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Sammanfattning 
Det  statistiska kvalitetsverktyget Statistisk Processtyrning, SPS,  introducerades på BT Products AB  i 
Mjölby  utifrån  en  specifik  implementeringsprocess.  Introduktionen  utfördes  i  en målningsprocess 
och  genom detta  arbete  kunde  aktuell process utvärderas och orsaker bakom eventuell urskiljbar 
variation eftersökas.  I gällande process målas gods  till eldrivna  truckar svarta genom elektrostatisk 
pulvermålning, där eftersträvad  färgskikttjocklek är 70 µm. Målningen utförs automatiserat av  fyra 
robotar och för att erhålla kunskap om processens uppförande studerades och analyserades utfallet 
statistiskt utifrån en bestämd kvalitetsindikator, färgskikttjockleken. Data samlades  in utifrån denna 
indikator genom kontinuerlig mätning på utvalt objekt och med hjälp av en mätmall  för att erhålla 
jämförbara  observationer.  Tillförlitligheten  hos  insamlad  data  analyserades  och  observationerna 
uppvisade  en  normalfördelning  och  slumpmässighet.  En  hög  grad  av  autokorrelation  sågs  dock, 
varför  transformation  av  data  krävdes  innan  fortsatta  studier  kunde  utföras.  I  och  med  denna 
transformation erhölls oberoende och därmed tillförlitliga residualer, vilka studerades  i styrdiagram 
för  att  information  om  processens  uppförande  över  tiden  skulle  erhållas.  Observationerna  är 
individuella och anges som variabeldata, varför stora skiftningar i processen studerades i x‐ och MR‐
diagram och små skiftningar  i EWMA‐diagram. Vid studie av dessa diagram kunde såväl alarm som 
trender  identifieras  och  processen  ansågs  därmed  vara  instabil.  Dessa  företeelser  antogs  vara 
resultatet  av  urskiljbar  variation,  orsakad  av  kontrollerbara  faktorer.  I  den  efterföljande 
processutvärderingen kom därför arbetet att fokusera på identifikation av dessa faktorer. För denna 
identifikation  sattes  en  fokusgrupp  samman,  vilka  listade möjliga  faktorer  i  ett  Ishikawadiagram 
utifrån de sju M:en. 

Uppkomna  faktorer  testades utifrån  främst  tre olika metoder;  tvåfaktorförsök, enfaktorförsök och 
loggning. Faktorförsöken genomfördes genom målning av  testplåtar, där  skillnad  i  färgskikttjocklek 
beroende på  vald  faktornivå  studerades.  Loggning  av  faktorer utfördes parallellt med produktion, 
varpå  dessa  värden  ställdes  mot  registrerade  värden  på  färgskikttjockleken  i  en  ANOVA‐  eller 
korrelationsanalys. Utifrån  resultatet av dessa  tester delades undersökta  faktorer  in  i Signifikanta, 
Delvis  signifikanta,  Eventuellt  signifikanta  och  Ej  signifikanta.  De  faktorer  som  ansågs  vara 
signifikanta är Fluidisering och Pulverbatch, vilka kan vara bidragande orsaker bakom den urskiljbara 
variationen som identifierats. Fluidiseringen har periodvis varit undermålig i ett av de pulverkök som 
förser robotarna med pulver, något som kan förklara uppvisad låg korrelation mellan robotarna och 
den  höga  nivå  av  autokorrelation  som  skådats.  Vid  ett  test med  fyra  olika  säckar  från  två  olika 
batcher sågs även en varierad batchhärkomst påverka resultatet, med en skillnad  i färgskikttjocklek 
på mellan  10  och  20  µm  på  testplåten.  De  Delvis  signifikanta  faktorerna,  så  som  injektorplugg, 
elektrod och munstycken, kan påverka utfallet vid en hög grad av förslitning och troligen fås störst 
inverkan  i de fall då dessa samverkar. Genom att utföra rekommenderade åtgärder beträffande de 
signifikanta  faktorerna, med avseende på att minska variationen, kan processen åter  studeras och 
utredas.  Beroende  på  utfall  kan  en  stabil  process  förbättras  och  i  annat  fall  söks  nya  källor  till 
variation.  
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Abstract 
The  statistical  quality  tool  Statistical  Process  Control  (SPC) was  introduced  at  BT  Products  AB  in 
Mjölby  following  the  process  of  SPC  implementation.  The  current  process  is  a  powder  coating 
process  where  parts  for  powered  trucks  are  painted  black.  The  electrostatic  powder  coating  is 
performed by  four automatized  robots and  the desired  layer  thickness  is 70 µm. The process has 
been  evaluated  from  a  quality  characteristic,  specified  as  the  layer  thickness,  and  special  causes 
behind  variation  were  identified.  Data  has  been  collected  continuously  from  the  process  by 
measuring  objects  in  the  production,  using  a  self‐developed  measurement  template  to  receive 
comparable data. Statistical tools have been used to evaluate whether the data were reliable or not. 
A normal probability plot confirmed  that  the observations were normally distributed and a scatter 
plot  established  randomness. Autocorrelation was detected  and  the data had  to be  transformed, 
why  the  independent  and  reliable  residuals were  used  in  the  subsequent  analysis. Control  charts 
were used to study the process over time, where individual x‐ and MR‐charts detected large shifts in 
the process, while EWMA‐charts detected small shifts. Alarms, trends and abnormal patterns were 
identified  in these control charts, which  led to the conclusion that the process could be considered 
out  of  control.  The  special  causes  behind  this  variation were  assumed  to  stem  from  controllable 
factors and the work was therefore focused on identifying these special causes.  

Factors were  listed  in an  Ishikawadiagram by a focus group and tested using mainly three different 
methods. Design of  experiments was  used  to  test  a  two  factorial design,  and  single  factors were 
tested by one‐factor‐tests. A  sheet metal was painted  in both  test methods and  the difference  in 
layer  thickness, dependent on  chosen  level of  the  factor, was  studied. Other  factors were  logged 
parallel to the production. Additional observations were compared to the registered  layer thickness 
on  parts  and  the  relation  analysed  using ANOVA‐  or  correlation  analyses.  Examined  factors  from 
these tests were divided and categorized into Significant, Partially significant, Possibly significant and 
Not  significant.  Fluidisation  and  powder  batch were  identified  as  significant  factors  and  thereby 
possible causes behind the identified variation. The fluidisation in one of the powder containers has 
at times been misbegotten, something that can explain the high level of autocorrelation and the low 
level of  correlation between  the  robots. When  testing  the batches,  four  sacks  from  two different 
batches were  used  and  a  large  difference  in  layer  thickness was  observed  depending  on  powder 
origin. A high degree of wear of the partially significant factors, as injector nozzle, electrode and gun 
nozzle,  could  affect  the  result,  but  they  likely  have  the  largest  impact  when  collaborating.  By 
performing  recommended  actions,  in  an  attempt  to  reduce  the  variation  on  the  basis  of  the 
significant factors, the process once again can be studied and evaluated. Depending on the result, a 
stable process can be improved, alternatively, new sources behind variation identified.   
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1 Inledning 
Variation  finns  överallt,  i  såväl  företagsprocesser  som  det  vanliga  livet.  Det  finns  olika  sorters 
variation,  både  slumpmässig  och  urskiljbar,  vilka  det  är  viktigt  att  förstå  skillnaden  mellan.  Ett 
vardagligt exempel  är  restiden  för en pendlare,  som ofta  varierar med någon minut  från  gång  till 
gång. Vad  tidsdifferensen beror på kan vara svårt att säga, anledningen kan vara antalet stopp  för 
rött  ljus  så  väl  som  antalet medtrafikanter.  Eftersom  orsakerna  inte  går  att  urskilja  anses  denna 
variation  vara  slumpmässig. Ökar  restiden markant med  anledning  av  exempelvis  en  bilolycka  är 
orsaken  tydlig,  variationen  går  att  urskilja. Med  kunskap  om  en  process  kan  källor  till  variation 
identifieras och den urskiljbara variationen elimineras.  

Kvalitetsutveckling  inom  alla  områden  bygger  på  ständiga  förbättringar,  att  alltid  sträva mot  att 
uppnå ett bättre resultat med minsta möjliga resursåtgång. För att kunna förbättra en process krävs 
kunskap  om  dess  uppförande  och  om  variationsbidragens  påverkan.  Först  när  urskiljbar  variation 
eliminerats anses processen vara stabil och kontrollerbar. Dess utfall kan då förutses och styrning ske 
mot önskat resultat med hjälp av verktyget Statistisk Processtyrning.  

1.1 Uppgift 
BT  Products  AB  ingår  i  The  Toyota  Group  och  följer  därmed  fem  grundvärderingar  –  Challenge, 
Kaizen,  Genchi  Genbutsu,  Respect  och  Teamwork  –  som  innefattas  i  The  Toyota Way.  Challenge 
handlar  om  att möta  utmaningar med  det mod  och  den  kreativitet  som  krävs  för  att  realisera 
långsiktiga visioner. Att arbeta med  ständiga  förbättringar och med  inställningen att alla processer 
alltid kan  förbättras är  innebörden av Kaizen medan Genchi Genbutsu står  för att basera beslut på 
fakta. Respect och Teamwork står  för ömsesidig  respekt  för varandra  respektive att maximera den 
individuella och gemensamma prestationen. Alla medarbetare inom Toyota förväntas utgå från dessa 
värderingar  i  sitt  dagliga  arbete.  I  linje med  dessa  värderingar  önskar  företaget  att  introducera 
kvalitetsverktyget  Statistisk Processtyrning  i produktionen.  Introduktionen utförs  i  en  av  företaget 
utvald  produktionsprocess  utifrån  en  specifik  kvalitetsindikator,  där  processen  studeras  och 
utvärderas med målsättningen att identifiera möjligheter till förbättringar.  

1.1.1 Syfte 
Syftet  med  examensarbetet  på  BT  Products  AB  i  Mjölby  är  att  introducera  det  statistiska 
kvalitetsverktyget Statistisk Processtyrning (SPS) på företaget. Implementeringen av verktyget skapar 
förståelse för uppförandet av en specifik process och orsakerna bakom eventuell urskiljbar variation 
identifieras. Målsättningen är att skapa en stabil process som kan styras mot ett förbättrat resultat.  

1.1.2 Uppgiftsprecisering 
SPS  introduceras  i  målningsprocessen  på  BT  Products  AB:s  avdelning  för  stativtillverkning. 
Målningsprocessen  studeras  och  analyseras  utifrån  en  specifik  kvalitetsindikator,  från  vilket 
kännedom  om  dess  uppförande  erhålls.  Teoretiska  och  praktiska  studier  skapar  förståelse  för 
bakomliggande faktorer och dess eventuella påverkan på slutresultatet. Arbetet ska resultera i ökad 
kännedom om verktyget och gällande process, som ett underlag för fortsatt arbete med SPS.  

