på TMA och TMG och har till uppgift att stödja sin verkstad 
i kvalitetsarbetet. 
 

 
Figur 15. Kvalitetsledarens  koppling till produktionskvalitet. 
 

4.2 Kvalitetspolicy  
Varumärket Volvo förknippas för många med kvalitet. Detta är något som 
verksamheten byggt upp under många år och man anser det fortfarande som ett av 
koncernens viktigaste kärnvärden (Volvo Group Kvalitetspolicy, 2004).  
 
Kvalitet är idag ett självklart konkurrensmedel och leverans till slutkunden ska alltid 
ske med rätt kvalitet. Men vägen dit kan, som i de flesta verksamheter, kantas av 
hinder som ökar kostnader, kostnader som endast kan förknippas med slöseri. Bolaget 
Volvo CE ska genom kvalitetsledning fokusera på ökad kundtillfredställelse och 
reducering av kvalitetsbristkostnader (Intranät, 070415). Man pratar om ”Getting it 
right the first time” för att skapa nöjda kunder och reducerade kostnader, vilket även 
bidrar till besparingar i tid och energi. 
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4.3 Duglighetsuppföljning 
Det finns tre operativa verkstäder inom CMP, vilket även beskrevs i kapitlet 
Företagspresentation. Examensarbetet gällande duglighet berör inte alla tre 
verkstäderna utan endast två av dem, TMA och TMG. TMA och TMG är bearbetande 
verkstäder medan den tredje, TMM, är en monteringsverkstad. Det innebär att de 
bearbetande verkstäderna har kontinuerlig data vid datainsamling medan monteringen 
har diskret data. Därav skiljer sig metoderna åt och det är anledningen till att 
avgränsningen gjorts.  
 
Det finns i dagsläget inga fasta rutiner kring ett arbete för att följa upp vilken 
duglighet som finns utan insamlingen av statistisk data gällande maskin- och 
processduglighet sker genom tre olika metoder vid de två verkstäderna. Anledningen 
till att det finns flera metoder beror delvis på att de utförs på olika avdelningar av 
olika personer men framförallt för att de tillverkande artiklarna och volymen skiljer 
sig åt. Metoderna är därav anpassade till verksamheten. På TMA utför man riktade 
duglighetsstudier samt använder sig av ett system som heter KUPP, se figur 16. På 
TMG används istället ett annat system, IntraMät. Nedan följer en processbeskrivning 
av hur de tre metoderna tillämpas. För djupare beskrivning se processkartläggningen i 
bilaga 1a-1c. 
 

 
 
 
 
Figur 16. Duglighetsuppföljning vid TMA och TMG. 
 

4.3.1 Riktade Duglighetsstudier 
Endast vid TMA utför man planerade och rutinmässiga duglighetsstudier för att ta 
reda på maskinernas duglighet. Bestämmelser från avdelningschefen säger att studier 
ska utföras på var maskin minst en gång per år. I dagsläget uppfylls inte kraven fullt 
ut men man är på god väg. 2006 studerade man 46 maskiner av 63 där 15 maskiner av 
de som inte studerades har tidigare studier dokumenterade och 12 maskiner saknar 
studie helt. 
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Tidsomfattningen för studien varierar, mycket beroende på hur produktionen ser ut 
för tillfället. Vanligtvis tar det dock tre veckor från att planeringsfasen är avslutad 
tills att man fått fram sina duglighetsindex. När duglighetsindexen är framtagna 
presenteras de vid den studerade maskinen genom att ett dokument med uppgifter 
sätts upp på dess tillhörande produktionstavla. Dokumentet presenterar det bästa och 
sämsta utfallet för Cm, Cmk och MC. I de fall där utfallen inte når upp till Volvo 
standard markeras siffrorna med rött, annars är de gröna. 
 
Här följer en övergripande beskrivning över arbetet med duglighetsstudien, se figur 
17. 
 
 Avdelningschefen på TMA har beordrat att duglighetsstudier ska utföras för varje 

maskin minst en gång per år. Kvalitetsledaren på den aktuella avdelningen 
ansvarar för att ett duglighetsresultat tas fram.  

 Kvalitetssamordnaren bestämmer i vilken ordning maskinerna ska studeras. 
Bedömningen görs genom att tidigare studier är gamla eller på begäran av en 
produktionsledare.  

 Efter val av maskin väljs en artikel att studera som kan representerar maskinen. 
Vanligtvis är det en artikel med snävt satta toleranskrav. Val av artikel sker i 
samråd med produktionsledare och operatör. Man väljer även vilket/vilka mått på 
artikeln man ska mäta då det inte är möjligt att mäta alla mått på grund av 
tidsbrist. I samband med att val av mått görs väljer man även vilka mätdon som 
ska användas vid mätningen. 

 

 
 
 
 
 
Figur 17. Processbeskrivning av riktade duglighetsstudier vid TMA. 
 
 När de olika valen gjorts för studien sammanställs de i en detaljplan av 

kvalitetsledaren. Därefter ges all sammanställd information till berörda parter. 

 Innan studien startar säkerställs data genom att man kalibrerar verktyg samt 
säkerställer repeterbarheten och reproducerbarheten. 
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 Mätningen sker sedan genom en provgrupp om minst 40 detaljer där operatörerna 
dokumenterar mätningarna. Det är svårt att helt eliminera alla påverkande faktorer 
men man försöker i största mån låta maskinen vara den största påverkande faktorn 
och därmed mäta maskinens duglighet. På grund av att man inte helt kan avgränsa 
alla påverkande faktorer kan mätningen anses visa processduglighet men man har 
valt att benämna duglighetsindexet med Cmk, maskinduglighet, därför att studien 
skett vid ett tillfälle och inte utspritt över tiden. 

 Efter mätningen bearbetas dokumenterad data av kvalitetsledaren. 
Duglighetsindex beräknas och sammanställs med statistiska metoder. Ett 
dokument med resultatet framställs och sätts upp vid den aktuella maskinen 
samtidigt som berörda parter informeras. 

 Vid dåliga duglighetsindex studeras resultatet närmare av produktionsledare och 
produktionstekniker. Med hjälp av erfarenhet och kunskap analyserar de fram en 
åtgärd som sedan implementeras. Inga rutiner finns för förbättringsarbetet. 

 
Kommentarer 
 I dagsläget hinner inte alla maskiner studeras under ett år. Anledningen till detta 

kan vara att kvalitetsledaren inte har tillräckligt med resurser eller att den artikel 
man vill studera inte är i produktion vid tillfället. En annan möjlig orsak är att det 
saknas driv för att driva igenom projekten eller att intresset för studien saknas.  

 Det finns inga rutiner för hur efterarbetet ska gå till. Det innebär att det inte finns 
något utarbetat eller standardiserat arbetssätt för hur ett förbättringsarbete ska ske. 
Det kan vara en orsak till att arbetet tenderar att stagnera när resultat från studien 
erhållits. 

 Det saknas kunskap om duglighet i organisationen. Det innebär att det finns 
många som inte kan tyda och förstå innebörden av de duglighetstal som fästs vid 
maskinen.  

 För att ett arbete med duglighet ska kunna användas på ett så effektivt sätt som 
möjligt ska duglighetsuppföljningen vara så aktuell som möjligt. Därav ger en 
flera månader gammal studie inte relativ information om dagsläget.  

4.3.2 Duglighetsstudie via KUPP 
Det andra sättet att få fram duglighetsindex vid TMA är systemet KUPP. KUPP, 
KvalitetsUPPföljning, är ett system för att samla in data om materials egenskaper,  
mätresultat på detaljer, bearbetnings-information, verktygsförslitning, maskindata 
med mera. Med systemet kan man även få fram duglighetsindex. Det finns ingen 
given frekvens för att göra specifika duglighetsstudier utan när en detalj mäts i 
mätrummet förs det in i systemet och bevaras för senare analys. Det ska även nämnas 
att KUPP är ett system som endast används för kugghjul.  
 
Nedan följer en arbetsbeskrivning för framtagning av duglighetsindex via KUPP, se 
även figur 18. Systemet är fortfarande relativt nytt och därför är arbetsrutiner 
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fortfarande under uppbyggnad vilket innebär att nedan uppritad processkarta kan 
komma att förändras. 
 
 Krav i den tekniska bestämmelsen skapar ett behov av att mäta och kontrollera 

dugligheten för att se om krav uppnåtts. Detta är kontinuerligt och operatören 
bestämmer frekvensen med hjälp av operationsbeskrivningen och erfarenhet. 

 Vid val av vilken detalj som ska mätas studerar operatören 
operationsbeskrivningen. Han skickar sedan den bearbetade detaljen till 
mätrummet där den mäts. 

 Detaljen mäts och resultatet studeras för att kontrollera datans riktighet. Efter 
kontroll för mätoperatören in data i systemet. 

 Data i KUPP analyseras genom olika statistiska metoder. Är duglighetsindexet 
dåligt informeras produktionsteknik. 

 

 
 
 
Figur 18. Processbeskrivning för att få fram duglighetsindex via KUPP. 
 
