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ABSTRACT  

Statistical process control, SPC, is a widely used technique for quality improvements by 

companies all over the world. The current trend in manufacturing organizations is directed 

towards shorter productions runs, which cause problems when applying traditional statistical 

methods developed for SPC on mass production runs. The critical factors for a successful 

implementation of SPC on short runs are still not fully explored and require further research. 

The main purpose of this study was to present a conceptual framework that illustrates the 

successful implementation of SPC in organizations with short runs and extensive product 

portfolio. In order to answer the research questions, a case study research methodology with 

both quantitative and qualitative methods was used. Participant observations and a workshop 

including 15 participators were performed in order to identify existing process variability’s and 

current state of the studied production processes.  Three product families and key quality 

characteristics of each product were chosen to be monitored in control charts, based on scrap 

costs and staff experiences of the production process.  A measurement system analysis was 

used to determine if the gauges, used to make measurement quality controls, were capable. 

Control charts were constructed and adjusted to short production runs. Statistical analysis was 

then made on the information gathered through the control charts to determine if statistical 

tools within SPC was useful for quality improvements on short production runs.  Also a 

qualitative benchmark was performed with four manufacturing companies to take part of their 

experiences and knowledge related to the implementation and application of SPC. 

 

The findings indicate that the studied organization needs to improve working methods 

related to quality inspections and monitoring of the production processes. The organization also 

needs to improve the measurement system and make an extensive work of improvement to 

reduce the many identified special causes of variation that affects the processes and product 

quality, before implementing SPC in the organization. Findings showed that SPC tools and 

techniques successfully can be adopted to improve short run production processes when using 

standardized control charts for different product types. Short run production processes involve 

more complex statistical analysis which could inhibit the success of an implementation of SPC.   

 

The analysis of the qualitative and quantitative findings resulted in a framework including 

15 critical success factors for the implementation of SPC in short production runs. All the 

following critical success factors should be taken into account by organizations with short runs 

that aspire a successful implementation of SPC: (1) Be ready to make a cultural change 

including the recognition of the importance of SPC within the whole organization, (2) 

Communicate a clear goal and long-term strategy, (3) Create motivation and commitment from 

top management to operators on the shop floor, (4) Select a SPC coordinator, (5) Introduce a 

training programme with feedback from start, (6) Create cross-functional teams, (7) Stimulate 

cooperation and participation within the work of improvements, (8) Ensure a capable 

measurement system, (9) Perform a pilot project with enthusiastic employees, (10) Identify 

critical processes, product families and key quality characteristics, (11) Focus on exploring 

process behaviors, (12) Construct standardized control charts, (13) Interpret and analyze 

control charts according to Montgomery’s method for statistical analysis, (14) Attempt to 

obtain processes in control, (15) Perform continuous follow ups.    
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SAMMANFATTNING 

 

Statistisk processtyrning, SPS, är ett välkänt verktyg som används för kvalitetsförbättringar 

inom organisationer världen över. De senaste åren har tillverkande organisationer tenderat att 

gå mot kortare serier, vilket medför en problematik när de vill tillämpa statistiska metoder som 

är utvecklade för traditionell masstillverkning. Framgångsfaktorer för implementering av SPS 

vid små serier är ett relativt outforskat område och kräver därför ytterligare forskning. Syftet 

med denna studie var att ta fram en modell över hur SPS framgångsrikt kan implementeras av 

organisationer med små serier och en stor detaljflora. För att besvara syftet genomfördes en 

fallstudie med både kvantitativ och kvalitativ metod. Deltagande observationer och en 

workshop med 15 deltagare utfördes för att identifiera existerande variationer samt definiera 

nuläget i det avgränsade produktionsflödet, vars processer studerades i studien. Tre 

produktfamiljer och kritiska parametrar som representerade produktkvalitén valdes ut för att 

följas upp i styrdiagram. En mätsystemanalys utfördes för att undersöka om de mätdon som i 

stor utsträckning användes för kvalitetskontroll i processen var tillförlitliga. Styrdiagram 

upprättades anpassade för små serier och statistiska analyser utfördes för att undersöka om SPS 

var en användbar metod för kvalitetsförbättringar i processer med små serier. En kvalitativ 

benchmark med fyra deltagande organisationer utfördes även för att ta del av deras erfarenheter 

relaterat till implementering och arbete med SPS.  

 

Resultatet visade att den studerade organisationen behöver utföra förändringar gällande 

arbetsmetoder för kvalitetskontroll samt hantering av processer och mätsystem. Det finns även 

behov av ett omfattande förbättringsarbete, för att eliminera det flertalet orsaker till 

systematiska variationer som identifierades påverka processerna och produktkvalitén. Dessa 

förändringar krävs innan en implementering av SPS kan genomföras. Verktyg inom SPS visade 

sig med framgång kunna användas för att förbättra processer med små serier, vid användning 

av standardiserade styrdiagram som möjliggör analys av flera produkter i samma diagram. 

Processer med små serier och en stor detaljflora medför en utökad komplexitet vid statistiska 

analyser och visar tecken på ett flertal svårigheter som ökar risken för en fallerad 

implementering.  

 

Utifrån analyser av det kvalitativa och kvantitativa resultatet skapades en modell med 15 

framgångsfaktorer för implementering av SPS vid små serier. Faktorerna bör följas av 

organisationer med små serier som vill lyckas med att implementera SPS. Framgångsfaktorerna 

är följande: (1) Var beredd på en kulturförändring som kräver att SPS vävs in i hela 

organisationen, (2) Förmedla ett tydligt mål och hållbar strategi för arbetet med SPS, (3) Skapa 

ett utbrett engagemang i hela organisationen, (4) Utse en SPS-koordinator, (5) Inför utbildning 

och uppföljning från start, (6) Skapa tvärfunktionella team, (7) Främja samarbete och 

delaktighet under förbättringsarbetet, (8) Ställ krav på ett dugligt mätsystem, (9) Utför en 

pilotstudie där det finns intresse, (10) Identifiera kritiska processer, produktfamiljer och 

parametrar, (11) Börja med att lära känna processerna, (12) Upprätta standardiserade 

styrdiagram, (13) Tolkning och analys av styrdiagram utförs enligt Montgomerys metod för 

statistiska analyser, (14) Sträva efter stabila processer, (15) Utför kontinuerlig uppföljning. 
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FÖRKORTNINGAR 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och problemformulering som tillsammans ger läsaren 

förståelse för relevansen av studiens syfte. Kapitlet avslutas med en beskrivning av syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I dagens allt snabbare förändringstakt och hårdare globala konkurrens ställs allt högre krav 

på de företag som strävar efter framgång på den ständigt växande internationella marknaden 

(Evans & Lindsay, 2014). Företag världen över har insett att kvalitet idag blivit en avgörande 

konkurrensfaktor för överlevnad och fortsatt framgång, samtidigt som det blivit en allt 

viktigare faktor för konsumenten (Montgomery, 2013). En orsak till detta är den tidiga 

japanska tillverkningsindustrins framgångar under 70- och 80-talet, där kvalitetsstyrning och 

förbättring spelade en stor strategisk roll och inspirerade omvärlden. Japanerna visade 

förståelse för att kvalitet måste utgå ifrån kundens behov och att kvalitetsbrister som 

kassationer, reklamationer och orderförseningar orsakar stora kostnader som måste reduceras 

(Bergman & Klefsjö, 2001). Detta medförde utvecklingen av Sex-Sigma, som är en metodik 

för kvalitetsförbättringar och går ut på att minska uppkomsten av brister och defekter i 

processerna (Montgomery, 2009).  

Den huvudsakliga källan till låg kvalitet är ofta variationer i processen, vilka måste 

identifieras och elimineras för att erhålla en god kvalitet och lägre kostnader. Genom 

användandet av statistiska metoder inom Sex-Sigma har företag inom tillverkningsindustrin 

framgångsrikt förbättrat kvalitén i sina processer (Bergman & Klefsjö, 2002).  Av dessa 

metoder har statistisk processtyrning, SPS, blivit ett av de mest populära verktygen för 

kvalitetskontroll och kvalitetsförbättring på företag världen över. Verktyget har visat sig vara 

effektivt för övervakning och styrning av processer, och resulterar i stabilare processer med 

högre produktkvalité genom en drastisk minskning av de variationer som orsakar 

kvalitetsbrister (Sultana m.fl., 2009).   

 

Den senare forskningen påpekar att företag i västvärlden inte lyckats med 

implementeringen av statistisk processtyrning med samma framgång och effektivitet som 

japanerna, och i många fall till och med misslyckas helt (Deleryd m.fl. 1999; Does m.fl., 1997). 

En orsak till detta menar Antony och Taner (2003) är att helhetsförståelsen av de kunskaper 

och faktorer som är avgörande för att lyckas introducera statistisk processtyrning saknas. Does 

m.fl. (1997) belyser i enighet med detta att både de metodologiska och organisatoriska 

aspekterna är av vikt för en framgångsrik implementering och behöver uppmärksammas i en 

större utsträckning. Oakland (2011) tillägger att förståelsen för och kunskaper i kvalitetsledning 

även är en avgörande faktor, som däremot ofta är bristfällig.  
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1.2 Problemformulering 

De statistiska metoder som introducerades under 70-talet är anpassade för användning i 

traditionell högvolymtillverkning. De senaste åren har tillverkningsföretag däremot tenderat att 

gå mot kortare serier i och med spridningen av Just In Time filosofin, samtidigt som 

konsumenten har börjat kräva en allt större produktflora. Detta medför en problematik för 

småserietillverkande företag som vill tillämpa statistiska metoder utvecklade och anpassade 

efter traditionell tillverkning (Deleryd & Vännman, 1998). Många företag i den svenska 

industrin har även visat sig uppleva ett flertal svårigheter under implementeringsprocessen och 

i vissa fall även implementerat verktyget felaktigt (Deleryd, 1998).   

Relativt få studier har behandlat implementeringsprocessen av statistisk processtyrning vid 

små serier och är därför ett område ofta förknippat med svårigheter (Lin m.fl., 1997). Detta 

område kräver därför ytterligare forskning för att få en utökad kunskap och förståelse om vilka 

faktorer som är avgörande för en lyckad tillämpning och arbetssätt i framtiden.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en modell över hur SPS framgångsrikt kan 

implementeras och användas som metod i det dagliga förbättringsarbetet inom ett 

produktionsflöde med små serier.  

 

För att uppfylla syftet har följande tre frågeställningar formulerats: 

1. Hur kan statistiska metoder och verktyg inom SPS tillämpas för analys av processer 

med en stor detaljflora och små serier? 

2. Vilka är de avgörande faktorerna för en framgångsrik implementering av SPS på 

processer med små serier? 

3. Vilka fördelar och effekter kan förväntas av en implementering av SPS vid små serier? 
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1.4 Avgränsningar  

Detta examensarbete har endast behandlat metoder för implementering och användning av 

statistisk processtyrning i avgränsat produktionsflöde och produktfamiljer. Arbetet har främst 

fokuserat på själva implementeringsprocessen av SPS, och hur denna kan tillämpas vid 

småserietillverkning. Ingen implementering var avsedd inom ramen för detta arbete, utan 

endast förslag på arbetssätt har tagits fram. Fallstudien är begränsad till skärande bearbetning 

bestående av fräsning och svarvning. Inga ytterligare bearbetningsmetoder har beaktats, även 

fast härdning och montering har varit mellanliggande operationer i studerat produktionsflöde. 

Studien har även endast innefattat variabeldata för upprättandet av styrdiagram, och därmed har 

ingen hänsyn tagits till attributdata. 

 

Examensarbetet har utförts under en period på 20 veckor innefattande en litteraturstudie, 

företagsbesök samt en fallstudie på det svenska tillverkningsföretaget Atlas Copco Rock Drills 

AB, Rocktec i Örebro. 
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2 ANSATS OCH METOD 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i studiens tillvägagångssätt genom en 

detaljerad metodbeskrivning. Det redogörs för metodval, forskningsprocess samt 

tillvägagångssätt med beskrivning av deltagare, material utformning, procedur och 

databearbetning för varje utfört moment. 

 

2.1 Motivering av metodval 

För att besvara studiens syfte, vilket gick ut på att identifiera kritiska faktorer samt skapa en 

modell över implementeringsprocessen av SPS vid små serier, anses av författaren en 

fallstudiedesign vara en passande metodologisk ansats. Området för studien beskrivs i den 

tidigare forskningen som komplext och i behov av utökad kunskap och förståelse (Antony & 

Taner, 2003; Does m.fl.,1997). Fallstudiedesignen lämpar sig för att studera just komplexa fall 

avgränsat till specifika situationer inom organisationer som kräver en djupgående undersökning 

och helhetsförståelse (Yin, 2007). I och med detta argumenteras valet av fallstudiedesignen 

som den lämpligaste ansatsen för denna studie. Fallstudie är även fördelaktigt att använda vid 

frågeställningar som är uppbyggda utifrån frågor om ”hur” eller ”varför”(a.a.), vilket även 

passar in med det formulerade syftet i denna studie.  

För att erhålla det djup och helhetsperspektiv som är kännetecknande för fallstudier bygger 

dessa på triangulering, vilket innebär att man använder flera olika typer av 

datainsamlingsmetoder (Yin, 2007). Denna studie baseras därför på en kombination av både 

kvantitativ, flera olika typer av kvalitativa datainsamlingsmetoder samt primär- och 

sekundärdata. Kvantitativ datainsamling av mätdata krävs för att analysera om SPS är en 

genomförbar och användbar förbättringsmetod i kvalitetsarbetet på processer med små serier 

(Montgomery, 2009). Kvalitativa metoder möjliggör i sin tur en djupare förståelse för 

individens uppfattningar och erfarenheter kring det studerade området (Creswell, 2013). 

Kvalitativa metoder som använts i denna studie är observationer, individuella intervjuer samt 

kvalitativ workshop i fokusgrupper. Både den kvantitativa och kvalitativa datainsamlingen 

baseras på eget fältarbete och hör därför till primär datainsamling (Nyberg & Tidström, 2012). 

Valet av datainsamlingsmetoder och arbetsprocess grundar sig i första hand i Antony och 

Taners (2003) presenterade modell över lämpligt tillvägagångssätt vid implementering av SPS 

(se avsnitt 3.11). Resterande insamlad information och teorier som presenteras i 

litteraturstudien, vilket är sekundärdatat i studien (Nyberg & Tidström, 2012), ligger även 

bakom författarens val av tillvägagångssätt i forskningsprocessen.    
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2.1.1 Överblick över Forskningsprocess  

Något som skiljer fallstudiedesignen från andra forskningsmetoder, är att 

forskningsprocessen påbörjas med att utveckla en teori som senare ska vägleda forskaren 

gällande datainsamling och analysstrategi (Yin, 2007). Första fasen i studien bestod därför av 

en omfattande litteraturstudie kring tidigare forskning inom det studerade området. Utifrån 

detta bestämdes sedan tillvägagångssättet i forskningsprocessen.  

Den andra fasen gick ut på att samla in data. Kvantitativa metoder användes för insamling 

av data relaterat till processerna och tillämpningen av SPS. Kvalitativa metoder som deltagande 

observationer, workshops och intervjuer användes för insamling av data om personalens 

erfarenheter kring processernas beteende. Denna kvantitativa och kvalitativa del av 

datainsamlingen kan betraktas som en mindre pilotstudie, vilket är viktigt att genomföra för att 

lära om hur implementeringsprocessen av SPS går till. Det ger även möjlighet till utvärdering 

av utfallet inför skapandet av den egna implementeringsmodellen (Antony & Taner, 2003). En 

benchmark med kvalitativa intervjuer utfördes även för att ta del av andra företags erfarenheter 

kring implementeringsprocessen och arbete med SPS. I den sista och tredje fasen i 

forskningsprocessen analyserades den insamlade kvantitativa och kvalitativa datan tillsammans 

med den teoretiska insamlingen. Baserat på analysen skapades en egen modell för 

implementering av SPS på små serier.  

I detta kapitel följer, efter detta avsnitt, en detaljerad beskrivning av samtliga aktiviteter 

som utförts i forskningsprocessen.  

 

Figur 1: Illustration av forskningsprocessen under fallstudien 
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2.2 Fallstudieorganisation 

Fallstudien har genomförts på en division inom en organisation som är världsledande inom 

gruvindustrin och intresserad av att lära om implementeringsprocessen av SPS vid små serier. 

Tillverkningen består främst utav hydrauliska borrmaskiner, komponenter och styrsystem. 

Verkstaden inom den studerade divisionen var, under utförandet av examensarbetet, under en 

mycket expansiv fas med ett antal nya bearbetningsmaskiner. Samtidigt introducerades även 

nya produkter samt en förändring av produktportföljen efter ökade krav på tillverkningskvalitet 

och toleranser.  

För att hantera denna typ av förändringar och återkommande problem med nya och äldre 

artiklar vill organisationen skapa en kunskap om stabiliteten i processerna. Detta för att styra 

och förbättra tillverkningen mot så effektiva metoder som möjligt. En svårighet som 

organisationen upplever är att skapa stabila processer med den stora produktflora som tillverkas 

i processer med små serier.  

Som en start på detta arbete ingår denna fallstudie, som ger förslag på en 

implementeringsprocess av SPS anpassad efter organisationens situation och arbetssätt.  

 

Ungefär 90 % av perioden på 20 veckor för arbetet med examensarbetet spenderades, av 

författaren, på fallstudieorganisationen. 

2.2.1 Deltagande Projektteam 

För att framgångsrikt arbeta med projekt relaterat till implementering av SPS inom 

organisationer menar Antony och Taner (2003) att det är viktigt att arbeta i ett tvärfunktionellt 

team. I denna fallstudie har, tillsammans med författaren, två produktionstekniker som är 

experter inom den valda tillverkningsprocessen, en kvalitetstekniker samt sex operatörer varit 

involverade i samtliga moment genom hela arbetet. Tre av operatörerna arbetade inom 

mjukbearbetningen, två inom finbearbetningen samt en resursoperatör som arbetade i båda 

bearbetningsprocesserna.  

Vid valet av projektmedlemmar har operatörens intresse till deltagande tagits till hänsyn, då 

detta av författaren anses vara en avgörande faktor för operatörens motivation vid utförande av 

tilldelade uppgifter inom fallstudien.  Vissa operatörer valdes däremot till att delta på grund av 

att de ansvarade över tillverkningen av de detaljer som skulle studerades i studien. 

Ytterligare personal utöver projektteamet på organisationen var involverade endast i vissa 

av de utförda aktiviteterna i studien. 

 

2.3 Val och definition av processer 

I denna studie var två processer, som ingick i ett och samma produktionsflöde, i förväg 

valda av handledaren på organisationen. Den ena valda processen var den första operationen i 
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produktionsflödet och bestod utav mjukbearbetning. Den andra processen var den sista 

operationen i flödet och bestod utav finbearbetning av detaljerna.  En mellanliggande operation 

var härdning. 

När processer har valts är nästa steg att utförligt definiera och skapa en förståelse för 

processernas beteende (Antony & Taner, 2003). Detta gjordes delvis genom deltagande 

observation för att erhålla en förståelse för nuläget på organisationen. 

2.3.1 Deltagande observation 

Deltagande observation är ett av nyckelverktygen för insamling av kvalitativ data 

(Creswell, 2013). Deltagande observationer utfördes för att erhålla en förståelse för aktuellt 

läge i det valda produktionsflödet för studien samt nuvarande rutiner för kvalitetskontroller. 

Under två veckor observerade och praktiserade författaren i de två valda 

tillverkningsprocesserna i verkstaden. Genom denna typ av observation fick författaren ta del 

av arbetsmetod, rutiner samt vanligt förekommande problem i processerna. Under 

observationerna utfördes mindre intervjuer med operatörerna där frågor ställdes som direkt 

berörde händelser som uppstod under observationstillfället.   

 

Under hela perioden för fallstudien observerade och deltog författaren i gruppernas 

kvalitetsmöten varje månad, totalt åtta st. möten. Under dessa möten gick gruppen tillsammans 

med kvalitetstekniker igenom kassationsdata, avvikelser och problem som skett under den 

senaste månaden. Utifrån detta tog de även tillsammans fram förbättringsförslag. Även 

ansvarig produktionstekniker samt flödesledare deltog i dessa möten som pågick ca 45 min.  

2.3.2 Flödesschema över mjuk- och finbearbetning 

De båda tillverkningsprocesserna med identifierade kvalitetskontroller i valt 

produktionsflöde illustrerades i detalj i två flödesscheman baserat på de deltagande 

observationerna. Flödesscheman är en bra metod för att definiera de processer man arbetar 

med, då man skapar bättre möjligheter till förståelse av processen när varje tillverkningssteg 

och operation spaltas upp i ordningsföljd (Bökmark & Olausson, 1990). 

De två flödesschemana har sedan modifierats och godkänts efter kontroll av 

produktionstekniker och involverade operatörer, för att säkerställa att de överensstämmer med 

verkligheten.    

 

2.4 Workshop med fokus på variationer och ostabilitet 

Ett viktigt steg under uppstartsfasen vid implementering av SPS är att utbilda involverad 

personal samt skapa en förståelse för fördelarna med verktyget för kvalitetsarbetet. På detta sätt 

skapas ett gemensamt engagemang menar Antony och Taner (2003). För att uppfylla detta krav 

har en workshop utförts med ett kreativt fokus. Workshop är en bra metod för att skapa en 
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gemensam vision och förståelse, ta del och dela med sig av olika tankar och perspektiv samt 

tillsammans i grupp skapa nya förbättringar (Soini & Pirinen, 2005).   

Huvudsyftet med workshopen var att ge deltagarna en bakgrund till SPS som metod samt 

involvera samtliga deltagare redan från start, för att skapa en känsla av delaktighet och öka 

engagemanget kring att prestera i projektet. Ytterligare ett syfte var att utöka deltagarnas 

medvetande om vilka typer av variationer som idag påverkar deras processer samt behovet av 

att minska dessa för att erhålla stabilare processer. Workshopen betraktades även som en del av 

definitionen av processerna. 

2.4.1 Deltagare 

Deltagarna till workshopen valdes ut med målet att skapa en tvärfunktionell grupp. 

Samtliga deltagare i projektteamet deltog i workshopen. Ytterligare deltagare bjöds in som 

författaren ansåg visade intresse för projektet samt kunde bidra med värdefull kunskap. Totalt 

deltog 15 olika personer i workshopen. 

Deltagarna delades upp i två olika workshopgrupper, delvis beroende på om de arbetade 

under förmiddags- eller eftermiddagsskiftet. I förmiddagsworkshopen deltog nio personer, 

varav produktionstekniker över finbearbetning, två flödesledare, en kvalitetstekniker, tre 

operatörer från mjukbearbetningen samt en operatör från finbearbetningen. I 

eftermiddagsworkshopen deltog sju personer, varav produktionsteknikern över 

mjukbearbetning, en flödesledare, två kvalitetstekniker, två operatörer från mjukbearbetning, 

en operatör från finbearbetning samt en resursoperatör som arbetade i båda processerna.   

2.4.2 Material 

Michanek och Breiler (2012) presenterar en modell baserad på fem olika faser i en 

idéprocess som kan tillämpas för att erhålla kreativa och innovativa idéer inom alla typer av 

brancher och organisationer. Denna modell utgörs av faserna identifiering av behov, 

idégenerering, idéutveckling och urval, konkretisering samt resultat. Författarna argumenterar 

för att man bör gå igenom en strukturerad process för att kunna skapa resultat genom kreativt 

arbete. Därför har föregående fem faser tagits till hänsyn vid utformningen av workshopen och 

valet av material. 

 Workshopen utformades med ett upplägg där teori, bakgrunden och behovet av SPS först 

förklarades av författaren, som var workshopledaren. Två enklare kreativitetssövningar 

utfördes därefter för att sätta igång det kreativa tänkandet, skapa humor samt få deltagarna att 

bli bekväma i omgivningen. Detta är viktigt för att främja ett ömsesidigt inflytande och 

samarbete inför huvudaktiviteten i workshopen (Soini & Pirinen, 2005). Michanek och Breiler 

(2012) menar även att humor är den hemliga ingrediensen i en kreativ process då skratt ökar 

uppfinnarlusten och nytänkandet. Huvudaktiviteten utfördes med hjälp av ett fiskbensdiagram, 

som är ett vanligt kvalitetsverktyg för att bena ut orsaker till ett problem (Bergman & Klefsjö, 

2002). Det ställda problemet var ”Ostabilitet och variationer i processerna”. Sex huvudorsaker 
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hade i förväg bestämts av författaren, vilka var Material och utrustning, Arbetsmetod, 

Arbetsmiljö, Människa, Maskin och Ledning. Varje huvudområde tilldelades varsin färg för att 

tydligt markera de olika områdena i fiskbensdiagrammet. Deltagarna fick brainstorma 

individuellt och skriva upp alla sina idéer på post-it-lappar i olika färger. Dessa användes sedan 

för att bygga upp fiskbensdiagrammet på en whiteboardtavla. Deltagarna uppmanades därefter 

att göra ett urval bland idéerna för att framhäva vad de tillsammans ansåg vara viktigast inom 

varje område.  

Vid utformningen av arbetsprocessen har materialet valts ut med flera olika glada färger 

och former. Detta ska ge deltagarna mer energi och glädje i jämförelse med att sitta i endast ett 

grått arbetsrum (Michanek & Breiler, 2012). 

 

För att se en mer detaljerad beskrivning och Workshopens upplägg och övningar, se Bilaga 

2, samt Bilaga 3 för en illustration av fiskbensdiagrammet. 