1.1.3 Direktiv 
En process kan utredas och  styras utifrån olika parametrar, vilka kan  ses  som kvalitetsindikatorer. 
Inom ramen för detta arbete kommer endast en parameter att studeras och  i gällande fall behöver 
denna  parameter  nödvändigtvis  inte  vara  kopplad  till  den mest  kritiska  kvalitetsavvikelsen.  Vald 
kvalitetsindikator bör först och främst vara lämplig för introduktion av verktyget SPS. BT Products AB 
har valt färgskikttjockleken som indikator för denna studie, en parameter som är lämplig då det är ett 
variabeldata som även har betydelse för produktkvaliteten. Ett för tunt färgskikt accepteras  inte av 
kunden  och  ett  för  tjockt  lager  medför  onödiga  kostnader  för  BT  Products  AB.  Vid 
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processutredningen  läggs  främst  fokus  på  att  finna  orsaker  bakom  eventuell  urskiljbar  variation. 
Först när denna variation är eliminerad kan processen styras mot ett förbättrat resultat och underlag 
till fortsatt arbete med statistisk processtyrning tas fram. 

1.2 Bakgrund 
Nedan ges en  företagspresentation av BT Products AB samt en process‐ och nulägesbeskrivning  för 
gällande produktionsprocess.  

1.2.1 Företagspresentation  
Ursprungsföretaget  BT  etablerades  i Mjölby,  Östergötland,  år  1952, men  grundades  redan  1946 
under  namnet  Bygg‐  och  Transportekonomi.  BT‐koncernen  samarbetar  med  kunder  över  hela 
världen  och  består  av  ett  80‐tal  bolag,  som  tillsammans  erbjuder  ett  brett  sortiment  av 
materialhanteringsprodukter,  service‐  och  underhållslösningar,  distribution  av  reservdelar, 
truckförarutbildning, olika uthyrningsalternativ samt  finansiering av truckar. Koncernen  ingår sedan 
år 2000 i Toyota Material Handling Group (TMHG), vilket är en del av Toyota Industries Corporation, 
se Figur 1. TMHG är  indelat  i  fyra geografiska affärsområden; Nordamerika, Europa,  Internationellt 
och Japan. I Mjölby finns flera BT‐ och Toyotabolag, vilka alla ingår i Toyota Material Handling Europe 
(TMHE). TMHE har sälj‐ och marknadsbolag  i över 30 europeiska  länder och säljer produkter under 
varumärkena BT, Toyota och Cesab.1  

 

Figur 1 Organisationsstruktur kring BT Products AB. 

Det enskilt största företaget i Mjölby är BT Products AB som utvecklar och tillverkar olika modeller av 
lagertruckar samt motviktstruckar  för  intern materialhantering. Affärsidén är att  förutse kundernas 
behov och  leverera  lösningar  som genererar effektiv materialhantering. BT Products AB har 1 480 
anställda och redovisade för senaste bokslutsåret en nettoomsättning på 4,1 miljarder SEK2. Inom BT 
Products AB finns tre divisioner med ansvar för olika sorters produkter. Powered Trucks utvecklar och 
tillverkar  eldrivna  truckar  benämnda  ledtruckar,  ledstaplare,  skjutstativ‐,  orderplock‐  och 
smalgångstruckar. Hand Trucks tillhandahåller manuella och halvmanuella truckar, medan den tredje 
divisionen  Special  Products  konstruerar  och  tillverkar  kundanpassade  truckar  samt  små  serier  av 

                                                            

1 www.bt‐industries.com; Broschyren BT Mjölby, 2008 
2 Sterner (2008) 
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standardtruckar. Användningsområden för de olika typer av truckar som tillverkas illustreras i Figur 2. 
År 2007 och 2008 tillverkade BT Products AB drygt 48 000 eldrivna truckar per år 3.4  

 

Figur 2 Illustrering av olika användningsområden för BT‐truckar. 5 

All  tillverkning  sker  enligt  de  grundläggande  principerna  i  Toyota  Production  System,  där  högsta 
kvalitet  och  ständiga  förbättringar  är  centrala  delar.  Kvalitet  är  en  viktig  konkurrensfaktor  för  BT 
Products AB, där  såväl produkter  som kundbemötande och  interna processer  ska återspegla deras 
kvalitetsfilosofi. Det långsiktiga målet är att ha lagertrucksbranschens högsta kvalitet.6    

För  att  underlätta  läsbarheten  kommer  BT  Products  AB  fortsättningsvis  att  benämnas  BT.  
 I rapportens avslutande del finns en ordlista där ord markerade med en * finns beskrivna. 

1.2.2 Processbeskrivning 
Produktionsprocessen för eldrivna truckar startar med tillverkning av  ingående metallgods, se Figur 
3,  där materialet  laserskärs  och  bearbetas.  Gods  till  stativ,  gaffelvagnar,  korgvagnar  och  chassin 
svetsas  antingen  samman  på  en  separat  svetsavdelning  eller  direkt  på  stativavdelningen,  där  de 
sedan målas. Målat  gods  från  stativavdelningen monteras därefter,  tillsammans med  andra  av BT 
bearbetade detaljer samt inköpta komponenter, till fullständiga och leveransklara truckar. Montering 
av eldrivna truckar sker på de två olika avdelningarna Walkies för gåtruckar och Riders för åktruckar. 
Godset från stativavdelningen samt detaljer från de två monteringsavsnitten kan även användas till 
specialprodukter. 

 

Figur 3 BT:s produktionsprocess för eldrivna truckar. 

Examensarbetet utförs i stativmåleriet som är en del av BT:s produktionsprocess för eldrivna truckar, 
där stativmåleriets process beskrivs närmare i Figur 4. I detta måleri målas gods till olika modeller av 
BT‐ och Toyotatruckar med svart epoxibaserad pulverfärg.   

                                                            

3 Sterner (2008) 
4 www.bt‐industries.com; Broschyren BT Mjölby, 2008 
5 Företagspresentation TMHE Supply, 2008 
6 Broschyren BT Mjölby, 2008 
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Figur 4 Stativmåleriets målningsprocess.  

Processen startar med att ingående material som svetsats samman på BT anländer till måleriet. Det 
material  som  tillhör  respektive  produkt  grupperas,  kittas,  för  att  i  nästkommande  steg maskeras. 
Olika typer av plugg placeras  i gängor samt på tappar, och  lagerbanor maskeras med skenor utifrån 
produkttypens tillhörande maskeringsinstruktion. Maskerat gods hängs därefter på en bom, fäst i en 
conveyor*, se Figur 5. Bommen har två zoner för upphängning, A och B. Långt gods kan sträcka sig 
över båda dessa zoner, varvid A‐ och B‐zonen tillsammans bildar en C‐zon. 

 

Figur 5 Schematisk bild över upphängning av gods. 

Conveyorn  transporterar  det  upphängda  godset  genom  de  automatiserade  stegen  i 
målningsprocessen.  Förbehandlingen  består  av  tre  sektioner,  avskiljda  med  sköljramper.  Första 
steget  är  alkalisk  avfettning  följt  av  andra  steget med  grov‐  och  finskölj.  I  den  tredje  sektionen 
efterbehandlas godset med medlet E‐Clps,  för ökad  vidhäftningsförmåga och  korrosionsskydd. Vid 
passagen mellan den andra och tredje sektionen sköljs godset med RO‐vatten*. Efter förbehandling 
torkas godset och genomgår sedan en så kallad visionkontroll innan målning. En kamera kontrollerar 
då att  godset är  korrekt upphängt  innan det godkänns  för  vidare  transport  till målningen. Om en 
avvikelse noteras vid kontrollen  signalerar  systemet detta och en operatör  tillkallas  för  inspektion. 
Vissa gods behöver maskeras ytterligare mellan  förbehandling och målning, vilket görs manuellt av 
ansvarig operatör.  

Pulvermålningen utförs i en målningsbox där fyra robotar, försedda med dubbla appliceringspistoler, 
verkar utifrån ett givet målningsprogram, se Figur 6. Tryckluft  fördelar elektrostatiskt  laddat pulver 
över  godsytan  varvid  ett  pulverskikt  bildas,  så  kallad  elektrostatisk  pulvermålning.  Godset  jordas 
genom krokarna och conveyorsystemet. Robotarna samverkar två och två i respektive zon, en på var 
sida om bommen med upphängt gods. Vid långt gods samverkar alla fyra robotar. Efter appliceringen 
härdas pulvret  i en ugn och ett  färgskikt erhålls. Kylt gods avmaskeras därefter manuellt, hängs av 
och transporteras slutligen vidare till tillhörande monteringsavsnitt. 
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Figur 6 Målningsboxen. 

En gång per skift utför en operatör en kvalitetskontroll av färgskikttjockleken på en specifik produkt. 
Skikttjockleken  studeras  på  fyra  olika  områden  av  stativet  för  att  representera  resultatet  av 
respektive robots uppförande. Vid avvikelse av skikttjocklek ska produktionstekniker tillkallas.  

1.2.3 Nulägesbeskrivning 
I  stativmåleriet  målas  i  dagsläget  ingående  material  till  olika  standardprodukter  och 
specialprodukter. Till varje produkt, beroende på produktgrupp,  ingår ett  stativ, en gaffelvagn, ett 
chassi och/eller en korgvagn enligt Figur 7.  
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Figur 7 Produktgrupper med respektive ingående gods som målas i stativmåleriet. 

Kapaciteten  för måleriet  är  800  bom  per  vecka,  där  en  bom motsvarar material  till  en  eller  två 
produkter, beroende på  godsets  storlek. Målningsprocessens genomsnittliga genomloppstid är 2,5 
timmar,  en  tid  som  dock  varierar med  godsets  storlek  och  komplexitet.  Takttiden*  är  i  dagsläget 
beräknat  till 6 minuter. Processen  för målning av gods  i  stativmåleriet pågår dygnet  runt  från och 
med söndag kväll  till och med  fredag eftermiddag. Arbetet utförs av  tre olika skift – dag, kväll och 
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natt.  De  operatörer  som  arbetar  dag‐  respektive  kvällsskift  växlar  veckovis,  till  skillnad  från 
nattskiftets  operatörer  som  alltid  arbetar  natt.  Totalt  arbetar  23  operatörer  inom  processen.  På 
respektive  skift  finns  en  utsedd  Team  Leader  (TL)  vars  uppgifter  är  att  realisera,  efterleva  och 
förbättra  arbetet.  Även  en  Assisterande  Team  Leader  (ATL)  finns  utsedd,  vilken  ansvarar  för  den 
dagliga ledningen. Till processen är även en produktionsledare och en produktionstekniker kopplad. 