Kommentarer  
 Inga rutiner för hur efterarbetet ska gå till finns. Det innebär att det inte finns 

något utarbetat eller standardiserat arbetssätt för hur ett förbättringsarbete ska ske. 
 

 Det finns ingen given frekvens för när en mätning ska ske utan det är upp till 
operatören att med hjälp av tidigare erfarenhet och kunskap göra en bedömning 
om när det är lämpligt. 

 

4.3.3 Duglighetsstudie via IntraMät 
IntraMät är ett system för sammanställning och statistisk behandling av mätprotokoll 
och ändvänds idag främst på avdelningen TMG. IntraMät levererar först och främst 
måttriktighet men även duglighetsindex. Det finns i dagsläget inte tillräcklig med data 
för alla artiklar för att kunna beräkna duglighetsindex och därför används 
måttriktighet som talar om hur många procent av de uppmätta måtten som ligger 
innanför toleransområdet. Det saknas rutiner för när detaljerna ska mätas och 
dokumenteras i IntraMät. 

Val av detalj 
 

Detalj till 
mätrum 

Kösystem Mätning Mätkontroll 
 

Mätdata till 
KUPP

Analys av 
mätdata

Start 

Mål 

Info. Till PT 
 

Planeringsfas 

Genomförandefas 



 
INLEDNING  |  FÖRETAGSPRESENTATION  |  TEORETISK REFERENSRAM 

NULÄGESBESKRIVNING  |  RESULTAT  |  SLUTDISKUSSION  |  FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETET 
 
 
 

 
- 31 - 

 
 

Nedan följer en arbetsbeskrivning för arbete med IntraMät, se även figur 19. 
 
 Bearbetningsoperatören gör en bedömning att ett behov för mätning finns. 

Bedömning sker genom kunskap och erfarenhet. 

 Innan operatören skickar iväg detaljen för mätning förbereds den genom 
rengöring.  

 Detaljen mäts i koordinatmätmaskin. 

 Mätoperatören kontrollerar att mätdata är ok och dokumenterar sedan det i 
systemet. 

 

 
 
 
 
Figur 19. Processbeskrivning för att få fram måttriktighet via IntraMät. 
 
Kommentarer 
 Det svåra med att endast titta på måttriktighet är att vi inte får någon uppfattning 

om hur processen ligger i förhållande till toleransgränserna. Det är viktigt att man 
fokuserar på att nå målvärdet och inte bara att hamna innanför toleransgränserna. 
Det är dock möjligt att manuellt gå in och titta på en graf för varje mått för att se 
hur värdena är placerade. 

 När man endast studerar innanför eller utanför tolerans blir värdet väldigt känsligt 
för små störningar. En liten störning kan innebära att ett värde som egentligen 
ligger utanför hamnar innanför eller vice versa. Detta är kritiskt då det kan få till 
följd att resurser för förbättring inte sätts in eftersom man inte har kunskap om att 
värdena egentligen ligger utanför tolerans.  

 Förutom mätningar i mätrum som dokumenteras i IntraMät dokumenteras inga 
andra mätningar. Kontrollmätningar utförs på detaljer ute i produktion men de 
dokumenteras inte. 

 TMG har svårigheter i att utföra planerade duglighetsstudier därför att deras 
volymer försvårar arbete. En detalj kanske bara produceras 100 gånger per år och 
det gör det svårt att få till 30 mätningar som är ett minimum vid duglighetsindex. 
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4.4 Nulägesanalys 
Under denna rubrik ges en presentation av företagets situation i dagsläget. Dagens- 
och framtida kvalitetsmål ges såväl som duglighetssituationen. 

4.4.1 Kvalitetsmål 
Enligt Volvo standard STD 5060,21 ska Cpk vara större eller lika med 1,33. På CMPs 
kvalitetsavdelning anser man att ett Cpk på 1,67 bör uppnås då det är ett världsledande 
företag.  
 
Volvo standarden STD 5060,21 säger även att alla produktionsprocesser ska styras 
mot målvärdet. 

4.4.2 Framtida kvalitetsmål 
På TQ har man startat ett projekt som heter “The Zero Tolerance Program”. 
Programmet är ett led i att nå framtida kvalitetsmål som innebär att man ska nå en 
gräns på 600 PPM. I dagsläget ligger företaget på 6000 PPM vilket innebär att ett 
kvalitetsarbete med faktor tio ska ske. 
 
Programmet innehåller sex faser och löper från 2006 till 2008. Examensarbetet är en 
del i fas fyra. 
 
1. Engineering: Design Classification of Tolerance 
2. QSM Quality Assurance Matrix 
3. Quality Control Concept 
4. Machine/Process Capability Improvement Program 
5. Statistical Tolerance Setting 
6. Design for Six Sigma 

4.4.3 Situationen gällande duglighet 
Endast situationen vid TMA presenteras. Anledningen till detta är att avgränsning 
gjorts då det finns hanterbar data för TMA men inte för TMG. Vid TMA har man 
dokumenterat duglighet per maskin medan man vid TMG endast gör mätningar per 
artikel utan att den är kopplad till en specifik maskin. Det vill säga, för att kunna få 
fram maskindugligheten krävdes först ett omfattande arbete med att lokalisera en 
artikel eller mått som representant för en vald maskin. Detta arbete var redan gjord 
vid TMA och det var därför lätt att hämta in data. 
 
Duglighetsstudier har skett vid ett flertal olika tillfällen. Förutom den data som finns 
för de studerade maskinerna under 2006 finns det data för ett flertal maskiner som är 
utförda före 2006. I denna analys har man dock inte tagit hänsyn till den data då 
författaren anser att data före 2006 inte ger en korrekt bild av dagens situation. 
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Data som finns innehåller duglighetsindexen Cm, Cmk och MC. Det finns även några 
enstaka Cpk värden men då dessa är så få har analysen fokuserats på de tidigare tre. 
Som beskrivits i den teoretiska referensramen ger inte Cm och MC en riktig bild av 
verkligheten utan bör endast användas då men vill studera spridning och läge var för 
sig. Av den anledningen har författaren därför valt att bara ta med Cmk i rapporten. 
 
För varje maskin finns det ett antal olika mått som har mätts, vanligen 2-6. Det 
innebär att man får olika duglighetsvärden för en och samma maskin. Författaren har 
valt att alltid välja det sämsta värdet när dugligheten presenterats i grafer. Att endast 
redovisa det sämsta utfallet kan skapa en skev bild av verkligheten då det är möjligt 
att resterande värden är bra. Man måste därför ha det i beaktning när man studerar 
graferna. 
 
Anledningen till presentationen av dugligheten är att skapa vetskap om dagens 
situation. Det ingår inte i examensarbetets uppgift att analysera de olika värdena och 
komma med orsaker till varför läget ser ut som det gör. På grund av att den rådata 
som finns tillgänglig skiljer sig åt mellan de olika maskinerna är det svårt att skapa 
representativa grafer där man kan urskilja samband. I denna rapport går det därför 
endast att finna två sätt som data har presenterats. 
 
På TMA fanns det i Februari 2007 63 stycken verkstadsmaskiner (ej inkluderat 
handmaskiner). Av dessa 63 har man under 2006 utfört duglighetsstudier på 45 
stycken av dem. Av de resterande har 15 maskiner duglighetsstudier som är utförda 
2001-2005 och för 12 maskiner saknas duglighetsindex helt. Av de maskiner som 
studerades under 2006 var det ett stort antal som inte uppfyllde kvalitetsmålen (se 
figur 20 och 21). Endast 17 procent av alla maskiner, det vill säga 8 stycken, nådde 
upp till eller över kravet 1,33 och endast 7 stycken klarar det önskvärda målet på 1,67. 
Maskinerna i studien är av typerna avvalsning, fleropsvarv, borrmaskin, hålslip, 
kuggfräs, kugghyvel, rundslip, splinefräs och svarv.  
 
För att kompensera för de odugliga maskinerna och ändå kvalitetssäkra slutprodukten 
tvingas man ofta göra så kallade sorteringsmätningar för att sortera dugliga detaljer 
från odugliga. Att utföra dessa sorteringar är natrurligtvis mycket kostsamt genom att 
extra mätningar krävs men framförallt för stora kassationer erhålls. 
Sorteringsmätningarna garanterar den utgående leveranskvaliteten men genom att öka 
dugligheten kan man göra stora kostnadsbesparingar. 
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Figur 20. Graf över maskindugligheten för de maskiner som studerades vid TMA. Värdet som 
presenteras är det sämsta vid studien. 
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Figur 21. Procentfördelning över antalet maskiner som uppnår kvalitetsmålet för maskinduglighet. 