2.4.3 Procedur 

Till att börja med fick samtliga deltagare en personlig inbjudan till workshopen samt 

ytterligare en inbjudan via mejl. Inbjudan innehöll kort information om workshopens syfte 

samt att denna skulle ses som en uppstart för kommande arbete relaterat till examensarbetet. 

Två workshops utfördes, en för deltagare i förmiddagsskiftet och en för eftermiddagsskiftet. 

Innan workshopen började fick deltagarna ytterligare information om studiens och 

workshopens syfte samt agendan för dagen. Inför varje aktivitet som utfördes i workshopen 

gick författaren noggrant igenom proceduren samt några utvalda brainstorming-regler som 

deltagarna skulle ta hänsyn till vid sin idégenerering. Varje workshop utfördes på ett 

konferensrum på organisationen och pågick ca 2 timmar. 

2.4.4 Databearbetning 

Materialet från workshopen som deltagarna tagit fram med hjälp av fiskbensdiagrammet 

analyserades i två faser. I första fasen analyserades materialet tillsammans med deltagarna. 

Denna analys gick ut på djupgående diskussioner kring de orsaker till variationer som ansågs 

vara viktigast av gruppen enligt urvalet. Författaren deltog i analysen genom att leda 

diskussionen och ställa frågor för att vägleda deltagarna i rätt riktning. Författaren antecknade 

gruppens slutsatser i fiskbensdiagrammet. 

I andra fasen antecknades alla händelser som skett under workshopen av författaren efter 

workshopens slut. Det gjordes även en kvantitativ analys för att illustrera vilka problemorsaker 

som, av deltagarna, ansågs vara i störst behov av förbättringsåtgärder.   
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2.5 Val av detaljer och parametrar 

Inför valet av detaljer som skulle studeras i studien, bestämdes det att endast ett fåtal 

detaljer skulle väljas ut eftersom det tillverkades ett hundratal olika typer av detaljer i det valda 

produktionsflödet. Griffith (1996) menar att ett krav, vid SPS i småserietillverkning, är att 

arbeta med hela produktfamiljer vilket var en av utgångspunkterna vid valet av detaljer.  

Ytterligare kriterier som användes vid valet var kassationsdata och tillverkningsvolym, 

vilket är en bra metod för att finna detaljer som är i behov av förbättring (Andersson & 

Malmquist, 1988). Kassationsdata från hela år 2013 till och med september 2014, 

tillverkningsvolym samt produktionsteknikers och operatörers erfarenheter av problemdetaljer 

var utgångspunkten vid valet av detaljer till studien.  Valet av detaljer avgränsades även till 

batchvolymer på minst 30 detaljer för att öka möjligheten att erhålla tillräckligt med data. 

De kritiska parametrarna till varje detalj valdes utifrån redan existerande mätprotokoll 

tillsammans med produktionsteknikernas och operatörernas erfarenheter. 

Valet av detaljer och kritiska parametrar godkändes av involverade operatörer och 

produktionstekniker som gavs möjligheten att påverka dessa val innan nästa steg i 

arbetsprocessen. 

 

2.6 Mätsystemanalys  

Vid arbete med statistisk processtyrning och duglighetsstudier är det viktigt att säkerställa 

att man har ett dugligt mätsystem, så att detta inte är en bidragande faktor till variationer utöver 

variationerna från processerna (Ford Motor, 2002). För att undersöka hur tillförlitligt 

mätsystemet är i de studerade processerna utfördes en Gage R&R studie som ingår i en 

mätsystemanalys, MSA. Med en Gage R&R studie utvärderas repeterbarheten och 

reproducerbarheten i mätningen för att få en bild av spridningen (a. a.). 

Vid utförande av en R&R studie är det viktigt att planera och förbereda studien noggrant 

gällande antalet deltagare, detaljer och mätupprepningar (Ford Motor, 2002). Studien 

planerades att utföras med 3 deltagare, 5 detaljer och 3 mätupprepningar för varje typ av mått 

för att ge en tillräckligt tillförlitlig bild av verkligheten (a. a.). 

2.6.1 Deltagare 

Inför genomförandet av en MSA-studie bör deltagarna väljas bland personer som normalt 

hanterar de instrument som ska testas (Ford Motor, 2002). Med hänsyn till detta valdes tre 

operatörer att delta från mjukbearbetningen. Från finbearbetningen deltog två operatörer som 

vanligtvis hanterar de instrument och detaljer som studerades, samt en resursoperatör som ofta 

brukar hjälpa till i finbearbetningen.  

Vid valet av deltagare togs det även hänsyn till vilka av operatörerna som senare skulle 

samla in mätdatat till styrdiagrammen. Detta för att få en så bra bild som möjligt av 
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mätvariationen i det insamlade mätdatat i studien. Samtliga operatörer som deltog i MSA-

studien, förutom en, ansvarade även senare för att samla in mätdata. 

2.6.2 Material 

Varje grupp fick utföra mättestetet på den detalj som hade snävast tolerans av de detaljer 

som tidigare valts för studien. Mjukbearbetningen utförde testet på en typ av Spolhuvud och 

finbearbetningen på en typ av Tätningshus. Varje mätning upprepades på fem st. detaljer som 

var lånade från lagret i verkstaden, och därmed helt färdigbearbetade. 

Inför MSA-studien valdes det ut tre olika mätdon som vanligtvis används vid 

kontrollmätning inom mjukbearbetningen och tre mätdon som används inom finbearbetningen. 

Mätdonen för mätning av de invändiga måtten skiljde sig mellan grupperna p.g.a. att de utför 

mätningar med olika noggrannhet. En mätpunkt valdes ut för varje typ av mätdon, utifrån de 

tidigare valda kritiska måtten för respektive detalj som skulle testas. Detta illustreras i Tabell 1. 

Då mjukbearbetningen utför den första operationen var valet mått för deras test begränsat 

till de mått som inte bearbetas i vidare steg i produktionsflödet. Detta för att kunna utnyttja 

toleranserna som redan var inskrivna i gruppens mätinstruktion. För att uppfylla detta fördes ett 

nytt mått in i mätinstruktionen, valt efter detaljritning, som vanligtvis inte brukar mätas av 

operatörerna vid kontroll av Spolhuvudet.   

Mätdatat samlades in av författaren i förberedda datainsamlingsformulär som presenteras i 

Bilaga 4.   

 

Tabell 1: Mätdon och mätpunkter som testades i MSA-studien 

MSA 

 

Mjukbearbetning 

Mätdon 

 

Finbearbetning 

Mätdon 

 

Mätpunkt 

Test 1 Mikrometer 1 Mikrometer 1 Utvändig diameter 

 Hålindikator Mätpistol Invändig diameter 

 Skänkelmätur Spårmätare Invändig diameter i spår 

Test 2 – Mikrometer 2 Utvändig diameter 

 – Indikerande hakmått Utvändig diameter 

 

2.6.3 Procedur 

Planeringen inför utförandet av en R&R studie har stor betydelse för resultatets 

tillförlitlighet. Ford Motor (2002) tar i sin manual upp ett antal punkter som är viktiga att se 

över inför en utvärdering av mätningen. Samtliga punkter togs till hänsyn vid planeringen av 

mätsystemanalysen i denna studie. 
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 Mätningarna ska utföras i slumpmässig ordning för att säkerställa att förändringar som 

kan uppstå sprids slumpmässigt genom studien. Endast den person som leder studien 

ska vara medveten om vilken ordning detaljerna testas för att undvika möjligheten att 

påverka resultatet.  

 Varje operatör skall utföra samma procedur i samtliga steg. 

 Avläsning skall göras till det minsta värde som instrumentet tillåter. 

 Studien skall observeras av en person som är insatt i vikten av att utföra en tillförlitlig 

studie. 

Operatörerna fick innan genomförandet av MSA-studien information om kommande delar i 

forskningsprocessen samt även syftet med mätstudien. Operatörerna genomförde mätningarna 

med de mätdon som de normalt brukar använda sig av i sitt arbete. Alla personer inom samma 

bearbetningsgrupp fick använda samma verktyg och mätbord under testet. Varje operatör fick 

mäta tre olika mått på fem olika detaljer, tre gånger var. Samtliga operatörer utförde 

mätningarna på samma mätpunkter, vilka hade markerats med utritade linjer på varje detalj. 

Författaren hade i förväg bestämt att detaljerna skulle mätas i olika ordningsföljder vid varje 

mätupprepning för att erhålla en ”slumpmässighet”. Samtliga operatörer utförde mätningarna i 

samma ordningsföljd vad gäller både mätverktyg och detaljnummer. Författaren observerade 

samt antecknade samtliga mätvärden. 

 

Båda bearbetningsgrupperna utförde, i en första fas, MSA-studie på tre olika mätdon 

vardera. Finbearbetningsgruppen fick därefter utföra ytterligare ett test där två nya mätdon för 

mätning av utvändig diameter testades (se Tabell 1). Dessa två mätdon brukar inte användas för 

kontrollmätning i finbearbetningen och operatörerna var därför ovana vid hantering av dessa 

mätdon. Syftet med det andra testet var att identifiera eventuella verktyg med en lägre 

variation, dvs. bättre mätduglighet, i jämförelse med det mätdon som testades i första fasen. 

Mätdon för just utvändig diameter valdes eftersom detta visade sig ha den största variationen i 

jämförelse med de två andra mätdonen.  

Mjukbearbetningen utförde inget ytterligare test då det inte fanns några alternativa mätdon 

till det som visade sig ha störst variation i första testet.  

2.6.4 Databearbetning 

Resultatet från MSA-studien analyserades med hjälp av statistikprogrammet Minitab i en 

”Gage R&R study (crossed)”. MSA-studien analyserades även genom diskussioner med de 

deltagande operatörerna och ansvariga produktionstekniker.  

I finbearbetningen analyserades mätdatat i två omgångar, en med endast de två ordinarie 

operatörerna och en analys där resursoperatörens mätvärden tillades.  
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2.7 Statistisk jämvikt, maskin- och processduglighet 

För att kunna undersöka dugligheten i tillverkningsprocesser krävs först en noggrann 

statistisk analys för att identifiera om processerna befinner sig i statistisk jämvikt 

(Montgomery, 2013). För att utföra detta samlades mätdata in över en längre tid för att erhålla 

tillräckligt med statistik för att kunna upprätta styrdiagram. Tillvägagångssättet för insamling 

av mätdata och utförande av statistisk analys presenteras i detta avsnitt. 

2.7.1 Deltagare 

Insamlandet av mätdata inför de statistiska analyserna i studien utfördes av samtliga sex 

operatörer i projektteamet, samt ytterligare två operatörer i mjukbearbetningen. Insamlingen av 

mätdata pågick under förmiddags-, eftermiddags- och nattskiftet. 

2.7.2 Material 

För att samla in mätdatat utformades ett datainsamlingsformulär till operatörerna (se Bilaga 

5) samt en arbetsinstruktion (se Bilaga 6). I formuläret skulle de fylla i följande information för 

att underlätta analysen och spårbarheten av orsaker till variationer bland mätvärdena: 

 Samtliga mätvärden för valda kritiska mått, dvs. 100 % mätning 

 Datum för bearbetning 

 Namn på den operatör som bearbetade och utförde kontrollmätning på detaljen 

 Problem, händelser samt justeringar som uppstod under processen 

 Tidsåtgång vid längre stopp 

Till varje jobb som skulle dokumenteras bifogades även en detaljritning och mätinstruktion där 

de kritiska måtten tydligt var markerade för att underlätta för operatören. 

2.7.3 Procedur 

Samtliga operatörer som fick ansvar över att dokumentera mätdata fick information av 

författaren om syftet med insamlingen samt hur arbetsprocessen skulle gå till. Detta följdes 

sedan upp kontinuerligt av författaren för att se till att insamlingen skedde korrekt samt stödja 

operatörerna. Operatörerna förvarnades alltid innan de skulle påbörja ett jobb som krävde 

datainsamling för att kunna planera sitt arbete efter den extra arbetsuppgiften.  

Operatörerna hann under studiens gång samla in mätdata för sex olika typer av detaljer, 

varav två inom varje produktfamilj. Insamlingen av mätdata pågick mellan 27/10 2014 och 

5/12 2014. Mer information om det insamlade mätdatat presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2: Information om detaljer och insamlade mätvärden under datainsamlingen 

Produktfamilj Bearbetningsgrupp Artikelnr. Antal 

mått 

Antal 

batcher 

Totalt antal 

detaljer 

Tätningshus Finbearbetning 7280 3 1 100 

 Finbearbetning 6080 3 1 73 

Borrbussning Mjukbearbetning 6801 3 2 174 

 Mjukbearbetning 6001 3 1 131 

Spolhuvud Mjukbearbetning 4405 5 2 88 

 Mjukbearbetning 1201 5 2 73 

 

2.7.4 Databearbetning  

Det insamlade mätdatat analyserades i statistikprogrammet Minitab. Analysen utfördes i tre 

steg enligt Montgomery (2013), som menar att man måste se till att mätdatat har en 

normalfördelning, inte är autokorrelerat samt att processen är i statistisk jämvikt innan man kan 

utföra analyser kring processduglighet. Val av vilken typ av styrdiagram som skulle användas 

för analyserna baserades även på Montgomerys (2013) rekommendationer (se avsnitt 3.9.4). 

Mätdatat analyserades därmed först med de traditionella X-R och I-MR styrdiagrammen, då 

skiften i processerna inte var så pass små för att EWMA- eller CUSUM-diagram skulle 

behövas. Jämförelser utfördes mellan de olika typerna av styrdiagram vilka visade identiska 

variationer, vilket var bakgrunden till valet av just X-R och I-MR styrdiagram.  

De traditionella styrdiagrammen för samtliga produktfamiljer standardiserades sedan enligt 

Wheelers (1991) metod för upprättande av styrdiargam för små serier med flera olika produkter 

i ett och samma diagram (se avsnitt 3.9.3). Detta utfördes manuellt i statistikprogrammet 

Minitab genom att transformera om de traditionella styrdiagrammen. Manuella 

transformationer utfördes även på mätdatat enligt Wheelers (1991) formler med hjälp av Excel, 

för att anpassas till de standardiserade styrdiagrammen. Z-diagram för individuella värden 

upprättades för Spohuvudet p.g.a. att denna process påverkades av ett flertal variationer och 

ansågs därför inte lämplig att analyseras i provgrupper. Zbar- och W-diagram upprättades för 

analys av Tätningshus och Borrbussning i provgrupper om 5 mätvärden.  

De tre analysstegen som utfördes i Minitab var följande: 

 

Steg 1: Normalfördelningen analyserades med ett ”normality test” samt genom fördelning 

av mätdata i histogram.  

Steg 2: Autokorrelation analyserades med ett ”Time series autocorrelation test”. När data 

visades innehålla hög autokorrelation ombearbetades styrgränserna i styrdiagrammet manuellt 
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enligt Gilbert m.fl. (1997) metod för hantering av autokorrelerad data i provgrupper. Se avsnitt 

3.10.2.1 för beräkningar.  

Steg 3: För att testa om en process är i statistisk jämvikt krävs minst 20 provgrupper 

(Griffith, 1996). Det erhållna datat analyserades i provgrupper om 1-5 mätvärden i 

styrdiagrammen för att uppfylla detta krav. Antagande om statistisk jämvikt, stabilitet, 

baserades på det antal larm som visades utanför styrgränserna i styrdiagrammet. Vid statistisk 

jämvikt får endast någon enstaka punkt vara utanför styrgränserna, med känd orsak till 

variation. 

 

När samtliga tre analyssteg är genomförda ska duglighetstest utföras på det insamlade datat 

som är godkänt för vidare analyser. Operatörerna fick ansvaret att själva avgöra om ett 

maskinduglighetstest var lämpligt att utföra i processerna. De fick informationen om att minst 

20 detaljer måste tillverkas i följd utan någon yttre påverkan när en ny batch startats (Johnson 

& Tisell, 1989). Detta var inte möjligt under den period som processerna studerades och inga 

duglighetstest har därför utförts i denna studie. Samtliga processer påverkades även av ett 

flertal olika typer av variationer och uppfyllde därför inte heller kraven för att kunna 

kontrollera statistisk jämvikt. 

 

2.8 Benchmark 

En benchmark utfördes för att genom intervjuer och företagsbesök ta del av andra 

tillverkningsföretags erfarenheter och kunskaper kring att implementera och arbeta med SPS. 

Benchmark är en bra metod för att finna möjligheter och förbättringar genom att göra en 

jämförelse mellan den egna processen och en process hos en annan organisation (Bergman & 

Klefsjö, 2001). Då SPS främst är utbrett inom fordonsindustrin kontaktades företag inom denna 

industri, då de antogs besitta kompetens inom statistiska metoder och processtyrning. Målet var 

att finna deltagare som tillsammans gav en heltäckande bild av att både implementera och 

arbeta med SPS.  

2.8.1 Deltagare 

12 olika företag kontaktades av författaren med förfrågan om deltagande i studien. Dessa 

var etablerade inom fordons-, flyg-, lager, kraft-, kemi och livsmedelsindustrin. Totalt 

medverkade fyra företag från fordonsindustrin i benchmarkingen. Orsaker bakom bortfallet var 

att företagen inte använde sig av SPS, hade mycket pågående internt eller att svar uteblev.  

 

Företag A  

Företag A är en internationell verkstadskoncern som tillverkar och utvecklar komplexa 

precisionskomponenter och delsystem för motor och kraftöverföring, med kunder i svensk och 

utländsk fordonsindustri. Företaget har arbetat med SPS sedan 1990-talet och använder idag 



16 

 

verktyget för styrning och övervakning av ett flertal av sina processer som en del av 

kvalitetsarbetet. Den deltagande respondenten hade befattningen linjetekniker på företaget och 

har varit involverad under implementeringen och arbetet med SPS i företagets processer.  

 

Företag B  

Företag B är en ledande global organisation och tillverkar system för fyrhjulsdrift, 

avancerade kuggar och växellådor. Företaget har arbetat med SPS sedan år 1985 och verktyget 

har blivit en viktig del i deras kvalitetsarbete. De följer löpande processernas utveckling och 

duglighet. Den deltagande respondenten hade befattningen kvalitetssäkringsansvarig och har 

varit involverad i kvalitetsarbetet sedan SPS infördes på företaget. 

 

Företag C  

Företag C är en global organisation, ledande inom skärande bearbetning av komponenter 

för tung fordonsindustri samt telekom. Företaget har arbetat med SPS sedan år 2004. Verktyget 

har tillämpats på deras mest komplexa processer med löpande duglighetsuppföljning. Företaget 

anser sig fortfarande vara inom implementeringsfasen och strävar efter att tillämpa verktyget i 

en ännu större utsträckning. Två respondenter deltog som hade befattningarna kvalitetschef och 

kvalitetsingenjör. Dessa hade tillsammans arbetat med att implementera, utveckla och 

analysera användningen av SPS på företaget.   

 

Företag D  

Företag D är en global ledande organisation inom tung fordonsindustri. Den avdelning som 

medverkade i studien bereder och tillverkar artiklar för växellådor, axlar och motorer. 

Avdelningen har arbetat med SPS sedan 70-talet, men har stött på ett flertal hinder under vägen 

och anser sig fortfarande vara i implementeringsstadiet. Verktyget har ännu inte använts för 

styrning av processerna. Den deltagande respondenten hade befattningen kvalitetschef och har 

haft en stor del i arbetet med SPS. 

2.8.2 Material 

För att ta del av andra företags erfarenheter kring att införa och arbeta med SPS skapades en 

intervjuguide för semistrukturerade intervjuer. Detta för att erhålla en öppen intervju där 

respondenten har möjlighet att prata fritt, samtidigt som intervjuaren kan forma intervjun efter 

respondentens erfarenheter med följdfrågor (Kylén, 2004). Intervjuguidens utformning 

baserades på trattmodellen, vilken går ut på att starta intervjun med enkla öppna frågor för att 

sedan gå över till mer komplicerade frågor som berör studiens syfte. Med detta upplägg hinner 

respondenten bli bekväm i intervjusituationen innan de svårare frågorna ställs (Kylén, 2004).  

Upplägget i intervjuguiden gick ut på att respondenten till att börja med fick berätta en kort 

bakgrund om företaget och tillverkningsprocesserna. Därefter ställdes frågor angående deras 

erfarenheter kring att införa SPS, vad de ansåg vara avgörande för framgång, upplevda hinder, 

samt hur de idag praktiskt arbetar med verktyget. 
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I och med att respondenterna gavs mycket utrymme att själva påverka intervjuns 

utformning ställdes intervjufrågorna i olika ordning på de olika företagen. Den utformade 

intervjuguiden som användes som mall presenteras i Bilaga 7.  

2.8.3 Procedur 

Potentiella företag för deltagande i studien kontaktades via telefon eller mejl med en kort 

beskrivning av syftet med examensarbetet och intervjun, samt en förfrågan om deltagande. 

Kriterierna för att medverka var att företaget skulle ha någon erfarenhet av att implementera 

eller arbeta med SPS i sina processer. Tre av intervjuerna genomfördes i konferensrum på 

företagen, och en i en lokal på Mälardalens högskola. På två av företagen fick författaren även 

en demonstration av statistiskt analysverktyg samt ta del av företagets löpande dokumentation 

som berörde arbetet med SPS. Innan intervjuerna fick respondenten ytterligare information om 

studiens och intervjuns syfte och upplägg, samt utlovades konfidentialitet. Intervjuerna pågick 

mellan en till två timmar. Under tre intervjuer förde författaren anteckningar under samtalet 

och en intervju spelades in.  

2.8.4 Databearbetning 

Det insamlade materialet från benchmarken renskrevs och transkriberades samt 

analyserades därefter inspirerat av Creswells (2013) generella analysmetod för kvalitativ data. 

Analysen gick ut på att först läsa igenom materialet för att få en helhetsbild av dess innehåll. 

Samtidigt antecknades kommentarer med tankar och idéer kring innehållet. Efter detta steg 

tolkades innehållet för att sedan klassificeras efter olika koder samt hitta gemensamma mönster 

hos de olika företagen. Utifrån koderna identifierades sedan två teman som tillsammans täckte 

huvudsyftet med benchmarken, innehållande faktorer som togs upp av samtliga respondenter. 

De två temana var ”Framgångsfaktorer vid implementering av SPS”, ”Fördelar och effekter 

med SPS”. 
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Figur 3: Traditionellt synsätt på kvalitetsförluster 

(Bergman & Klefsjö, 2001) 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i bakomliggande teorier och forskning 

som ligger till grund för genomförandet av examensarbetet. Läsaren får ta del av teorier 

som är bakgrund till SPS, grundprinciperna inom SPS och styrdiagram för små serier, samt 

framgångsfaktorer inför ett implementeringsarbete.   

3.1 Kvalitet 

Kvalitet är ett ord som ofta används för att beskriva en överlägsen och utmärkande produkt 

eller tjänst. Inom industrin förknippas kvalité med produkter bestående av vissa egenskaper 

inom en bestämd ´snäv´ toleransvidd (Oakland, 2011). Oakland (2011) menar däremot att 

kvalitet måste definieras med avseende till de verkliga kraven hos kunden. 

Det finns många olika definitioner av kvalitet, som med tiden tydligt har övergått till att bli 

mer kundfokuserade. Joseph Juran (1999) definierar kvalité som ”fitness for use”. Oaklands 

(2011) definition lyder ”meeting the requirements of the customer” medan Bergman och 

Klefsjö (2001) menar att kvalitén på en produkt även helst ska överträffa kundens 

förväntningar. 

3.2 Målvärdesstyrning och Taguchis förlustfunktion 

Enligt det traditionella synsättet på kvalitet anses en produkt vara acceptabel med noll 

ekonomisk förlust så länge den har tillverkats inom givna toleranskrav. Produkter med 

parametrar utanför toleransområdet anses som defekta och medför ekonomiska förluster, bl.a. i 

form av kassationer och justeringar. Taguchi hävdar däremot att detta synsätt på kvalitetsbrister 

är felaktigt. Han argumenterar för att en produkt med parametrar i målvärdet är av bästa kvalité 

och att all avvikelse från produktens målvärde resulterar i förluster för kunden. Denna förlust 

ökar kvadratiskt i takt med avvikelsens storlek och ska i största mån elimineras (Bergman & 

Klefsjö, 2001).  

 

 

 

  

Figur 2: Taguchis synsätt på kvalitetsförluster 

(Bergman & Klefsjö, 2001) 
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3.3 Processer 

Processen spelar en avgörande roll inom SPS för små serier, då detta medför att fokus 

överförs från detaljerna till hela processen i sig. Därför kommer synen på processer samt små 

serier, som läsaren ska ha med sig igenom hela rapporten, att definieras i detta avsnitt 

Bergman och Klefsjö (2002, s.239) definierar en process som “ett nätverk av aktiviteter som 

upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund”. En 

generell tillverkningsprocess består av ett system med ett antal input och en output. I Figur 4 

illustreras ett system för den typ av tillverkningsprocess som behandlas i detta examensarbete. 

Montgomery (2013) menar att det finns två typer av input, kontrollerbara och okontrollerbara. 

Kontrollerbar input kan vara temperatur, tryck eller inmatningshastighet, medan okontrollerbar 

input är miljöpåverkan eller råmaterial från en extern leverantör. Tillverkningsprocessen 

omvandlar råmaterial eller komponentdelar till en färdig produkt med ett flertal 

kvalitetsparametrar. Dessa kvalitetsparametrar representerar i sin tur processens och produktens 

kvalité, där SPS kan fungera som ett viktigt kvalitetskontrollverktyg. Kvalitetsparametrarna 

mäts, kontrolleras och analyseras för att på så sätt erhålla stabilitet och framgångsrika 

processförbättringar. 