För att säkerställa anläggningens drift genomförs regelbundet förebyggande underhåll och städning. 
Förebyggande  underhåll  utförs  på  conveyorn,  i  för‐  och  efterbehandlingsstegen  samt  på  den 
utrustning  som  används  vid  appliceringen  av  pulverfärgen.  Regelbundenheten mellan  åtgärderna 
beror på dess  karaktär och  varierar mellan  att  utföras  varje  skift, dag,  vecka, månad,  kvartal och 
halvår. Anläggningen städas grundligt en gång i veckan. 

En sammanställning av de kvalitetskontroller som utförts på färgskikttjockleken  i måleriet sedan 25 
mars 2008 indikerar på stora variationer. Skikttjockleken får inte underskrida nedre toleransgräns på 
70 µm, men något  riktmärke  för maximal godkänd  tjocklek  finns  inte  i nuläget.  I bilaga 1 återfinns 
tidseriediagram  över  färgskikttjockleken,  uppdelat  på  de  fyra  olika  robotarnas  resultat.  En 
osäkerhetsfaktor  är  kalibreringen  av  skikttjockleksmätaren.  Den  ska  kalibreras  regelbundet  mot 
likvärdigt underlag, någonting som inte efterföljs i nuläget. 

Syftet  med  denna  kvalitetskontroll  är  i  dagsläget  endast  att  kontrollera  aktuell  kvalitet.  Det 
dokumenterade resultatet har tidigare  inte sammanställts och följts upp. Utöver färgskikttjockleken 
kontrolleras  färgens  vidhäftningsförmåga  dagligen.  Skulle  operatörerna  upptäcka  övriga 
kvalitetsavvikelser, exempelvis  repor och knottror  i  färgskiktet,  rapporteras och dokumenteras det 
separat.  Rapporteringen  sker  dock  begränsat  och  ingen  statistik  finns  tillgänglig  över  dessa 
avvikelser.  I  de  efterföljande  monteringsstegen  rapporteras  avvikelser  från  föregående 
produktionssteg med mer tillförlitlig frekvens. Den mest förekommande felkällan som kan härröras 
till måleriet och som registrerats i samband med monteringen av Reflextruckar är ”Dåligt maskerat”, 
felfördelningen visas i Figur 8.  

Kvalitetsavvikelser, ursprung stativmåleriet
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Figur 8 Felfördelning av rapporterade kvalitetsavvikelser vilka kan härröras till måleriet. 
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2 Litteraturbas 
Nedan presenteras den bakomliggande  teori  som arbetet utgått  ifrån. Presenterade  teorier härrör 
främst från tryckta källor i form av litteratur och artiklar. Litteraturbasen är uppdelad i två avsnitt där 
den  första  delen  presenterar  ytbehandling  och  pulverfärg,  medan  den  andra  behandlar  teori 
relaterad till processutvärdering.   

2.1 Ytbehandling 
För att göra en produkt estetiskt tilltalande och ge den en slitstark yta som kan motstå mekanisk eller 
kemisk påverkan ytbehandlas den. Behandlingen kan ske enligt olika metoder beroende på material 
och vilket  resultat som eftersträvas. En vanlig metod är att belägga ytan med  färg genom målning 
eller lackering.7 

2.1.1 Pulverfärg 
Användandet av pulverfärg har  sitt ursprung  i Tyskland på 1950‐talet8. Pulverfärg  innehar numera 
cirka 20 % av ytbehandlingsmarknaden och konkurrerar främst med metoden våtlackering9. En stor 
fördel med pulverfärg framför våtlack är frånvaron av miljö‐, hälso‐ och brandfarliga lösningsmedel10. 
Pulverfärg  skapar en högkvalitativ yta  samtidigt  som produktionstakten kan ökas och kostnaderna 
minskas11.  Färgen  består  främst  av  pigment  som  sammanbinds med  antingen  termoplaster*  eller 
härdplaster*12.  Bindmaterialet  väljs  efter  slutkundens  specifika  önskemål  gällande  ytfinish  och 
härdplasten epoxi är vanligt förekommande13.  

Metod 

Gods som ska pulverbeläggas får inte vara smutsiga, feta eller rostiga, varför de måste förbehandlas 
innan  applicering  av  pulvret.  Färgskiktets  slutegenskaper  påverkas  av  förbehandlingen  och 
noggrannheten den  utförs med.  Första  steget  är  avfettning och  rengöring  vilket ofta  efterföljs  av 
kromatering eller fosfatering.14 Då stål har en hög motståndskraft mot alkalier, medel med högt pH‐
värde,  kan  det  användas  för  att  avlägsna  smuts  utan  att  skada  metallytan15.  Kromatering  och 
fosfatering  leder  till  att  färgen  erhåller  en  bättre  vidhäftningsförmåga  och  godset  ett  högre 
korrosionsskydd16.  

Det finns olika metoder för applicering av pulverfärg, men den mest förekommande är elektrostatisk 
pulversprutning. Vid  denna metod  transporteras  pulverfärgen  från  en  behållare  till  en  sprutpistol 
med hjälp av  tryckluft. Pulverpartiklarna erhåller en elektrisk  laddning och  styrs  så att de  laddade 
partiklarna dras till jordat gods där de fastnar. Uppladdning sker med hjälp av en nålformad elektrod 
som är fastsatt i pistolen, där formen på elektroden skapar ett elektriskt fält vid spetsen. Elektrodens 
spänning är vanligtvis mellan 30 och 100 kV.17 Luften  i elektronspetsens närhet blir negativt  laddad 
och pulverpartiklarna som passerar genom detta  laddade område plockar upp  joner och drivs  från 
elektroden mot godset, se Figur 9. Drivning sker genom partiklarnas hastighet, erhållen av tryckluft, 

                                                            

7 Nationalencyklopedien, sökord: ytbehandling 
8 Sveriges Mekanförbund (1973) 
9 Liberto (2003) 
10 Sveriges Mekanförbund (1973) 
11 Liberto (2003) 
12 Sveriges Mekanförbund (1973) 
13 Liberto (2003) 
14 Sveriges Mekanförbund (1973) 
15 Liberto (2003) 
16 Sveriges Mekanförbund (1973) 
17 Liberto (2003) 
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samt under  inverkan  av det  elektriska  fältet. Hur  jonerna  i praktiken  fäster på partiklarna  är  inte 
utrett.  De  flesta  pulverfärger  är  komplicerade  kompositer  som  är  elektriskt  resistiva  varför 
fenomenet  att  joner  fäster  på  partiklarna  är  svårförklarligt.  En  anledning  kan  vara  att  joner  och 
partiklar inte färdas med samma hastighet och att kollisioner därför skapar en delvis joniserad yta på 
partiklarna.18     

 

Figur 9 Laddning av pulverpartiklar med hjälp av elektrod.19 

Då  det  bildas  ett  elektrostatiskt  fält  runt  det  jordade  godset  sprids  färgen  på  godset  längs 
kraftlinjerna. För att få en jämn beläggning regleras pulvrets spridning med tillsättning av tryckluft så 
att  kraftlinjernas påverkan minskas. Vid pulverskikttjocklek  kring 200 µm börjar pulvret  repelleras 
och maximal tjocklek uppnås därmed.20  

Allt pulver fastnar  inte på godset, men till pulverfärgens fördel kan det överblivna pulvret samlas  in 
och återanvändas eller alternativt slängas. Applicering av pulver sker i en sluten box vilket förenklar 
denna  uppsamling.21  Pulvrets  karakteristik  förändras när  återvunnet pulver blandas med nytt och 
resistiviteten  är  speciellt  känslig  för  den  procentuella  inblandningen  av  återvunnet  pulver.  Då 
resistivitet verkar vara nära kopplat  till  laddningsbarhet kan  förändringar  i pulvret vara betydande, 
sett över en lägre tid.22  

När pulverfärgen är applicerad värms godset i en härdugn där pulvret smälter och bildar ett färgskikt. 
Konvektionsugnar är de mest förekommande, där  luft är det medium som transporterar värmen till 
godset. Tid och temperatur är avgörande faktorer för slutresultatet.23  

Pulverfärg och SPS 

SPS kan vara ett användbart verktyg  för att  säkerställa kvaliteten  i de  fall där pulvermålning är en 
kritisk  faktor.  Typiska  kvalitetsindikatorer  för  målningsprocesser  är  volymfördelning  av  nytt  och 
återvunnet  pulver,  skikttjocklek  och  appliceringsinställning.  Användandet  av  SPS  bidrar  till  att 
operatörerna kan agera förutseende eftersom defekter kan förebyggas. Beslut kan därmed baseras 
på fakta istället för på subjektiva antaganden.24 

2.1.2 Skikttjocklek  
Genom  ytbehandlingen  beläggs  godset  med  ett  skikt.  För  att  mäta  tjockleken  på  stål  med  ett 
omagnetiskt  färg‐,  lack‐, krom‐ eller zinkskikt kan en skikttjockleksmätare, som mäter med hjälp av 
magnetisk  induktion*, användas. Mätaren kalibreras genom nollställning mot ett obehandlat objekt 
samt kalibrering mot en skikttjockleksfolie placerad på objektet. Vid 1‐punktskalibrering genomförs 
endast  nollställning  mot  ett  obehandlat  objekt  medan  2‐punktskalibrering  innefattar  både 

                                                            

18 Hughes (1984) 
19 Ibid. 
20 Sveriges Mekanförbund (1973) 
21 Liberto (2003) 
22 Hughes (1984) 
23 Liberto (2003) 
24 Ibid. 
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nollställning och kalibrering mot skikttjockleksfolie. Objektet som mätaren kalibreras mot ska vara av 
samma  material  och  tjocklek  som  det  gods  skikttjockleksmätningarna  ämnas  utföras  på. 
Mätnoggrannheten är specificerad till  %32 ±± mμ av mätvärdet. Mätvärden kan registreras enskilt 
eller som blockmätningar, från vilka statistisk information kan utläsas.25 

2.2 Processutvärdering 
Med vetskap om vilka faktorer som påverkar en process och genom att eliminera urskiljbar variation 
kan  en mer  duglig  process med  en mindre  spridning  och  fler  enheter  kring målvärdet  erhållas. 
Genom  en  kontinuerlig  styrning  i  produktionen  kan  en  direkt  återkoppling  bidra  till  bättre 
slutprodukter.26        

2.2.1 Kvalitet 
Begreppet kvalitet definieras på ett flertal olika sätt. En av dessa, där en produkt avser en vara, tjänst 
eller en kombination av dessa, är:  

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 
kundernas behov och förväntningar.”27 

Enligt denna definition är det  inte  tillräckligt att uppfylla kundens behov och  förväntningar. För att 
skapa  en  trogen  kund  som  återkommer  måste  förväntningarna  överträffas;  personen  måste  bli 
positivt överraskad. Detta är också en  förutsättning  för att denna ska prata positivt om produkten 
inför personer i sin omgivning. Behov ska identifieras och uppfyllas, vare sig kunden är intern eller en 
extern slutkund.28  