 
Det gjordes även en ansats till att presentera dugligheten per typ av mått (se figur 22) 
för att se om det finns vissa mått som tenderar att klarar målet bättre än andra. På 
grund av att antalet mätningar skiljer sig mycket åt är det svårt att jämföra de olika 
måtten på samma grunder men vissa tendenser går att urskilja. Det visar sig att 
längdmåtten tenderar att klara kraven relativt bra likaväl yta, här ska man dock vara 
varsam med att tolka resultatet då antalet mätningar är väldigt få. Resterande mått ser 
sämre ut då knappt 50 procent av de uppmätta måtten är godkända och för 
tappdiametern, läge tapp och pinnmått var inte en enda mätning godkänd. 
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Figur 22. Antalet gånger då olika varianter av mått klarat kvalitetsmålet Cmk ≥ 1.33, av de totala 
antalet mätningar. 
 
Kommentarer 
 Enligt författarens uppfattning försöker man styra processen mot målvärdet men 

på grund av avsaknad av ett bra arbetssätt uppnår man inte rätt resultat. Mätningar 
sker kontinuerligt men det finns ingen given frekvens utan det är upp till 
operatören att bedöma när mätning är nödvändigt och lämpligt. När en mätning 
gjorts noterar man värdet och kompenserar det eventuella felläget med en 
måttjustering (kompensering) i maskin. Det innebär att man försöker styra mot 
målvärdet men på grund av att man inte har en verklig bild av situationen utan 
endast en mätning som referens kan justeringen göra  mer fördärv än nytta. 
Författaren anser att man lägger ner för lite tid på att skapa sig kunskap om 
processens verkliga utfall för att kunna minimera kvalitetsbrister. 

 Författaren ser en resursbrist i att det endast finns en kvalitetsledare per avdelning. 
Det finns behov av mer resurser för att kunna arbete mer aktivt med 
kvalitetsarbetet. 



 

KAPITEL 5 

Resultat 
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5 MODELL FÖR ARBETE MED DUGLIGHET 
I detta kapitel presenteras resultatet av examensarbetet. Det är en modell för hur ett 
arbete med duglighet kan ske vid CMP. Först redovisas de förutsättningar som 
författaren anser nödvändiga för att ett korrekt arbete med duglighet ska vara möjligt. 
Därefter följer ett arbetssätt för att säkerställa ett kontinuerligt duglighetsarbete samt 
rutiner att följa vi en riktad duglighetsstudie. 

5.1 Modellöversikt 
Figur 23 ger en översiktlig bild av modellen för arbete med duglighet. De olika 
faserna presenteras i detalj i avsnitt 5.2, 5.3 och 5.4. 
 

 
Figur 23. Processkarta över modell för arbete med duglighet. 
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5.2 Förutsättningar 
För att det ska vara möjligt att utföra ett duglighetsarbete, och för att arbetet ska vara 
av hög kvalitet så att det blir användbart, krävs vissa förutsättningar. Dessa redovisas 
nedan. 

5.2.1 Engagerad Ledning 
Första steget i en process med duglighets- och kvalitetsarbete är en välinformerad och 
engagerad ledning. Utan ett tryck från ledningen, som sedan ska sprida sig nedåt i 
organisationen, kommer arbetet att stagnera på grund av att det saknas resurser, 
förväntningar och driv. Ett kvalitetsarbete kräver tålamod och framförallt hängivenhet 
därför behövs ledningens stöttning. Det är väsentligt att få in ett dagligt 
kvalitetsarbete i produktion istället för bara en stödfunktion och för det krävs 
ledningens samtycke. 
 
Utförande 
Ledningens engagemang kan skapas genom att redovisa dagens duglighetssituation 
och informera om att läget behöver förbättras. Genom utbildning fås kunskap och 
förståelse för hur man kan ha nytta av ett duglighetsarbete samt hur det kan användas 
för att hindra kvalitetsbrister. 
 
Hinder 
 Ointresse - Ointresse och starka motstående åsikter i utgångsläget försvårar 

arbetet med att nå fram med budskapet. Detta visar också på vikten av en bra 
redovisning av alla de kostnader som är kopplade till kvalitetsbrister och inte bara 
de direkta kostnaderna.  

 Utbildningsmaterial - Utbildningsmaterialet måste vara förståligt, intressant och 
motiverande. 

 Närvaro – Frånvaro och därmed missad information kan leda till att det krävs 
extra resurser för att köra utbildningen en gång till, vilket leder till att det drar ut 
på tiden. 

 

5.2.2 Engagerad & Kunnig Organisation 
För att uppnå ett bra duglighetsarbete behövs ett genuint arbete ifrån alla i 
organisationen. Det är viktigt att det finns en gemensam helhetsbild av 
kvalitetssituationen och att alla inser vikten av sitt arbete i det stora hela. Förståelse 
för hur det egna arbetet påverkar efterkommande processer måste finnas samt 
fördelarna med tvärfunktionellt arbete. Det är också viktigt att man förstått att 
duglighetsarbete ska prioriteras och att ledningens stöttning finns. 
 
Vidare är det kritiskt att alla har fått rätt utbildning inom ämnet. Förståelse för vad 
duglighet är och varför man arbetar med det. Det vill säga, en operatör ska veta vad 
han gör, varför han gör det och vad resultatet innebär. 
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Utförande 
Engagemang och kunnighet skapas genom stöttning från ledningen samt utbildning. 
En person blir motiverad om han vet vad han gör och får känna ansvar. Motivationen 
kan också skapas genom att få alla att tänka långsiktigt. Alla bör ha en bild av dagens 
konkurrenssituation och inse att vi på alla plan i organisationen måste satsa fullt ut för 
att behålla vår konkurrenskraft.  
 
Hinder 
 Engagerad ledning – Utan ledningens engagemang kommer antagligen ett 

eventuellt projekt att mattas ut.  
 Utbildningsmaterial – Utbildningsmaterialet måste vara förståligt, intressant och 

motiverande. 
 Närvaro – Frånvaro och därmed missad information kan leda till att det krävs 

extra resurser för att köra utbildningen en gång till, vilket leder till att det drar ut 
på tiden. För få individer vid utbildningstillfället kan också leda till att det inte går 
att utföra vissa praktiska element. 

 Gruppsammansättning – Vid en eventuell utbildning är det bra om gruppens 
spridning med hänsyn till avdelning och arbetsuppgifter skiljer sig så mycket som 
möjligt. Det kan då öka uppmärksamheten hos de medverkande och minska 
risken att ämnet negligeras. 

 Ointresse - Ointresse och starka motstående åsikter i utgångsläget försvårar 
arbetet med att nå fram med budskapet.  

 Tid – Resurser i from av tid måste finnas för utbildaren att utbilda och för 
deltagarna att delta.  

 Gemensam vision – En stark genomsyrad vision och ett gemensamt mål att 
fokusera mot stärker förutsättningarna för en engagerad organisation. 

5.2.3 Kontinuerlig datainsamling 
En grundförutsättning för ett arbete med duglighet är att det finns data att arbeta med. 
Beslut ska grundas på fakta och fakta fås genom att kontinuerligt studera och mäta 
processerna. Att arbetet är kontinuerligt är viktigt därför att man inte kan analysera 
data som är ett år gammalt för en process i dagsläget. Författaren är av den åsikten att 
även en månad eller en vecka gammal data inte är ett bra beslutsunderlag. För att få 
ett bra dataunderlag behövs alltså en kontinuerlig insamling där man kan följa 
processens prestation i realtid. 
 
För att kunna basera beslut på fakta krävs det inte bara att vi har samlat in data, det 
förutsätter även att data är korrekt och pålitlig. Det vill säga, att den ger en korrekt 
bild av verkligheten och inte har blivit påverkad av faktorer som inte är en del av den 
process vi studerar. Data måste alltså även säkerställas så att den är korrekt. 
 
Utförande 
Data kan samlas in genom att manuellt mäta och sedan överföra det till ett datasystem 
för lättare analys. Mätningar kan också ske i mätrum med koordinatmätmaskiner. Ett 
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utomordentligt sätt att arbete med mätningen är att implementera SPS, Statistisk 
Process Styrning. 
 
Vad gäller korrekt datainsamling måste man säkerställa repeterbarheten och 
reproducerbarheten. Detta kan bland annat uppnås genom att standardisera själva 
mätprocessen. Det vill säga att man har en utarbetat metod för hur man ska mäta en 
detalj eller ett mått som sedan alla ska följa. Vidare måste mätverktygen kontinuerligt 
kalibreras. 
 
Hinder 
 Engagerad organisation – Utan engagemang ökar risken för att mätningar inte blir 

utförda. 
 Tid – Det måste finnas tid att mäta och dokumentera. 
 Mätverktyg – Mätverktygen bör vara lätta att använda för att underlätta och 

motivera mätningen. 
 Klara arbetsuppgifter – Mätning bör ha en given frekvens ingå i 

arbetsbeskrivningen så att operatören inte missar momentet. 
 Standardiserade processer – Saknad av rutiner gällande mätningen ökar risken för 

fel. 
 Datahantering – Manuell överföring av siffror eller förflyttning av siffror i 

datasystem kan leda till fel som ger upphov till missvisande bilder av en process. 
 Statistisk Process Styrning – Datasystem för att underlätta bör finnas. 

5.3 Kontinuerligt duglighetsarbete 
Ett arbete med duglighet bör vara kontinuerligt. Det kräver tålamod och engagemang 
men tillämpas det på rätt sätt är det ett starkt verktyg i arbetet med kvalitet. Nedan 
presenteras de tre processer som enligt författaren bör ingå i ett arbete med duglighet. 