 

 

Figur 4: Tillverkningsprocess från input till output (Montgomery, 2013) 

 

3.3.1 Definition av processer med små serier 

Processer med små serier kan definieras på flera olika sätt beroende på vem man frågar. 

Definitionen kan skilja sig beroende på vilken organisation eller produktionsflöde som 

tillfrågas. Exempelvis kan en organisation som tillverkar tandpetare anse att 50 000 detaljer är 

en liten serie, medan en organisation inom flygindustrin anser att en liten serie ska bestå av 1-

12 detaljer (Griffith, 1996). Inom ramen för detta examensarbete definieras små serier i 

storleken från 5-100 detaljer. En grundregel för upprättande av styrdiagram är att detta måste 
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bestå av minst 20-25 provgrupper, och fördelaktigt upp till 40 provgrupper för att försäkra att 

samtliga typer av större variationer ska hinna förekomma under processen (Deleryd & 

Vännman, 1998).  

Griffith (1996) redogör för två generella egenskaper som är kännetecknande för små serier: 

1. En serie innehåller inte tillräckligt med antal detaljer för att upprätta korrekta 

styrgränser för processen. 

2. En stor produktflora tillverkas för många olika kunder, i mindre serier 

 

3.4 Systematiska och slumpmässiga variationer 

Ett huvudsyfte med SPS är att finna källor till variation och eliminera dessa. För att veta 

vilken typ av variation som man vill eliminera är det viktigt att känna till att det finns två olika 

typer av variationer som påverkar processerna; systematisk och slumpmässig variation 

(Bergman & Klefsjö, 2002).  

Slumpmässiga variationer står för processens naturliga spridning, och är inga variationer 

som är möjliga att kontrollera. Dessa utgör en mycket liten påverkar på processens utfall. När 

en process endast består av slumpmässiga variationer anses denna vara stabil, m a o i statistisk 

jämvikt. Systematiska variationer är däremot de variationer som påverkar processen i en större 

utsträckning och är möjliga att kontrollera. Målet med SPS är att reducera och kontrollera de 

systematiska variationerna i så stor utsträckning som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2002). 

Montgomery (2013) menar att systematiska variationer främst orsakas av felaktigt inställda 

eller justerade maskiner och verktyg, brister i operatörernas arbetsmetoder samt defekt 

råmaterial. Processer som innehåller denna typ av variationer anses inte vara i statistisk jämvikt 

och åtgärder bör sättas in för att eliminera variationerna.   

3.5 Sex Sigma 

Motorola introducerade under 1980-talet förbättringsprogrammet Sex sigma. Detta går ut på 

att öka värdet för kunden och eliminera icke värdeskapande kostnader genom en dramatisk 

minskning av oönskad variation i processerna. Motorola har bevisat att Sex sigma resulterar i 

ökad produktkvalitet, högre kundtillfredsställelse, en förbättrad leveranssäkerhet samt 

minskade kostnader och cykeltider (Oakland, 2011). Motorola förklarar Sex Sigma på följande 

sätt: 

Sigma is a statistical unit of measurement that describes the distribution 

about the mean of any process or procedure. A process or procedure that can 

achieve plus or minus six-sigma capability can be expected to have a defect 

rate of no more than a few part per million, even allowing for some shift in 

the mean. In statistical terms, this approaches zero defect  

(Oakland, 2011, s359). 
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I Figur 5 illustreras konceptet för Sex sigma. Den gråfärgade fördelningen visar en 

normalfördelning för en kritisk parameter, som har ett genomsnittsvärde som sammanfaller 

med målvärdet. Styrgränserna är -6σ och +6σ. I verkligheten är det sällan möjligt att 

kontrollera en process så att den alltid befinner sig i målvärdet, då det naturligt förekommer 

variationer. Detta genomsnittsvärde tillåts därför variera ±1,5𝜎 kring målvärdet, förutsatt att 

avståndet till närmaste styrgräns är minst 4,5σ. Detta illustreras av de två ofärgade kurvorna. 

Värden som hamnar utanför toleransgränserna definieras som defekta. Processer med värden 

inom toleransgränserna producerar högst 3,4 per miljon defekta enheter.  

 

 

Figur 5: Sex sigma konceptet för tillåten variation, illustrerat med en normalfördelning med ±𝟏, 𝟓𝝈 i 

processkift med en toleransvidd på ±𝟔𝝈 (Oakland, 2011) 

 

3.5.1 Sex sigma förbättringsstrategi 

Kärnan i Sex sigma utgörs av förbättringscykeln DMAIC vilket står för Define, Measure, 

Analyse, Improve and Control och är en arbetsmetod för processförbättringar med en stark 

koppling till statistisk processtyrning. Denna grundas i, och är en utveckling av Demings 

ursprungliga förbättringscykel PDCA, Plan, Do, Check, Act. DMAIC arbetsmetod är en 

strategi för insamling av data och statistisk analys för identifiering av källor till oönskade 

variationer och fel samt hur dessa ska elimineras från processerna. Till denna arbetsgång är ett 

flertal förbättringsverktyg kopplade, som de sju förbättringsverktygen där styrdiagrammet är 

det primära verktyget kopplat till DMAIC (Oakland, 2011). I avsnitt 3.9 presenteras en 

detaljerad beskrivning av styrdiagrammet, för att läsa om övriga sex förbättringsverktyg 

hänvisas läsaren till Oaklands (2011) bok ”Statistical process control”. 

I Figur 6 illustreras Sex sigma förbättringscykel. Bergman & Klefsjö (2002) förklarar att 

det inte är tillräckligt att följa denna arbetsgång, utan att det utanför detta finns fyra viktiga 

principer. Dessa principer är Högsta ledningens engagemang, Resultatorienterad utbildning, 

Mätsystem samt Allas delaktighet.  
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Figur 6: Illustration av Sex sigma förbättringscykel DMAIC och dess kärna PDCA (Montgomery, 2013).  

 

3.6 Statistisk processtyrning 

Statistisk processtyrning, SPS, är en av 2000-talets största teknologiska framgångar då det 

bygger på en fundamental princip, går att tillämpa på vilken process som helst, är enkelt att 

använda samt medför en betydande inverkan för kvalitetsarbetet inom en organisation. 

Processtyrning kan ses som ett övergripande arbete inom organisationer där man ständigt 

strävar efter att övervaka, styra och förbättra processerna mot ett målvärde, med så minimal 

variation som möjligt. Detta för att försäkra att kunden får produkter till bästa möjliga kvalitet.  

Viktigt att belysa är att SPS inte endast handlar om att arbeta med styrdiagram och 

duglighetsstudier, utan detta är endast en del av dess fullkomliga innebörd (Montgomery, 

2013).  

Ett flertal fördelar kommer med att introducera SPS inom en organisation. Griffith (1996) 

nämner några utav dessa i form av kvalitetsmål och produktrelaterade mål: 

 

Kvalitetsmål: 

1. Reducering av interna kvalitetsbristkostnader, som exempelvis kostnader för kassation 

och omarbetning. 

2. Reducering av externa kvalitetsbristkostnader, som exempelvis reklamationer och 

garantiklagomål. 

3. Förbättring av avkastningen på funktionella produktegenskaper 

4. Lösning till återkommande kvalitetsproblem 

 

 

P  D   
A  C 

DEFINE: 
What is 

important 

MEASURE: 
How are 

we doing? 

ANALYSE: 
What is 
wrong? 

IMPROVE: 
What 

needs to 
be done? 

CONTROL: 
How do we 

ensure 
results? 
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Produktrelaterade mål: 

1. Processutfall som påverkar tillverkningsflödet 

2. Processutfall som påverkar leveransschemat  

3. Processer som är föremål för Just-In-Time mål  

Oakland (2011) menar att SPS är en strategi för reducering av orsaker till variationer i allt från 

kvalitetsbrister till underhållsarbete och motstånd från personal. Han menar att samtliga 

aspekter i processen ständigt måste studeras och förbättras genom att ställa sig följande fråga: 

”Kan vi utföra arbetet så att det blir ännu stabilare och närmare målvärdet?”. För att ge en 

ännu tydligare bild av innebörden och betydelsen av SPS presenterar Oakland (2011) en modell 

som han menar medför fördelar till samtliga organisationer relaterat till kvalitet. Oakland vill 

med modellen framhäva att SPS inte endast handlar om styrdiagram och statistik, utan att det 

består utav ett flertal komponenter som tillsammans utgör en förändring av hela 

organisationskulturen. Modellen illustrerar att fokus bör ligga på processer samt interna och 

externa kunder och leverantörer. Tillsammans med detta krävs en engagerad ledning som 

driver, stödjer arbetet med SPS och tillför rätt resurser. Främjande av teamarbete är även 

avgörande, då samtlig verkstadspersonal får ett ökat ansvar för kvalitén och förbättringar. SPS 

kräver även ökad kommunikation mellan personal och avdelningar som arbetar inom 

produktionsflödet, där bl.a. styrdiagrammet blir en gemensam informationskälla.  

 

 

Figur 7: En modell för SPS (Oakland, 2011) 
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3.7 Statistisk processtyrning vid små serier 

Oavsett om man arbetar med långa eller korta produktionsserier så ska man följa grundreglerna 

som gäller för statistisk processtyrning. SPS misstolkas ofta till att gå ut på att styra en specifik 

egenskap på en produkt, men handlar ursprungligen om att kontrollera en hel process med 

vetskapen om att detta ger ett stabilare utfall. Griffith (1996) menar att mycket av 

styrdiagrammets funktion och nytta förloras när man gör misstaget att endast fokusera på en 

specifik egenskap på produkten. Med hänsyn till detta belyser Griffith (1996) att metoden för 

processtyrning vid små serier grundar sig just i att fokusera på att styra och kontrollera hela 

processen, istället för specifika produkter och egenskaper. Detta görs genom att tillämpa 

processtyrning på hela produktfamiljer, vilket möjliggör styrning av olika artikelnummer, 

målvärden och parametrar i ett och samma styrdiagram. En produktfamilj definieras, i detta 

fall, som en mängd olika produkter som består av samma material, konfiguration eller kritiska 

parametrar. Avgörande är att känna till samtliga likheter och skillnader mellan produkterna 

som hör till en viss produktfamilj.  

Vidare redogör Griffith (1996) för ett flertal fördelar med SPS vid små serier i jämförelse 

med traditionell SPS: 

 Betydligt färre antal styrdiagram att hantera 

 Processförbättringar ger utfall på ett flertal produkter istället för en enda 

 Processtyrningen blir kontinuerlig, eftersom endast ett styrdiagram används för flera 

olika produkter 

 Styrmetoder är fokuserade på processen och inte antalet produkter 

 Information om en specifik produkt kan tas fram vid behov 

 

3.7.1 Regler för statistisk processtyrning vid små serier 

Griffith (1996) presenterar ett antal regler som framhävs som viktiga att ta hänsyn till vid 

SPS vid små serier, men som även kan vara effektiva vid masstillverkning. När dessa regler 

följs på ett korrekt sätt optimeras processtyrningen, antalet diagram som krävs reduceras och 

fördelarna som erhålls av SPS ökar. Dessa regler förebygger även ett flertal problem som kan 

uppkomma vid arbete med SPS.  

 

Regel 1. Fokusera uppmärksamheten på processen 

Målet med SPS är att förbättra produkter som tillverkas i en process. Det är dock viktigt att inte 

glömma att SPS som metod handlar om att övervaka och kontrollera variationer samt fokusera 

på processen i sig för att erhålla förbättrade produkter.  
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Regel 2. Det måste vara samma processflöde 

Metoden bör tillämpas på en process i taget eftersom varje process har sin egen unika variation. 

Med fler än en process i samma styrdiagram kommer falsklarm att uppstå, med undantag till 

användning av standardiserade diagram. Tillverkningsprocess och materialtyp bör även vara 

samma för de detaljer som förs in i ett och samma diagram. 

 

Regel 3. Leta efter produktfamiljer som bearbetas i processen 

Denna regel, i samverkan med övriga regler, försäkrar att det är mycket gemensamt mellan de 

olika produkterna som förs in i ett och samma diagram. Likheterna kan gälla materialtyp, 

funktioner och kritiska parametrar. 

 

Regel 4. Använd kodad data 

Kodad data är det som möjliggör att produkter med olika målvärden och toleranser kan föras in 

i ett och samma diagram. Med hjälp av kodad data kan man anpassa alla traditionella 

styrdiagram till små serier. 

 

Regel 5. Styrdiagram kräver minst 20 provgrupper (inte detaljer) 

Detta är en grundregel för samtliga typer av styrdiagram. Med hjälp av SPS metoder för små 

serier och kodning av data uppnår man minimumkravet på 20 provgrupper snabbare. 

 

Regel 6. Variation mellan olika produkter i ett och samma styrdiagram måste vara 

representativt (T ex liknande variationer) 

När olika produkter i samma styrdiagram inte har samma typ av variation ökar risken för 

falsklarm. Det räcker alltså inte med att de tillhör en och samma produktfamilj, utan 

variationen inom produktfamiljerna måste även ha likheter. Undantag gäller för standardiserade 

styrdiagram. 

 

Regel 7. Mätningar ska utföras i en tillräcklig grad för att upptäcka variationer 

Det finns två grundläggande regler för mätning vid SPS: 

(1) Mätsystemet ska inte variera mer än 10 % av produkttoleransen,  

(2) Mätsystemets repeterbarhet och reproducerbarhet (Gage R & R) ska inte överstiga ett visst 

procenttal av den totala produkttoleransen.  

 

3.8 Mätsystemanalys 

En mätsystemanalys, MSA, utförs med syftet att få kunskap om mätsystemets duglighet 

utifrån operatör, kringutrustning, rutin och miljö som en mätutrustning används i. En del 

variationer kommer från mätningen och inte processen och därför är det viktigt att ta reda på 

hur mycket av variationerna som kommer från just mätsystemet. I en MSA jämförs variationen 
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i mätsystemet med toleransvidden för den egenskap som mäts. I studien mäts de två feltyperna 

R&R som påverkar spridningen (Griffith, 1996). Dessa står för:  

 Repeterbarhet, som är den del av variationerna som uppkommer när samma operatör 

upprepar mätningarna med samma mätutrustning 

 Reproducerbarhet, som är den del i variationen som beror på att olika operatörer 

mäter olika  

Om repeterbarheten är större än reproducerbarheten kan detta bero på att mätdonen behöver 

underhåll eller bytas ut mot ett mätdon med bättre noggrannhet. Om reproducerbarheten är 

större än repeterbarheten kan en orsak vara att operatörerna behöver utbildning i användandet 

av mätinstrumentet eller att detta är svårkalibrerat (Sandholm & Gustavsson, 2012). 

 

Variationerna som orsakas av mätsystemet rekommenderas att inte överstiga följande 

värden vid användning av SPS i processerna (Ford Motor, 2002; Sandholm & Gustavsson, 

2012):  

 R&R värde under 10% är godkänt 

 R&R värde mellan 10-30% bör en utvärdering av mätsystemet göras 

 R&R värde över 30% är inte godkänt 

 

Sandholm och Gustavsson (2012)  redogör för ett flertal konsekvenser som kommer med ett 

mätsystem som inte är dugligt:  

 Detaljer underkänns fast de är OK 

 Detaljer godkänns fast de är felaktiga 

 Man styr processen på brus från mätningarna 

 Ett omprov kan ge avvikande resultat 

 Konflikter kan uppstå mellan mätlabb och produktion 

 Dugligheten ser sämre ut än vad den egentligen är etc. 

 

3.9 Styrdiagram 

Utav de sju förbättringsverktygen inom SPS så är styrdiagrammet det viktigaste och mest 

fördelaktiga verktyget för förbättring av processer. Styrdiagrammet är ett mycket användbart 

verktyg för att beskriva utfallet eller förändringar inom en process som en funktion av tiden. 

Montgomery (2013) menar att de flesta processer inte naturligt befinner sig i statistisk jämvikt 

och att styrdiagram bör ingå i arbetsrutinerna för att enkelt kunna upptäcka och sedan eliminera 
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systematiska variationer. Montgomery (2013) redogör för ytterligare ett flertal fördelar med 

användande av styrdiagram inom industrin: 

1. Styrdiagram har bevisats förbättra produktiviteten genom att märkvärt minska på 

kassationer och ombearbetning 

2. Styrdiagram är effektiva i att förhindra felaktigheter, genom att underlätta 

upprätthållandet av stabilitet i enighet med ”gör det rätt från början”-filosofin 

3. Styrdiagram förhindrar onödiga justeringar och ombearbetningar 

4. Styrdiagram ger värdefull information för införande av processförbättringar 

5. Styrdiagram ger information om processens duglighet 

Styrdiagram kan konstrueras utifrån de två typerna variabeldata eller attributdata. 

Variabeldata går ut på mätning av kontinuerliga mått såsom längd eller tid. Attributdata avser 

antalet felaktigheter per enhet, såsom rätt eller fel och bra eller dåligt (Montgomery, 2013). I 

detta examensarbete har styrdiagram endast konstruerats utifrån variabeldata. Teori om 

styrdiagram för attributdata kommer därför inte att presenteras. 

 

3.9.1 Styrdiagrammets uppbyggnad 

Grundprincipen med styrdiagrammet är att med ett visst tidsintervall plocka ut ett antal 

observationer (provgrupp) från processen och mäta ett förutbestämt kvalitetsmått. Respektive 

mätningen inom en provgrupp räknas sedan ihop, ofta till ett medelvärde, som förs in som en 

punkt i styrdiagrammet. Det erhållna mätdatat inom en provgrupp indikerar i sin tur processens 

utfall. Det kan även föras in individuella värden i styrdiagram i fall då man endast vill utföra 

mätning på en enskild produkt (Montgomery, 2013). Deleryd och Vännman (1998) 

rekommenderar att man upprättar styrdiagram med minst 20-25 provgrupper, men fördelaktigt 

upp till 40 provgrupper för att försäkra att samtliga typer av större variationer har en chans att 

uppkomma under processen. 

Centrumlinjen i ett styrdiagram representerar vanligtvis målvärdet eller medelvärdet för den 

studerade kvalitetsparametern. På var sida om centrumlinjen finns en övre- eller undre 

styrgräns. Dessa styrgränser är inte identiska med toleransgränserna, utan beräknas utifrån 

processens beteende vanligtvis med avståndet 6 standardavvikelser från varandra. När en 

observation hamnar utanför någon av dessa styrgränser indikerar det att processen påverkas av 

systematisk variation och inte befinner sig i statistisk jämvikt (Bergman & Klefsjö, 2001).  
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Figur 8: Exempel på ett styrdiagram. Provgrupper har markerats med jämna tidsintervall i diagrammet, där övre 

och undre styrgräns är tre gånger standardavvikelsen från centrallinjen. Vänster sida om streckade linjen visar på 

ett stabilt beteende, och höger sida ett instabilt beteende. 

 

3.9.1.1 Tolkning av styrdiagram 

Syftet med styrdiagrammet är att kunna utläsa när förändringar sker i processen. 

Montgomery (2013) punktar upp Western Electric Rules, som är generella regler för 

upptäckande av systematiska variationer i processer. 

1. En punkt hamnar utanför 3 sigma styrgränserna (3 standardavvikelser) 

2. Två av tre punkter i följd hamnar utanför 2 standardavvikelser om centrallinjen 

3. Fyra av fem punkter i följd hamnar 1 standardavvikelse eller längre från centrallinjen 

4. Åtta punkter i följd hamnar på samma sida om centrallinjen 

Johnson och Tisell (1989) menar att att man bör reagera när ett styrdiagram visar punkter 

utanför styrgränserna, när flera punkter i följd hamnar på samma sida om centrallinjen och 

trender. Författarna poängterar att utvärdering av styrdiagram är mycket svårt i praktiken och 

kräver erfarenhet då det ofta skiljer sig från process till process.  

3.9.1.2 Provgruppsstorlek och stickprovsfrekvens 

Montgomery (2013) förklarar att ett viktigt steg i upprättandet av ett nytt styrdiagram, är att 

bestämma provgruppsstorlek och stickprovsfrekvens. Vid valet av dessa är det viktigt att ta 

hänsyn till kostnaden för utförande av stickprovskontroll, förluster vid instabilitet, 

sannolikheten för att systematiska variationer ska uppkomma samt hur stora skift man vill 

upptäcka. Valet ska sedan baseras på dessa faktorer tillsammans med målet är att få ut så 

mycket värdefull information som möjligt med hjälp av styrdiagrammet. Generellt ska större 

provgrupper öka chansen att upptäcka små skift i processen (<1,5 standardavvikelser), vilket 

ofta är önskvärt. När processen består av större skift räcker det med mindre provgrupper. 

Montgomery (2013) menar att det optimala valet skulle vara större provgrupper med en hög 
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frekvens eller 100 % kontroll med automatiserad mätning, men att detta ofta inte är ekonomiskt 

försvarbart. I slutändan får man överväga mellan att ta ut små provgrupper med kortare 

intervall eller större provgrupper med ett längre tidsintervall. Johnson och Tisell (1989) 

rekommenderar provgrupper i storleken 4-6 mätvärden, där storleken 5 är den som oftast 

används. 

3.9.2 Traditionella styrdiagram 

Det finns ett flertal olika typer av styrdiagram som traditionellt har använts som skiljer sig 

beroende på vilken typ av data man vill analysera. Nedan presenteras några av vanligaste 

styrdiagrammen för traditionell SPS, men som även kan användas vid mindre serier.  

För upprättande av styrgränser och centrallinje i styrdiagram finns bestämda konstanter som 

man använder sig av, dessa presenteras i Bilaga 1 och är hämtade från Montgomery (2013). 

3.9.2.1 Xbar-R diagram för provgrupper 

Xbar-R diagrammet är det mest använda styrdiagrammet och 

används traditionellt i massproduktion men kan även tillämpas 

på mindre serier. Xbar-delen i diagrammet kallas även för 

medelvärdesdiagram, och det är där provgruppernas medelvärde 

plottas ut. R-delen i diagrammet avser variationsvidden och är 

användbart för att upptäcka när variationer i medelvärde uppstår 

mellan olika provgrupper (Montgomery, 2013). 

 

Formlerna för Xbar-diagram är följande: 

 

Ö𝑣𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (𝑈𝐶𝐿) = 𝐶 +  𝐴2𝑅𝑏𝑎𝑟 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 (𝐶) =  
x̄1 + x̄2 + ⋯ +  x̄𝑚

𝑚
 

𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (𝐿𝐶𝐿) =  𝐶 −  𝐴2𝑅𝑏𝑎𝑟 

 

 

Formlerna för Rbar-diagram är följande:  

 

Ö𝑣𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (𝑈𝐶𝐿) = 𝐷4𝑅𝑏𝑎𝑟 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 =
Rbar1 +  Rbar2 + ⋯ +  Rbar𝑚

𝑚
 

𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (𝐿𝐶𝐿) = 𝐷3𝑅𝑏𝑎𝑟 

 

Figur 9: Illustration av ett Xbar-R diagram 
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3.9.2.2 I-MR Diagram för individuella värden 

I-MR diagram är avsedda för individuella mätvärden, istället för provgruppsvärden som 

används i det annars identiska Xbar-R diagrammet. Denna typ av styrdiagram tillämpas 

exempelvis vid små serietillverkning, där mätning innebär stora kostnader eller där mätning av 

individuella värden är ett krav. Vid användande av styrdiagram för individuella värden är det 

extra viktigt att se till att ha normaldistribuerad data, då dessa diagram inte är lika känsliga för 

skift (Griffith, 1996).  

Formlerna för upprättande av I-MR diagram grundas i formler för Xbar-R diagrammet i 

föregående avsnitt (Griffith, 1996). 

3.9.2.3 EMWA- och CUSUM-diagram för upptäckande av mindre skift 

EMWA- och CUSUM-diagrammen är båda fördelaktiga att använda när man vill upptäcka 

små skift i processen. Dessa diagram används oftast för plottning av individuella mätvärden 

och är därför användbara inom SPS vid små serier. De båda diagrammen ger i stort sett samma 

utfall, varav EMWA-diagrammet i vissa fall är enklare att upprätta och använda. CUSUM- 

diagrammet går ut på att plotta den kumulativa summan av en avvikelse från målvärdet. 

EWMA-diagrammet används mycket i tidsseriemodellering och prognoser, då det bygger på att 

man väger samman tidigare mätvärden med varje nytt mätvärde vilket medför att varje 

individuell observation får mindre inflytande i diagrammet med tiden (Montgomery, 2013). 

3.9.3 Standardiserade styrdiagram för små serier 

Vid användande av styrdiagram för små serier vill man kunna föra in mätvärden från flera 

olika detaljer med olika målvärden och toleransvidd i ett och samma diagram. För att kunna 

göra detta finns det metoder för att koda om de traditionella styrdiagrammen och insamlat 

mätdata. Grundkonceptet går ut på att koda om mätdatat till avvikelser från målvärdet i 

standardiserade diagram (Griffith, 1996). Dessa diagram är helt robusta mot skillnader hos 

olika produkter och processer som förs in. Styrgränserna görs om till ±3 och målvärdet blir 0, 

för att möjliggöra flera olika detaljer i samma diagram (Wheeler, 1991).  

De standardiserade diagrammen skiljer sig beroende på om man ska plotta in individuella 

värden eller provgrupper. Dessa olika typer av diagram presenteras i detta avsnitt. Samtliga 

formler som presenteras är baserade på Wheelers (1991) bok. Konstanter för upprättande av 

styrdiagram presenteras i Bilaga 1. 