Ofta  har  kvalitet  ansetts  vara  en  motsats  till  produktivitet,  men  det  finns  alltid  ett  sätt  att 
åstadkomma  bättre  kvalitet  till  en  lägre  kostnad.  Det  talas  ofta  om  ”quality  cost”,  det  vill  säga 
kvalitetskostnader, något som är missvisande då det snarare är dålig kvalitet som kostar. Det som 
kostar är för kunden  icke värdeskapande aktiviteter, så som att producera defekta enheter eller att 
utföra  tjänster  på  ett  felaktigt  sätt.  Det  aktiva  arbetet  med  att  integrera  kvalitetsfrågor  i 
verksamheten utgör grunden  för offensiv kvalitetsutveckling, TQM. Målet med detta arbete är att 
skapa ökad kundtillfredsställelse med minskad resursåtgång.29 

TQM  syftar  till  att  aktivt  förebygga,  förändra,  förbättra  och  ständigt  utveckla  produkter  och 
processer. Även utvecklingen av de människor som är inblandade i produkterna och processerna ska 
stödjas. Systemtänkande är en viktig del som  innebär att se kopplingar samt samverkan mellan alla 
delar och aktiviteter i en organisation. Vid offensiv kvalitetsutveckling betraktas organisationen som 
en helhet, bestående  av  värderingar,  arbetssätt  samt  verktyg.  TQM  ska  vara  en  integrerad del  av 
verksamheten  där  företagskulturens  grundvärderingar  ses  som  hörnstenar,  grundade  i  ett  starkt 
engagemang från ledningen, se Figur 10.30 

                                                            

25 Skikttjockleksmätare, instruktionshäfte 
26 Bergman, Klefsjö (2002) 
27 Bergman, Klefsjö (2002) s. 20 
28 Bergman, Klefsjö (2002) 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Figur 10 Hörnstenarna i TQM.31 

1. Basera beslut på fakta 
En faktabaserad beslutsstrategi är viktig inom både produktion och produktutveckling för att 
väsentliga  slutsatser  angående produktionsprocesser och  kundernas  faktiska önskemål  ska 
kunna  dras.  Både  verbal  och  numerisk  information  behöver  samlas  in,  struktureras  och 
analyseras.32  

2. Arbeta med processer 
En process består av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden33. Processen kan ses 
som en kombination av maskin, metod och människa som omvandlar  ingående material till 
en utgående produkt, med påverkan av ett antal faktorer, se Figur 11. Faktorerna är antingen 
okontrollerbara  eller  kontrollerbara  och  den  utgående  produkten  har  en  eller  flera 
parametrar  som  indikerar  dess  kvalitet.34  Att  tillfredsställa  kundens  behov  med  så  lite 
resursåtgång som möjligt är målet för en process35. 

 

Figur 11 Beskrivning av en process.36 

3. Arbeta ständigt med förbättringar 
Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet med bättre produkter och arbetssätt 
till en lägre kostnad och minskad resursåtgång. Genom att lärdom tas av eventuella misstag 
som gjorts, kan erfarenheter utifrån dessa användas som tillgång i förbättringsarbetet.37  

4. Skapa förutsättningar för delaktighet 
Kommunikation,  delegering  och  utbildning  är  nyckelord  för  att  skapa  delaktighet  och 
möjlighet för medarbetarna att påverka beslut och delta  i förbättringsarbetet. Den som har 
meningsfulla,  stimulerande  och  ansvarsfulla  uppgifter  känner  troligen  en  större 

                                                            

31 Bergman, Klefsjö (2002) 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Montgomery (2005) 
35 Bergman, Klefsjö (2002) 
36 Montgomery (2005) 
37 Bergman, Klefsjö (2002) 

Process
Ingående 
material 

Utgående 
produkt 

Kontrollerbara faktorer

Okontrollerbara faktorer

x1 xpx2

z2z1 zp

Arbeta med 
processer 

Arbeta ständigt 
med 

förbättringar 

Basera beslut 
på fakta 

Skapa 
förutsättningar 
för delaktighet 

Sätt kunderna i 
centrum

Engagerat ledarskap 



  11

arbetstillfredsställelse. Detta, tillsammans med förutsättningarna att göra ett bra arbete och 
känslan av yrkesstolthet, leder till ett större engagemang i arbetet och därmed en förbättrad 
kvalitet på processer och produkter.38 

2.2.2 Förändringsarbete 
En  förändring  sker när något ändras  från ett  tillstånd  till ett annat. De  senaste åren har  takten av 
förändringar ökat  i  såväl  samhället,  för  individer och  inom organisationer. Vid  förändring  inom en 
organisation och dess ingående processer avgör omständigheter om förändringen upplevs irrelevant, 
positiv eller påfrestande för berörda medarbetare. För att medarbetarna ska se en förändring som en 
positiv utmaning snarare än någonting negativt och påfrestande krävs motivation. De anställdas vilja 
att  förändra,  alltså  motivationen,  påverkas  av  delaktighet,  tilltro,  trygghet,  självförtroende  och 
information.  Utöver  dessa  faktorer  underlättas  även  förändringsarbetet  om  medarbetarna  inser 
behovet av förändring och medförande vinst för organisationen.39 

Delaktighet 
En  känsla  av  delaktighet  skapas  genom  att majoriteten  av  berörda medarbetare  får  delta  i  hela 
förändringsprocessen. Medarbetarna bör delta  i problemformulering, diskussioner gällande  förslag 
till  förändring  och  åtgärd  samt  beslut  angående  förändringstakt.  Vid  delaktighet  skapas 
förändringsvilja, engagemang och goda förutsättningar för att förändringsarbete därefter ska blir en 
naturlig del av det vardagliga arbetet. Även medarbetare som tar ansvar för att framkomna åtgärder 
vidtas erhålls genom delaktighet.40 

Tilltro 
En  ömsesidig  tilltro  mellan  anställda,  både  inom  arbetslag  och  mellan  dem  och  ledningen,  är 
nödvändig  för  att  ett  gott  resultat  av  förändringsarbetet  ska  uppnås.  De  anställda  måste  ha 
förtroende för ledningen som i sin tur måste ha positiva förväntningar på de anställda och en tro på 
att de vill göra sitt bästa utifrån rådande förutsättningar. Individer försöker oftast göra eller vara som 
omgivningen förväntar av dem. För ett gott resultat av ett förändringsarbete bör det även finnas en 
tro på att arbetet ska medföra ett positivt resultat.41       

Trygghet 
Då  en  individ  litar  på  sig  själv  och  sin  omgivning  innehar  denna  en  grundtrygghet. Utöver  denna 
grundtrygghet bidrar omgivande förhållanden till en total känsla av trygghet. Genom exempelvis tillit, 
delaktighet  och  information  ökas  möjligheten  till  att  skapa  trygga  medarbetare  och  därmed 
förutsättningen för förändringsvilja. God grundtrygghet är en förutsättning för att medarbetarna ska 
våga ta initiativ samtidigt som otrygga omgivande förhållanden kan driva dem till förändring.42 

Självförtroende 
Tilltron till egen förmåga och intresse för förändringsarbete skapas genom kontinuerlig återkoppling 
under  förändringsarbetets  gång.  Det  är  därför  viktigt  att  löpande  påvisa  och  analysera  små 
förändringar som genomförs och det positiva resultat utifrån dessa.43    

Information 
Riklig och direkt  information  leder till bättre förståelse  inför förändringar. En ökad förståelse bidrar 
till mer engagerade medarbetare och krävs för att bibehålla deras självkänsla och motivation under 

                                                            

38 Bergman, Klefsjö (2002) 
39 Angelöw (1991) 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 



  12

hela  förändringsprocessen.  Genom  information  och  kunskap  om  organisationen  fås  dessutom 
förändringar som är tydliga och realistiska.44 

2.2.3 Statistik 
Statistik är en samling tekniker behjälpliga vid beslutsfattning gällande en process eller population, 
vilket spelar en stor roll i förbättringsarbete. Statistik kan ses som ett språk för att kommunicera om 
kvalitet  och  den  variation  som  alltid  existerar  tas  med  i  beräkningar  när  data  analyseras 
vetenskapligt. Nedan beskrivs grafiska och numeriska analysmetoder  för att samla  information om 
data från en population.45  

Väntevärde, Varians och Standardavvikelse 

Väntevärdet  μ   är  ett  lägesmått  som  beskriver  en  populations  genomsnittsvärde46.  För  många 
observationer, stort värde på  n , kan väntevärdet uppskattas med det aritmetiska medelvärdet  x , se 
(2.1)47.  

( )
n

xxx
x n+++
=

...21     (2.1) 

Variansen,  2σ , anger spridningen  inom en population48, storleksordningen av ett värdes avvikelse 
från väntevärdet μ 49, se Figur 12. 

 

Figur 12 Varians och väntevärde för en population.50 

Mer enkelt att hantera är standardavvikelsen,  2σσ = , som anger spridningen  i en population  i 
dess ursprungliga enhet51. Fördelningens  standardavvikelse  σ  kan uppskattas med en provgrupps 
spridning  s , se (2.2)52.  
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Fördelningar 

Sannolikhetsfördelningar  beskriver  sannolikheten  att  en  variabel  ska  anta  ett  visst  värde  i  en 
population och de delas  in  i  två grupper beroende på  typ av variabler; kontinuerliga och diskreta. 
Fördelningar  används  för  att  modellera  beteenden  hos  en  kvalitetsindikator  i  en  process53.  En 

                                                            

44 Angelöw (1991) 
45 Montgomery (2005) 
46 Blom et al. (2005) 
47 Bergman, Klefsjö (2002) 
48 Montgomery (2005) 
49 Blom et al. (2005) 
50 Egen bild, utifrån Blom et al. (2005) 
51 Montgomery (2005) 
52 Bergman, Klefsjö (2002) 
53 Montgomery (2005) 

σ²

µ
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kvalitetsindikator kan vara av olika typ; fysisk (längd, vikt, viskositet), sinne (smak, uppförande, färg) 
och tidsorienterade (tillförlitlighet, duglighet, hållbarhet)54. 

Variabler som antar värden på en kontinuerlig och mätbar skala antar en kontinuerlig  fördelning55. 
Inom denna grupp är de viktigaste fördelningarna likformig, exponentiell och normalfördelning56.   

Diskreta  fördelningar  innehåller  variabler  som  endast  kan  anta  ett  specifikt  värde,  till  exempel 
heltal57. Binomial, hypergeometrisk och Poissonfördelning är de viktigaste inom denna grupp58.  

Normalfördelning 

Variationen  inom  olika  populationer  beskrivs  oftast  av  en  normalfördelning59. Denna  är  en  av  de 
viktigaste fördelningarna60, som stora delar av den matematiska statistiken bygger på61. En stokastisk 
variabel  X , en variabel som varierar slumpmässigt62, är allmänt normalfördelad med väntevärde  μ  

och standardavvikelse σ  enligt  ),(~ σμNX 63. Detta kan även betecknas som  ),(~ 2σμNX  för 

väntevärdetμ   och  variansen  2σ 64.  Normalfördelningen  ses  visuellt  som  en  symmetrisk, 
klockformad yta65 där utseendet beror på värdet av  μ  och σ , se Figur 13. Ett mindre värde på σ  
gör fördelningen mer koncentrerad kring μ 66.  