5.3.1 Dagligt arbete 
Duglighetsarbetet bör inte bara tillämpas ibland. Studier med långa mellanrum ger 
helt enkelt inte den kontinuerliga överblicken av processen som vi behöver för att 
kunna analysera och styra processen på rätt sätt. För att arbetet ska fortlöpa och inte 
rinna ut i sanden behöver man alltså någon som driver på. De första som ska driva på 
ett sådant arbete är ledningen. Men förutom dem behöver vi någon i det dagliga 
arbetet som ser till att det löper på och fungerar. Någon som har tid att förtydliga och 
påminna om vikten av kvalitet. Någon som ser till att de förutsättningar som krävs för 
arbetet finns samt är uppmärksam på förändringar i processen. Helt enkelt någon som 
har det huvudsakliga ansvaret för att mätningarna utförs och att processen styrs rätt.  
 
Utförande 
Ett dagligt arbete med duglighet måste finnas i produktionen och inte bara vara en 
stödprocess. Det bör vara en fysisk person som finns på varje avdelning. Det skulle 
kunna vara en operatör som får extra befogenheter och som sedan ägnar x-antal 
timmar i veckan/per dag som någon form av duglighetsansvarig för en avdelning. Ett 
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annat alternativ är att man tillsätter en kvalitetsansvarig på heltid som får arbeta med 
alla frågor som berör kvalitet där duglighetsarbetet endast är en del av alla hans 
uppgifter. 
 
För att underlätta ett dagligt arbete är det viktigt att operatören kan mäta och 
dokumentera mätdata på ett smidigt och effektivt sätt. På marknaden idag finns det 
flera leverantörer som tillhandahåller system för dataöverföring från mätdon. Det 
finns utvecklade system för att automatiskt föra över data från sitt mätdon med endast 
en knapptryckning som aktiveras med foten. Nya och bättre system är även på väg för 
att kunna överföra data helt trådlöst. Med ett sådant system skiljer sig inte processen 
särskilt mycket från dagens mätning och en implementering borde inte kräva så 
mycket extra resurser. 
 
Hinder 
 Kontinuerlig datainsamling - Riskerna för det dagliga arbetet ligger i att det finns 

kontinuerlig datainsamling. Utan data finns det inget stöd för ett dagligt 
duglighetsarbete.  

 Korrekt data - För att en analys och styrning av kvaliteten ska kunna utföras på 
ett korrekt sätt ställer det höga krav på att den data som behandlas är korrekt. 

 Tid – Om resurser i form av tid saknas minskas också möjligheterna till arbetet. 
Om en satsning på duglighetsarbete ska utföras måste det säkerställas att det finns 
tillräckligt med tid avsatt. Om det inte finns tillräckligt med tid för att utföra 
arbetet på ett fullständigt sätt kommer utfallet ej bli komplett och det finns stor 
risk att hela arbetet tynar bort. 

 Klara arbetsuppgifter – Det är viktigt att det finns klara och standardiserade 
arbetsuppgifter för den som ska utföra duglighetsarbetet så att utförande 
säkerställs och utförs. 

 Befogenheter – De befogenheter som kan vara kopplade till en sådan process 
måste vara tilldelad den person som arbetar med det. Man måste jobba på en 
decentraliserad nivå som minimerar risken för att information skickas fram och 
tillbaka i organisationen och skapar onödig tid. 

 Närvaro – Även om det är en person per avdelning som ska arbete med det 
dagliga arbetet får inte det hela stå och falla med den personen. Det måste finnas 
reserver inom teamet som temporärt kan ta över ifall den utvalde skulle insjukna 
samt snabbt kunna läras upp ifall det skulle vara fråga om att den utvalde skulle 
sluta på sin arbetsposition. 

5.3.2 Veckomöte 
Goda förutsättningar att förebygga och åtgärda fel möjliggörs om alla på avdelningen 
är inblandade. Det är viktigt att informationen från en operatör når fram till 
kvalitetsansvarig men även till de andra på avdelningen. Dels för att informera dem 
men också för att man som grupp lättare kan analysera och komma med 
förbättringsförslag.   
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Utförande 
En gång i veckan bör ett möte hållas med avdelningen. Grupperna bör bildas utifrån 
hur stor avdelningen är samt hur kreativa, aktiva och framåt de inblandade är. Är 
gruppen inte så stor och alla känner sig trygga skulle det kanske fungera med att man 
har en punkt om duglighet på det eventuellt allmänna veckomötet. Är gruppen dock 
raka motsatsen, det vill säga att den är för stor för att alla ska kunna/vilja komma till 
tals kan det vara mer lämpligt att dela in dem i mindre grupper. I händelse av att en 
avdelning ska fördelas i mindre grupper kan den kvalitetsansvarige vara 
koordinator/ledare i varje grupp. Ett annat alternativ är man har utvalda 
koordinators/ledare i varje grupp som i sin tur bildar en ny grupp med 
kvalitetsansvarig för att sprida informationen vidare. Om 
mindre ”diskussionsgrupper” bildas skulle det vara lämpligt att bygga vidare på det 
och införa kontinuerliga förbättringsgrupper som diskuterar saker även utanför just 
duglighetsarbetet. Detta för att förbättringar som ökar kvaliteten även påverkar 
dugligheten. 
 
Hinder 
 Kontinuerlig datainsamling/dagligt arbete – Även här är det dagliga arbetet en 

förutsättning för att kunna arbeta i förbättringsgrupper. Man måste ha insyn för att 
kunna komma med förslag på förbättringar. 

 Närvaro – Det är kritiskt att alla närvarar för att få all väsentlig input till 
processen. Om någon med viktig information uteblir går den inputen förlorad. Det 
är också viktigt att alla deltar för att skapa en bra idégenerering och diskussion i 
gruppen. 

 Engagemang – De inblandade måste vara motiverade till att delta i mötet annars 
hämmas kreativiteten och färre förslag till förbättringar ges. 

5.3.3 Förbättringsprojekt 
Genom att träffas i en tvärfunktionell grupp kan man ta till vara på de olika 
individernas skilda kompetenser, insikter, erfarenheter samt kunskaper. Man gör det 
möjligt att få fram information och lösa problem som det skulle vara svårt för en 
ensam individ att utföra på egen hand.  Även om personen ifråga talar enskilt med 
alla de olika individerna ger det inte samma förutsättningar då de andra inte får 
möjlighet att träffa varandra. Genom att individerna från de olika funktionerna träffas 
under gemensamma möten kan man skapa en händelsekjedja som gör det lättare att 
finna orsaken till ett problem och sedan en lösning.  Det vill säga, en mening hos en 
individ kan trigga/utlösa en tanke hos en annan individ som kanske inte annars hade 
kommit till henne/honom. 
 
Utförande 
En tvärvetenskaplig grupp bör bestå av representanter från alla funktioner som 
påverkar duglighetsresultatet. Berörda funktioner är därför operatörer, 
kvalitetsansvarig (från det dagliga arbetet), produktionsledare, produktionstekniker, 
kvalitet, underhåll och utveckling. Att skapa en komplett mall att implementera på 
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alla avdelningar kan vara svårt då de skiljer sig åt. Man måste därför i varje enskilt 
fall studera huruvida vilka och hur många representanter som ska delta. 
 
Tillkallelse av gruppen bör vara ägaren av duglighetsresultatet, troligtvis 
produktionsledaren, vilken bör tillkalla denna grupp när han inte längre förmår att 
styra processen till utsatt mål. 
 
Den person som bör koordinera/leda grupperna bör vara en person med erfarenhet av 
att kunna driva en grupp och förmå dem att tänka utanför ramarna. Komma på saker 
som man inte tänkt på förut. Det är också bra om personen ifråga är drivande så att 
projekt drivs framåt och inte stagnerar vilket författaren har fått uppfattningen av att 
det gjort förut. Koordinatorn/ledaren bör vara bekant med de verktyg som blir 
aktuella. Om erfarenhet saknas kan det vara bra att ta hjälp av verksamhetens TPM 
avdelningen som har till uppgift att stötta organisationen i förbättringsarbete. 
 
I förbättringsarbetet kan nedanstående verktyg användas för att underlätta och uppnå 
ett bra resultat. Analys- och förbättringsverktygen kan användas för att komma fram 
till orsaker medan de resulterande verktygen kan vara en åtgärd som ska 
implementeras.  
 
Analys- och förbättringsverktyg 
 Go to Gemba 

 Processkartläggning 

 Ishikawadiagram 

 Brainstorming 

 5 Varför 

 

Resulterande verktyg 
 Poka Yoke 

 Förebyggande underhåll 

 Operatörsunderhåll 

 5S 

 Standardiserade processer 

 

En strukturerad arbetsbeskrivning för hur detta arbete kan utföras redovisas i 
kommande avsnitt, 5.4 Rutiner för förbättringsarbete. 
 