3.9.3.1 Z-diagram för individuella värden 

I Z-diagrammet normaliseras mätvärdena till dimensionslösa tal för att möjliggöra 

plottandet av värdena inom styrgränserna ±3, samt centrallinjen 0. Varje mätvärde X 

subtraheras från dess målvärde M och divideras sedan med den dimensionsspecifika 

spridningen Sigma(x) (Wheeler, 1991). Formlerna presenteras nedan:  
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𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 (𝑥) =
𝑀𝑅

𝑑2
 

𝑍 =
𝑥 − 𝑀

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎(𝑥)
 

 

Diagrammet som illustrerar variationsvidden görs om enligt följande formler: 

 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 = 𝑑2 = 1,128 

Ö𝑣𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (𝑈𝐶𝐿𝑚𝑟) = 𝑑2 + 3 𝑑3 = 3,686 

 

3.9.3.2 Zbar- och W-diagram för provgrupper 

Zbar- och W-diagram för provgrupper är uppbyggda efter samma koncept som Z-

diagrammet för individuella värden. Zbar-diagrammet har styrgränserna ±3 och centrallinjen 

0. För att koda om medelvärden och variationsvärden krävs information om respektive 

produkts målvärde (M), Sigma (x) och Sigma (x̄) (Wheeler, 1991).  

 

Medelvärdet för varje provgrupp kodas om till Zbar-värden med följande formler. M står 

för målvärde och n för antalet mätvärden i varje provgrupp: 

 

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 (x̄) =
𝑅𝑏𝑎𝑟

𝑑2√𝑛
 

 

𝑍𝑏𝑎𝑟 =
x̄ − 𝑀

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎(x̄)
 

 

Variationsvidden kodas om till W-värden enligt följande formel: 

 

𝑊 =
𝑅

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 (𝑥)
 

 

Styrgränserna i W-diagrammet räknas ut med 𝑑2  ± 3 𝑑3 , där 𝑑2 och 𝑑3 tas fram beroende 

på provgruppsstorleken (Se Bilaga 1). Centrallinjen sätts till 𝑑2. 

 

3.9.4 Val av styrdiagram 

Valet av rätt styrdiagram för den typ av data man vill arbeta med är viktigt då det finns 

olika typer av styrdiagram som är anpassade till olika typer av kvalitetsparametrar. Vid val av 
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felaktigt styrdiagram kommer informationen man får ut inte att vara användbar (Montgomery, 

2013). Montgomery (2013) rekommenderar att man väljer styrdiagram efter de krav som 

illustreras i Figur 9. Valet grundar i första hand på om insamlade kvalitetsparametrar är i 

variabel- eller attributform. Därefter avgör provgruppsstorlek och storlek på variationerna i 

processen. 

 

Figur 10: Vägledningskarta för val av styrdiagram. Valet baseras på vilket typ av data som 

analyseras, provgruppsstorlek samt processens variation (Montgomery, 2013) 

 

 

3.10 Arbetsmetod för statistisk utvärdering av en process 

En process behöver utvärderas i ett flertal steg för att säkerställa att ett duglighetstest blir 

tillförlitligt. Innan man kan göra ett duglighetstest måste man kontrollera att processen befinner 

sig i statistisk jämvikt, består av normalfördelad och icke autokorrelerad data. Om processen 

inte befinner sig i statistisk jämvikt kan man inte förlita sig på resultaten från duglighetsstudien 

(Montgomery, 2013). I detta avsnitt kommer nämnda begrepp att förklaras i detalj för att ge 

läsaren en inblick i vilka steg som bör genomföras vid utvärdering och analys av en process. 

Nedan illustreras en bild av utvärderingsprocessen. 
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Figur 11: Arbetsmetod för statistisk utvärdering och analys av en process för att säkerställa tillförlitlig 

duglighetsstudie 

 

3.10.1 Normalfördelning 

En normalfördelad kurva kännetecknas av sin klockform och används ofta för att beskriva 

variation. Värdena i en normalfördelad kurva är symmetrisk fördelade kring väntevärdet µ som 

är mitten på kurvan och har variansen 𝜎2. Standardavvikelsen 𝜎 beskriver variationen inom en 

process. I en normalfördelad kurva, som visas i Figur 11, kan man avläsa att 68,2 % av 

processens utfall hamnar inom ± 1𝜎 från väntevärdet µ. 99,73 % av processens utfall hamnar 

inom ± 3𝜎 från väntevärdet, och man säger därför att en normalfördelad process endast medför 

0,07 % systematiska variationer. Alla värden som hamnar inom ± 3𝜎 i en normalfördelad 

kurva anses vara under kontroll och kan användas för att förutspå processens framtida utfall. I 

och med detta är normalfördelade processer eftersträvade inom SPS, och data i styrdiagram ska 

alltid testas för normalfördelning som ett steg i utvärderingen av en process stabilitet 

(Montgomery, 2013). 

Vid icke normalfördelad data kan analys av styrdiagram ändå utföras då statistikprogram 

som exempelvis Minitab har funktioner som transformerar om det ursprungliga datat för att 

möjliggöra vidare analyser och duglighetsstudier (Minitab®, 2014a). 

 

Normal- 
fördelning 

•Är processen normalfördelad? 

•Om inte, samla in mer mätdata eller utför transformation 

Auto- 
korrelation 

•Är processen autokorrelerad? 

•Om ja, samla in mer mätdata eller utför transformation 

Statistisk 
jämvikt 

•Är processen stabil? 

•Vid instabilitet, identifiera orsaker till variation och utför förbättringsåtgärder 

Duglighet 

•Är maskin och process dugliga? 

•Om inte, utför förbättringsåtgärder för att eliminera variationer och uppnå duglighet 

Övervakning 

•Övervaka processen och se till att den inte försämras 

•Utför ständiga förbättringar 
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Figur 12: Illustration av en normalfördelad kurva (Wikipedia, 2014). 

 

3.10.2 Autokorrelation 

Förutom antagandet om att en process ska vara normalfördelad för att vara i stabilitet, 

menar Montgomery (2013) att ej autokorrelerad data är eftersträvansvärt och ytterligare en 

avgörande faktor som måste undersökas. Autokorrelation innebär att observationerna inom 

styrdiagrammet är beroende av varandra på så sätt att ett högt värde följer av ett högre värde, 

och ett lågt värde följer av ett lägre värde. Vid autokorrelerad data i ett styrdiagram ökar risken 

för falsklarm som ger bilden av att processen innehar fler variationer än i verkligheten. För att 

kunna avgöra om en process är i statistisk jämvikt krävs därför icke autokorrelerad data. 

Falsklarm kan uppstå redan vid väldigt låg autokorrelation, varför detta alltid måste 

undersökas. Montgomery (2013) rekommenderar att konstanten för autokorrelation, 𝑟𝑘, inte ska 

överstiga 0,25 för att försäkra om att inga falsklarm förekommer.  

3.10.2.1 Behandling av autokorrelerad data 

I verkligheten händer det ofta att antagandet om autokorrelation inte går att uppfylla, 

speciellt vid 100 % mätning eller med hög stickprovsfrekvens (Montgomery, 2013). Den 

enklaste metoden för att eliminera beroendet mellan mätdatat är att öka tidsfrekvensen mellan 

provgrupperna baserat på nivån av autokorrelation (Minitab®, 2014c). Denna metod kan 

däremot vara svår att applicera vid små serier eftersom det innebär en reducering av antalet 

mätdata som förs in i styrdiagremmet. Det finns därför mer avancerade metoder för analysering 

av autokorrelerad data. En vanlig metod är att modellera beroendet för att istället upprätta 

styrdiagram med residualerna, vilket görs med hjälp av tidsseriemodeller kallade ARIMA-

modeller (Montgomery, 2013). Gilbert m.fl. (1997) presenterar en enklare metod som går ut på 

att anpassa styrdiagrammet till autokorrelerad data genom att räkna om styrgränserna, för att på 

så sätt få bort falsklarmen som kan uppkomma. Gilbert m.fl. (1997) redogör för att följande 

formler kan användas för att räkna om styrgränser i det traditionella Xbar-R diagrammet. För 

omvandling av andra typer av styrdiagram hänvisas läsare till forskarnas artikel ”Charting 

autokorrelated data: guidelines for practitioners”. 
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Ö𝑣𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (𝑈𝐶𝐿) = 𝐶 + 2,66𝑀𝑅𝑏𝑎𝑟 

𝑈𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑔𝑟ä𝑛𝑠 (𝐿𝐶𝐿) = 𝐶 − 2,66𝑀𝑅𝑏𝑎𝑟 

 

Ö𝑣𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑔𝑟ä𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑖𝑑𝑑𝑠𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚(𝑈𝐶𝐿𝑟) = 𝐷4𝑀𝑅𝑏𝑎𝑟 

 

3.10.3 Statistisk jämvikt 

När en process är i statistisk jämvikt kan man förutsäga hur denna kommer att bete sig i 

framtiden, man kan säga att den är stabil. Statistisk jämvikt erhålls när man eliminerat de 

systematiska variationerna från processen och endast slumpmässiga variationer inverkar på 

processen (Bergman & Klefsjö, 2002). För att en process ska anses vara stabil bör denna vara 

normalfördelad, inte bestå av autokorrelerad mätdata samt endast bestå av någon enstaka 

varningssignal i styrdiagrammet som har orsakats av en känd variation (Montgomery, 2013). 

 I Figur 12 illustreras skillnaden mellan en stabil och ej stabil process.  

 

 

Figur 13: Illustration av en stabil process och en ej stabil process  

  

3.10.4 Duglighetstest vid små serier 

Duglighetstester bör genomföras på alla viktiga processer i en organisation. Duglighetstest 

ger information om processens förmåga att producera inom satta toleranser samt krav som 

ställts för specifika produktegenskaper och kritiska parametrar. Man jämför helt enkelt 

processens variation i jämförelse med satta toleransgränser. Resultatet visar vilka processer 

som i första hand är i behov av förbättringsåtgärder för att uppnå duglighet samt hur mycket 

kvalitetskontroller som krävs. Även när man lyckats eliminera samtliga orsaker till 

systematiska variationer i en process, så varierar detta över tid. Därför måste duglighetstest 

utföras kontinuerligt för att säkerställa att processer är i fortsatt bra skick (Bergman & Klefsjö, 

2002). 
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När man ska utföra duglighetsstudier vid små serier måste man planera studien noggrant, 

speciellt i de fall man använder sig av styrdiagram för flera olika produkter. När man utför 

duglighetstest vid små serier så menar Griffith (1996) att det finns fyra olika metoder som man 

kan använda sig av. Den vanligaste metoden inom tillverkningsindustrin går ut på att välja den 

produkt som har snävast toleransvidd utav samtliga produkter som ingår i samma 

produktfamilj. Med denna metod utgår man ifrån att en duglig process även kommer att klara 

av att producera resterande produkter inom produktfamiljen som har större toleranser inom 

satta krav.  

 

Det finns två olika typer av test som bör utföras vid en duglighetsstudie, ett som testar 

maskinens duglighet och ett som testar processens duglighet under en längre period (Bergman 

& Klefsjö, 2002). Dessa presenteras i följande två avsnitt. 

3.10.5 Maskinduglighet 

När man kontrollerar maskindugligheten är man endast intresserad av maskinens naturliga 

variation, varför detta test utförs utan någon påverkan från andra faktorer. Detta test utförs 

innan processduglighetstestet, för att säkerställa att variationerna i processen inte beror på 

maskinen. En process kan därför aldrig vara duglig om inte maskinen är det. Johnson och Tisell  

(1989) rekommenderar att man utför maskinduglighetsstudier på 20-100, till fördel 50 detaljer 

som tillverkas i följd. Inga som helst inställningar bör ändras i maskinen under detta test och 

samtliga processparametrar bör hållas så konstanta som möjligt.  

Maskinens duglighet bedöms med hjälp maskinduglighetstalet 𝐶𝑚 och det korrigerade 

maskinduglighetstalet 𝐶𝑚𝑘. Maskinduglighetstalet 𝐶𝑚 står för maskinspridningen och 

toleransvidden, och ger information om maskinen kan uppfylla toleranskraven eller inte. Det 

korrigerade maskinduglighetstalet 𝐶𝑚𝑘 ger information om maskinspridningens läge (Bergman 

& Klefsjö, 2002).  

 

𝐶𝑚 =
𝑈𝐶𝐿 − 𝐿𝐶𝐿

6𝜎
 

 

𝐶𝑚𝑘 = min
𝑈𝐶𝐿 − 𝜇

3𝜎
,
𝜇 − 𝐿𝐶𝐿

3𝜎
 

 

𝐶𝑚 och 𝐶𝑚𝑘 bör ha ett värde >1 för att maskinen ska anses vara duglig. 

3.10.6 Processduglighet  

När man testar processens duglighet, så måste denna studeras under en längre tid för att 

samtliga typer av större variationer ska ha en chans att uppkomma. Under denna studie 

påverkas processen av variationer från maskinen, miljön, operatörer, material, arbetsmetod, 

mätning osv. För att kunna tolka en process duglighet måste denna vara stabil samt 
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normalfördelad, samt inneha en duglig maskin och mätsystem (Bergman & Klefsjö, 2002). 

Rekommendationen är att utföra ett processduglighetstest på minst 50 mätvärden, men till 

fördel 100 mätvärden om detta inte är allt för kostsamt (Deleryd & Vännman, 1998).  

Processens duglighet bedöms med hjälp av det potentiella duglighetsindexet 𝐶𝑝 och det 

korrigerade duglighetsindexet 𝐶𝑝𝑘. Det potentiella duglighetsindexet 𝐶𝑝 står för spridningen 

och toleransvidden, och ger information om processen kan uppfylla toleranskraven eller inte. 

Det korrigerade duglighetsindexet 𝐶𝑝𝑘 ger information om processens centrering (Bergman & 

Klefsjö, 2002). På samma sätt används duglighetsindexena 𝑃𝑝 och 𝑃𝑝𝑘, som istället beskriver 

processens duglighet i nuvarande stund. Dessa har ofta ett högre värde (Minitab ®, 2014b) .  

 

𝐶𝑝 =
𝑈𝐶𝐿 − 𝐿𝐶𝐿

6𝜎
 

 

𝐶𝑝𝑘 = min
𝑈𝐶𝐿 − 𝜇

3𝜎
,
𝜇 − 𝐿𝐶𝐿

3𝜎
 

 

Enligt generella regler ska 𝐶𝑝 och 𝐶𝑝𝑘 bör ha ett värde >1,33 för att processen ska anses 

vara duglig. Däremot bör inte dessa rekommendationer följas vid duglighetsstudier som utförs 

med ett mindre antal mätvärden. I Bilaga 8 visas en tabell för att få fram det verkliga 𝐶𝑝𝑘 för en 

process som är duglig under 95 % av tiden beroende på antalet observationer. Detta blir 1,61 

istället för 1,33 vid studier utförda med endast 50 mätvärden (Kotz & Lovelace, 1998). I figur 

13 visas exempel på tre processer med olika värden på duglighetsindex. 

 

 

Figur 14: Exempel på en duglig process med högt Cp och Cpk, en process med högt Cp och lågt Cpk, samt en 

process med lågt Cpk (Bergman & Klefsjö, 2002).  

 

Deleryd (1998) förklarar att många organisationer inte utför processduglighetsstudier på ett 

korrekt sätt. Han menar att detta beror på problem som i första hand är relaterade till ledningen, 

men även motstånd från personal, metod för genomförande samt praktiska problem. För att 

förhindra att dessa problem uppkommer är det avgörande att ledningen uppvisar engagemang, 

tillför samtliga resurser som behövs och utbildning för att på så sätt röja undan resterande 

problemorsaker.  
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3.11 IMPLEMENTERING AV SPS 

Inom den tidigare forskningen har det presenterats ett flertal olika modeller som beskriver 

processen för en framgångsrik implementering av statistisk processtyrning (Rungasamy m.fl., 

2002; Elg m.fl., 2008; Does m.fl., 1997). Antony och Taner (2003) har skapat en modell 

baserat på en omfattande analys av styrkor och svagheter identifierade i redan existerande 

forskning. I och med detta innefattar deras modell samtliga kritiska faktorer som återfinns i 

tidigare implementeringsmodeller och rekommenderas till alla typer av organisationer. 

Forskarna argumenterar för att de fyra områdena Management, Engineering, Statistical och 

Teamwork är avgörande nyckelfaktorer som bör vara i fokus vid en implementering av SPS. I 

fortsättningen kommer den svenska översättningen till Ledning, Tekniska färdigheter, 

Statistiska färdigheter samt Samarbetsförmåga att användas i rapporten. Faktorerna illustreras i 

Antony och Taners (2003) modell, kallad MEST i Figur 14. 

 

 

 

Figur 15: MEST-modellen med dess fyra kritiska huvudfaktorer definierade (Antony och Taner, 2003). 

 

Nedan presenteras den modell med kritiska faktorer som Antony och Taner (2003) 

argumenterar för är avgörande för en lyckad implementering av SPS baserat på MEST- 

modellen. 

 

Skapa ett utbrett engagemang och förståelse för SPS 

Denna faktor är ofta avgörande att ta hänsyn till vid uppstarten av arbetet med SPS. 

Förståelsen för fördelarna och verktygen inom SPS för kvalitetsarbetet måste finnas från 

ledningsnivå ända ned till operatörerna i verkstaden. På detta sätt skapas en förståelse för 

behovet av SPS, en uppslutning och engagemang på alla nivåer inom organisationen. Viktigt är 
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även ledningens förmåga att hantera motstånd till förändring. Organisationer som lyckats med 

sin implementering har hanterat motstånd genom en ökad och kontinuerlig kommunikation 

med involverad personal, fokus på motivation och utbildning. 

Orsaken bakom en misslyckad implementering är ofta att denna faktor brister bland ledning 

eller verkstadspersonal.  

 

Träning och utbildning med uppföljning 

Utbildning kring SPS bör starta bland ledningen för att sedan fortsätta nedåt ända till 

verkstadspersonalen i organisationen. Utbildningen ska innehålla olika verktyg inom SPS, 

relevant statistik, upprättandet av styrdiagram, de olika typerna av styrdiagram, samt tolkning 

och analys av diagrammen. En viktig del inom utbildningen är att skapa en förståelse för SPS 

som arbetsmetod och dess betydelse för kvalitetsarbetet. Både kort- och långsiktig utbildning 

med regelbunden uppföljning bör ske. Programvaror är rekommenderat att införas först efter att 

grundprinciperna för SPS (varför, vart, när osv.) har introducerats.   

 

Skapa ett tvärfunktionellt SPS-team 

För en effektiv implementering av SPS är det starkt rekommenderat att skapa 

tvärfunktionella team bestående av de två arbetslagen implementeringsteam och styrkommitté. 

Styrkommittén består av en SPS-koordinator, kvalitetschef, produktionschef, inköpschef m.fl. 

Detta team ska ansvara för att öka medvetenheten om SPS, förse med nödvändiga resurser och 

utbildning samt kontinuerligt stöd till SPS-implementeringsteamet.  

Implementeringsteamet ska bestå av operatörer, flödesledare, produktionstekniker, 

underhåll, en SPS-koordinator samt kvalitetsingenjör. Detta team ansvarar för att utföra 

förbättringar samt hantera eventuell instabilitet i processerna. Detta är den viktigaste delen 

inom SPS.  

SPS-koordinatorn bör ha övergripande ansvar över hela implementeringen, och spelar 

därför en avgörande roll. Organisationer som utser en SPS-koordinator upplever färre 

svårigheter vid implementering och tillämpning av SPS. Av vikt är även samarbetet och 

kommunikationen mellan de olika teamen och avdelningarna. 

 

Välj och definiera kritiska processer 

SPS bör inte implementeras på alla processer direkt. Istället rekommenderas att de mest 

kritiska tillverkningsprocesserna prioriteras. Valet bör grundas i vilken betydelse processen har 

i förhållande till kvalitén på färdig produkt, processens stabilitet och kapabilitet. 

I nästa steg ska processen noggrant definieras för att få bättre möjligheter att förstå och 

förbättra processen. 

 

Pilotstudie och kostnadsanalys 

En bra metod vid uppstarten är att först börja med en pilotstudie på en enskild 

tillverkningsprocess och därefter stegvis fortsätta med resterande processer. På detta sätt får 
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man lära hur implementeringsprocessen går till samt erfara utfallet av SPS. Man får även 

möjligheten att utvärdera utfallet från pilotstudien innan man beslutar om SPS är lönsamt att 

fortsätta implementera inom organisationen. Om implementeringen sker i en större skala så 

ökar risken att förbise några av de kritiska faktorer som är avgörande för att lyckas.   

 

Mätsystemanalys 

Variationer inom mätning förekommer i alla processer och är därför viktig att identifiera för 

att försäkra sig om att mätsystemet är kapabelt. En MSA-studie bör utföras i ett tidigt stadie i 

implementeringsprocessen där variationer identifieras och förbättras innan man går vidare till 

nästa steg. Ett allmänt krav är att variationen inom mätprocessen högst får vara 10 % i 

förhållande till toleransgränserna. Om mätsystemet inte är kapabelt måste implementeringen av 

SPS skjutas upp.   

 

Upprättande av styrdiagram 

Antony och Taner (2003) förklarar att valet av styrdiagram är ett avgörande steg för att 

erhålla en framgångsrik implementering, och rekommenderar att man tar hänsyn till följande 

punkter vid upprättandet av styrdiagram: 

 Anpassa den omgivande miljön inför arbetet med styrdiagram 

 Definiera vald process och dess länk till övriga processer 

 Bestäm vilka kvalitetsparametrar som är viktiga att mäta, kontrollera och styra 

 Erhåll förståelse för typen av data som samlas in och välj därefter ett styrdiagram 

anpassat efter detta och processen 

 

Tolkning av styrdiagram – Stabilitet och kapabilitet 

Vid tolkning av styrdiagram rekommenderas att man använder samtliga regler som 

presenterats i avsnitt 3.9.1.1. Dessa bör analyseras för att avgöra om processen är stabil eller 

inte. Vid instabilitet ska bakomliggande orsaker utredas i en problemlösningsprocess, av 

författarna kallad ”out-of-control action plan”. Samtliga orsaker som identifierats ska 

dokumenteras för att enklare förhindra dess uppkomst i framtiden.  

När samtliga variationer eliminerats och stabilitet är uppnått, är nästa steg att avgöra om 

processen är kapabel. Processtabilitet för sig garanterar inte att samtliga variationer är 

eliminerade, varför en utvärdering av kapabiliteten är av stor vikt. Vid eventuell inkabilitet 

rekommenderas användning av avancerade tekniker för eliminering av variationer, som 

exempelvis Taguchi. Utförda förbättringar i processen måste dokumenteras. Därför bör ledning 

införa policys som försäkrar om att kunskap om kritiska processer dokumenteras, utvärderas 

och uppdateras i samband med förändringar i processen. På detta sätt kan orsaker till 

variationer samt dess åtgärd samlas in, vilket på längre sikt ökar möjligheten att hantera 

återkommande variationer på ett effektivt sätt.  
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Montgomery (2005) menar att man utifrån denna typ av dokumentation kan skapa en 

handlingsplan över aktiviteter som ska genomföras när larm indikeras i styrdiagrammen. I 

handlingsplanen ska orsaker till variationer samt åtgärder listas i en naturlig arbetsgång för 

felsökning. 

 

En framgångsrik implementering av SPS innebär en förändring av företagskulturen, 

arbetsmiljön och arbetssätt. Operatören, som har den största kunskapen om processerna, ges ett 

större ansvar över processen när man arbetar enligt SPS. Detta bör uppmärksammas av 

organisationen för att skapa motivation, då det i många fall innebär att det krävs mer av 

operatören i arbetet i jämförelse med tidigare uppgifter (Antony, 2000). 

 

3.11.1 Problem och svårigheter vid implementering av SPS inom organisationer 

Antony och Taner (2003) belyser att en hel del problem och svårigheter uppkommit vid 

implementering av SPS inom organisationer, mycket på grund av att verktyget har en stark 

koppling till styrdiagram och de matematiska aspekterna för ingenjörer som arbetar med 

verktyget. Detta menar forskarna har medfört att många organisationer misslyckats med sin 

implementering då det är många fler faktorer som måste tas till hänsyn för att lyckas. De 

presenterar ett flertal vanliga misstag som tidigare organisationer gjort som de rekommenderar 

att man ser över innan man introducerar SPS inom sin organisation. 

 Bristande engagemang och involvering av ledning 

 Bristande utbildning kring SPS 

 Misslyckande i att hantera styrdiagram på ett korrekt sätt samt utföra nödvändiga 

förbättringsåtgärder för att erhålla stabilitet 

 Bristande kunskaper kring vilka kritiska produktegenskaper eller parametrar som 

kräver kontroll och övervakning 

 Odugligt mätsystem 

 SPS betraktas endast som ett krav från kunden istället för att ses som en möjlighet 

för ökad konkurrenskraft och nöjdare kunder 
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4 RESULTAT  

I detta kapitel presenteras resultaten från nulägesanalysen av kvalitetskontroll och 

existerande variationer i processerna, som tillsammans ger en bakgrund till processernas 

skick. Vidare presenteras valda produktfamiljer och kritiska parametrar samt resultat från 

MSA-studien och de statistiska analyserna av processerna i styrdiagram. Slutligen beskrivs 

de erfarenheter som organisationerna inom benchmarkingen delgav relaterat till 

framgångsfaktorer vid introducering av SPS samt effekter och fördelar av verktyget. 

4.1 Definition av processer 

I detta avsnitt presenteras en definition av de två studerade processerna ”mjukbearbetning” 

och ”finbearbetning” i avgränsat produktionsflöde. Detta genom en nulägesanalys av rutiner för 

kvalitetskontroller, flödesscheman samt identifiering av nuvarande orsaker till variationer och 

ostabilitet.  