 

Figur 13 Ett litet värde på σ ger en smal och toppig yta medan ett  
stort värde på standardavvikelsen ger en bredare spridning.67  

I Figur 14 ses sannolikheten att erhålla ett värde inom ett visst spann från väntevärdet μ . 68 % av en 

normalfördelad  populations  värden  ryms  inom  σμ 1± ,  95  %  inom  σμ 2±   och  99,7  %  inom 

σμ 3± .68  

                                                            

54 Bergman, Klefsjö (2002) 
55 Montgomery (2005) 
56 Blom et al. (2005) 
57 Montgomery (2005) 
58 Blom et al. (2005) 
59 Ibid. 
60 Montgomery (2005) 
61 Blom et al. (2005) 
62 Bergman, Klefsjö (2002) 
63 Blom et al. (2005) 
64 Montgomery (2005) 
65 Ibid. 
66 Blom et al. (2005) 
67 Bergman, Klefsjö (2002) 
68 Montgomery (2005) 

Litet σ

Stort σ
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Figur 14 Sannolikheten att erhålla ett värde inom respektive sigmagräns.69 

χ²‐fördelning 

Om en population med  n slumpmässiga variabler tillhör en  ( )2,σμN ‐fördelning är en testvariabel 

y , beräknad enligt (2.3),  2χ ‐fördelad med  1−n  frihetsgrader*70.  

( )
2

1

2
1

σ

∑
=

−
=

n

i
xx

y     (2.3) 

Fördelningen är skev med medelvärde n  och varians  n2 , se Figur 1571.     

 

Figur 15 χ²‐fördelning för olika värden på n.72 

F‐fördelning 

En  F ‐fördelning  kan  exempelvis  användas  för  att  dra  slutsatser  gällande  variansen  utifrån  två 

normalfördelningar.  Kvoten  2,1 vvF  mellan  två  oberoende  2χ ‐fördelade  variabler  w   och  y , med 

frihetsgrad*  1v  respektive  2v , se (2.4), tillhör en F ‐fördelning med frihetsgrader  1v  och  2v .73  

2

1
, 21 vy

vwF vv =     (2.4) 

Sannolikhetsplot 

Konstruktion  av  sannolikhetsplottar  är  en  användbar  teknik  för  att  undersöka  vilken 
sannolikhetsfördelning  observationerna  från  en  population  beskriver.  Genom  att  plotta 
observationerna  i  olika  sannolikhetsplottar  fås  information  om  den  fördelning  som  beskriver 

                                                            

69 Montgomery (2005) 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 

n = 5
n = 10

n = 20

y

f(y) 
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populationen  bäst.  Fördelningen  väljs  så  att  de  plottade  observationerna  följer  en  rät  linje,  som 
placeras så att majoriteten av observationerna följer den. I vissa fall, för att förenkla analyser, kan en 
sannolikhetsfördelning approximeras med en annan.74 

Normalfördelningsplot 

Om observationerna  i en population antas vara normalfördelade kan denna hypotes testas med en 
normalfördelningsplot.  Det  första  steget  vid  en  konstruktion  av  en  normalfördelningsplot  är  att 
rangordna de  n   stycken observationerna  från minsta  till  största värde,  nxxx ,...,, 21 , varefter den 

kumulativa* frekvensen  nj /)5,0( −  beräknas, se Tabell 1. Variabeln  j  anger observationens plats i 
rangordningen.75  

Tabell 1 Beräkning av kumulativ frekvens för normalfördelningsplot76 

 

De  rangordnade  observationerna  plottas  mot  den  kumulativa  frekvensen  –  omvandlad  till  en 
procentsats  enligt  )/)5,0((100 nj −⋅ . Hypotesen  förkastas ej om observationerna  följer den  räta 
linjen som placerats utifrån de plottade punkterna, se Figur 16.77 

 

Figur 16 Normalfördelningsplot med rät linje.78 

Hypotesprövning 

Antaganden  om  värden  på  parametrar  tillhörande  en  sannolikhetsfördelning  kallas  statistiska 
hypoteser.  Ett  specifikt  antagande  kallas  för  nollhypotes,  0H .  En  hypotespröving  avgör  huruvida 

hypotesen  ska  förkastas  eller  ej.  Även  en  alternativ  hypotes  kan  ställas  upp,  1H ,  som  blir  den 

hypotes som ej förkastas i de fall som  0H  förkastas. 79  

:0H Nollhypotes 

  1H  : Alternativ hypotes 

                                                            

74 Montgomery (2005) 
75 Ibid. 
76 Egen tabell utifrån Montgomery (2005) 
77 Montgomery (2005) 
78 Ibid. 
79 Montgomery (2005), Blom et al. (2005) 

Normalfördelningsplot
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Prövning  utförs  genom  att  ett  slumpmässigt  urval  från  gällande  sannolikhetsfördelning  studeras 

utifrån en definierad testmetod, exempelvis  2χ ‐test. Vid ett sådant test kan två typer av fel uppstå. 

Det första är att  0H  förkastas även om den är sann och det andra att hypotesen  0H  ej förkastas då 

den  egentligen  är  falsk.  Risken,  eller  sannolikheten,  att  förkasta  en  sann  hypotes  betecknas  som 
signifikansnivå, α .80   

Enligt det traditionella tillvägagångssättet vid hypotesprövning testas hypotesen utifrån ett bestämt 
α ‐ värde.81 För att minimera  felrisken bör värdet på α  vara  litet och  i praktiken används ofta en 
signifikansnivå på 0,05; 0,01 eller 0,001.82 

P‐värde 

Till  skillnad  från  traditionell hypotesprövning, då hypotesen  förkastas vid  specifikt  α ‐värde, anger 
P ‐värdet  den  minsta  signifikansnivån  för  vilken  0H   förkastas.  För  exempelvis  0039,0=P  

förkastas  hypotesen  ej  vid  signifikansnivå  0039,0≥α och  således  skulle  gällande  nollhypotes  ej 

förkastas  vid  en  signifikansnivå  i  storleksordning  01,0=α  men  förkastas  vid  001,0=α .  För  att 

underlätta fastställandet av P ‐värdet används ofta statistiska dataprogram, exempelvis Minitab.83      

χ²‐test 

För att utreda om data kan ses som utfall från en viss sannolikhetsfördelning kan det statistiska  2χ ‐
testet  utföras84. Detta  test  kan  appliceras  på  ett  histogram  där  ett  antal,  n ,  observationer,  vilka 
förekommer  i  någon  av  histogrammets  klasser,  j,...,2,1 ,  med  sannolikheten  jp 85,  studeras. 

Testvariabeln  obsQ  är definierad enligt (2.5), där  jx  är frekvensen av ett utfall inom respektive klass, 

j , och  r  är antalet klasser86. 

∑
=

−
=

r

j j

jj
obs np

npx
Q

1

2)(
                   (2.5) 

Hypotesen att en datamängd är normalfördelad beskrivs som:87 

:0H  Datamängden är fördelad enligt  ),( 2σμN  

Om hypotesen är sann är  obsQ  en observation av Q  som approximativt är  )1(2 −rχ ‐fördelad, vilket 

studeras i signifikanstestet med frihetsgraden  1−= rf :88  

Förkasta  0H om  )1(2 −> rQobs αχ  

Förkasta ej  0H om  )1(2 −≤ rQobs αχ  

                                                            

80 Montgomery (2005) 
81 Ibid. 
82 Blom et al. (2005) 
83 Montgomery (2005) 
84 Chuang, Huang (1992); Blom et al. (2005) 
85 Bull et al. (1992) 
86 Blom et al. (2005) 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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I detta test används en förvald signifikansnivå α . Tabell över  2χ ‐fördelningen, för denna specifika 

signifikansnivå α  och frihetsgrad  1−= rf , återfinns i bilaga 289. Ett litet värde på  obsQ  indikerar en 

bra  överensstämmelse  mellan  observerade  och  förväntade  värden.  Stora  skillnader  mellan  de 
observerade värdena och de förväntade resulterar däremot i ett stort värde på  obsQ .90  

2.2.4 Variation 
Två  detaljer  som  produceras  är  aldrig  helt  identiska,  det  finns  alltid  en  variation  mellan  dem. 
Definitionen  av  kvalitetsförbättringar  är  att  reducera  variation  för  ökad  produktkvalitet.  91 
Variationen är av olika karaktär, slumpmässig eller urskiljbar, varför det är viktigt att förstå skillnaden 
mellan  dem92.  I  en  process  finns  naturligt  slumpmässig  variation93,  till  vilka  orsakerna  inte  kan 
identifieras.  Denna  variation  orsakas  ofta  av  slumpmässig  variation  i  ingående  faktorer,  så  som 
lufttryck, temperaturförändringar samt operatörens fysiska och känslomässiga tillstånd.94 Orsaker till 
slumpmässig  variation  kan  endast  elimineras  genom  grundläggande  förändringar  i  processen 
och/eller  i  produkten95.  Urskiljbar  variation  beror  på  speciella  omständigheter  som  är mer  eller 
mindre  lätta  att  identifiera96.  Exempel  på  orsaker  till  denna  variation  är  felinställda  maskiner, 
verktygsförslitning eller bristande kunskap hos de anställda97. Detta får processen att avvika från sitt 
målvärde,  vilket  skapar otillfredsställda  kunder och ökade  kostnader  för  såväl organisationen  som 
dess kunder och leverantörer, se Figur 1798.  