Hinder 
 Dagligt arbete – Det dagliga arbetet skapar förutsättning för att kunna arbeta med 

förbättringar. 
 Veckomöte – Även veckomöten skapar förutsättning genom att man har fått 

information från alla inblandade aktörer. 
 Närvaro – Det är väldigt viktigt att alla deltar på de planerade mötetena. En 

frånvarande länk kan innebära att man missar viktigt information i till exempel 
den initierande fasen som resulterar i extra kostnader för att mera arbete eller 
omarbeta krävs i senare faser. 

 Engagemang – Att alla är engagerade även om de har gjort det här tio gånger 
förut. Det är viktigt att de förstår att verktygen och sättet att arbete på är ett 
arbetssätt och inte något ”trams”. De måste förstå att det är ett arbetsmoment på 
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samma sätt som att skruva en skruv, rita mått, planera material eller mäta detaljer, 
det handlar bara om andra typer processer. 

 Koordinator – Koordinatorn har en väldigt viktig roll i processen. Hon/han måste 
se till att få ut det mesta av gruppen. 

 Tillkalla förbättringsgrupp – Det finns en risk att en förbättringsgrupp inte 
tillkallas. 

5.4 Rutiner för förbättringsarbete 
Nedan presenteras ett arbetssätt att följa vid ett förbättringsarbete.  

5.4.1 Uppbyggnad 
Arbetssättet som följer är byggt utifrån arbetsmetoden Six Sigma som ett 
förbättringsprojekt och innehåller de fem faserna Define, Measure, Analyse, Improve 
och Control. På svenska Definiera, Mät, Analysera, Förbättra och Kontrollera. 
Modellen är anpassad för duglighetsstudier utifrån Six Sigma men innehåller inget 
revolutionerande nytt utan är ett strukturerat arbetssätt baserat på erkända verktyg. 
Tanken med strukturen är att underlätta arbetet samt se till att inga faser i ett 
förbättringsprojekt försummas eller missas helt. Arbetssättet ska också underlätta så 
att arbetet inte ebbas ut utan att man fortsätter tills man uppnått projektmålet.   
 
En viktig del i processen är att man arbetar i tvärfunktionella team för att få ett brett 
perspektiv på problemet med många olika infallsvinklar. På så sätt är det möjligt att 
komma med förslag till förbättringar som annars kanske inte skulle vara möjligt. 

5.4.2 Processteg 
Nedan (figur 24) följer en beskrivning av processtegen. Man kan tydligt se att den 
första delen av arbetet är mer strukturerat än den andra delen. Detta har sin orsak i att 
det inledande arbetet är liknande oavsett projektet och man kan därför följa samma 
arbetsmetod. Vad gäller tiden för analys och åtgärder kommer detta att vara beroende 
av fall till fall och det är därför svårt att specificera arbetet. 
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Fas Aktivitet Ansvarig
Inför möte 1 Utse Team Projektledare

Kalla till 1:a mötet Projektledare
Förbered möjlighet till Operationsbeskrivning, Mapics, QSM, Ritning Projektledare
Fundera kring val av objekt (maskin, artikel etc)

Möte 1 Utbildning: Duglighet + Förbättringsarbetets process

Val av: PL-avsnitt, Maskin, Artikel, Mått, Mätdon
Definiera projekt (orsak, mål, tidsram)
Skapa mätplan

Inför möte 2 Skapa Projektplan Projektledare
Skapa Mötesplan Projektledare
Kalla till kommande möten utifrån projektplan och mötesplan Projektledare

Möte 2 Processkartläggning (Go to Gemba)
Genomgång inför mätning

Mätning Mätning av artikel (se bilaga 5, Operatörsrutiner för duglighetsstudier) OP

Statistisk behandling Framtagning av duglighetsindex samt analys av resultat Kvalitetsledare
Möte 3 Genomgång av resultat samt analys
Möte 4 Analys fortsättning. Orsaks-verkan-diagram + 5 varför

Förbättra Skapa handlingsplan
Utför åtgärd

C Kontrollera Mät artikeln igen och kontrollera resultat

I

D

M

A

 
Figur 24. Beskrivning av processtegen. 

5.4.3 Övergripande processbeskrivning 
Define - Definiera 
 Tvärfunktionellt team – Välj ett tvärfunktionellt team med de kvalitetsledare, 

produktionsledare, samordnare, operatör, produktionstekniker, underhåll. 

 Utbildning – Utbilda teamet i duglighet så att förståelse för läge, spridning och 
Cpk finns. Gå även igenom förbättringsarbetets process. 

 Utse roller – Utse en projektledare (lämpligt kvalitetsledaren) samt en sekreterare 
att dokumentera (lämpligt projektledaren). 

 Definiera projekt – Definiera projektet med avseende på start- och slutdatum, 
projektorsak samt mål. 

 Resurstillgänglighet – Försäkra att det finns tillräckligt med resurser inom alla 
berörda områden för att kunna fullfölja projektet. 

 Val av objekt – Välj objekt för studien gällande; maskin, artikel, mått, mätdon. 
För att underlätta detta arbete är det bra att förbereda möjlighet till 
Operationsbeskrivning, Mapics, Ritning, QSM inför mötet. 

 Projektplan  - Skapa en projektplan och maila ut till berörda för bekräftelse. 
Försök planera så långt som möjligt och korta ner projekttiden så mycket det går. 
Införandet av åtgärd kan vara svårt att planera i förväg men fram till det skedet 
bör vara möjligt. 

 Processkartläggning – Kartlägg den process som det gäller. Se till att 
kartläggningen sker där processen pågår alternativt att man studerar den efter 
kartläggningen. Det viktiga är att någon gång ”gå till där det händer”, ”Go to 
Gemba” som man säger på Japanska. 
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 Mötesplan – Skapa mötesplan och gör bokningar i Outlook. Projektplanen och 
mötesplanen går hand i hand men skiljer sig dock åt. Projektplanen tar upp alla 
aktiviteter under processens gång och där specifieras vem som är ansvarig för 
aktiviteten. och vem som är ansvarig medan mötesplanen används för att 
effektivisera och planera vad som tas upp på mötet och vilka som bör närvara. 

 
Measure - Mät 
 Mätplan – Skapa en plan för hur och när mätningen ska gå till. För att få ett 

korrekt Cpk-värde bör mätningen ske på sådant sett att man får en bild av det 
kunden ser. Det vill säga att man vill att alla faktorer som påverkar i ett naturligt 
tillstånd även ska påverka vid mätningen. Skaffa också koll när artikeln bearbetas 
nästa gång för att lättare kunna planera om det skulle bli aktuellt med en till 
mätning. 

 Förbered mätning – Operatörsrutiner för duglighetsstudie tillsammans med bild 
på mått från Operationsbeskrivning, Loggbok och Processkarta. Detta 
sammanställs i en mapp för att ha som underlag vid mätningen. 

 Genomgång inför mätning – Hur mätningen ska utföras gås igenom med berörda 
parter för att undvika fel. Som underlag finns operatörsrutiner 

 Mätning – Mätning sker med minst 30 bitar. Kvalitetsledaren skriver de rutiner 
(Operatörsbeskrivning) som ska följas vid duglighetsstudien. Se bilaga 2 för 
exempel på anvisning. Loggboken, se bilaga 3, ska användas för att dokumentera 
alla händelser i samband med bearbetningen. 

 
Analyse – Analysera 
 Beräkna duglighetsindex – Genom verktyg i Excel beräknas duglighetsindex 
 Kritiskt mått – Välj ett mått att arbeta med. Måttet bör vara det mått som antingen 

är mest kritiskt med hänsyn till klassificering eller möjliga kostnadsbesparingar. 

 Orsak-verkan diagram – Med så många olika befattningar som möjligt deltagande 
ska teamet försöka komma på vilka faktorer som påverkar just detta måttet. 

 5 Varför – De troligaste faktorerna väljs ut och analyseras genom verktyget 5 
varför för att kunna finna de riktiga grundorsakerna. 

 
Improve - Förbättra 
 Handlingsplan – Planera vad som ska utföras, av vem, det ska utföras och när det 

ska vara klart. 

 Åtgärda – Utför åtgärden. 
 
Control – Kontrollera 
 Mät – Utför ny mätning för att kontrollera om projektmålet uppnåtts. 

5.4.4 Verktyg och dokumentation 
För att underlätta arbetet finns det ett antal olika verktyg och dokument att använda 
under processen. Utgångspunkten är en Excel fil, ”Master duglighet”, och i den filen 
finns länkar till olika översikter och verktyg. Dessa verktyg kan finnas internt i filen 
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eller vara en enskilt dokument men oavsett når man allt ifrån ”mastern” via länkar. 
Nedan (figur 26) följer en översikt över dokumentationen. 
 

 
 
Figur 25. Översikt över dokumentationen i förbättringsarbetet. 
 