4.1.1 Nulägesanalys över rutiner för kvalitetskontroll 

I dagsläget ligger ansvaret för utförande av kvalitetskontroller främst hos den operatör som 

bearbetar produkten i den aktuella operationen. Kvalitetskontroller sker i ett flertal steg vid 

riggning av maskin samt i form av förstabitskontroll, kontinuerliga stickprovskontroller och en 

slutkontroll. Nedan följer en förenklad beskrivning av varje steg  

 

Riggning av maskin 

Vid riggning av maskin förbereder operatören maskinen inför en ny operation. Detta görs 

efter en operationsbeskrivning (OP-beskrivning) innehållande instruktioner om vilka verktyg 

som ska användas, information om chuckhylsa och backar eller annan typ av inspänning, typ av 

material samt programmering av inställningar i maskinen. I detta steg byter operatören även 

samtliga skär i verktygen.  

Riggning av maskinen innehåller många steg och det är därför viktigt att operatören utför 

dessa med noggrannhet för att inte missa något eller utföra felaktig inställning. Operatören 

kontrollerar kontinuerligt att riggningen utförs enligt instruktioner för att försäkra sig om att 

operationen startar korrekt. 

 

Förstabitskontroll 

Förstabitskontrollen går ut på att operatören övervakar tillverkningsprocessen, ofta med en 

nedsatt hastighet, för att garantera att allt går rätt till. När denna detalj bearbetats klart utförs en 

visuell kontroll samt en mätkontroll av samtliga kritiska mått enligt en mätinstruktion och 

detaljritning. Vid avvikelser upprepas detta steg efter kompningar i maskininställningarna. 

Varje specifik detalj har en egen utformad mätinstruktion med information om toleransgränser 

samt typ av mätdon som ska användas till respektive mätpunkt. Förstabitskontrollen i 

finbearbetning utförs i vissa fall i verkstadens mätrum.  
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Stickprovskontroll 

Stickprovskontrollen utförs kontinuerligt under bearbetningen för att försäkra att inga 

variationer har uppstått som påverkar detaljens kvalité. Antalet stickprovskontroller som utförs 

avgörs av operatören och baseras ofta på erfarenheter kring varje specifik detalj som bearbetas.  

Det finns inga instruktioner kring vilken frekvensen kontrollen ska utföras efter, utan detta 

varierar beroende på detalj, ansvarig operatör samt operationens komplexitet. 

Stickprovskontrollen utförs i from av en visuell kontroll samt mätning av ett begränsat antal 

kritiska mått från mätinstruktionen och detaljritning. Dessa mått är inte markerade specifikt för 

stickprovskontroll i mätinstruktionen, utan operatören avgör vilka mått som ska kontrolleras i 

detta steg. 

Vid finbearbetning utförs stickprovskontroll på varje till ca var tredje detalj. Detta är en 

mycket högre frekvens i jämförelse med mjukbearbetning, eftersom det är den sista 

operationen. 

 

Slutkontroll 

Slutkontrollen utförs på samma sätt som förstabitskontrollen, dvs. visuell kontroll samt 

mätning av samtliga kritiska mått i mätinstruktionen.  

I vissa fall utförs en sista slutkontroll i mätrummet. 

 

Nedan illustreras ovan beskrivna steg som ingår i den nuvarande kvalitetskontrollen i 

tillverkningsprocesserna. 

 

Figur 16: Beskrivning av process över nuvarande kvalitetskontroll 

 

 

4.1.1.1 Flödesschema över mjuk- och finbearbetning 

De båda tillverkningsprocesserna med identifierade kvalitetskontroller i studerat 

produktionsflöde illustreras i detalj i två flödesscheman. Se Bilaga 9 för flödesschema över 

mjukbearbetningen samt Bilaga 10 för flödesschema över finbearbetningen.  

 

  

Riggning av 
maskin 

Förstabitskontroll Stickprovskontroll Slutkontroll 
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4.1.2 Identifiering av orsaker till variationer och ostabilitet 

I detta avsnitt presenteras resultaten från workshopen där orsakerna till variationer i 

processen identifierades. Dessa redogörs i tabeller uppdelat efter de sex huvudorsakerna 

Material och utrustning, Arbetsmetod, Arbetsmiljö, Människa, Ledning och Maskin. Under 

varje tabell ges en mer detaljerad förklaring till de orsaker som, av deltagarna i workshopen, 

röstats fram som viktigast och diskuterats mer djupgående. 

 

4.1.2.1 Material och utrustning 

Tabell 3: Orsaker till variationer i processerna som beror på material och utrustning, rankade efter 

antalet röster i workshopen. 

Orsak till variation Antal röster 

Svårbearbetat material* 14 

Fel inställningar i program* 5 

Dåliga skär * 4 

Fel mätutrustning 3 

Bristfälliga instruktioner av verktyg vid ställ 3 

*Analyserats djupare 

 

Svårbearbetat material: Vissa material var för svårbearbetade vilket medför att problem 

uppstår under bearbetning som orsakar variationer i processen. Operatörerna menade att det 

krävs bättre utrustning för att hantera dessa typer av material. 

 

Fel inställningar i program: Programmen i maskinerna var inte fullt uppdaterade till alla 

typer av detaljer. Detta gäller speciellt de detaljer som körs sällan och som därför också är 

svårast att bearbeta. Operatörerna efterfrågade utsatt tid för att utföra sådana typer av 

förbättringar, då man upplevde att all tid endast är till för bearbetning och inte kände förtroende 

från ledningen att arbeta med detta. Man ville även att dessa programinställningar utförs 

noggrant vid varje införande av nya detaljer.  

 

Dåliga skär: Skären som används är inte alltid anpassade efter tillverkningsprocessen. I 

mjukbearbetningen hade man mycket problem med skär som slits snabbt och går av mitt i 

bearbetningsprocessen. Operatörerna ville lägga ner mer tid på att analysera skärtrender för att 

kunna införa skärbyten i arbetsinstruktionerna och rutinerna. 
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4.1.2.2 Arbetsmetod 

Tabell 4: Orsaker till variationer i processerna som beror på arbetsmetod, rankade efter antalet 

röster i workshopen. 

Orsak till variation Antal röster 

Bristfällig instruktion och IK*  14 

För många som ändrar inställningar i program* 6 

Saknas ett standardiserat arbetssätt  5 

Ej optimal utrustning/verktyg för metod 3 

Personalvariation 3 

*Analyserats djupare 

 

Bristfälliga instruktioner och IK-bilder: Operatörerna berättade att instruktionernas 

innehåll var olika beroende på detalj. Detta gällde allt från hur uppspänningen ska utföras till 

vilka mått som ska mätas vid kvalitetskontroll. Operatörerna menade att för många olika 

personer har behörigheten att ändra i instruktionerna, vilket har medfört att dessa blivit 

otydliga. De menade även att ett problem är att instruktionerna endast är anpassade till 

ordinarie personal som har lång erfarenhet av processerna och detaljerna. För en person som 

inte är van, så är instruktionerna bristfälliga.  

Operatörerna ville lägga ned mer tid på att finna brister i instruktionerna och tyckte att 

dessa kan utvärderas av andra avdelningar eller extrapersonal. De såg även en lösning i att utse 

en specifik person som ansvarar över redigering av mätinstruktioner så att dessa blir likvärdiga. 

 

För många olika personer som utför förändringar i program: Operatörerna upplevde att 

programmeringen i maskinerna ser ut på olika sätt och ibland är felaktig när man ska köra en 

ny detalj. Detta menade de beror på att olika personer har behörigheten att utföra förändringar i 

programmen, och gör detta på olika sätt. Operatörerna efterfrågade att metoden vid 

programmering standardiseras för att reducera variationerna som uppstår p.g.a. detta problem.  

4.1.2.3 Arbetsmiljö 

Tabell 5: Orsaker till variationer i processerna som beror på arbetsmiljö, rankade efter antalet röster 

i workshopen. 

Orsak till variation Antal röster 

Rörig/ostädad arbetsplats* 11 

Stress* 9 

Mätplats ej avskild från gradbänk/spån 3 

Gradning utanför maskin 3 

*Analyserats djupare 
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Rörig och ostädad arbetsplats: Operatörerna ansåg att arbetsplatsen ibland var städad men 

vid andra tillfällen rörig, vilket ökar sannolikheten för att variationer ska uppstå i processen. De 

hade nyligen påbörjat arbetet med 5S, men menade att ordningen på arbetsplatsen ändå 

varierade för mycket. När nästa person och operation i tillverkningskedjan får smutsigt eller 

ostädat material medför det ofta variationer och onödiga problem i processen. Vikten av detta 

är viktig att belysa och operatörerna ansåg att 5S-arbetet även måste återkopplas mer och 

införas i de dagliga rutinerna. 

 

Stress: Ett flertal av operatörerna var eniga om att de ofta känner sig stressade i sitt arbete, 

då de har många kringuppgifter som inte är inräknade i bearbetningstiden för varje jobb. I och 

med att många processer är ostabila, vilket medför mycket problematik och extra tid för 

problemlösning, förekommer det att man inte hinner med alla arbetsuppgifter och omedvetet 

slarvar med exempelvis kvalitetskontroller. Detta menar operatörerna måste ses över för att 

motverka sådana brister i arbetsmetoden och tillverkningsprocessen. 

 

4.1.2.4 Människa 

Tabell 6: Orsaker till variationer i processerna som beror på människan, rankade efter antalet röster 

i workshopen. 

Orsak till variation Antal röster 

Brist på motivation/intresse* 8 

Stressade operatörer gör lätt fel 6 

Mäter ej tillräckligt ofta* 5 

Brist på kommunikation* 4 

Otillräckliga kunskaper 4 

*Analyserats djupare 

 

Brist på motivation och intresse: Operatörerna berättade att mycket av avvikelserna i 

processerna kunde bero på att man kände en bristande motivation för vissa typer av 

arbetsuppgifter. Detta menade de har en påverkan på alla övriga huvudorsaker till variationer. 

De efterfrågade bättre feedback inom arbetsgruppen och ledningen, samt bättre uppföljning 

från ledning för att visa att gruppernas arbete och problem är av betydelse. De förklarade att 

engagemanget bland operatörerna skulle öka om en möjlighet gavs till att få en bättre förståelse 

och kunskaper kring problem och arbetssätt. 

 

Mäter ej tillräckligt ofta: Operatörerna menade att man ibland slarvade med mätkontroller 

p.g.a. att man har för mycket att göra eller att det saknas motivation. De menade att många blir 

”hemmablinda” och förlitar sig på att bristerna som uppstår, för att man glömt utföra vissa steg 
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i arbetsprocessen, fixas till i nästa operation. Operatörerna förklarade att detta kan motverkas 

genom att vikten av mätningen uppmärksammas mer, och att man jobbar mer med att öka 

motivation och kunskaper som berör detta område. 

 

Brist på kommunikation: Operatörerna berättade att det inte sker någon större 

kommunikation mellan de olika arbetsgrupperna och avdelningarna i verkstaden. Många var 

inte medvetna om hur nästa eller föregående operation i tillverkningsprocessen gick till eller 

vad dessa grupper hade för arbetsrutiner. Operatörerna var positiva till att mer kommunikation 

bör ske över gränserna för att lära mer av varandra och dela kunskaper. 

 

4.1.2.5 Ledning 

Tabell 7: Orsaker till variationer i processerna som beror på ledning, rankade efter antalet röster i 

workshopen. 

Orsak till variation Antal röster 

Oklar planering och hoppig körplan* 14 

Bristande kommunikation* 5 

Bristande styrning - alla ska göra det dem ska 4 

Personal flyttar 3 

*Analyserats djupare 

 

Oklar orderplanering och hoppig körplan:  

Operatörerna berättade att de upplevde att orderplaneringen var väldigt oklar och ”hoppig”. De 

menade att ordningen i körplanen förändras väldigt ofta, vilket medför att de ofta måste avbryta 

ett pågående arbete för att starta ett annat jobb med högre prioritet. De menade att detta störde 

stabiliteten i processen, minskade på motivationen samt stressade operatörerna som påstod att 

de inte har någon förståelse för varför planeringen ser ut på detta sätt. De efterfrågade ett ökat 

samarbete med planerarna, vilket de trodde skulle medföra att båda sidor får bättre förståelse 

för hur den nuvarande planeringen påverkar produktionen och kan förbättras.   

 

Bristande kommunikation: (se även punkt i avsnitt 4.1.2.4 Människa). Operatörerna 

efterfrågade mer kommunikation från ledningen för att få en större förståelse för vissa 

upplevda problem och svårigheter som påverkar operatörernas arbete. 
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4.1.2.6 Maskin 

Tabell 8: Orsaker till variationer i processerna som beror på maskiner, rankade efter antalet röster i 

workshopen. 

Orsak till variation Antal röster 

Dåligt underhåll* 13 

Sned och sliten maskin 6 

Fel maskin till aktuell operation 4 

Fel i programvara/programmeringssätt 3 

Ej tillräckligt stabil för process/Håller ej mått 3 

*Analyserats djupare 

 

Dåligt underhåll: Deltagarna var eniga om att underhållet var bristfälligt i produktionen. 

De menade att detta utfördes allt för sällan och inte med den noggrannhet som krävs för att 

hålla maskiner och verktyg i sitt bästa skick. De ville ha ett ökat förebyggande underhåll för att 

hålla en jämn nivå över hela året samt avsatt tid för detta utanför bearbetningstiden.  

 

4.2 Val av detaljer och parametrar 

I denna studie studerades de tre olika produktfamiljerna Spolhuvud, Borrbussning och 

Tätningshus. Spolhuvudet var den produktfamilj med högst kassationskostnader och upplevda 

variationer i mjukbearbetningen, inom det avgränsade produktionsflödet. Borrbussningen var 

den produktfamilj som tillverkades i störst serier i det studerade produktionsflödet. 

Tätningshuset var en av de produktfamiljer med högst kassationskostnader i finbearbetningen 

som tillverkades i en relativt hög volym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 17: Bild på en detalj ur produktfamiljen Spolhuvud, Borrbussning och Tätningshus 
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Se Tabell 9 för övergripande information om valda produktfamiljer. I Bilaga 11 presenteras 

ytterligare information om kassationskostnader och årlig tillverkningsvolym.  

Se Bilaga 12-14 för mätinstruktioner med markerade kritiska parametrar. 

 

Tabell 9 Studerade produktfamiljer uppdelade efter bearbetningsgrupp, artikelnr. samt antal kritiska 

parametrar 

Produktfamilj Bearbetningsgrupp Artikelnr. Antal 

kritiska 

parametrar 

Noggrannhet 

vid 

mätkontroll  

Tätningshus Finbearbetning 7280 3 Tusendelar 

 Finbearbetning 6080 3  

Borrbussning Mjukbearbetning 6801 3 Hundradelar 

 Mjukbearbetning 6001 3  

Spolhuvud Mjukbearbetning 4405 5  

 Mjukbearbetning 1201 5  
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4.3 Mätsystemanalys 

För att få en uppfattning om mätmetoden som används vid kvalitetskontroller av de 

studerade produktfamiljerna var duglig, utfördes en mätsystemanalys (MSA). I denna 

undersöktes variationen i mätningen i förhållande till toleransvidden, samt repeterbarheten och 

reproducerbarheten. De generella reglerna för utvärdering av mätduglighet i avsnitt 3.8 

användes för att avgöra om mätsystemet var dugligt. Detta innebär kravet på en variation på 

mindre än 30 % jämfört med toleransvidden. 

Resultaten illustreras i Tabell 10 för mjukbearbetningen och Tabell 11 för finbearbetningen. 

Dessa tabeller är konfidentiella i denna rapport. 

Tabell 10: Resultat MSA-studie för mjukbearbetningsgruppen 

 

Mätdon 

 

Mätpunkt Total Gage 

R&R 

Variation(%) 

 

Repeterbarhet 

Variation (%) 

 

Reproducerbarhet 

Variation (%) 

Mikrometer 1 Utvändig diameter 18,02 16,46 7,33 

Hålindikator Invändig diameter 0 0 0 

Skänkelmätur Invändig diameter i spår 146,21 60,43 144,14 

 

Resultatet i Tabell 10 visar att mätning med mätdonen mikrometer 1 och hålindikator, 

enligt regler för utvärdering av mätduglighet har en acceptabel variation. Mätning av liknande 

mätpunkter med dessa mätdon bör därmed kunna användas vid insamling av mätdata för 

analyser i styrdiagram.  

Skänkelmäturet hade en oacceptabel variation i förhållande till toleransvidden och kräver en 

åtgärd.  Resultatet visar att det uppstår en variation på 60 % av toleransen vid upprepade 

mätningar av samma operatör (repeterbarhet) och en variation på 144,14% när olika personer 

mäter samma detalj ett flertal gånger. Detta innebär att man bör se över både operatörernas 

skicklighet samt främst mätprocess och mätdon. Variationen vid mätning med skänkelmäturet 

illustreras i Bilaga 15 för att ge en tydligare bild av variationen i reproducerbarhet och 

repeterbarhet. 

 

Resultatet i Tabell 10 visar att endast mätning med mätdonen mätpistol och spårmätare 

hade en acceptabel variation när mätning utförs av ordinarie operatörer. Variationen ökade 

nämnvärt för mätning med spårmätare när resursens mätningar räknades in. Operatörens 

skicklighet i att hantera mätdonet bör ses över för att minska på variationen i och med det höga 

värdet i repeterbarhet.  
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Resultatet för mätning av utvändig diameter med de tre olika mätdonen mikrometer 1, 

mikrometer 2 samt indikerande hakmått hade en oacceptabel variation och kräver åtgärder om 

man vill arbeta med SPS. Operatörernas skicklighet i att använda mätdonen, främst resursens, 

samt mätprocessen och typ av mätdon som används för mätning med en noggrannhet på 

tusendelar bör ses över för att erhålla ett dugligt mätsystem. 

Variationen vid mätning med mikrometer 1 illustreras i Bilaga 16 för att ge en tydligare bild 

av variationen i reproducerbarhet och repeterbarhet. Mikrometer 1 är ett mätdon som ofta 

används vid mätkontroller av utvändiga diametrar i finbearbetningen och är därmed avgörande 

för kvalitén hos tillverkade detaljer. 

Tabell 11: Resultat MSA-studie för finbearbetningsgruppen 

 

Mätdon 

 

Mätpunkt Total Gage 

R&R 

Variation(%) 

 

Repeterbarhet 

Variation (%) 

 

Reproducerbarhet 

Variation (%) 

Mikrometer 1  

utan resurs 

med resurs 

Utvändig diameter  

71,08 

72,52 

 

25,78 

53,26 

 

66,24 

49,22 

Mikrometer 2 

utan resurs  

med resurs 

Utvändig diameter  

96,45 

112,00 

 

17,30 

35,54 

 

94,88 

106,21 

Indikerande 

hakmått 

utan resurs 

med resurs 

Utvändig diameter  

38,32 

95,31 

 

9,99 

14,12 

 

36,99 

94,26 

Mätpistol  

utan resurs 

med resurs 

Invändig diameter  

- 

8,99 

 

- 

7,58 

 

- 

4,83 

Spårmätare 

uran resurs 

med resurs 

Invändig diameter i 

spår 

 

26,79 

59,98 

 

15,28 

59,84 

 

22,00 

4,12 
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4.4 Upprättning av styrdiagram vid små serier 

I detta avsnitt kommer resultat presenteras över hur man kan upprätta styrdiagram 

anpassade för små serier, dvs. men flera olika detaljer i ett och samma diagram. Z-diagram har 

använts för individuella mätvärden och Z-bar- och W-diagram har använts för provgrupper. I 

avsnittet kommer en detaljerad beskrivning av resultaten för ett längdmått i produktfamiljen 

Spolhuvud samt ett utvändigt mått från produktfamiljen Tätningshus att illustreras för att visa 

exempel på två olika fall.  

De fall som presenteras som exempel är ämnade att ge läsaren en större förståelse för 

resultatet för samtliga studerade detaljer som presenteras i slutet av detta avsnitt i tabellform. 

4.4.1 Z-diagram för individuella mätvärden 

I figur 17 presenteras ett Z-diagram för individuella värden som tagits fram enligt 

beräkningarna i avsnitt 3.9.2.2. I detta diagram har de båda olika typerna av Spolhuvud 1201 

och 4405 sammanförts i ett och samma diagram och beskriver tillsammans processens beteende 

för längdmåttet. Diagrammet är uppdelat i fyra delar, där en tjock linje markerar en batch med 

ny produkt och en tunn linje markerar en ny batch med samma typ av produkt. Artikelnummer 

och batchnummer är utskrivet längst upp i diagrammet. 

Variationerna i dagrammet vid punkt, 3, 113, 120 och 145 berodde på att materialet inte 

matades fram av maskinen, vilket ledde till att detaljen blev för kort och skrotades.  

 

 

Figur 18: Z-diagram för Spolhuvud 1201 och 4405 längdmått. I figuren är det markerat i vilken 

ordning de olika detaljerna har bearbetats, uppdelat i 4 delar. 
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4.4.2 Zed-bar och W-diagram för provgrupper 

I figur 18 presenteras ett Z-bar och W-diagram för provgrupper som tagits fram enligt 

beräkningarna i avsnitt 3.9.2.1. I detta diagram har de båda olika typerna av Tätningshus 7280 

och 6080 sammanförts i ett och samma diagram. 

Diagrammet är uppdelat i två delar, där en tjock linje markerar en batch med ny produkt. 

Artikelnummer och batchnummer är utskrivet längst upp i diagrammet. 

 

 

Figur 19: Z-bar och W-diagram för måttet utvändig diameter på tätningshus 7280 och 6080. I 

figuren är det markerat i vilken ordning de olika detaljerna har bearbetats, uppdelat i 2 delar. 

 

Orsak till variation Larmpunkt,  

Zbar-diagram  

Larmpunkt,  

W-diagram 

Antal larm 

Justering  13, 21, 23 31 4 

Skiftbyte till resurs 

(vid p. 14 och 27 ) 

15, 27-28, 30-31  5 

7280-batch 1 6080-batch 2 
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4.4.3 Autokorrelation 

Första utvärderingen som gjordes av mätdatat var ett autokorrelationstest. I Figur 19 och 20 

nedan presenteras ett exempel på två olika fall av autokorrelation. Resultat visas för de två 

olika produktfamiljerna Spolhuvud och Tätningshus. Figur 19 visar en positiv autokorrelation 

för en utvändig diameter på Spolhuvud, och kräver därför en åtgärd för att motverka falsklarm i 

ett styrdiagram.  Figur 20 illustrerar en icke signifikant autokorrelationen för måttet utvändig 

diameter på Tätningshuset, vilket är eftersträvansvärt. 
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Figur 21: Mätvärden för Tätningshus utvändig diameter som inte visat på någon 

autokorrelation och innehar därmed inget beroende mellan mätvärden. 
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Figur 20: Mätvärden för Spolhuvud utvändig diameter som visar en hög autokorrelation till 

och med Lag 5. Detta innebär att mätvärden med 6 tidpunkter emellan kan anses oberoende. 
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4.4.4 Normalfördelning 

Ingen av de studerade produktfamiljerna hade mätvärden som var normalfördelade, varför det i 

detta avsnitt visas två olika exempel på icke normalfördelad data. Nedan visas 

normalfördelningen för Spolhuvud längdmått i Figur 23 och 24, samt tätningshus utvändig 

diameter i Figur 21 och 22. Normalfördelningen har kontrollerats med ett Anderson-Darling 

normalitetstest samt histogram.  
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Figur 22: Anderson-Darling normalitetstest med resultat p<0,005 vilket 

innebär att datat inte är normalfördelat 

Figur 23: Histogram som illustrerar datafördelningen 
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Figur 25: Histogram som illustrerar datafördelningen 

Figur 24: Anderson-Darling normalitetstest med resultat p<0,005 

vilket innebär att datat inte är normalfördelat 
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4.4.5 Översikt över resultat för samtliga produktfamiljer 

I följande tabeller presenteras resultaten för samtliga studerade parametrar inom varje 

produktfamilj. Resultat från tester av autokorrelation, normalfördelning, samt statistisk jämvikt 

som utförts i Minitab presenteras i tabellerna.  

I Tabell 12 visas resultaten från analys av Zbar- och W-diagram för de två olika detaljerna 

7280 och 6080 inom produktfamiljen Tätningshus som tillverkas i finbearbetningen. 

Styrdiagrammen för respektive mätpunkt presenteras i Bilaga 18. Analys av variationerna som 

hamnat utanför styrgränserna i diagrammen visar på att de flesta variationer uppstår vid 

skiftbyte till resursoperatören som inte har samma vana som en ordinarie operatör. 

Styrdiagrammen visar även tecken på att processen inte är centrerad och kan styras närmare 

målvärdet för att uppnå stabilitet.  

 

Tabell 12: Tätningshus artnr. 7280 och 6080 

 

  

Mått 

nr 

Mätpunkt Auto-

korrelation 

Normal-

fördelning 

Statistisk 

jämvikt 

Process- 

duglighet 

 

1 

 

Utvändig 

diameter 

 

Nej 

 

Nej 

 

Endast 7280 är 

stabil 

 

- 

 

2 

 

Invändig 

diameter 

 

Nej 

 

Nej 

 

Ett flertal större 

avvikelser 

kräver djupare 

analys 

 

 

 

 

- 

3 Längdmått Ja  

(åtgärdad) 

Nej Ett flertal större 

avvikelser 

kräver djupare 

analys 

 

- 
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I Tabell 13 visas resultaten från analys av Z-diagram för de två olika detaljerna 1201 och 

4405 inom produktfamiljen Spolhuvud som tillverkas i mjukbearbetningen. Styrdiagram för 

respektive mätpunkt presenteras i Bilaga 17. Analys av variationerna som hamnat utanför 

styrgränserna i diagrammen visar på att dessa processer påverkas av ett flertal variationer som 

förklarar de höga kassationskostnaderna. Variationer orsakas främst av trasiga vändskär, 

verktygshaverier samt vid skiftbyten, vilket tyder på en icke standardiserad arbetsmetod. 