 

Figur 17 Kostnad i förhållande till hur en process avviker från målvärdet.99  

För att minska processens avvikelse från målvärdet är det av stor vikt att urskiljbara variationsbidrag 
elimineras100.  En process  som  endast  innehåller  slumpmässig  variation  kategoriseras  till  att  vara  i 
statistisk kontroll, stabil, medan en process innehållande urskiljbar variation kategoriseras till att vara 
ur  kontroll101. Utförandet på en  stabil process  kan  förutsägas och därmed också dess  kvalitet och 
kostnad. I och med att processen är förutsägbar kan den även förbättras.102 

                                                            

89 Blom et al. (2005) 
90 Chuang, Huang (1992) 
91 Montgomery (2005) 
92 Oakland (2008) 
93 Kolesar (1993) 
94 Oakland (2008) 
95 Kolesar (1993) 
96 Magnusson et al. (2003) 
97 Bergman, Klefsjö (2002) 
98 Magnusson et al. (2003) 
99 Ibid. 
100 Miller (1998) 
101 Kolesar (1993) 
102 Miller (1998) 
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Mängden variation och dess karaktär kan bestämmas genom enklare statistiska beräkningar på data 
från  processen.  Genom  att  analysera  data  på  rätt  sätt  upptäcks  och  utreds  variationen,  varvid 
korrekta åtgärder kan vidtas och den urskiljbara variationen hanteras.103 Det är oftast av stor vikt att 
hantera rätt orsak till variationen, då orsakerna många gånger samverkar additivt, se Figur 18. Denna 
figur illustrerar hur spridningen för respektive orsak adderas kvadratiskt till den totala variansen för 
variationen.  I första fallet ses alla standardavvikelser för fem  ingående variationsbidrag adderade.  I 
det andra fallet är standardavvikelsen för det näst största bidraget eliminerat och i det sista fallet det 
största.  Att  eliminera  den  näst  största  orsaken  kan  vara mindre  ekonomiskt  lönsamt  och  ger  ett 
sämre resultat av förbättringsarbetet vilket kan leda till minskad motivation hos de anställda.104   

 

Figur 18 Totala variansen beroende på standardavvikelsen för bidragande delar.105 

2.2.5 Statistisk Processtyrning (SPS) 
Statistisk  Processtyrning  (SPS)  grundar  sig  i  viljan  att  förstå  hur  variation  påverkar  utfallet  i  en 
produktionsprocess och på  så  sätt hur bättre  kvalitet  kan uppnås.  I mitten  av 1920‐talet  startade 
fysikern Walter Shewhart en studie gällande detta, då han undersökte variation och vilka delar av en 
process  som  kan  kontrolleras.  I  samband  med  denna  studie  introducerade  han  de  tidigare 
omnämnda  begreppen  slumpmässig  variation  och  urskiljbar  variation.  Processens  tillstånd 
diagnostiseras,  varvid  kvalitet  och  produktivitet  kan  förbättras  genom  att  en  process  ur  statistisk 
kontroll  förs  till  att  vara  i  kontroll.  När  kontroll  väl  uppnåtts  eftersträvas  detta  tillstånd  att 
bibehållas.106 

Shewharts  idéer  var  fullt  utvecklade  i  början  av  1930‐talet  och  var  då  utvecklade  för 
tillverkningsprocesser. Idag används SPS  inom alla olika typer av processer, även administrativa och 
ekonomiska.107 

SPS är en samling verktyg som används för att uppnå stabilitet i en process och för att förbättra dess 
duglighet, något som beskrivs närmare i kapitel 2.2.8, genom reduktion av variation108. Dessa verktyg 
kallas  de  sju  förbättringsverktygen,  där  de  ingående  är  datainsamling,  histogram,  Paretodiagram, 
Ishikawadiagram, uppdelning, sambandsdiagram och styrdiagram.109   

Datainsamling  

För att kunna belysa och utreda ett kvalitetsproblem krävs  faktaunderlag, vilket  insamling av data 
ger. Insamlad data måste vara korrekt så att den inte är missvisande.110  

 
 

                                                            

103 Oakland (2008) 
104 Bergman, Klefsjö (2002) 
105 Egen bild utifrån Bergman, Klefsjö (2002) 
106 Kolesar (1993) 
107 Bergman, Klefsjö (2002); Montgomery (2005) 
108 Montgomery (2005) 
109 Bergman, Klefsjö (2002) 
110 Ibid. 
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Autokorrelation 

Vid  analys  av  data  är  ett  av  det  viktigaste  antagandet  att  observationerna  är  oberoende.  Vid 
beroende,  autokorrelation,  följs  en  observation  över  medelvärdet  av  en  till  observation  över 
medelvärdet, och enligt samma princip för observationer under medelvärdet. Finns beroende mellan 
observationerna  kan  styrdiagram,  vilka  presenteras  i  kapitel  2.2.6,  ge  missvisande  resultat. 
Exempelvis fås för många falska alarm om observationerna är positivt beroende. Autokorrelation kan 
kontrolleras  genom  att  tx   plottas  mot  1−tx ,  där  t   är  tiden  då  observationen  gjorts.  Om 

observationerna  samlas  kring  en  rät  linje med  positiv  lutning,  är  detta  en  indikation  på  positiv 
autokorrelation, se Figur 19.111 

 

Figur 19 Illustrering av positiv autokorrelation.112  

Det är även möjligt att beräkna nivån av autokorrelationen matematiskt, se  (2.6), där  n  är antalet 
observationer och  Kk ,...,1,0=  är tidsförskjutningen mellan observationerna. Ett lågt värde på  kR , 

nära noll, indikerar på låg nivå av autokorrelation.113 
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Generellt beräknas  kR  för  4/n  antal  k , för att jämföra autokorrelation för olika tidsförskjutning, se 

Figur 20. När autokorrelation upptäcks, måste en undersökning utföras om autokorrelationen är en 
ingående del  i processen eller beror på en urskiljbar orsak. En  lägre  frekvens av observationer kan 
ofta bidra till minskad nivå av autokorrelation.114 

 

Figur 20 Autokorrelation för olika tidsförskjutning.115 

                                                            

111 Montgomery (2005) 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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För  att  hantera  autokorrelerad  data  kan  olika  tidseriemodeller  användas  för  att  avlägsna 
autokorrelationen,  varefter  residualerna  beräknas  och  används  för  vidare  analys.  En 
kvalitetsindikator  tx   kan  exempelvis  uttryckas  med  modellen  ttt xx εφξ ++= −1 ,  där  ξ   och 

)11( <<− φφ   är  okända  konstanter  och  felet,  tε ,  är  ),0( 2σN .  Modellen  uppskattas  utifrån 

befintlig data genom att ξ  och φ  väljs så att summan av de kvadrerande felen,  2
tε , blir så liten som 

möjligt. Statistiska program, så som Minitab, har funktioner för att anpassa dessa konstanter. Denna 
modell tillhör transformationsmodeller klassificerade som Autoregressive integrated moving average 
(ARIMA) models.116 

Utifrån  varje  observations  modellvärde,  tx̂ ,  beräknas  residualerna  som  en  differens  mellan 

orginalvärde  och  modellvärde  enligt  ttt xxe ˆ−= ,  vilka  är  approximativt  normalfördelade  och 

oberoende  med  medelvärdet noll  och  konstant  varians.  Dessa  residualer  kan  studeras  i  de 
traditionella styrdiagrammen. Om alarmpunkter eller onormala mönster identifieras för residualerna 
indikerar detta på att parametern φ  eller ξ  har förändrats, vilket innebär att orginalvariabeln var ur 
kontroll vid observationstillfället.117 

Histogram 

Ett histogram presenterar data  grafiskt utifrån en  klassindelning, där  kontinuerlig data  av ungefär 
samma  storleksordning  grupperats.  Storleken  på  intervallet,  klassbredden,  ska  vara  konstant  och 
väljas så att alla värden naturligt tillhör någon av klasserna.118 Antalet klasser är avgörande  för hur 
informativt histogrammet blir. För få eller för många intervall orsakar minskad information och antal 
intervall väljs i praktiken ofta till mellan 5 och 20 stycken.119 En rektangel åskådliggör grafiskt antalet 
värden inom varje klass. Rektangelns höjd representerar frekvensen av värden i respektive klass, vars 
klassbred ses på histogrammets horisontella axel, se Figur 21.120 Histogram kan även konstrueras för 
data som är kvalitativ, kategorisk eller diskret121.   
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Figur 21 Karakteristiskt utseende på ett histogram.122  

I de  fall där histogram används som ett  förbättringsverktyg, se Figur 22,  fås visuellt en känsla över 
fördelningens  centralisering  runt medelvärdet  och  dess  variation.  Formen  på  histogrammet  visar 
vilken  sannolikhetsfördelning  populationen  utgör,  där  exempelvis  en  symetrisk  klockformad  yta 

                                                            

116 Montgomery (2005) 
117 Ibid. 
118 Blom et al. (2005); Montgomery (2005) 
119 Montgomery (2005) 
120 Blom et al. (2005) 
121 Montgomery (2005) 
122 Blom et al. (2005) 
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illustrerar  en  normalfördelning.  Genom  att  förse  histogrammet  med  toleransgränser  kan  även 
processens duglighet åskådliggöras.123  

 

Figur 22 Histogram med angivna toleransgränser.124 

Paretodiagram 

När attributdata klassificeras utifrån kategorier i ett histogram och den mest frekvent förekommande 
kategorin ses  längst till vänster  i diagrammet återfås ett Paretodiagram. Diagrammet används med 
fördel  som  ett  underlag  vid  prioritering  inom  kvalitetsarbete,  då  det  är  ett  effektivt  sätt  att 
visualisera  och  identifiera  mest  förekommande  problem,  det  vill  säga  de  problem  som  borde 
åtgärdas först.125 Varje typ av problem utgör en kategori, vilken är angiven på den horisontella axeln i 
diagrammet. De  två  vertikala  axlarna  representerar  frekvensen  av  ett  problem,  i  såväl  antal  som 
procent, se Figur 23.126  
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Figur 23 Karakteristiskt utseende på ett paretodiagram.127 

I vissa Paretodiagram förekommer en linjesträckning som åskådliggör andelen defekter eller problem 
additivt. Ofta ger ett  fåtal problem upphov  till majoriteten av det  totala antalet  fel. Enligt den  så 
kallade 80‐20‐regeln orsakar 20 % av problemtyperna vanligtvis 80 % av alla fel.128  

Viktigt att notera vid prioriteringsarbetet är att diagrammet inte alltid åskådliggör det mest primära 
problemet för åtgärder, andra faktorer så som konsekvenskostnader bör även de tas i beaktande.129  

Ishikawadiagram 

För  att  systematiskt  finna  orsaker  till  ett  kvalitetsproblem  kan  ett  Ishikawadiagram,  eller 
fiskbensdiagram, konstrueras. Huvudorsaker till problemet identifieras och bryts ner till orsaker som 
listas i diagrammet, vars principiella utseende åskådliggörs i Figur 24.130  

                                                            

123 Montgomery (2005) 
124 Ibid. 
125 Montgomery (2005); Bergman, Klefsjö (2002) 
126 Montgomery (2005) 
127 Ibid. 
128 Bergman, Klefsjö (2002) 
129 Montgomery (2005); Bergman, Klefsjö (2002) 
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Figur 24 Ishikawadiagram.131 

Diagrammet är ofta ett effektivt verktyg för problemlösning. Utifrån det färdiga diagrammet rankas 
de orsaker som anses ha störst effekt på gällande problem, vilka utreds vidare och relevanta åtgärder 
vidtas.132  

Orsaker  till  ett  kvalitetsproblem  återfinns  ofta  i  något  av  de  så  kallade  sju M:en; Management, 
Människan, Metod, Mätning, Maskin, Material och Miljö. Dessa M kan ses som huvudorsaker för att 
underlätta arbetet då ett Ishikawadiagram ska konstrueras, se Figur 25.133 