5.5 Pilotprojekt 
För att testa den modell som beskrevs i avsnitt 5.4 utfördes ett pilotprojekt i ett utvalt 
produktionsledaravsnitt. Val om var modellen skulle testas gjordes i samråd med 
kvalitetsledaren vid TMA och inleddes ett par veckor innan avslut för examensarbetet. 
Projektet hann tyvärr inte avslutas innan examensarbetet var slut men modellen har 
utvecklats i takt med projektet och lärdomar har dragits från det. I bilaga 4 återfinns 
information gällande projektet. 

5.5.1 Initierande fas - Define 
Kvalitetsledaren är den person som vanligtvis utför riktade duglighetsstudier för att 
kartlägga maskindugligheten vid TMA och var därför en lämplig person att samarbeta 
med. Kvalitetsledaren tog kontakt med en produktionsledare som han ansåg aktuell 
för ärendet och sedan beslöt de tillsammans vilken operatör och samordnare som 
kunde vara aktuell för projektet. 

Define 
 

Measure Analyse Improve Control 
 

Fas-översikt 

MASTER DUGLIGHET

Projektplan 

Mötesplan 

Processkarta 

Mätdata

Operatörs- 
rutiner 

Orsaks-verkan-
diagram 

5 varför

Statistisk 
behandling

Del av ”Master Duglighet” 
 
Extern fil 

Loggbok 
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När teamet var utsett inleddes projektet med en genomgång av ämnet duglighet såväl 
som projektarbetets olika faser. Man beslutade gemensamt vilken maskin som skulle 
studeras så väl som lämplig artikel och mått att mäta. Man beslöt om när och hur 
mätningen skulle ske samt dokumenterade de näst kommande körningarna av den 
valda artikeln, om det skulle bli aktuellt med en till mätning. 
 
Vid nästa möte träffades enbart projektledaren samt operatör och samordnare för att 
kartlägga processen som artikeln berörs av. Med processkartläggningen som 
utgångspunkt utfördes sedan ett orsaks-verkan-diagram för att konstatera vilka 
påverkande faktorer processen har på artikeln och de mått som mäts. Projektledaren 
fick också en genomgång av processen där den utförs (Go to Gemba) av samordnaren. 
Det är bra att de som dagligen arbetar med processen får berätta om den för en helt 
utomstående part. Genom denna rutin blir det mer möjligt att upptäcka relevanta 
saker som annars kan kännas självklara för en person som är mycket bekant med 
processen. 

5.5.2 Utförandet - Measure, Analyse 
Mätningen utfördes och operatörerna hade till uppgift att, förutom dokumentering av 
mätningen, logga alla händelser som eventuellt skedde i samband med bearbetningen.  
 
Då artikeln körs med cirka 10 dagars mellanrum var det inte möjligt att utföra 
mätningen vid två olika tillfällen, vilket är önskvärt för att få fram processdugligheten. 
Istället iscensattes två olika körningar genom att man först mätte 40 bitar varpå man 
ställde av maskinen och en ny operatör ställde maskinen igen och körde en ny batch. 
På så sätt fick man i processen med faktorn av att olika operatörer kör maskinen och 
att den ställs om. 
 
När mätningen var utförd behandlade kvalitetsledaren den insamlade data genom 
statistiska verktyg och tog fram duglighetstal. Därefter samlades teamet för att gå 
igenom resultatet och göra en snabb uppskattning om varför resultatet såg ut som det 
gjorde. Man var lite osäker på om vissa mått verkligen kunde stämma och beslutade 
därför att skicka några bitar på referensmätning i mätrummet. 
 
Ytterligare ett möte för analys genomfördes. Denna gång var det tänkt att 
kvalitetsledare tillsammans med samordnare, projektledare och metodtekniker skulle 
samlas. Tyvärr fick metodteknikern larm och uteblev. Analysen gick denna gång ut 
på att först besluta om vilket mått man skulle fokusera på. Man försökte bestämma 
vilket av måtten som var mest kritiskt. Det behöver nödvändigtvis inte vara den med 
lägst duglighet men den som skapar mest kostnader eller som har bäst potential för 
kostnadsbesparingar om den förbättras. Det beslutades för ett mått som analyserades 
genom att utveckla det orsaks-verkan-diagram man tidigare i projektet tagit fram. I 
detta skedet fokuserades diagrammet endast på det valda måttet och vissa faktorer 
kunde därför uteslutas samtidigt som nya upptäcktes. 
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Man fann att en potentiellt påverkande faktor kan vara operatörens mätning. En detalj 
som inte var duglig vid mätning i produktion visade sig vara korrekt när 
referensmätningen utfördes. Man anar att det finns risk för att operatören inte utfört 
mätningen på ett korrekt sätt samt att mätdonet som använts inte varit tillräckligt 
specificerande. Det beslutades om att en ny studie ska utföras. Vid denna studien ska 
man var extra tydlig med operatören om att loggning av alla händelser i samband med 
bearbetningen ska ske, detta utfördes inte till fullo vid första studien.  

5.5.3 Lärdomar från projektet 
Nedan följer några kommentarer och lärdomar som kan drogs från projektet. 
 
 Ett bra projektarbete krävs för att driva igenom ett liknande projekt.  
 Intresse måste finnas från alla parter så att prioritet och engagemang finns. 
 Klara ansvarsområden med deadlines när aktiviteter ska vara avslutade är viktiga 

för att de ska fullföljas och inte nedprioriteras. 
 För att nyttja kunskaper i ett tvärfunktionellt team är det viktigt att de som ska 

närvara närvarar. Kanske ska ett möte skjutas upp om en person måste utebli. 
 Projektet bör inte dra ut på tiden utan bör minimeras till att avklaras så fort som 

möjligt. De första faserna bör avklaras inom en vecka för att hålla motivationen 
uppe. 

 Projektledaren bör har erfarenhet och kompetens att utföra brainstorming 
sessioner för att få fram så mycket information som möjligt vid kartläggning av 
processen samt få deltagarna att tänka utanför ramarna. 



 

KAPITEL 6 

Slutdiskussion
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6 SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel presenteras en slutdiskussion kring arbetet i denna rapport. 
 
För att producera bra produkter krävs vissa förutsättningar. Vi behöver material som 
är tillgängligt och dugligt, metoder som är standardiserade och dugliga, maskiner som 
är tillgängliga och dugliga och medarbetare som är tillgängliga och kompetenta. Alla 
dessa faktorer ingår i systemet för att få rätt kvalitet och kan mätas med det vi kallar 
duglighet. Tyvärr förekommer det många situationer där man tenderar att endast mäta 
maskinens duglighet. I en produktion som denna som är väldigt maskinberoende 
skulle man kanske vid en analys få fram att maskinen är den största påverkande 
faktorn, men det är viktigt att komma ihåg att den absolut inte är den enda. När vi 
mäter dugligheten är det därför kritiskt att vi försöker finna alla de faktorer som 
påverkar kvalitetsutfallet för att kunna åtgärda och därmed nå grundorsaken och inte 
bara symtomen.  
 
Vid CMP verkar det som om dugligheten presenterar en situation som är sämre än det 
verkliga läget. Så vad är anledningen till differensen? En möjlig tes är att toleranserna 
inte används på ett korrekt sätt. Vissa indikationer finns att man på utvecklingssidan 
tenderar att sätta något snäva toleranser för att vara på den säkra sidan. I produktion 
och andra sidan har man i vissa fall släppt på respekten inför toleransen då den 
slutgiltiga funktionen ibland är förlåtande för små fel och produkten blir 
funktionsduglig. Om detta är sanning, har toleransen tappat sin funktion och man bör 
arbeta med att återställa en situation där full respekt ges för en tolerans därför att ett 
mått utanför kommer innebära omarbete eller kassation. Huruvida 
duglighetssituationen är ett resultat av bland annat snävt satta toleranser är svårt att 
fastslå utan grundligare analys men oavsett bör inte de låga duglighetsnivåerna 
ignoreras. Även andra kvalitetsmått visar att ett förbättringsarbete måste ta fart. 
Kvalitetsbristen ligger idag på 6500 PPM och man har som mål att komma ner till 
600 PPM till år 2009 genom ”The CMP Zero Tolerance Program”.  
 
Ett arbete med duglighet är en utmärkt bas i ett kvalitetsarbete därför att det ger en 
indikation på hur våra processer presterar. Dugligheten berättar hur bra vi presterar i 
jämförelse till uppsatta toleranser och skulle de vara för snävt satta kommer det att 
uppmärksammas när en studie eller förbättringsarbete påbörjas.  
 
För att kunna ta rätt beslut behövs fakta och fakta fås genom att kontinuerligt studera 
processerna. Det räcker inte med en studie av maskindugligheten per år. Vad säger en 
2, 4, 8 eller 10 månader gammal mätning om maskinen idag. Det blir inte heller rätt 
att mäta en detalj och sedan bestämma processen efter den. Det behövs kontinuerlig 
data för att veta om en felaktighet är en trend, en förflytning eller en tillfällig slump. 
Att mäta 1 bit och göra en bedömning på den säger ingenting om det verkliga utfallet. 
Inte heller 5, 10 eller 20 bitar gör det eftersom det inte ger en representativ bild av 
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verkligheten. Statistiskt har det visat sig att man åtminstone bör ha 30 bitar/mått för 
att kunna göra en bedömning om utfallens normalfördelning. I värsta fall kan 
mätkompensering utifrån 1 detalj innebära att man försämrar processen eftersom man 
grundat beslutet på en ögonblicksbild istället för fakta. Genom att kontinuerligt 
studera processen skapar man även möjligheten att förebygga felen istället för att 
reparera, genom att man får varningssignaler innan stora förödelser skapats. 
 