Styrdiagrammen i Bilaga 17 visar tecken på att processen blivit stabilare för majoriteten av 

mätpunkterna under den fjärde batchen.  

 

 

Tabell 13: Spolhuvud 1201 & 4405 

 

  Mått

nr 

Mätpunkt Auto-

korrelation 

Normal-

fördelning 

Statistisk 

jämvikt 

Process-

duglighet 

1  Utvändig 

diameter1 

Ja 

(åtgärdad) 

Nej Nej - 

2 Utvändig diameter 

i spår 

Ja 

(åtgärdad) 

Nej Nej - 

3 Utvändig 

diameter2 

Ja 

(åtgärdad) 

Nej Nej - 

4 Invändig diameter i 

spår 

Ja 

(åtgärdad) 

Nej Nej - 

5 Längdmått Nej Nej Nej - 
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I Tabell 14 visas resultaten från analys av Zbar- och W-diagram för de två olika detaljerna 

6001 och 6801 inom produktfamiljen Borrbussning som tillverkas i mjukbearbetningen. 

Styrdiagram för respektive mätpunkt presenteras i Bilaga 19. Analys av variationerna som 

hamnat utanför styrgränserna i diagrammen visar på att dessa processer främst påverkas av 

variationer som uppstår vid skiftbyten, vilket tyder på en icke standardiserad arbetsmetod för 

hantering och styrning av processen.  

 

Tabell 14: Borrbussning 6001 och 6801 

 

 

I Tabell 15 presenteras de händelser som dokumenterats av operatörerna under arbetet i 

processerna. Tabellen illustrerar skillnaderna i variationer mellan de tre produktfamiljerna, där 

Spolhuvudet tydligt påverkas av betydligt fler händelser i jämförelse med de två övriga 

produktfamiljerna.  

Tabell 15: Händelser som skett i processerna som dokumenterats av operatörerna under arbetet  

Produkt-

familj 

Antal 

trasiga 

skär 

Antal 

Skift 

Antal 

verktygs

haveri  

Vibrationer i 

maskin 

Spån 

krångel 

Antal 

Justeringar 

Antal 

Skrot 

Tätningshus - 4 - - - 25 0 

Spolhuvud 31 17 8 2 Alla 

batcher 

29 13 

Borrbussning - 9 - - - 11 0 

  

Mått

nr 

Mätpunkt Auto-

korrelation 

Normal-

fördelning 

Statistisk 

jämvikt 

Process- 

duglighet 

1  Utvändig 

diameter 

Ja 

(åtgärdad) 

Ja Nej - 

 

2 

 

Invändig 

diameter 

 

Ja 

(åtgärdad) 

 

Nej 

 

Endast 6801 är 

stabil 

 

- 

3 Längdmått Ja 

(åtgärdad) 

Nej Processen 

påverkas av 

mindre avvikelser 

- 



59 

 

4.5 Benchmark 

I följande avsnitt presenteras resultaten från intervjuerna som utfördes på fyra företag inom 

fordonsindustrin. I avsnittet presenteras de erfarenheter och faktorer som respondenterna 

framhävt som avgörande vid införande och arbete med SPS. Resultaten presenteras uppdelat i 

”Framgångsfaktorer vid implementering av SPS” och ”Fördelar och effekter med SPS”. 

 

4.5.1 Framgångsfaktorer vid implementering av SPS 

”Man måste ha ett tydligt mål och en hållbar strategi som förmedlas till hela 

organisationen”. Samtliga respondenter förklarade att en organisation som vill införa SPS 

tidigt måste definiera vad man har för mål med införandet, vilken nytta man förväntar sig av 

verktyget samt hur man ska få personalen att förstå hur viktig implementering är. Detta måste 

förmedlas på ett sätt så att samtliga involverade i organisationen tilltalas av målet och 

verktygets betydelse för organisationen. En respondent menar att SPS är en livsstil, och för att 

lyckas måste man skapa en hållbar strategi och en stabil plattform med de kunskaper som krävs 

inom området. Ett misstag många gör är att ha för bråttom med införandet och lägger därför 

inte tillräckligt med tid på detta steg. Respondenten menar att deras implementeringsförsök 

fallerat ett flertal gånger just på grund av detta misstag, som medfört att verktyget istället fått 

en negativ klang inom organisationen. 

 

”Efterfrågan och stöd från ledningen är avgörande”. Flera respondenter poängterade att 

ledningens stöd och efterfrågan var avgörande för att visa att personalens arbete under 

implementeringen är av betydelse för organisationen. Ledningen måste visa att de tänker ge 

personalen den tid som krävs för att uppnå framgång och förse med de resurser som krävs. 

Utan denna typ av stöd kommer personalen inte tro på behovet och betydelsen av verktyget, 

vilket i sin tur minskar på motivationen. 

 

”Viktigt att få med sig personalen”. En av respondenterna förklarade att ett misstag de gjort 

är att de inte har tänkt på att involvera personalen redan vid start, vilket har försvårat deras 

implementeringsprocess. Vid förändringar möter man alltid motstånd. För att förhindra detta är 

det viktigt att lägga ned mycket tid på att ständigt följa upp arbetet, uppmuntra personalen, ge 

feedback och återkoppling på deras arbete under implementeringen. Produktionsledare och 

produktionstekniker har även en avgörande roll vid införandet av SPS. Därför är det är viktigt 

att dessa inser vikten av verktyget och är med och driver projektet framåt för att övertyga 

personalen om behovet.    

 

”Behovet av SPS ska vävas in i organisationen”. En av respondenterna som har haft lång 

erfarenhet av att försöka implementera SPS förklarar att en nyckelfaktor är att väva in SPS i 

hela organisationen. Respondenten menar att alla inom organisationen måste inse behovet av 
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att införa och arbeta med SPS i processerna. Respondenten poängterar även att detta måste 

byggas upp med kunskaper nedifrån, från verkstadsgolvet, och inte komma som ett krav från 

ledningen. Om personalen själva ges möjligheten att upptäcka behovet och nyttan med 

införandet har man en stor fördel. 

 

”Utse en SPS-koordinator”. Det var en samstämmighet kring betydelsen av att utse en 

SPS-koordinator som har det övergripande ansvaret över implementeringen samt ser till att 

driva projektet framåt. Vägen till att få verktyget att fungera tar tid och man stöter på många 

hinder och svårigheter på vägen. Utan en person som ständigt driver och pushar arbetet framåt 

finns risken att implementeringen istället rinner ut i sanden. Flera av respondenterna förklarade 

att de troligtvis inte hade lyckats med sin implementering utan en drivande koordinator.  

 

”Det tar tid att bygga upp rätt erfarenheter”. Något viktigt att vara medveten om, redan 

från start, är att implementeringen av SPS tar lång tid. Det tar tid att bygga upp de erfarenheter 

och kunskaper som krävs innan man upplever framgång med verktyget.  En respondent menar 

att ett av de störta misstagen man kan göra är att köpa in ett system och bara köra igång. Om 

inte alla, ända från ledningen ner till verkstadsgolvet, är beredda på att det kommer ta tid 

kommer inte organisationen hinna skaffa rätt kunskaper för att lyckas med implementeringen. 

En respondent menar att själva beredningsarbetet som främst går ut på att bygga upp 

erfarenheter kring processerna och SPS, är den svåraste biten under implementeringsprocessen. 

 

”Börja med att bara lära känna processerna”. Samtliga respondenter menar att det i 

uppstarten är viktigt att endast försöka lära känna sina processer och lära sig hur man utnyttjar 

insamlade mätvärden på rätt sätt. Man måste få kunskaper om hur processerna beter sig, hur 

olika processer och parametrar påverkar varandra, hur trenderna ser ut osv.. Flera av 

respondenterna poängterade att detta steg får en utökad betydelse just vid småserietillverkning. 

Detta eftersom att små serier innebär att det tar längre tid att få tillräckligt med statistisk för att 

få svar på dessa frågor om processerna. Erfarenheterna måste byggas upp genom att samla in 

och se över mätdata över en längre tid. 

 

”Det krävs en tillförlitlig mätmetod innan man startar igång”.  Samtliga respondenter 

nämnde att ett dugligt mätsystem är en avgörande faktor för att kunna utnyttja SPS. Utan ett 

dugligt mätsystem är inte informationen i styrdiagrammen tillförlitlig. Det första steget en 

organisation måste göra innan implementeringen av SPS, är att se över om mätmetod, 

mätrutiner och mätdon är tillräckligt duglig. En av respondenterna berättade att de förändrade 

hela sitt mätsystem i samband med implementeringen av SPS för att kunna nyttja verktyget till 

max. Respondenten menar att ”man ska se till att ingen kan mäta fel”. Mätdugligheten är även 

något som måste ses över och kontrolleras regelbundet inom organisationer som har tillämpat 

SPS. 
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”Genomför utbildning så tidigt som möjligt”. Det är viktigt att genomföra utbildning i god 

tid för att få med sig personalen i implementeringen, få dem att förstå tänket bakom SPS samt 

vikten och behovet av det. Utbildning bör börja i ledningsnivå och sedan nedåt till 

verkstadsgolvet. En respondent menade att det är fördelaktigt att inte genomföra hela 

utbildningen i en enda sittning, utan att personalen ska få olika typer av utbildningar beroende 

på vart man ligger i implementeringsprocessen. Flera av respondenter var eniga om att ett bra 

sätt att skapa en förståelse för verktyget hos operatörerna är att börja med att låta dem föra in 

mätvärden i plottdiagram på papper. På detta sätt lär sig operatörerna verktyget från grunden 

och ser tydligt hur deras arbete i processerna visualiseras i diagrammet steg för steg. 

 

”Börja där det finns intresse”. Samtliga respondenter var eniga om att man inte ska införa 

SPS i de processer som har störst behov utav det. Man ska istället starta där det finns ett 

intresse och nyfikenhet hos personalen. En respondent förklarade att detta kan vara avgörande 

för om personalen lyckas ta sig igenom hela implementeringsprocessen ända till ”Aha-

upplevelsen”, vilket är den fas då personal förstår och tar till sig verktygets nytta för 

organisationen. På detta sätt sprider sig erfarenheterna kring användandet av SPS och skapar 

nyfikenhet hos resterande personal. 

 

”Identifiera kritiska parametrar”. Något som är avgörande för att lyckas med SPS, är att 

redan i starten identifiera kritiska parametrar hos de detaljer man vill följa upp. De kritiska 

parametrarna är de mått som styr detaljens kvalité och funktion. Viktigt är även att inte 

fokusera på allt för många parametrar, då det medför en risk för att det blir allt för mycket 

siffror att hålla koll på.  

 

”Tänk på att inte komplicera det”. Respondenterna förklarade att man behöver uppleva 

framgång tidigt i implementeringsprocessen för att inte tappa motivationen. De var eniga om 

att man ska starta implementeringen på processer som inte har för mycket variationer och 

problem, utan istället börja med processer där man kan utföra mindre förbättringar. En 

respondent menar även att man ska tänka på detta när man väljer antalet detaljer och kritiska 

parametrar, dvs. börja följa enklare mått som diametrar och längdmått för att sedan gå över till 

mer komplicerade parametrar. Det är även viktigt att börja i en mindre skala för att hinna med. 

 

”Processen måste vara stabil”. Samtliga respondenter förklarade att man måste ta reda på 

om processerna är stabila innan man inför SPS. Om de processer man ska införa SPS på inte är 

stabila har man ingen nytta av verktyget. Då måste man istället fokusera på förbättringsarbete 

innan man inför SPS i processerna. Genomförande av maskin- och processduglighetstest är ett 

första steg för att analysera processerna. Processens stabilitet och duglighet bör dokumenteras 

och följas upp regelbundet, rekommenderat varje månad, för att se hur processerna utvecklas 

över tid och vart det krävs åtgärder. 
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”Utför en pilotstudie”. Samtliga respondenter var eniga om att en bra metod vid 

implementering av SPS är att genomföra en pilotstudie. Det ger en möjlighet till att utvärdera 

om SPS ger nytta i organisationens processer, se hur personalen hanterar förändringen samt 

lära av sina egna misstag och framgångar innan man implementerar verktyget i en större skala.  

 

”Vänta med att införa en programvara”. En respondent berättade att det finns otroligt 

många olika programvaror för analys av mätdata. Respondenten menade att det är bra att testa 

på och utvärdera ett flertal olika program för att hitta det som passar organisationen bäst, och 

inte ha för bråttom med detta. En annan respondent menar även att det i början kan vara en 

fördel att utföra samtliga steg utan någon avancerad programvara för att verkligen lära sig 

styrdiagrammens uppbyggnad från grund, och på så sätt skapa en djupare förståelse. 

Exempel på några programvaror som kom på tal var Rektron, KmKs ComGage, Mitutoyos 

Measurlink system samt Q-stat. Minitab rekommenderades som ett bra verktyg att använda vid 

uppstart.  

4.5.2 Fördelar och effekter med SPS 

Nedan listas de fördelar som respondenterna upplevt efter införandet av SPS i sina 

organisationer.  

 Man ser tydligt när en process är ostabil eller oduglig och kräver 

förbättringsåtgärder i och med en ökad kontroll 

 Man får bättre kunskaper om processerna och deras beteende 

 Man får en helt annan typ av underlag för underhåll 

 Man kan snabbare förutse händelser, utföra analyser och förbättringsåtgärder när 

något går fel i processerna 

 Man klarar av toleranser som man har haft problem med tidigare 

 Processer som har haft mycket problem och variationer får man under kontroll och 

med ökad kvalité 

 Man utför mindre justeringar och mätning 

 Man får kunskap om livslängd på verktyg 

 Man får tid över till andra arbetsuppgifter och förbättringsarbete 

 Kassationsbristkostnaderna reduceras 

 Man får fakta om processerna och kan basera beslut på rätt grunder istället för 

antaganden om vad som orsakar problem 

 Man får material för att förbättra arbetsinstruktioner och metoder 

 Operatörerna får ett större ansvar och känner en ökad betydelse av deras arbete 

 Personalen känner sig tryggare i sitt arbete 

 Man kan enklare se vart det finns utbildningsbehov och på sätt hålla en jämn 

kunskapsnivå hos samtlig personal 
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5 ANALYS 

I detta kapitel presenteras en kort sammanfattning av erhållna resultat, följt av en 

analys där resultaten i denna studie kopplas till den tidigare forskningen. Analysen är 

uppdelad efter studiens tre frågeställningar gällande ”statistiska metoder och verktyg för 

analys av processer med små serier”, ”framgångsfaktorer vid en implementering av SPS” 

samt ”vilka effekter och fördelar som kan förväntas av SPS”. Vidare förs en diskussion kring 

studiens validitet, reliabilitet, replikerbarhet och generaliserbarhet i detta kapitel.  

Syftet med denna studie var att ta fram en modell över hur SPS kan implementeras och 

användas som metod i det dagliga förbättringsarbetet inom ett produktionsflöde med en stor 

detaljflora och små serier. De kvantitativa resultaten som tagits fram på 

fallstudieorganisationen visar att det är möjligt att upprätta standardiserade styrdiagram 

anpassade efter små serier, där flera olika produkter från en och samma produktfamilj med 

framgång kan analyseras i ett och samma styrdiagram. De statistiska analyserna visade däremot 

att insamlad mätdata från samtliga processer inte var normalfördelat, var positivt autokorrelerat 

samt att processerna inte var stabila i och med en påverkan av ett flertal systematiska 

variationer. Dessa berodde främst på ej standardiserade arbetsmetoder mellan olika skift, ett 

flertal olika typer av verktygshaverier samt ett odugligt mätsystem. I och med detta kunde inga 

duglighetsstudier utföras då ytterligare mätdata behöver samlas in för analys. Flera processer 

kräver även förbättringsåtgärder innan man kan avgöra om processerna är i stabilitet. 

De kvalitativa resultaten från fallstudieorganisationen visade att det studerade flödet 

påverkades av variationer orsakade av samtliga sex huvudfaktorer Material och utrustning, 

Arbetsmetod, Arbetsmiljö, Människa, Ledning och Maskin. De underfaktorer som samtliga 

eller majoriteten av deltagarna ansåg hade störst påverkan på kvalitén i processerna var 

svårbearbetat material, bristfälliga instruktioner, ostädad arbetsplats, brist på motivation, oklar 

orderplanering och hoppig körplan samt dåligt underhåll av maskiner. 

Den kvalitativa benchmarkstudien resulterade i 15 st. framgångsfaktorer som deltagarna 

menade bör tas till hänsyn av organisationer som vill implementera SPS. Deltagarna redogjorde 

även för ett flertal fördelar som de upplevt av att arbeta med SPS i sina tillverkningsprocesser. 

Framgångsfaktorerna som framhävdes under benchmarken var följande: (1) Tydligt mål och 

hållbar strategi förmedlad till hela organisationen, (2) Stöd och efterfrågan från ledning, (3) 

Skapa engagemang hos personal, (4) Skapa förståelse för behovet av SPS, (5) Utse en SPS-

koordinator, (6) Ge tillräckligt med tid för implementeringsprocessen, (7) Börja med att lära 

känna processerna, (8) Det krävs ett dugligt mätsystem, (9) Utbildning i ett tidigt stadium, (10) 

Börja där det finns intresse, (11) Identifiera kritiska parametrar, (12) Gör det inte för komplext, 

(13) Stabila processer är ett krav, (14) Utför en pilotstudie och slutligen (15) Vänta med 

programvara till senare. 

 

  



64 

 

71645750433629221581

92

90

88

86

Observation

In
d

iv
id

u
a

l V
a

lu
e

_
X=91,711

UCL=92,976

LCL=90,446

71645750433629221581

6,0

4,5

3,0

1,5

0,0

Observation

M
o

v
in

g
 R

a
n

g
e

__

MR=0,476

UCL=1,554

LCL=0

111

111111

I-MR diagram för Spolhuvud 1201 längdmått

8273645546372819101

105,00

104,75

104,50

Observation

In
d

iv
id

u
a

l V
a

lu
e

_
X=104,9877

UCL=105,0403

LCL=104,9351

8273645546372819101

0,48

0,36

0,24

0,12

0,00

Observation

M
o

v
in

g
 R

a
n

g
e

__
MR=0,0198

UCL=0,0646

LCL=0

1

5

1
1

1

I-MR diagram för Spolhuvud 4405 längdmått

Figur 26: Traditionellt I-MR diagram för spolhuvud 4405 Figur 27: Traditionellt I-MR diagram för spolhuvud 1201 

5.1 Statistiska analysmetoder och verktyg för processer med små serier 

I denna del analyseras resultat och teori utifrån studiens första frågeställning: ”Hur kan 

statistiska metoder och verktyg inom SPS tillämpas för analys av processer med en stor 

detaljflora och små serier?”. Analysen berör upprättande av styrdiagram, arbetsmetod för 

statistisk analys av processer samt stabilitet och duglighet vid små serier. 

5.1.1 Upprättande av styrdiagram 

Antony och Taner (2003) menar att valet, upprättandet och tolkningen av styrdiagram är 

helt avgörande för att erhålla en framgångsrik implementering och värdefulla resultat för 

kvalitetsarbetet. När det kommer till att arbeta med SPS vid små serier ökar styrdiagrammets 

betydelse ytterligare, eftersom det ska anpassas till att kunna kontrollera flera olika produkter 

som tillhör en och samma produktfamilj (Griffith, 1996; Wheeler 1991). I denna studie har I-

MR och X-R diagram standardiserats enligt Wheelers (1991) metoder för att möjliggöra 

plottning av flera olika produkter. Nedan förs en jämförande analys av resultatet i de 

standardiserade diagrammen i jämförelse med de traditionella styrdiagrammen som idag 

används i stor utsträckning inom tillverkningsorganisationer. Detta för att visa på om de 

standardiserade styrdiagrammen ger samma utfall som de traditionella diagrammen och därmed 

är fördelaktig att använda vid en implementering av SPS vid små serier.  

I Figur 25 och 26 visas traditionella I-MR diagram, ett med längdmåttet för Spolhuvud 

1201 och ett för 4405. I styrdiagrammen är det markerat i vilken ordning batcherna 

producerades. I Figur 27 visas ett standardiserat Z-diagram där de två olika produkterna 

illustreras i ett och samma diagram, i den ordning de producerades. Vid en jämförelse mellan 

de två olika typerna av diagram urskiljs exakt samma mönster i processens beteende och larm. 

Liknande jämförelser mellan traditionella och standardiserade styrdiagram har utförts för 

samtliga tre produktfamiljer, med samma resultat som nedanstående exempel. Därmed 

bekräftas att Wheelers (1991) ovan nämnda metoder som beskrivs för små serier inom 

forskningen, framgångsrikt går att tillämpa på processerna inom fallstudieorganisationen. 

 

1201-Batch 1 1201-Batch 4 4405-Batch 2 4405-Batch 3 
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Figur 28: Standardiserat Z-diagram för spolhuvud 1201 och 4405 som illustrerar samma larm som de två 

ovanstående traditionella styrdiagrammen. 

 

En problematik som däremot identifierats relaterad till möjligheten till upprättande av 

standardiserade styrdiagram, är att fastän detaljerna ingår i samma produktfamilj så 

förekommer vissa skillnader mellan detaljerna. Detta kan exempelvis vara skillnader i antalet 

kritiska parametrar, eller att förbättringsbehov endast identifieras för en typ av produkt. I dessa 

fall kommer användning av traditionella styrdiagram att krävas för att möjliggöra enkla 

analyser av enskilda detaljer. Detta anses vara möjligt då Deleryd och Vännman (1998) menar 

att det endast krävs 20-25 provgrupper för att upprätta ett styrdiagram. Ett flertal produkter i 

den studerade fallorganisationen tillverkas i tillräcklig volym för att möjliggöra detta, och man 

kan därför anpassa valet av styrdiagram efter behovet. 

5.1.2 Arbetsmetod för statistisk analys av en process 

Det insamlade mätdatat i styrdiagrammen analyserades enligt Montgomerys (2013) 

rekommendationer, vilket innebär att datat ska vara normalfördelat och icke autokorrelerat för 

att möjliggöra analyser om stabilitet och duglighet (se avsnitt 3.10). Resultatet visade däremot 

att verkligheten inte överensstämmer med teorin. Samtliga studerade parametrar inom de tre 

produktfamiljerna var inte normalfördelade och visade positiv autokorrelation. Detta tyder på 

ytterligare en svårighet gällande att samla in tillräckligt med statistik och kunna analysera detta 

på ett enkelt sätt vid små serier. Denna problematik har inte framhävts inom forskning relaterad 

till SPS vid små serier, och bör därför uppmärksammas. En förklaring till varför det insamlade 
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datat gav detta utfall kan vara att mätning utfördes på samtliga detaljer inom batcherna, dvs 

100% mätning. Montgomery (2013) menar att autokorrelation ofta uppstår vid 100 % mätning 

och att en lösning är att öka intervallet mellan kontrollmätningarna eller alternativt utföra 

speciella analyser för autokorrelerad data. Att öka intervallet mellan mätningarna går att 

genomföra till viss grad i de studerade processerna om mätdata fortsätter att samlas in under en 

längre period för att uppnå en mer tillförlitlig statistik. 

Gällande normalfördelningen, kan en förklaring vara att det krävs mer insamling av data för 

att erhålla en normalfördelning. Samtliga processer påverkades även av variationer i samband 

med skiftbyten, vilket tyder på en icke standardiserad arbetsmetod vid hantering av maskin och 

process. Värden i en normalfördelad kurva ska vara symmetriskt fördelade kring ett mittvärde 

som vid optimalt förhållande är identiskt med målvärdet (Montgomery, 2013). De upprättade 

styrdiagrammen visar däremot att operatörerna utnyttjar toleransgränserna och utför justeringar 

i maskinen på olika sätt. Detta medför att de arbetar enligt det traditionella synsättet på 

kvalitetsförluster och inte kring ett gemensamt målvärde (Bergman & Klefsjö, 2001). Detta 

påverkar utfallet just för att man arbetar med små serier, och sådana typer av skillnader blir då 

tydligare. Under workshopen framhävdes även att variationer orsakades av bl.a. ett icke 

standardiserat arbetssätt inom grupperna samt bristfälliga arbetsinstruktioner. För att kunna 

arbeta med SPS krävs ett gemensamt tankesätt och mer strukturerad arbetsmetod vid styrning 

och hantering av processerna. Med införande av bestämda intervall för stickprovskontroll av 

varje parameter, och rekommendationer vid vilka mätvärden justeringar ska utföras närmare 

målvärdet i arbetsinstruktionerna, kommer ett mer standardiserat arbete att erhållas och därmed 

stabilare processer. Detta i kombination med en längre period av insamling av mätdata kommer 

troligtvis att medföra mer normalfördelade processer. Griffith (1996)  menar att ett krav för att 

kunna analysera små serier är minst 20 provgrupper. Om man ser till varje specifik detalj för 

sig så har detta krav inte kunnat uppfyllas, med undantag till de standardiserade diagrammen. 

Vad resultaten visar är att minimumkravet på 20 provgrupper i nuläget inte är tillräckligt för 

fullständig analys av processerna i fallstudieorganisationen, då de påverkas av ett flertal olika 

typer av variationer som tyder på ostabilitet.  