Management
Stöd och resurser

Människan
Utbildning, motivation, 
förståelse och erfarenhet

Metod
Verktyg, ritningar och 

styrbarhet

Mätning
Kalibrering och mätmiljö

Maskin
Underhåll och tillräcklig 

utrustning

Material
Kvalitet på material och 
leverantörers arbete

Miljö
Miljöpåverkan på utfallet

Kvalitets‐
problem

 

Figur 25 Ishikawadiagram med de sju M:en som huvudorsaker.134 

Uppdelning 

Data med olika ursprung bör ej blandas vid analys. Har data samlats från flera olika håll måste den 
delas  upp  i  delgrupper  för  individuell  analys.  Uppdelningen  kan  göras  utifrån  olika  grunder, 
exempelvis materialleverantör, maskintyp eller omgivande temperatur.135  

Sambandsdiagram 

Observationer som är oberoende av varandra och identiskt fördelade definieras som slumpmässiga, 
vilket är ett antagande som används  i många metoder vid kvalitetsarbete136. För att kontrollera att 

                                                                                                                                                                                          

130 Bergman, Klefsjö (2002) 
131 Ibid. 
132 Montgomery (2005) 
133 Bergman, Klefsjö (2002) 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Montgomery (2005) 
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observationerna  från  en  population  är  slumpmässiga  kan  observationerna  plottas  mot  tid  eller 
observationsnummer, se Figur 26. Uppkomna mönster indikerar på att slumpmässighet ej råder.137 

 

Figur 26 Sambandsdiagram för observationer relativt observationsnummer.138 

Ett eventuellt samband mellan två variabler kan  identifieras  i ett sambandsdiagram där en variabel 

iy  plottas mot den korresponderande variabeln  ix , se Figur 27. Formen på sambandsdiagrammet 

indikerar på vilket typ av samband som kan existera mellan variablerna.139  

 

Figur 27 Sambandsdiagram som indikerar på positivt samband mellan x och y.140 

Styrdiagram 

Styrdiagram  används  för  att  presentera  data  grafiskt,  vilket  visar  förändringar  eller  utfall  som  en 
funktion av tiden141. Detta beskrivs närmare i kapitel 2.2.6.  

2.2.6 Styrdiagram 
Walter Shewhart designade de numera benämnda Shewhart‐styrdiagrammen för användning vid en 
processövervakning i realtid för produktionsledare och ingenjörer142. Styrdiagrammet åskådliggör en 
kvalitetsindikator grafiskt med huvudsyfte att snabbt identifiera förekomsten av urskiljbar variation, 
så  att  utredning  och  åtgärder  kan  vidtas  innan  fler  felaktiga  enheter  produceras.  I  och med  att 
processvariationen reduceras kan processen förbättras. Processens duglighet kan bestämmas genom 
att process‐ och produktparametrar bedöms.143 

                                                            

137 Elg (2008) 
138 Egen figur utifrån Elg (2008) 
139 Montgomery (2005) 
140 Ibid. 
141 Bergman, Klefsjö (2002) 
142 Kolesar (1993) 
143 Montgomery (2005) 
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I  ett  styrdiagram  plottas  en  kvalitetsindikator  principiellt mot  provnummer  eller  tid. Diagrammet 
innehåller en centrumlinje samt en övre och undre styrgräns, se Figur 28. Centrumlinjen motsvarar 
kvalitetsindikatorns medelvärde.144 En observation som faller utanför styrgränserna  indikerar på att 
processen  inte är  stabil. Orsaken bakom detta uppförande måste utredas och eventuell urskiljbart 
variationsbidrag  elimineras.  För  att  processen  ska  vara  stabil  krävs  också  slumpmässighet mellan 
observationerna,  inga signifikanta mönster  får uppträda.145 Styrdiagram signalerar som sagt om en 
process är ur kontroll, mer problematiskt är sedan att  identifiera varför146. Ledning, operatörer och 
ingenjörer  måste  finna  grundorsaken  till  den  urskiljbara  variationen  och  vidta  åtgärder  för  att 
eliminera den147. 

 

Figur 28 Principiellt utseende på ett styrdiagram.148 

Styrdiagram finns i två typer, baserade på variabeldata respektive attributdata. En kvalitetsindikator 
klassificeras som variabeldata om värdet är numeriskt, mätbart och kontinuerligt,  till exempel vikt, 
diameter eller volym. Kvalitetsindikatorn kan även uttryckas i antalet defekter på en produkt eller om 
produkten är korrekt alternativt felaktig. Detta är data som  inte kan mätas på en kontinuerlig skala 
och då kallas attributdata.149 

När  variabeldata  åskådliggörs  i  styrdiagram  studeras  ofta  både  medelvärde  och  varians150. 
Medelvärdet  av  kvalitetsnivån  sett  utifrån  kvalitetsindikatorn  kontrolleras  oftast  i  ett  x ‐diagram. 
Med jämna tidsintervall tas  n observationer ut till en provgrupp där det aritmetiska medelvärdet  x  
beräknas.151 

En  process  i  statistisk  jämvikt  har  känt  väntevärde,  μ ,  och  standardavvikelse,  σ ,  för  studerad 
kvalitetsindikator.  I detta  fall är medelvärdet  x  en observation från en fördelning med väntevärde 

μ  men med standardavvikelse  nσ . I ett  x ‐diagram plottas respektive provgrupp, vilket medför 
en större chans att upptäcka avvikelser  från väntevärdet än om  individuella mätvärden plottats, se 
Figur 29.  

                                                            

144 Bergman, Klefsjö (2002) 
145 Montgomery (2005) 
146 Kolesar (1993) 
147 Montgomery (2005) 
148 Bergman, Klefsjö (2002) 
149 Montgomery (2005) 
150 Ibid. 
151 Bergman, Klefsjö (2002) 
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Figur 29 Fördelningen för en population beroende på  
om medelvärdet eller enskilda mätvärden studeras.152  

Om en process ska startas eller startas om efter stopp är väntevärdet  μ  och standardavvikelsen σ  
ofta inte känt, de skattade väntevärdet  x  och standardavvikelsen  s  används.153 

Kvalitetsindikatorns  spridning  kan  studeras  genom  R ‐  eller  s ‐diagram.  R   representerar 
variationsbredden, skillnaden mellan största och minsta mätvärde i provgruppen. En normalt bättre 
skattning är skattningen av provgruppens standardavvikelse,  s , då den  innehåller mer  information 
om spridningen.154 

Figur 30 illustrerar vikten av att studera både medelvärde och varians när en process utvärderas med 
hjälp av styrdiagram. Medelvärde och spridning kan oberoende av varandra påvisa att en process har 
utfall  utanför  styrgränserna.  I  figur  30(b)  och  30(c)  skiljer  sig  medelvärdet,  1μ ,  respektive 

standardavvikelsen,  1σ , från de väntade värdena  0μ och  0σ .155  

 

Figur 30 Populationers uppvisade fördelning beroende på medelvärde  
och spridning i förhållande till förväntade värden på desamma.156 

Design av styrdiagram 

Valet  av  provgruppsstorlek,  frekvens  av  provgruppsuttag  och  styrgränser  är  alla  viktiga 
designfaktorer  i konstruktionen av  styrdiagram. Det önskvärda vore att  studera  stora provgrupper 
högfrekvent, något  som oftast  inte är ekonomiskt  försvarbart. Antingen  tas  små provgrupper ofta 
eller  stora  provgrupper  sällan.157  Generellt  väljs  en  provgruppsstorlek  mellan  4  och  6,  ofta  av 
historiska  skäl  till  5  då  det  förenklar  beräkningarna158.  Frekvensen  varierar med  produkttyp  och 
processutförande,  men  rekommendationen  är  att  studera  mer  högfrekvent  i  början  av  en 
processutvärdering159.  

Valet av  styrgränser är  viktigt då placeringen avgör dess  känslighet  för hur  snabbt en  systematisk 
förändring  ger  utslag160.  Styrgränser  långt  från  centrumlinjen minskar  risken  för  falskalarm men 
medför samtidigt en högre risk för att en observation som borde ha  indikerat alarm faller  innanför 
                                                            

152 Bergman, Klefsjö (2002) 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
155 Montgomery (2005) 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
158 Bergman, Klefsjö (2002) 
159 Oakland (2008) 
160 Bergman, Klefsjö (2002) 
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styrgräns.  Flyttas  styrgränserna  istället  närmare  centrumlinjen  sker  det motsatta.  Styrgränsernas 
avstånd från centrumlinjen väljs ofta till tre gånger standardavvikelsen för kvalitetsindikatorn och så 
att om en process är stabil, ryms näst intill alla punkter inom gränserna, se (2.7).161  
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För att öka känsligheten ytterligare kan varningsgränser användas, vilka ofta placeras på avståndet en 
respektive två gånger standardavvikelsen från centrumlinjen, se (2.8).162  
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Om  ett  eller  flera  utfall  identifieras  mellan  varnings‐  och  styrgränsen  bör  det  misstänkas  att 
processen  inte  uppför  sig  korrekt163.  Konstruktionen  av  ett  styrdiagram  med  centrumlinje 
varningsgränser och styrgränser ses i Figur 31.  

 

Figur 31 Styrdiagram med styr‐ och varningsgränser.164 

Det finns andra faktorer än frekvens, provgruppsstorlek och styrgränser som bör tas i beaktande vid 
design av styrdiagram. Ett styrdiagram ska även:165  

• Vara enkelt att hantera 
• Möjliggöra uppskattning av tidpunkt för en förändring och dess karaktär 
• Informera om processen är stabil 
• Påvisa processens förmåga att leverera utfall inom toleransgränserna 
• Visa på om ett förbättringsarbete varit lyckat 
• Öka motivationen och lyfta uppmärksamheten på kvalitetsfrågor och processvariation 
• Informera om hur styrdiagram kan förändras i framtiden  

 

                                                            

161 Montgomery (2005) 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
164 Egen figur utifrån Montgomery (2005) 
165 Bergman, Klefsjö (2002) 
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Grundförutsättningen  för att en process  ska anses vara  stabil är att alla observationer  faller  inom 
styrgränser. Urskiljbara trender och cykler indikerar på en instabil process, en indikation som erhålls 
om något av nedanstående kriterier, 1‐10, uppfylls. Dessa kriterier ökar styrdiagrammets känslighet 
för  mindre  skiftningar  och  därmed  också  möjligheten  att  agera  tidigare  på  den  urskiljbara 
variationen.166   

1. Minst en punkt utanför styrgränserna 
2. Två  av  tre  på  varandra  följande  punkter  utanför  2:a  varningsgränsen  men  innanför 

styrgränsen 
3. Fyra av fem på varandra följande punkter utanför 1:a varningsgränsen 
4. Åtta efterföljande punkter på en sida om centrumlinjen 
5. Sex punkter i sekvens som ökar eller minskar 
6. Femton punkter i rad mellan centrumlinjen och ena 1:a varningsgränsen 
7. Fjorton punkter i rad som varannan går upp och ner 
8. Åtta punkter i rad på båda sidor om centrumlinjen men ingen innanför 1:a varningsgränsen 
9. Minst en punkt nära varnings‐ eller styrgränserna 
10. Ett onormalt eller inte slumpmässigt mönster uppvisas 

 

Figur 32 Styrdiagram med angivna kriterier för alarm.167 

Individuella styrdiagram 

I många  situationer  består  provgruppen  bara  av  en  enhet,  det  vill  säga  1=n ,  till  exempel  om 
produktionstakten  är  låg.  I  dessa  fall  är  individuella  styrdiagram  användbara.168  För  att  utreda 
processvariansen vid individuella observationer studeras avståndet mellan två efterföljande punkter, 
MR (Moving Range), se (2.9)169. 