Examensarbetet har resulterat i en modell för arbete med duglighet och bygger 
mycket på ett engagemang och kunskap om duglighet i hela organisationen. Tidigare 
erfarenheter i verksamheten visar att projekten tenderar att rinna ut i sanden om det 
inte finns ett driv och ett genuint intresse. Om man beslutat sig för att satsa på 
duglighetsstudier eller statistisk processtyrning är det viktigt att man nyttjar den 
information man får ut. Det är viktigt att de som utför mätningar och dokumenterar 
vet att det dem arbetar med används, det kan annars upplevas som meningslöst. 
Genom benchmarking på andra företag verkar det också som att det krävs extra 
resurser närmre produktion för att arbetet ska hållas vid liv. Det är också viktigt att 
själva arbetet kan utföras på ett smidigt sätt. Dels vad gäller mätningen men också 
överföring av mätdata mellan mätdon, system och statistisk behandling. Ett 
pilotprojekt som utfördes för att få en vetenskaplig koppling och testa de framtagna 
metoderna styrker också dessa teser. Lärdomar att dra från dem är att klara rutiner, 
delegerade uppgifter med ansvarsområden, kunskap och framförallt engagemang 
krävs för att arbetet ska löpa hela linan ut och lyckas. 
 
Dugligheten studeras redan i viss mån genom riktade studier men framförallt genom 
data som samlas upp vid mätningar i mätrummen. När det gäller data från 
mätrummen handlar det främst om att börja ta till vara på informationen som ges, i 
övrigt bör fokus läggas på att få till mättningar i produktion. Att diskutera vidare 
mätningar ska utföras kontinuerligt eller inte är självklart en resursfråga men också en 
fråga om huruvida processen är stabil eller inte. En process man mätt under längre tid 
och som visar sig vara stabil kan man kanske dra ner antalet mätningar på medan en 
ostabil process kanske är lämplig för statistisk processtyrning. Det handlar om att 
anpassa mätningar och duglighetsarbetet efter den specifika artikeln, maskinen, cellen 
eller avsnittet. Intresset måste komma från alla håll och därefter kan anpassningar ske 
för att förbättra processen genom tvärfunktionellt arbete. 



 

 
 

KAPITEL 7 

Förslag till fortsatt arbete 
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
I detta kapitel ges förslag till fortsatt arbete gällande duglighetsarbetet vid CMP. 
 
I dagsläget har ledningen på CMP fått en kort utbildning i duglighet så ett fortsatt 
arbete skulle kunna vara att även låta resten av produktion få ta del av informationen. 
Kunskapen om duglighet är en förutsättning för att kunna förstå och arbeta med 
duglighet och det blir därför ett självklart led i utvecklingen mot ett duglighetsarbete. 
 
En fortsättning av arbetet skulle även kunna vara att börja implementera och testa ett 
kontinuerligt arbete med duglighet. En första fas är att göra riktade studier och arbeta 
med förbättringsprojekt för att sedan, om det är nödvändigt, implementera ständiga 
mätningar och eventuellt statistisk processtyrning.  
 
Det kan också vara aktuellt att göra en ansats till att kartlägga maskindugligheten vid 
TMG för att få information om hur läget ser ut där. Huruvida det är likvärdigt med 
TMA, sämre eller bättre. 
 
Ytterligare skulle det vara intressant att ta fram en modell för hur man kan 
dokumentera dugligheten för olika maskiner eller operationer som ett led för steg 5 
i ”The CMP Zero Tolerance Program”. Steg 5 handlar om statistisk toleranssättning 
vilket innebär att man sätter toleranserna i relation mellan dugligheten en process 
klarar och sannolikheten att fel uppstår i alla eller delar av de mått som ingår i en 
funktion. Möjligheterna som följer efter en sådan toleranssättning är stora eftersom 
det medför att toleranserna kan breddas och underlätta för produktion. 
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ORDLISTA 
Förkortningar 
VCE Förkortning för Volvo Construction Equipment AB 
CMP Förkortning för Volvo CE AB Component Division 
TMA Bearbetande verkstad för axlar och kugghjul 
TMG Bearbetande verkstad för gjutgods 
TQ Kvalitetsavdelningen 
OP Operatör 
PL Produktionsledare 
PT Produktionstekniker 
OB Operationsbeskrivning. Ska innehålla all information operatören 

behöver för att producera en detalj. 
System 
QSM Quality Secutity Matrix. Verktyg för att säkra kvaliteten genom 

korrekt beredning i tvärfunktionellt team. 
Mapics Produktionsplaneringssytem 
IntraMät System för sammanställning och statistisk behandling av 

mätprotokoll. 
KUPP Kvalitetsuppföljnigssystem 
 
Ord 
PPM Parts Per Million. Antal fel per miljon. 
R&R Reproducerbarhet och Repeterbarhet 
Reproducerbarhet Möjligheten för en process att utföra samma steg med samma 

förutsättningar och med samma utfall 
Repeterbarhet Möjligheten för en process att utföra samma steg fast med olika 

resurser och nå samma utfall. 
Diskret data Rätt eller fel. 1 eller 0. 
Kontinuerlig data Data med decimaler. 
Batch En sats tillverkade detaljer. 
 
 
 



Steg: Input: Vad: Hur: Vem: När: Varför:
1 Krav från avd.chef,

Maskin krånglar
Väljer maskin att studera Pga. att en studie är gammal alt. input 

från PL. Tidsplan uppdateras
15300
PL godkänner

1gång/år Skapa tidsplan

2 Kasslista,
Operatör

Utser stabil artikel att 
representera 
duglighetsstudien

I samråd med OP/PL. Tidsplan 
uppdateras

15300 1 gång/år Skapa förutsättning för en korrekt bild från studien

3 Artikelritning
Toleranskrav

Väljer mått och mätdon I samråd med OP/PL väljs artikel med 
snävast toleranskrav

15300 samt OP 1 gång/år Skapa förutsättning för korrekt bild från studien 
samt möjlighet för omdedelbar start för studien vid 
rätt tillfälle

Bilaga 1a - 

Tidsaxel

Val av maskin Val av 
artikel/detalj

Val av mått & 
mätdon

Skapa 
detaljplan

Info. till 
OP/PL/PT

Säkring av 
artikel

Kalibrering av 
mätdon

Mätning Bearbetning av 
data

Utvärdering Info till 
OP/PL/PT

Åtgärdsplan Handlingsplan
Behov av
duglighetsstudie

Planeringsfas Genomförandefas Åtgärdsfas

3v
1 2 3 4 5 6 7 9 108 11 1312

4 Val av maskin, mått och 
mätdon

Skapar sammanställning Sammanfattar alla beslut och uppdaterar 
i färdig mall

15300 1 gång/år alt. när något 
förändrats

Lättillgänglig information till berörda

5 Detaljplan,
Dokument för 
ansvarsområde

Delger info. och 
rekommendation till OP/PL

PL/PT får detaljplan samt protokoll att 
vidarebefordra till berörda parter

15300 När färdig info. finns att 
delge

Förberedning för studie samt ge berörda parter info. 
om vem de ska vända sig till vid funderingar

6 Info. om att det saknas 
mätning på artikel

Mäter artikel Genom statistisk studie i mätrum eller vid 
maskin

15300 Vid behov För att säkra repeterbarhet och reproducerbarhet

7 Repeter- och 
reproducerbarhets-
studie

Kontrollerar att mätdon är 
representabellt

Repeter- och reproducerbarhetsstudie 
utförs av OP

15300 Vid behov, Nytt mätdon, Info. 
om mätdon saknas

Skapa förutsättning för en korrekt bild från studien

8 Detaljplan,
Tidsplan

Mätning av detaljer Vid maskin, enstyck eller flera samlade. 
Ibland i mätrum

OP/PL/15300 När artikeln tillverkats enligt 
tidsplan

Skapa protokoll till utvärdering av duglighetsstudien

9 Protokoll Data bearbetas inför 
utvärdering

OP/PL lämnar protokoll till 15300 vid 
mätningens slut. 15300 för in data i 
MiniTab

OP/PL/15300 När studien genomförts Underlag för utvärderingen

10 Data från MiniTab Mätvärden studeras Genom diagram och mätetal 15300 När data finns i MiniTab För att ge en bild av maskinens/processens 
prestation

11 Sammanställning från 
utvärdering

Info. skickas till berörda Genom kvalitetsmöte och individuella 
möten

15300 När utvärdering är slutförd Så att berörda blir informerade och kan  initiera ev. 
åtgärd

12 Sammanställning från 
utvärdering

Hitta orsak till fel och skapa 
åtgärder

Genom att studera input i samband med 
erfarenhet och kunskap

PL/PT Vid dåliga duglighetstal Öka duglighetstal

13 Åtgärdsplan,
Sammanställning från 
utvärdering

Utför åtgärd
                ____

PL/PT När åtgärd finns planerad Åtgärda fel och öka dugligheten

Processkarta för riktad duglighetsstudie



Steg: Input: Vad: Hur: Vem: När: Varför:
1 Operationsbeskriv. Detalj att mäta väljs Studerande av OP.beskriv. 