5.1.3 Stabilitet och duglighet 

För att kunna utföra duglighetstest krävs stabila processer (Montgomery, 2013). Detta var 

även samtliga respondenter i benchmarken eniga om. I denna fallstudie kunde inga 

duglighetstest utföras i och med att det insamlade datat inte uppfyllde kraven för analys av 

duglighet, samt visade tecken på ostabilitet i och med en påverkan av ett flertal variationer. 

Innan man utför ett processduglighetstest ska mätduglighet och maskinduglighet studeras 

(Montgomery, 2013). Mätduglighetstestet i fallstudien visade på att variationerna som 

styrdiagrammen illustrerade till stor del berodde på mätningen. Gällande 

maskinduglighetstesten fick operatörerna själva avgöra om testet var lämpligt att genomföra för 

att inte riskera att producera skrotdetaljer. Ingen operatör kunde utföra ett fullständigt 

maskinduglighetstest på någon utav de studerade produktfamiljerna, utan de ansåg att 
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justeringar i maskinen krävdes. Detta visar även tecken på att variationerna som visas i 

styrdiagrammen kan bero på maskinens spridning och inte processens, vilket måste undersökas 

vidare vid en eventuell implementering av SPS. Identifieringen av det flertal systematiska 

variationer som påverkar processerna, odugligt mätsystem samt svårigheter relaterat till 

utförande av maskinduglighet tyder på att fallstudieorganisationen står inför en stor utmaning. 

För att uppnå stabila och dugliga processer, vilket är huvudsyftet med SPS (Montgomery, 

2013), bör ett omfattande förbättringsarbete utföras i första hand.  

 

5.2 Framgångsfaktorer vid implementering av SPS vid små serier 

I detta avsnitt förs en analys kring studiens andra frågeställning ”Vilka är de avgörande 

faktorerna för en framgångsrik implementering av SPS på processer med små serier?”. 

Framgångsfaktorer för implementering av SPS diskuteras baserat på Antony och Taners (2003) 

MEST-modell (se avsnitt 4.5.1), resultatet från benchmarkingen samt processernas utfall i den 

studerade organisationen. Framgångsfaktorerna som analyseras i detta kapitel är uppdelade 

efter de fyra områdena Ledning, Samarbete, Teknik och Statistik. Detta illustreras i 

nedanstående figur som är en egen utveckling av MEST-modellen. 

 

 

 

 

 

Figur 29: En egen utveckling av Anony och Taners MEST-modell över nyckelfaktorer för en implementering av SPS. 
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5.2.1 LEDNING 

(1) Var beredd på en kulturförändring som kräver att SPS vävs in i hela 

organisationen 

När en organisation ska starta upp implementeringen av SPS menar Oakland (2011) att det 

är viktigt att vara medveten om att detta innebär en förändring av organisationskulturen och 

personalens arbetssätt. En respondent bekräftar även detta och menar att en nyckelfaktor för att 

lyckas med SPS är att väva in konceptet och förståelsen för dess behov i hela organisationen, 

innan man inför verktyget i arbetet. Förståelsen för behovet av att använda verktyget och 

genomförandet av de förändringar som krävs inom organisationen för att kunna nyttja SPS 

måste byggas upp nerifrån organisationen, med de kunskaper som finns hos personalen. Ett 

införande av SPS skulle kräva en omfattande förändring av metoder för kvalitetskontroll, 

mätsystem, arbetsmetod vid hantering och styrning av processer samt förbättringsarbetet inom 

fallstudieorganisationen.  

Respondenterna från benchmarkingen förklarade att de har arbetat med 

implementeringsfasen allt från 10 till och med 30 år, och har fortfarande inte lyckats tillämpa 

SPS i den utsträckning de önskar. Viktigt att lära från detta är att ge personalen den tid som 

krävs för att bygga upp rätt förståelse, erfarenheter och kunskaper som krävs för att SPS ska bli 

en del av organisationen. Denna faktor argumenteras därför som en av de viktigaste att ta till 

hänsyn för en lyckad implementering. 

 

(2) Förmedla ett tydligt mål och hållbar strategi för arbetet med SPS 

Antony och Taner (2003) menar att en vanlig orsak till fallerad implementering är att 

organisationen inte ser den verkliga nyttan av SPS och samtliga aspekter som krävs för att 

implementera verktyget med framgång inom organisationen. Samtliga respondenter framhävde 

med hänseende till denna problematik betydelsen av att ledningen och organisationen måste 

definiera vilka mål man har med införandet av SPS samt skapa en strategi innan man startar 

upp implementeringsarbetet. I denna fas bör en gemensam vision och syn på kvalitén skapas 

inom organisationen för att erhålla ett gemensamt mål att sträva efter vid införandet av SPS. 

Resultatet från workshopen, de statistiska analyserna och observationer i de två olika flödena 

tyder på att man idag inte har en gemensam syn och mål gällande kvalitén i och med att man 

inte har någon insyn hur de olika grupperna i produktionsflödet arbetar. Mål för arbete med 

SPS bör gemensamt definieras av samtliga grupper inom flödet, influerat av ledningen för att 

tillsammans skapa en process där man producerar produkter till bästa möjliga kvalitet.  

Denna faktor framhävs inte i Antony och Taners (2003) MEST-modell men anses i enlighet 

med resultaten från benchmarkingen samt det flertal förbättringsåtgärder som kommer att 

krävas av organisationen, som en avgörande faktor för att lyckas med implementeringen.   
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(3) Skapa ett utbrett engagemang i hela organisationen 

Samtliga forskare inom området för SPS är eniga om att ledningens engagemang är en 

avgörande faktor (Oakland, 2011; Antony & Taner, 2003; Bergman & Klefsjö, 2002). 

Respondenterna i benchmarkingen instämmer och menar att detta är helt avgörande för att visa 

att implementeringen är av betydelse för organisationen och på så sätt skapa motivation bland 

personalen. En implementering av SPS medför en omställning för de anställda och utan 

ledningens stöd, uppmuntran och uppföljning kommer införandet troligtvis att fallera. 

Personalen inom fallstudieorganisationen menar att det idag förekommer bristande motivation 

och förståelse för ett flertal arbetsuppgifter, och att detta förvärrats av en dålig kommunikation 

mellan personal inom olika avdelningar och ledningen. Enligt Antony och Taner (2003) är 

detta tydliga varningstecken för en misslyckad implementering. Vid ett införande av SPS måste 

detta motverkas, då respondenterna utöver detta framhävede vikten av att involvera personalen 

på alla nivåer redan vid start samt tidigt bygga upp en förståelse för behovet och nyttan med 

SPS med hjälp av kunskaperna som redan finns inom organisationen.  

 

(4) Utse en SPS-koordinator 

Både enligt teorin (Antony & Taner, 2003) och respondenternas erfarenheter råder en 

samstämmighet kring vikten av att utse en SPS-koordinator som driver implementeringen 

framåt. SPS-koordinatorn har ett övergripande ansvar över hela implementeringen och spelar 

därför en avgörande roll. Respondenterna upplevde att deras framgång under 

implementeringsarbetet var beroende av SPS-koordinatorns driv och engagemang. Detta 

överensstämmer med Antony och Taner (2003) som menar att en koordinator minskar 

upplevda svårigheter och hinder inom organisationen. I och med detta argumenteras det för att 

en SPS-koordinator är en avgörande faktor. Den komplexitet som, i denna studie, visat sig 

komma med att införa SPS vid små serier i jämförelse med det traditionella arbetssättet ökar 

SPS-koordinatorns betydelse ytterligare.  

 

(5) Inför utbildning och uppföljning från start 

Antony och Taner (2003) och respondenterna i benchmarkingen var eniga om att utbildning 

av personal bör ske tidigt under implementeringen, med start hos ledningsgruppen och sedan 

ner till verkstadspersonalen. Utbildning ska skapa förståelse för grundprinciperna inom SPS 

och dess betydelse för kvalitetsarbetet. Det rådde även en samstämmighet om att utbildning bör 

ske kontinuerligt under hela implementeringsprocessen och anpassas till vilken fas 

organisationen befinner sig i implementeringen. Med tanke på att styrdiagrammet kompliceras 

ytterligare när det standardiseras för att passa små serier, rekommenderas utbildning där 

samtliga involverade operatörer plottar in mätvärden i egna styrdiagram. På detta sätt får de se 

hur deras arbete visualiseras steg för steg för att få en förståelse för verktygets funktion och 
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nytta. Respondenterna menar att man därför ska vänta med att införa avancerade programvaror 

tills samtlig personal fått den grundläggande förståelsen och kunskapen som krävs för att kunna 

få ut maximal nytta av en programvara. 

 

5.2.2 SAMARBETE 

(6) Skapa tvärfunktionella team  

Oakland (2011) framhäver teamarbetet som en av hörnstenarna inom SPS och Antony och 

Taner (2003) rekommenderar organisationer att skapa tvärfunktionella team som tillsammans 

ansvarar för implementeringens utveckling och hantering av processerna. Dessa team ska med 

fördel bestå av operatörer, flödesledare, produktionstekniker, underhåll, kvalitetsingenjör och 

SPS-koordinatorn (Antony & Taner, 2003). I den studerade organisationen arbetar man i 

tvärfunktionella team gällande kvalitetsarbetet, vilket är viktigt att utöka till införandet av SPS. 

SPS berör samtliga som arbetar inom produktionsflödet, och ett samarbete över de olika 

grupperna i flödet bör utökas för att skapa en helhetsförståelse. Personalen framhävde under 

workshopen att bristen på samarbete och kommunikation mellan de olika avdelningarna 

medförde variationer i processerna och påverkade motivationen negativt, varför detta blir en 

avgörande framgångsfaktor.  

 

(7) Främja samarbete och delaktighet under förbättringsarbetet 

Resultatet från workshopen samt studier av tre olika produktfamiljerna med små serier i 

fallstudieorganisationen, visar att det finns ett flertal olika typer av variationer som påverkar 

processerna. Detta innebär att det kommer att krävas ett omfattande förbättringsarbete för att 

erhålla stabila och dugliga processer. Bergman & Klefsjö (2002) menar att delaktighet är en 

avgörande faktor för att lyckas med förbättringsarbeten.  För att lyckas med detta kommer det 

krävas samarbete mellan samtlig personal som arbetar med processerna och även mellan de 

olika grupperna i produktionsflödet. I processer med en stor detaljflora spelar personalens 

erfarenheter och kunskaper kring varje produkt en stor roll för processens stabilitet. Detta 

bekräftas av de variationer som visats vara relaterade till personal som arbetar som resurser i 

olika processer. Under förbättringsarbetet måste därför samtlig personal delta för att få ta del av 

varandras erfarenheter och kunskaper.  

Förbättringsarbete relaterat till SPS och styrdiagram brukar följa en arbetsmetod inspirerad 

av förbättringscykeln DMAIC (Oakland, 2011). För att skapa en struktur gällande 

förbättringsarbetet rekommenderas att detta standardiseras enligt DMAIC, då personalen redan 

upplever att arbetet inom processerna inte är standardiserat och medför variationer. På detta sätt 

skapas en gemensam metod för förbättringsarbete inom samtliga grupper, vilket förenklar 

samarbete och kunskapsdelning dem emellan.  
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5.2.3 TEKNIK 

(8) Dugligt mätsystem 

För att kunna arbeta med SPS krävs ett dugligt mätsystem för att försäkra om att 

variationerna som illustreras i styrdiagrammen inte kommer från mätningen (Antony & Taner, 

2003; Griffith, 1996; Montgomery, 2013). Samtliga respondenter i benchmarkingen framhävde 

även vikten av att anpassa mätsystemet innan man börjar arbeta med SPS, eftersom detta oftast 

inte brukar vara tillräckligt tillförlitligt. Vissa organisationer förklarade att de samlar in mätdata 

med hjälp av avancerade mätmaskiner för att lösa problematiken med variationer som uppstår 

från mätningen. MSA-studien som utfördes på fallstudieorganisationen visade att 

mätdugligheten inte var godkänd för att införa SPS. Detta gällde speciellt finbearbetningen som 

arbetar med snäva toleranser och är den sista operationen innan slutmontering och utskick till 

kund. Förbättringsåtgärder och fortsatta MSA-studier måste genomföras som ett första steg 

inför en implementering av SPS, för att motverka problematik relaterad till mätningen. Man 

bör skapa medvetenhet hos operatörerna om identifierade variationer och betydelsen av deras 

mätkontroller. Antony och Taner (2003) menar att bristande mätduglighet ofta är en orsak till 

fallerade implementeringar och bör därför tas på stort allvar av organisationer som planerar att 

introducera SPS.  

 

(9) Utför en pilotstudie där det finns intresse 

Samtliga respondenter var eniga om att en SPS-pilotstudie bör genomföras innan man 

implementerar verktyget i en större skala. Detta framhäver även Antony och Taner (2003) som 

en viktig framgångsfaktor. Något som respondenterna framhävde, som saknas inom teorin, är 

att implementeringen bör ske i de processer där det finns ett intresse och nyfikenhet hos 

personalen och inte styras av behov.  I och med den ansträngning och motivation som krävs av 

personalen vid uppstart bör detta tas till hänsyn, då en lyckad pilotstudie kommer att bidra till 

ett ökat intresse bland övrig personal.  

Respondenterna menade även att pilotstudien bör genomföras på processer som inte kräver 

allt för omfattande förbättringsåtgärder, då implementeringens fortgång kommer vara beroende 

av upplevelsen av framgång bland personalen.     

 

(10) Identifiera kritiska processer, produktfamiljer och parametrar 

Både organisationerna som deltog i benchmarken och Antony och Taner (2003) är eniga om 

att SPS inte ska implementeras på alla processer inom en organisation, utan att man måste 

lägga ned tid på att finna de kritiska processerna i varje flöde. Vid arbete med små serier och en 

stor detaljflora tilläggs även identifieringen av kritiska produktfamiljer för den slutliga 

produktens kvalité (Griffith, 1996).  
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När kritiska processer och produktfamiljer identifierats menar Antony och Taner (2003) och 

respondenterna att man tidigt ska identifiera de kritiska parametrar som styr detaljens kvalité 

och funktion. Viktigt är att finna vilka parametrar som är gemensamma och vilka som skiljer 

sig inom vald produktfamilj för att kunna anpassa styrdiagrammen efter detta.  

De deltagande organisationerna berättade baserat erfarenhet att det i denna fas är viktigt att 

inte komplicera valet av parametrar. Detta eftersom allt för många detaljer och parametrar 

kommer att medföra en allt för stor mängd data att hantera. Kritiska faktorer bör noggrant 

väljas ut för att motverka denna problematik. Inom fallstudien har valen utförts baserat på 

produktionsteknikers och operatörers erfarenheter, tillsammans med kvalitetsbristdata vilket är 

en metod som rekommenderas även i fortsättningen. 

 

(11) Börja med att lära känna processerna 

Samtliga respondenter i benchmarkingen förklarade att den första tiden under 

implementeringen ska ägnas åt att lära känna processerna, få kunskaper om hur dessa beter sig, 

vilka typer variationer som uppstår, hur trenderna ser ut osv.. Vid arbete med små serier och en 

stor detaljflora förlängs denna fas i implementeringsprocessen, eftersom det krävs mer tid för 

att samla in tillräckligt med statistik och kunskaper om alla detaljer. Detta bekräftas även av de 

statistiska analyserna av processerna inom fallstudieorganisationen.  

Respondenterna framhävde denna faktor som en av de svåraste att genomföra under 

implementeringsprocessen, då det krävs hårt arbete, tålamod och tid från samtlig personal inom 

organisationen innan man hunnit bygga upp rätt erfarenheter för att gå vidare till nästa steg. 

Om inte alla, ända från ledningen ner till verkstadsgolvet, är beredda på att det tar tid att lära 

känna processerna kommer inte organisationen hinna skaffa rätt kunskaper och införandet 

riskerar då att fallera (Antony & Taner, 2003). 

 

5.2.4 STATISTIK 

(12) Upprätta standardiserade styrdiagram 

Antony och Taner (2003) och Montgomery (2013) menar att valet av styrdiagram är 

avgörande för att erhålla tillförlitlig information från processerna. I denna studie har 

standardiserade Z-diagram för små serier visat sig vara användbara för att studera hela 

processer, med flera olika produkter i ett och samma styrdiagram. På detta sätt reduceras 

antalet styrdiagram som hanteras av organisationen, vilket blir en avgörande faktor vid en stor 

detaljflora. Med traditionella styrdiagram tar det längre tid att erhålla tillräckligt med statistik, 

samtidigt som det medför en för stor mängd styrdiagram vilket komplicerar analysmetoden.  
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(13) Tolkning och analys av styrdiagram utförs enligt Montgomerys metod för 

statistiska analyser 

För att undvika falsklarm och felaktiga slutsatser rekommenderar Montgomery (2013) att 

man följer en analysmetod som baseras på normalfördelning, autokorrelation, tillräcklig 

insamlad mätdata, utförlig dokumentation om händelser och variationer i processerna samt 

utförliga analyser om stabilitet och duglighet. Resultat relaterat till statistiska analyser inom 

fallstudien tyder på att processernas beteende vid små serier kräver en längre tid av 

datainsamling i jämförelse med rekommendationer för traditionella analyser. Vid processer 

med små serier i kombination med en stor detaljflora ökar risken för variationer och ostabilitet, 

då operatörerna måste bygga upp kunskaper och erfarenheter kring ett flertal olika processer. I 

och med detta blir de statistiska analyserna av stor vikt för att försäkra om att inga falsklarm 

uppstår samt för att erhålla tillförlitlig information inför förbättringsåtgärder. I och med detta är 

även informationen som erhålls med hjälp av styrdiagrammen otroligt värdefulla för att få 

kunskaper om samtliga processer som kan kommuniceras inom hela organisationen.  

 

(14) Sträva efter stabila processer 

Samtliga respondenter förklarade att man måste ha stabila processer för att kunna arbeta 

med SPS och få någon nytta av styrdiagrammen. Detta bekräftas även av Montgomery (2013). 

För organisationer som brister i övriga framgångsfaktorer kommer processerna troligtvis inte 

att visa sig vara stabila. Detta visar resultaten i den studerade organisationen där processerna 

visade sig påverkas av ett flertal olika typer av variationer. Dessa variationer orsakades av bl.a. 

maskiner, en icke standardiserad arbetsmetod, brist på motivation, verktygshaverier, 

svårbearbetat material och ej duglig mätning. Vid ostabilitet måste fokus läggas på 

förbättringsåtgärder tills att variationerna eliminerats till den grad att man uppnår stabilitet. I ett 

sådant fall är DMAIC metoden inom sex sigma en bra arbetsmetodik för att gemensamt inom 

organisationen förbättra processerna, enligt Oakland (2011) samt Bergman och Klefsjö (2002). 

För att lyckas med detta bör däremot övriga framgångsfaktorer ses över i första hand (Antony 

& Taner, 2003). 

 

(15) Kontinuerlig uppföljning 

Samtliga respondenter som deltog i benchmarkingen förklarade att en nyckel för att ständigt 

förbättra processerna var kontinuerlig dokumentation och uppföljning av resultaten. Oakland 

(2011) menar att samtliga aspekter i processerna måste studeras och förbättras samt att 

organisationer måste bli bättre på att ställa sig frågan ”Kan vi utföra arbetet så att det blir ännu 

stabilare och närmare målvärdet?”. Samtliga organisationer inom benchmarkstudien arbetade 

i enlighet med detta och utförde regelbundna test för att säkerställa maskinduglighet, 

processduglighet och mätduglighet i samtliga processer där SPS var tillämpat. På detta sätt 
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erhålls en snabb överblick om hur processerna utvecklats över tid och vart det krävs 

förbättringsåtgärder, för att säkerställa att man uppnår önskad kvalité och ständigt förbättras.  

Inom den studerade fallstudieorganisationen har man idag ingen kontinuerlig uppföljning 

av processernas tillstånd utöver kassationsuppföljning och genomgång av avvikelserapporter en 

gång per månad under kvalitetsmöten. Maskinduglighetstest utförs endast när nya produkter 

introduceras, vilket även kan förklara orsaken till det stora antalet identifierade variationer. 

Inom organisationer med små serier blir denna typ av uppföljning en avgörande faktor vid 

introduceringen av SPS eftersom man har ett mycket stort antal av olika processer och 

produkter som behöver ses över. I och med de tecken som resultaten givit, om att en stor del av 

variationerna är orsakade av mätning, verktygshaverier och maskiner bör detta införas så tidigt 

som möjligt utöver den nuvarande uppföljningen i kvalitetsgrupperna. Dessa test utförs med 

fördel på den produkt som har snävast toleransvidd inom varje produktfamilj, enligt Griffiths 

(1996) rekommendationer för småserietillverkande organisationer.   

 

5.3 Fördelar och effekter av en implementering av SPS 

I denna del utförs en analys kring studiens tredje frågeställning ”Vilka fördelar och effekter 

kan förväntas av en implementering av SPS vid små serier?”. 

 

Inom teorin för SPS redogörs för ett flertal fördelar som berör produktivitet, 

kvalitetsbristkostnader, stabilitet i processer, förenkling av hanteringen av processerna samt 

erhållande av tillförlitligt underlag inför processförbättringar (Montgomery, 2013). 

Respondenterna inom benchmarkingen bekräftar att de upplevt de fördelar som presenteras 

inom teorin och förklarar att man fått en helt annan typ av kunskap och kontroll över 

processerna i jämförelse med innan man introducerade SPS.  

Studien av processerna inom fallstudieorganisationen har identifierat ett flertal olika typer 

av variationer som påverkar produktkvaliteten, produktiviteten i processerna samt 

kvalitetsbristkostnaderna. Med små serier och en stor detaljflora har organisationen många fler 

produkter och processer att kontrollera i jämförelse md massproducerande organisationer. Ett 

införande av SPS kommer att kräva en omfattande förändring gällande allt ifrån metoder för 

kvalitetskontroll, mätsystem och hantering av variationer som uppstår i processerna. Med de 

variationer som existerar idag finns det en stor risk att organisationen omedvetet levererar 

produkter till kunden som inte uppfyller kraven på önskad kvalité. I och med de brister som 

identifierats inom fallstudieorganisationen, som enligt principen för SPS har en direkt påverkan 

på produktkvaliteten (Montgomery, 2013), argumenteras det för att fallstudieorganisationen 

kommer att erhålla de fördelar som presenterats inom teorin och erfarits av andra 

organisationer vid en implementering av SPS. Organisationen behöver de kunskaper om 

processerna som kommer med ett införande av SPS. Detta för att kunna införa bättre 

arbetsinstruktioner och motverka variationer vid skiftbyten, reducera haverier av vändskär och 
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verktyg i maskin, reducera variationer som uppstår orsakat av mätsystemet. Organisationen 

kommer utöver detta även uppnå standardiserade kvalitetskontroller samt öka operatörernas 

motivation för arbetet med ökad kunskap och förståelse för processerna och kvalitetsarbetet. 

Småserietillverkande företag kan även med fördel nyttja principerna inom SPS vid 

introducering av nya produkter för att säkerställa stabiliteten i ett tidigt stadium. 

 

5.4 METODDISKUSSION 

I detta avsnitt analyseras tillvägagångssätt och studien utifrån dess validitet, reliabilitet, 

replikerbarhet samt generaliserbarhet. 

5.4.1 Validitet och reliabilitet  

Validitet står för huruvida studien mäter det den avser att mäta, med andra ord om resultatet 

besvarar studiens utformade syfte (Bryman, 2008). Användandet av triangulering som metod 

för insamling av data har medfört att resultatet i studien baserats på ett flertal olika perspektiv, 

bestående av både kvalitativa resultat från benchmarkingen och workshopen samt kvantitativa 

resultat från den statistiska studien av processerna inom organisationen. Dessa resultat 

bestyrker och kompletterar varandra tillsammans med den tidigare forskningen inom området, 

vilket höjer validiteten i studien.  

Valet att basera en stor del av den teoretiska utgångspunkten i Antony och Taners (2003) 

forskning argumenteras med att deras modell skapats utifrån praktiska studier i kombination 

med en analys av samtliga större modeller inom forskningen som redogör för 

framgångsfaktorer relaterade till implementeringen av SPS. I och med detta anses denna 

modell bidra till en högre validitet av den egna modellen, som bekräftas av resultaten från 

studier inom fallstudieorganisationen samt svenska organisationers erfarenheter av att 

implementera och arbeta med SPS. 

 

Reliabilitet står för tillförlitligheten i framtagandet av studiens resultat (Bryman, 2008). 

Reliabiliteten i studien kan ha påverkats i och med att insamlingen av mätdatat ansvarades av 

operatörerna. Detta innebär att författaren inte hade någon insyn i hur noggrant 

dokumenteringen utfördes i jämförelse med det verkliga utfallet i processerna. Detta gäller 

specifikt nattskiftet som inte kunde ta del av samma information och bakgrund till studien som 

övriga deltagare, bortsett från givet dokument med arbetsinstruktioner. Att dokumentering av 

mätdata som använts för upprättande av styrdiagrammen utförts manuellt på pappersark vid 

maskinerna, medför även en ökad risk för att felaktiga värden kring processernas beteende 

illustreras i styrdiagrammen pga. den mänskliga faktorn.  Däremot argumenteras det för att den 

bakgrund till SPS och medvetenhet om variationer som de deltagarna operatörerna erhöll under 

workshopen har bidragit till en noggrannare dokumentation.  
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Den icke godkända mätdugligheten spelar även här en stor roll gällande de variationer som 

utläses i de upprättade styrdiagrammen. I och med detta kan inte informationen i 

styrdiagrammen anses vara fullt tillförlitlig. Baserat på detta rekommenderar författaren 

organisationen att utföra en mer omfattande MSA-studie för att kunna dra slutsatser kring 

mätdugligheten i processerna. Viktigt att tillägga är att det under MSA-studie nr 2 upptäcktes 

att detaljerna var orunda, vilket kan ha haft en viss påverkan på resultatet om någon av 

operatörerna utfört mätningen utanför den utritade hjälplinjen.  

 Syftet för denna studie var att skapa en arbetsmodell för implementering av SPS vid små 

serier, och därför anses dessa brister inte påverka den slutliga modellen negativt. Studien 

syftade främst till att ge en bild av vilka variationer som existerar inom organisationen samt 

visa på vilken metodik som bör användas vid en introducering av SPS.   

5.4.2 Replikerbarhet och generaliserbarhet 

Replikerbarhet står för möjligheten för andra forskare att replikera studien. För att uppnå en 

hög replikerbarhet krävs en detaljerad redogörelse för arbetsmetoden igenom hela studien 

(Bryman. 2008). Författaren har tagit hänsyn till detta i och med att forskningen relaterad till 

implementering av SPS vid små serier i dagsläget inte är ett utförligt forskat område. 

Arbetsmetoden i denna studie samt material har därför presenterats i tillräcklig detalj i metod- 

och teorikapitel samt bilagor för att möjliggöra en replikering.  

 

Inom fallstudieforskning är det inte ämnat att erhålla generaliserbara resultat, då denna typ 

av studier endast berör ett specifikt fall (Bryman, 2008). Resultatet i denna studie anses 

däremot tillföra en utökad förståelse och kunskap till forskningen och övriga organisationer 

med små serier som vill implementera SPS. Resultatet baserat på erfarenheter från fyra större 

organisationer samt studie av processerna inom fallstudieorganisationen har en stark 

överensstämmelse till den tidigare forskningen. Organisationer som befinner sig i en liknande 

situation som fallstudieorganisationen bör kunna tillämpa presenterade framgångsfaktorer för 

implementering av SPS vid små serier. 

För att erhålla en bättre mättnad hade fler organisationer kunnat ingå i benchmarkingen, 

varav fördelaktigt småserietillverkande företag. Däremot anses urvalet och de deltagande 

organisationernas olika erfarenheter vara representativt och ge en heltäckande bild över 

implementeringsprocessen och arbetet med SPS.     
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6 SLUTSATSER  

I detta kapitel presenteras slutsatserna kring syftet och de tre frågeställningar som varit 

till grund i denna studie 

Syftet med denna studie var att ta fram en modell över hur SPS kan implementeras och 

användas som metod i det dagliga förbättringsarbetet inom ett produktionsflöde med en stor 

detaljflora och små serier. I dagsläget finns det inte någon implementeringsmodell anpassad till 

SPS vid små serier. I och med detta anses resultatet från denna studie bidra till forskningen 

med en utökad kunskap och förståelse för vilka faktorer som är viktiga att ta till hänsyn vid 

implementering och arbete med SPS på processer med små serier. Det nuvarande 

kunskapsgapet inom forskningen gäller både organisatoriska, metodologiska samt statistiska 

aspekter inom SPS, som alla har berörts inom denna studie. SPS är en välkänd metod för 

effektiv kvalitetsförbättring bland organisationer med traditionell masstillverkning. Denna 

studie visar att även organisationer med små serier kan få ut samma fördelar och effekter av att 

arbeta enligt grundprinciperna inom SPS. Statistiska verktyg och analyser kan med framgång 

anpassas till att studera hela processer, med flera produkter i samma styrdiagram, genom 

användning av standardiserade styrdiagram. Resultatet från kvalitativ och kvantitativ data inom 

denna studie visar att det finns 15 framgångsfaktorer som bör följas av organisationer som vill 

introducera SPS på processer med små serier.  

Fallstudien visar på att den studerade organisationen har ett flertal av de varningstecken 

som teorin utpekar för en fallerad implementering av SPS. Utöver detta medför arbetet med 

små serier en ökad komplexitet gällande de statistiska analyser som ingår i SPS. Ett omfattande 

förbättringsarbete relaterat till processerna och arbetsmetod är även nödvändigt, innan en 

implementering av SPS kan genomföras. Med detta framhävs betydelsen av att organisationer 

med små serier bör se över de framgångsfaktorer som presenteras i denna studie för att 

eliminera existerande brister samt förhindra uppkomsten av svårigheter och hinder vid ett 

framtida arbete med SPS. 

 

Den slutliga modell som tagits fram för att framgångsrikt implementera och använda SPS 

som metod i förbättringsarbetet inom tillverkningsorganisationer med små serier, illustreras på 

nästa sida:  
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7 REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDA FORSKNING 

Då statistisk processtyrning fortfarande är ett outforskat område gällande dess 

implementering och tillämpning i processer med små serier, finns det många kunskapsluckor 

som behöver fyllas med ytterligare forskning (Lin m.fl, 1997). Framgångsfaktorer för 

implementering av SPS och problematik som är vanligt förekommande gällande processer med 

små serier behöver identifieras. Modellen som presenteras i denna studie är ett steg mot en 

ökad förståelse och kunskap, men behöver utökas med liknande studier inom andra 

småserietillverkande organisationer. En liknande benchmark som utfördes inom denna studie 

kan förslagsvis genomföras mot organisationer som arbetar med SPS i små serier. Det är ännu 

inte vanligt att SPS används inom småserietillverkning, men med dagens trend mot mindre och 

mindre serier kommer detta troligtvis att bli ett mer aktuellt område i framtiden. 

 

Det skulle även vara intressant att följa upp de framgångar och hinder som den studerade 

organisationen skulle erfara vid en implementering av SPS enligt den presenterade modellen. 

Finns det ytterligare svårigheter inom småserietillverkning utöver problematiken med att 

erhålla tillräckligt med statistik till skillnad från massproducerande organisationer? Och kan 

modellen kompletteras med ytterligare framgångsfaktorer?  

I forskningen inom traditionell SPS behövs ett större fokus på de organisatoriska och 

metodologiska aspekterna enligt Does m.fl. (1997). När det kommer till SPS vid 

 små serier, krävs forskning inom både det statistiska och organisatoriska området. En 

frågeställning som inte har berörts i denna studie är hur man kan identifiera vilka ekonomiska 

vinster som kommer med en implementering av SPS. För småserietillverkande företag blir 

detta en viktig fråga i och med den komplexitet som kan komma gällande de statistiska 

analyserna av processerna. 
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BILAGA 1 – Konstanter för upprättande av styrdiagram 

 

  



 

BILAGA 2 – Workshop: material och upplägg 

METOD SYFTE 

INTRODUKTION 

 

Genomgång av agenda och syfte 

med workshop 

INFORMATION OM SPS 

Kort bakgrund till SPS som arbetsmetod, olika typer av 

variationer, styrdiagram, fördelar och skillnad mot dagens 

arbetssätt i Powerpoint. 

 

Ge deltagarna en bakgrund till SPS 

för att skapa en förståelse för 

verktyget 

 

CIRKELÖVNING 

Rita så många runda former som möjligt med hjälp av 

cirklar på ett A3 papper.  

Övningen görs i par och i två omgångar. Inför omgång 

två ges deltagarna tips för att lyckas fylla i hela pappret. 

 

Att sätta igång det kreativa 

tänkandet och fokusera på 

kvantitet. Övningen ska skapa en 

god stämning med skratt för att 

göra deltagarna bekväma. 

 

BILD ASSOCIATION 

Välj två bilder, en som representerar er syn på kvalitén i 

processerna idag och en hur ni vill se det i framtiden. De 

deltagare som vill får presentera sina tankar 

 

Att skapa en gemensam vision om 

att sträva mot att förbättra kvalitén. 

Även fortsätta få igång det kreativa 

tänkandet 

FISKBENSDIAGRAMMET - idégenerering 

Individuell idégenerering kring 6 olika huvudorsaker till 

ostabilitet och variationer i processerna. Deltagarna 

skriver ner sina idéer på postitlappar som sätts upp på 

fiskbensdiagrammet på whiteboardtavlan.  

Gå igenom ett område åt gången. 

Tillsammans identifiera de 

variationer som påverkar 

processerna. Även att deltagarna 

kommer med olika perspektiv och 

får möjlighet tänka igenom 

problemet ordentligt. 

Fokus på kvantitet och kreativitet. 

 

ENERGIZER OCH URVAL 

Deltagarna tar en paus för att samla energi inför nästa 

moment. Under tiden får varje deltagare välja ut 2 idéer 

från varje område som de tycker är viktigast. 

 

Ta del av varandras idéer och tänka 

igenom vad som påverkar 

processerna mest.  

Välja ut de viktigaste idéerna.  

FISKBENSDIAGRAM – analys och diskussion 

Deltagarna får tillsammans diskutera kring de variationer 

som fått flest röster i urvalet. Gemensamt får gruppen 

förklara orsaker samt finna lösningar på problemen. 

 

Identifiera förbättringsområden 

samt öka medvetenheten kring 

existerande variationer. Den 

tvärfunktionella grupperna bidrar 

med olika erfarenheter och 

perspektiv. 

 

 



 

BILAGA 3 – Fiskbensdiagram 

  

Arbetsmetod Arbetsmiljö Maskiner 

Material och 

utrustning 

Människa Ledning 

Problem: 

Ostabilitet 

och 

variationer i 

processerna 



 

BILAGA 4 – MSA datainsamlingsformulär 

 

Utvärdering av mätutrustning: 
      Gäller för 1 personer, 5 detaljer och 3 mätningar/detalj 

  

    
 Operatör   Art.Benämning Artikelnummer         

      

Plan.grupp:       Datum         
 

          Mätdon 1/typ av mått   
    Övre tolerans   
    Undre tolerans   
    Detalj nr: 1 2 3 4 5 
    Prov 1           
    Prov 2           
    Prov 3           
    

 

      
      

          Mätdon 2/typ av mått   
    Övre tolerans   
    Undre tolerans   
    Detalj nr: 1 2 3 4 5 
    Prov 1           
    Prov 2           
    Prov 3           
    

          

          Mätdon 3/typ av mått   
    Övre tolerans   
    Undre tolerans   
    Detalj nr: 1 2 3 4 5 
    Prov 1           
    Prov 2           
    Prov 3           
    

            



 

BILAGA 5 – Datainsamlingsformulär för processduglighetsstudie 

 

Processduglighet datablad Plan.gr.

Detaljnr: Ordernr:

Benämning: Datum:

n Mått 1 Mått 2 Mått 3 Mått 4 Operatör Tidsåtgång

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Kommentarer



 

BILAGA 6 – Instruktioner för insamling av mätdata 

Instruktioner gäller detaljerna: 

xxx, xx …. 

xxx, xx …. 

 

1. Se mätinstr. och ritning där de mått som ska mätas är 

markerade. 

 

2. Ett fält finns för varje typ av mått som ska mätas. Skriv in 

alla mätvärden i databladet för alla detaljer utom 

inkörningsbiten/arna.  (Skriv även in kasserade bitar) 

 

3. Mät alla detaljer i den kronologiska ordning de körs. Den 

första detaljen (efter inkörningsbiten) blir nr 1, andra nr 2 i 

databladet osv. 

 

4. Anteckna varje justering som görs i kommentarfältet vid 

rätt detaljnr. Allt som händer som kan påverka utfallet ska 

antecknas. T.ex. skärbyte, skiftbyte, kompning, rast osv.  

 

5. Skriv även in hur lång tid som krävdes för att göra en 

justering/lösa ett problem som uppkom  

 

6. Om ni undrar något så fråga mig,  

eller ring 070 xx xx xxx!  /Sara 

  



 

BILAGA 7 – Benchmark intervjuguide 

 

Grundfrågor 

1. Arbetsuppgifter 

2. Ansvarsområde 

3. Hur är ditt arbete kopplat till SPS? 

 

Användning av SPS 

Typer av processer (produktion)  

4. Processkartor, teknisk beskrivning av processer. Vad tillverkas, små eller stora serier? 

5. Hur använder ni SPS för styrning och analys av processen som en del i det dagliga 

kvalitets-/förbättringsarbetet?  

6. Vilka processer styrs med SPS? Alla eller specifikt utvalda? 

 

Införande av SPS 

7. Hur länge har ni använt SPS? När påbörjade ni er implementering? 

8. Varför började ni använda SPS? 

9. Hur såg er implementeringsprocess ut? (alla steg).  

10. Stötte ni på några problem under implementeringen? 

11. Vad anser du är avgörande för en lyckad implementering? 

12. Vilka är de vanligaste misstagen man kan göra under en implementering?  

13. Vilken typ av utbildning fick de som skulle arbeta med SPS? Vilka? 

14. Hur många arbetar med SPS hos er nu? 

 

Resultat av SPS-arbete 

15. Vilka fördelar ser du med att arbeta med SPS? Nackdelar eller svårigheter? 

16. Vilka resultat/effekt har ni haft av att arbeta med SPS?  

17. Vad har ni lärt er om processerna genom SPS?  

18. Vad tycker operatörerna om att arbeta med SPS? 

19. Hur ser framtiden för SPS ut hos er? 

 

Engagemang  

20. Hur gör företaget för att väcka intresse för SPS? Ständiga förbättringar? Motivera för 

fortsatt mätning även när resultatet alltid blir bra.  

 

Möjlighet att påverka  

21. Vilka möjligheter har operatören att påverka processen/ komma med förbättringsförslag? 

 

 



 

SPS i praktiken 

Insamling  

22. Hur genomförs mätningarna? Automatiskt? Manuellt?  

23. Vad mäts? variabler eller attribut?  

Visualisering  

24. Hur visualiseras/presenteras data och resultat för operatörerna? Och resten av företaget? 

25. Vilken typ av feedback får produktionen?  

26. Beskriv några tillämpningar av SPS inom företaget. (Arbetsrutiner)  

  



 

BILAGA 8 – Tabellerade konfidensintervall för Cpk  

 

 

Tabell 16: Kolumn till vänster visar önskade Cpk värdet. N står för antalet observation som utfördes under en 

duglighetsstudie. Denna tabell rekommenderas att följas vid studier med ett mindre antal observationer (Kotz & 

Lovelace, 1998). 

 

  



 

BILAGA 9 – 

Flödesschema Mjukbearbetning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riggning av 

maskin 

Bearbetning 

Justering/ 

åtgärd 

Övervaknins

kontroll 

Kassation  

Förstabits 

mätkontroll 

Bearbetning 

fortsätter 

Stickprovs 

mätkontroll 

Justering/ 

Åtgärd 

Kassation 

Bearbetning 

fortsätter 

Gradning & 

Blåsning 

Mätkontroll 

sista detalj 

Tvättning 

Emballering/ 

Packning 
Lager eller 

Montering 

Härdning/ 

Legohärdning 
Finbearbetning 

EJ OK OK 

OK 

Justering eller 

Kassation 

EJ OK 

OK 

EJ OK 

Start 

Gradning & 

Blåsning 

Förriggning 

till nästa jobb 



 

BILAGA 10 – 

Flödesshcema Finbearbetning 

 

  

Riggning av 

maskin 

Inspänning av 

detalj i maskin 

Start 

Ev. 

Förkontroll 

Bearbetning 

Övervakning

skontroll 

Förstabits 

mätkontroll 

Mätkontroll i 

mätrum 

Justering/ 

åtgärd 

Kassation  

Inspänning ny 

detalj 

Ev. 

Förkontroll  

Bearbetning 

Stickprovs 

mätkontroll 

Justering/ 

Åtgärd 

Kassation 

Gradning & 

Blåsning 
Trumling & 

Tvättning 

Mätkontroll 

sista detalj 

Packning/ 

emballering 
Lager eller 

Montering 

Justering eller 

Kassation 

Blåsning & 

ev. gradning 

OK EJ OK 

EJ OK OK 

EJ OK 



 

BILAGA 11 – Kassationsdata och årlig volym  

(Konfidentiellt) 

Jämförelse Top 4 mellan år 2013 och 2014 

Art.benämning Kassation 

2013 (kr) 

Mjubearb. 

Kassation 

2013 (kr) 

Finbearb. 

Kassation 

dec 2014 (kr) 

Mjukbearb. 

Kassation 

dec 2014 (kr) 

Finbearb. 

Volym/år Volym/batch 

Borrbussning 8 991 3 730 7 731 6 951 4988 90 

Spolhuvud 24 089 - 61 129 - 1980 45 

Tätningshus - 7947 - 1 776 336 30-70 

 

Jämförelse mellan Små runda och Precisionsgruppen kassationer från jan-sep 2014 

Mjukbearb  2014 Finbearb  2014 

    

Spolhuvud Kassation (kr) Spolhuvud  Kassation (kr) 

3115504405 2 5072 3115504405 2 374,49 

3115521201 1 2523 3115521201   

3115325303 10 720 3115325303   

3115227300 1 273 3115227300 682,67 

Total 49 588   3 057,16 

        

Borrbussning  Kassation (kr) Borrbussning  Kassation (kr) 

3115296801 4 015,3 3115296801 3 201,82 

3115326001 1 083,15 3115326001 1 035,93 

3115516700 705,63 3115516700 628,28 

3115517000 967,71 3115517000 869,82 

Total 6 771,79   5 735,85 

    

Tätningshus Kassation (kr) Tätningshus Kassation (kr) 

3115276080  3115276080 619,43 

3115276680 137,18 3115276680 0 

3115277180  3115277180 526,55 

3115277280 297,48 3115277280 280,04 

3115277380  3115277380 350,13 

Total 434,66 Total 1 776,15 

 

  



 

BILAGA 12 – Kritiska parametrar: Spolhuvud  

(Konfidentiellt) 

  



 

BILAGA 13 – Kritiska parametrar: Borrbussning 

(Konfidentiellt) 

 

   



 

BILAGA 14 – Kritiska parametrar: Tätningshus  

(Konfidentiellt) 

   



 

BILAGA 15 – Gage R&R variationsbild för skänkelmätur i 

mjukbearbetningen 

 

Diagrammet illustrerar respektive operatörs tre mätupprepningar för de fem olika detaljerna 

som utförts med mätdonet skänkelmätur. Variationen i mätningen kan utläsas med hjälp av 

skalan till vänster. 

  



 

BILAGA 16 – Gage R&R variationsbild för mikrometer 1 i 

finbearbetningen 

 

Diagrammet illustrerar respektive operatörs tre mätupprepningar för de fem olika detaljerna 

som utförts med mätdonet mikrometer 1. Variationen i mätningen kan utläsas med hjälp av 

skalan till vänster. 

  



 

BILAGA 17 – Styrdiagram för Spolhuvud 

 

Mått 1 – utvändig diameter 

Nedan presenteras ett Z-MR-diagram för utvändig diameter 1 på spolhuvud 4405 och 1201. 

De olika batcherna är uppdelade med tjock linje för att markera ny typ av produkt och tunnare 

linje för en ny batch av samma typ av produkt. 

I tabellen nedanför styrdiagrammet har samtliga orsaker till larm i styrdiagrammet 

sammanställts.  
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Orsak till variation Larmpunkt,  

Z-diagram  

Larmpunkt,  

MR-diagram 

Antal larm 

Borr och pinnfräs av 9, 18, 148 18 4 

Justering 10-11  2 

Vändskär trasigt vid 

p. 23, 64, 70, 73, 78, 

81, 112, 120 (skrot) 

21-24, 70, 73, 78, 
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26 

Skiftbyte (vid p 28, 

55, 81, 110) 

28-29, 32, 55-56,  

     81, 110-120 

28,56, 81,82 20 

Vibrationer 107 107 2 

1201-Batch 1 4405-Batch 2 4405-Batch 3 1201-Batch 4 



 

Mått 2 – utvändig diameter 

Nedan presenteras ett Z-MR-diagram för utvändig diameter 2 på spolhuvud 4405 och 1201. 

De olika batcherna är uppdelade med tjock linje för att markera ny typ av produkt och tunnare 

linje för en ny batch av samma typ av produkt. 

I tabellen nedanför styrdiagrammet har samtliga orsaker till larm i styrdiagrammet 

sammanställts. 
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     112-120 
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Skiftbyte (vid p 12, 
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Z-diagram för spolhuvud utvändig 
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Mått 4 – invändig diameter i spår 

Nedan presenteras ett Z-MR-diagram för invändig diameter i spår på spolhuvud 4405 och 

1201. De olika batcherna är uppdelade med tjock linje för att markera ny typ av produkt och 

tunnare linje för en ny batch av samma typ av produkt. 

I tabellen nedanför styrdiagrammet har samtliga orsaker till larm i styrdiagrammet 

sammanställts. 
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     125 
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Mått 8 – invändig diameter i spår 

Nedan presenteras ett Z-MR-diagram för utvändig diameter i spår på spolhuvud 4405 och 

1201. De olika batcherna är uppdelade med en tjock linje för att markera ny typ av produkt och 

en tunnare linje för en ny batch av samma typ av produkt. 

I tabellen nedanför styrdiagrammet har samtliga orsaker till larm i styrdiagrammet 

sammanställts. 

 

 

Orsak till variation Larmpunkt,  

Z-diagram  

Larmpunkt,  

MR-diagram 

Antal larm 

Efter uppstart 70-78 70 9 

Borr och pinnfräs 

av (skrot) 

28-30,148 28 4 

Vändskär trasigt 

vid p. 5,23, 64, 70, 

73, 78, 81,83,120  

(5 st skrot) 

32,64,70,73, 78,  

      81, 83, 120 

32,64,70, 78, 83 11 

Skiftbyte (vid p 12, 

28, 32, 40, 55,65, 81, 

95,110, 160) 

28-29, 32, 65, 81,  28,56, 65,68,  9 

Spån 79-80 79 3 
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BILAGA 18 – Styrdiagram för Tätningshus 

Mått 2 – invändig diameter 

Nedan presenteras ett Zbar och W-diagram för invändig diameter på tätningshus 7280 och 

6080. De olika batcherna är uppdelade med tjock linje för att markera ny typ av produkt och 

tunnare linje för en ny batch av samma typ av produkt. 

I tabellen nedanför styrdiagrammet har samtliga orsaker till larm i styrdiagrammet  

sammanställts. 

Not. Operatörerna dokumenterade värdet i 100-delar under batch 1, men utförde justeringar efter tusendelar vilket 

inte syns i diagrammet. Detta förklarar varför det är stora hopp mellan provgrupperna 

Orsak till 

variation 

Larmpunkt,  

Zbar-diagram  

Larmpunkt,  

W-diagram 

Antal larm 

Justering  8 9 2 

Skiftbyte till 

resurs (vid p. 

14 och 27 ) 

15-17, 19-20, 27-      

30 

 8 

7280-batch 1 6080-batch 2 



 

Mått 3 – Längdmått 

Nedan presenteras ett Zbar och W-diagram för längdmått på tätningshus 7280 och 6080. De 

olika batcherna är uppdelade med tjock linje för att markera ny typ av produkt och tunnare linje 

för en ny batch av samma typ av produkt. 

I tabellen nedanför styrdiagrammet har samtliga orsaker till larm i styrdiagrammet 

sammanställts. 

 

 

 

 

 

 

  

Orsak till variation Larmpunkt,  

Zbar-diagram  

Larmpunkt,  

W-diagram 

Antal larm 

Rast (kall maskin) 3, 10, 19-20 19 5 

Justering  4-8  4 

Skiftbyte till resurs 

(vid p. 10 och 19 ) 

11-14, 19,20, 22-

24 

 7 

7280-batch 1 6080-batch 2 



 

BILAGA 19 – Styrdiagram för Borrbussning 

 

Mått 1 – utvändig diameter 

Nedan presenteras ett Zbar och W-diagram för utvändig diameter på borrbussning 6001 och 

6801. De olika batcherna är uppdelade med tjock linje för att markera ny typ av produkt och 

tunnare linje för en ny batch av samma typ av produkt. 

I tabellen nedanför styrdiagrammet har samtliga orsaker till larm i styrdiagrammet 

sammanställts.  

 

 

Orsak till variation Larmpunkt,  

Zbar-diagram  

Larmpunkt,  

W-diagram 

Antal larm 

Efter uppstart + 

justering 

28-30  3 

Skiftbyte + byte 

grovskär (vid p. 12)  

12-18, 45 45 9 

Skiftbyte (vid p. 19, 

38 och 56) 

19-26, 41-42, 58 43 10 

Justering 50-51 51 3 
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Mått 2 – invändig diameter 

Nedan presenteras ett Zbar och W-diagram för invändig diameter på borrbussning 6001 och 

6801. De olika batcherna är uppdelade med tjock linje för att markera ny typ av produkt och 

tunnare linje för en ny batch av samma typ av produkt. 

I tabellen nedanför styrdiagrammet har samtliga orsaker till larm i styrdiagrammet 

sammanställts.  

 

 

Orsak till variation Larmpunkt,  

Zbar-diagram  

Larmpunkt,  

W-diagram 

Antal larm 

Efter uppstart 1 1, 28 3 

Skiftbyte (vid p. 19) 

Arbetsmetod 

20-27 20, 21, 23 10 

Justering (trend) 31  1 
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Mått 3 – invändig diameter 

Nedan presenteras ett Zbar och W-diagram för invändig diameter på borrbussning 6001 och 

6801. De olika batcherna är uppdelade med tjock linje för att markera ny typ av produkt och 

tunnare linje för en ny batch av samma typ av produkt. 

I tabellen nedanför styrdiagrammet har samtliga orsaker till larm i styrdiagrammet 

sammanställts.  

 

 

 

Orsak till variation Larmpunkt,  

Zbar-diagram  

Larmpunkt,  

W-diagram 

Antal larm 

Efter uppstart 1 1,27 1 

Skiftbyte (vid p. 19) 23-26 24 5 

Justering  44 1 

Arbetsmetod 55-58  4 
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