Mätkvittens fylls i 
Bearbetnings-
operatör

När detalj bearbetats Mätrummet ska kunna mäta detalj

2 Operationsbeskri Detalj från bearbetning till F sisk ö erlämning a detalj med Bearbetnings När detalj bearbetats Mätr mmet ska k nna mäta detalj

B
ilaga 1b - P

rocess

Tidsaxel

Val av detalj Artikel  till 
mätrum

Kösystem Mätning Allvarliga 
fel?

Mätdata till 
KUPP

Analys av 
mätresultat

Info. till PT
Teknisk Bestämmelse skapar
behov av duglighetsstudie

Planeringsfas Genomförandefas

ca 3h (bearbetning av artikel + mätning)

1 2 3 4
6

98

NEJ

Ställbit? NEJ

JA

JA

Omställ och ny artikel

Mätning
godkänd? OK

Ej OK

Manuell korrigering

5
7

2 Operationsbeskriv. Detalj från bearbetning till 
mätrum 

Fysisk överlämning av detalj med 
tillhörande dokument i plastficka

Bearbetnings-
operatör

När detalj bearbetats Mätrummet ska kunna mäta detalj

3 Prioriteringslista Detaljerna prioriteras till en 
turordning

Placerar "prioriteringsknapp" på 
detalj

Bearbetnings-
operatör

När detalj finns vid mätrum Rätt detalj ska mätas först

4 Plastficka med dokument 
rörande detaljen

Detalj mäts I mätmaskin. Mätoperatör När detalj finns i kösystemet Få fram mätresultat

5 Mätprotokoll Bedömning om mätning utförts 
korrekt

Analys av mätprotokoll mha. 
erfarenhet

Mätoperatör När steg 4 är klart Säkerställa riktighet hos mätdata

6 Mätprotkoll Letar efter allvarliga fel Analys av mätprotokoll, söker 
efter "feta siffror" 

Mätoperatör När steg 5 är klart Förebygga/stoppa/minska fel

7 Mätprotokoll Mätresultat förs in i systemet 
KUPP

Data överförs från mätmaskin till 
KUPP                 Mätkvittens fylls i 

Mätoperatör När steg 6 är klart Kunna utföra statistisk analys. Enklare 
dokumentation

8 KUPP Analys av mätresultat Statistiskt grundat mha erfarenhet 15310 Sporadiskt, ej klart Upptäcka fel. Studera och ändra 
processparametrar

9 Resultat från analys Informera PT om dåligt utfall Visar utskrift från KUPP 15310 När analys är klar Informera ansvariga så att åtgärd kan 
utföras och rätt kvalitet uppnås

skarta för duglighet via K
U

P
P



Steg: Input: Vad: Hur: Vem: När: Varför:
1 Mapics Bestämmer om detalj ska 

mätas
Personberoende 15320? Bearbetnings-

operatör?
När detalj bearbetats För att få ett representativt artikelurval till 

mätning

2 Info. från steg 1 Rengör detaljen och skriver Tvättar i tvättmaskin el. för hand. Skriver Bearbetnings- När detalj bearbetats Skapa förutsättning för en korrekt mätning. 

Bilaga 1c - Proc

Tidsaxel

Val av detalj att 
mäta 

Förberedning Detalj till 
mätrum

Mätning

Allvarliga 
fel?

Mätdata till 
Torget

Mätdata till 
IntraMät

Krav på Kvalitet 
skapar behov av mätning

Genomförandefas

1 2 3 6

8

9

NEJ

JA

Kontakta bearbetning

Mätning
godkänd?

OK

Ej OK

7
Kösystem

Förberedning

4

5

10

mätuppdrag mätuppdrag för hand operatör Informerar mätrummet om detaljen

3 Info. från steg 1 Flyttar detalj från bearbetning 
till mätrum

Med handtruck Bearbetnings-
operatör

När steg 2 är avslutat Förbereda för mätning

4 Oskriven lag (ställbit före 
kontinuerlig)

Detalj prioriteras i turordning. 
Medd. mätoperatör 

Muntlig info. till mätoperatör att detalj 
finns för mätning

Bearbetnings-
operatör

Vid kösituation el. behov 
av svalning

Brist på kapacitet

5 Mätuppdrag
Mätbeskrivning

Förbereder för mätning Rengöring, kalibrering, anslag, val av 
mått att mäta

Mätoperatör Styrs av steg 4 För att säkerställa en korrekt mätning

6 Mätuppdrag
Mätbeskrivning

Detaljen mäts Enligt mätprogram Mätoperatör När steg 5 är avslutat Få fram mätdata och mätprotokoll

7 Mätprotokoll Bedömning om mätning 
utförts korrekt

Bedöms okulärt mha operatörens 
erfarenhet

Mätoperatör När steg 6 är avslutat Säkerställa kvaliteten på mätningen

8 Mätprotokoll Analys av mätprotokoll kontrollerar om resultatet ligger utanför 
toleranser

Mätoperatör När steg 7 är avslutat Förhindra/stoppa/minska risk för fel

9 Mätprotokoll Data mellanlagras på Torget Data överförs från mätmaskin till Torget Mätoperatör När steg 7 är avslutat Underlätta redigering av mätdata före beslut om 
definitiv lagring

10 Mätprotokoll Ev. korrigeras resultat/tas 
bort/laddas in

Data överförs från Torget till IntraMät Mätoperatör När steg 9 är avslutat Skapa förutsättning för statistisk uppföljning

cesskarta för duglighet via IntraM
ät



Bilaga 2 – Operatörsrutiner [1 av 2] 
 

 
 

 
 
  

Company name Type of document 

Volvo Construction Equipment AB Component Division Instruktioner 
Name of document Issue Reg. No. Page 

Operatörsrutiner för duglighetsstudie   1 (2) 
Issuer (dept, name, phone, location) Sign Date Info class 

15000, Jessica Kristensson, 1460  2007-05-03 Public 
 
 

 

OPERATÖRSRUTINER FÖR DUGLIGHETSSTUDIE 

Tidpunkt 
Slutet av vecka 18. Tillsammans med operatörer får 17110 samordna detta på bästa sätt så att 
tillverkning och montering berörs så lite som möjligt. 
 
Objekt för studien 
Maskin: 19126 
Artikel: 11 144 723 
 
Mått:    Mätdon:     Mätning i:   Antal:  
1. Tempo 2, Ø89,6 H8  Hålindikator/Inställningsring  Produktion  2x40 

/Tusendelsklocka 
2. Radial- & Axialkast       Produktion  2x40 
 
 
Genomförande 

1. Kalibrera mätdon 

2. Beställ mätdon 

3. Avläsning av backtryck 

4. Starta bearbetning 

5. Logga ALLA händelser i loggboken 

6. 2 bitar till mätrummet på avd. 17100 

7. Mät 40 bitar 

8. Omställ och operatörsbyte 

9. Se steg 3-7 

 

 

Genomförandebeskrivning 
1. Centrala mätrummet kalibrerar mätdon. Operatören lämnar in berörda mätdon 5 dagar innan 

studien. 

2. Visande hålindikator beställs från mätrummet 2-3 dagar innan studien. 

3. Avläsning av backtryck i svarven utförs av operatören innan studien och noteras i loggboken. 

4. - 

5. Alla inställningsförändringar eller händelser i samband med bearbetning av en detalj ska loggas i 
loggboken. Det innefattar stopp i maskin, kafferast, måttjusteringar, skiftbyte, vibrationer etc. 
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Company name Type of document 

Volvo Construction Equipment AB  
Name of document Issue Reg. No. Page 

Operatörsrutiner för duglighetsstudie   2 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Formen på hålet med avseende på rundhet ska mätas upp i mätrummet på avd. 17100 för att 
säkerställa duglighetsstudien. 2 bitar i början av första studien lämnas in till mätrummet på avd. 
17100 för uppmätning. 

7. Operatören mäter 40 stycken detaljer i bearbetningsordning och noterar mätvärdena i 
duglighetsprotokollet (Excelfil). 

8. Maskinen ”avställs” och ställs på nytt av nästa operatör 

9. Steg 3-7 utförs även för andra studien. 



Bilaga 3 – Loggbok  
 

 
 

 
 
  

Company name Type of document 

Volvo Construction Equipment AB Component Division Protokoll 
Name of document Issue Reg. No. Page 

Loggbok   1 (2) 
Issuer (dept, name, phone, location) Sign Date Info class 

15000, Jessica Kristensson, 1460  2007-05-04 Public 
 
 

LOGGBOK 
Här dokumenteras händelser i samband med bearbetning 
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Processkartläggning 
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