1−−= iii xxMR     (2.9) 

I ett individuellt styrdiagram plottas individuella värden, med styrgränser beräknade enligt (2.10). De 
individuella värdena studeras relativt observationernas medelvärde  x . De konstanter som används i 
beräkningarna för individuella styrdiagram återfinns i bilaga 3, för  2=n .170 

                                                            

166 Montgomery (2005) 
167 Egen figur utifrån Montgomery (2005) 
168 Montgomery (2005) 
169 Ibid. 
170 Oakland (2008) 
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Vid  individuella observationer kan  styrdiagram även konstrueras utifrån  MR ,  i  MR ‐diagram, där 
styrgränser beräknas enligt (2.11).171 
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Detta styrdiagram åskådliggör variansen  i processen och  tydliggör stora skiftningar  från processens 
medelvärde, se Figur 33. Genom att observera dessa skiftningar kan instabilitet förebyggas.172  

 

Figur 33 Styrdiagram för individuella observationer.173 

Ett  individuellt styrdiagram analyseras utifrån samma kriterier som ett vanligt  x ‐diagram. Studeras 
individuella  observationer,  x ,  parallellt  med  MR och  en  observation  utanför  styrgränserna 
detekteras  för  samma  observationsnummer  i  båda  diagrammen,  indikerar  detta  endast  på  att 
medelvärdet  är  ur  kontroll  och  inte  nödvändigtvis  både  medelvärdet  och  variansen.  Vid  analys 
utifrån ett  MR ‐diagram är det viktigt att  iaktta försiktighet.  MR ‐värdena är ofta autokorrelerade, 
vilket i sig kan bidra till uppkomna mönster och cykler.174   

EWMA 

Då det är svårt att detektera små skiftningar, mindre än 1,5 σ  ‐ 2σ,  i Shewhart‐styrdiagram kan de 
kompletteras med EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), se Figur 34.175  

                                                            

171 Montgomery (2005) 
172 Ibid. 
173 Egen figur utifrån Montgomery (2005) 
174 Montgomery (2005) 
175 Ibid. 
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Figur 34 Principiellt utseende på EWMA‐diagram.176 

Detta diagram är effektivt då  individuella observationer, provgruppsstorlek  1=n , studeras. EWMA, 

iz , viktar medelvärdet av alla tidigare och nuvarande observationer och definieras enligt (2.12).177     

1)1( −−+= iii zxz λλ     (2.12) 

Viktfaktorn  λ väljs  godtyckligt  mellan  0  och  1.  Ett  mindre  valt  värde  på  λ   detekterar  mindre 
skiftningar.  Ofta  väljs  05,0=λ ,  10,0=λ   eller  20,0=λ   som  visat  sig  fungera  bra  i  praktiken. 

EWMA‐styrdiagrammet konstrueras genom att  iz  plottas mot observationsnummer  i  eller tid, med 

centrumlinje och  styrgränser beräknade enligt  (2.13).  L  motsvarar  styrgränsernas bredd och väljs 
vanligtvis till  3=L , i enighet med den vanliga 3‐sigma‐gränsen. För  10,0≤λ är det fördelaktigt att 

välja ett något lägre värde på  L , mellan 2,6 och 2,8.178  
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Beräkning av styrgränserna enligt (2.13) rekommenderas för små värden på  i . Efter en längre period, 
vid  ett  högre  värde  på  i ,  stabiliseras  styrgränsernas  värde  och  gränserna  kan  beräknas  enligt 
(2.14).179  
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EWMA presterar bra vid detektion av små skiftningar, men reagerar inte lika snabbt som Shewhart‐
styrdiagram på  stora  skiftningar. Det är därför  fördelaktigt att  kombinera dessa  två olika  typer av 

                                                            

176 Egen figur utifrån Montgomery (2005) 
177 Montgomery (2005) 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
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diagram.  I  sådant  fall  kan  det  vara  lämpligt  att  bredda  styrgränderna  i  Shewhart‐diagrammet  till 
3,25σ eller 3,5σ.180  

2.2.7 Implementering av SPS 
Trots  att  grunderna  i  SPS  kan  uppfattas  någorlunda  enkla  uppkommer  ofta  svårigheter  vid 
implementering av verktyget181. En  lyckosam  implementering av SPS bör  inkludera en väldefinierad 
plan,  utbildning,  en  arbetsgrupp  och  ledningens  engagemang182.  Introduceringsarbetet  bör  följa 
processen beskriven i Figur 35183.    

 

Figur 35 Processen för implementering av SPS.184 

1. Processidentifikation 
En process identifieras, för vilken kvaliteten avses mätas och förbättras185.  

2. Val av kvalitetsindikator 
För att utvärdera processkvaliteten väljs en mätbar kvalitetsindikator186. Användbart  i detta 
steg är processkartläggning  samt ett  flertal  förbättringsverktyg,  så  som paretodiagram och 
Ishikawadiagram187.  

3. Inledande datainsamling 
Datainsamling påbörjas när metod för insamling och frekvens har fastställts188. Tillförlitlighet 
i data kontrolleras utifrån normalitet, autokorrelation och slumpmässighet, varefter en första 
övergripande  analys  genomförs  utifrån  en  tidserieplot189.  I  detta  steg  väljs  även  typ  av 
styrdiagram, utifrån det flödesschema som återfinns i Figur 36190.  

                                                            

180 Montgomery (2005) 
181 Kanthanathan (1990) 
182 Donnell, Singhal (1996) 
183 Kanthanathan (1990) 
184 Egen figur utifrån Kanthanathan (1990) 
185 Donnell, Singhal (1996) 
186 Ibid. 
187 Kanthanathan (1990) 
188 Donnell, Singhal (1996) 
189 Pettersen (2008) 
190 Kanthanathan (1990) 
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Figur 36 Flödesschema för val av styrdiagram beroende på typ av data.191 

4. Konstruktion och utvärdering av styrdiagram 
Insamlad data analyseras och val av styrgränser samt styrdiagram utvärderas192.  

5. Processutvärdering 
Flödesschema, kontrollpunkter och annan  information samlas  in för att beskriva processens 
kritiska punkter,  se  Figur 37. Denna  information  ligger  till  grund  för att utreda orsaker  till 
alarmpunkter och utförande  av duglighetsanalys.193 Urskiljbara  variationsbidrag utvärderas 
och  för  att  eliminera  alarmpunkter  sammansätts  och  används  en  ”Out‐of‐Control‐Action 
Plan”, OCAP194.  

 

Figur 37 Flödesschema för processutvärdering.195 

6. Processförbättring 
Då  en  process  utvärderas  med  ett  styrdiagram  är  det  viktigt  att  verktyget  ses  som  ett 
underlag  för processförbättring196.  I de  fall då processen  endast påverkas  av  slumpmässig 
variation kan även denna identifieras och till viss del elimineras197. 

                                                            

191 Egen figur utifrån Montgomery (2005) 
192 Kanthanathan (1990) 
193 Donnell, Singhal (1996) 
194 Montgomery (2005) 
195 Donnell, Singhal (1996) 
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Utbildning 

Utbildningsprogram  ska  upprättas  för  ledning  och  ingenjörer  så  väl  som  för  anställda  i 
produktionen198. Alla inblandande måste lära sig grunderna i statistiska metoder för att kunna tolka 
data,  identifiera  problem  och  genomföra  effektiva  förbättringsåtgärder199.  För  att  åstadkomma 
förståelse för SPS och öka acceptansen för introduktionen av verktyget är det av stor vikt att använda 
exempel och data från gällande process i utbildningen200.   

Arbetsgrupp 

En arbetsgrupp, sammansatt av personer inom processen, ansvarar för implementeringen av SPS. En 
av dessa personer är utsedd för att driva arbetet. Till arbetsgruppen hör även en ledare med ansvar 
för implementeringen och en SPS‐expert med statistiska kunskaper samt processkännedom.201  

Ledningens engagemang 

Ledningens  engagemang  är  avgörande  för  framgång  inom  all  kvalitetsutveckling,  så  även  vid 
introduktionen av SPS. För att alla  individer ska tro på effekten av detta verktyg  inom process‐ och 
produktförbättring krävs en top‐down and bottom‐up*‐strategi. Medarbetarna  inom processen blir 
motiverade  till  förbättringsarbetet  genom  att  ledningen  förser  dem med  resurser  och  nödvändig 
utbildning.202  

2.2.8 Duglighet 
Duglighet,  eller  kapabilitet,  är  mått  på  processens  förmåga  att  producera  enheter  inom 
toleransgränserna203  och  är  därmed  en  viktig  del  i  arbetet  med  kvalitetsförbättring. 
Toleransgränserna bestäms på  företaget eller av kunden men har  ingen matematisk eller statistisk 
grund,  vilket  skiljer  dem  från  styrgränserna.  Variationen  avgör  förmågan  att  producera  enhetliga 
produkter då processens väntevärde och spridning,  i förhållande till toleransgränserna, påvisar dess 
duglighet. Histogram, normalfördelningsplot, styrdiagram och försöksplanering är tekniker  lämpade 
för  duglighetsanalys. Histogram  ger  en  visuell  bild  av  processens  duglighet men  kräver  en  större 
mängd data än normalfördelningsplotten, vilken kan användas för att bestämma fördelningens form, 
centrum och spridning. Numeriska mått på processens duglighet ges av två duglighetsindex,  pC och 

pkC . För att dessa ska ge rättvisande värden krävs en process  i statistisk kontroll och data som är 

normalfördelad.  Icke  normalfördelad  data  kan  transformeras  för  att möjliggöra  duglighetsanalys. 

pC mäter  avståndet mellan  processens  toleransgränser  relativt  dess  6σ ‐spridning,  enligt  (2.15), 

men tar inte hänsyn till var processens väntevärde är placerat relativt toleransgränserna.204  
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196 Montgomery (2005) 
197 Donnell, Singhal (1996) 
198 Ibid. 
199 Vittrup, Frashure (1989) 
200 Kanthanathan (1990) 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Bergman, Klefsjö (2002) 
204 Montgomery (2005) 
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Genom  att  ställa  pC   relativt  korrigerat  duglighetsindex  pkC   fås  ett  värde  på  hur  centrerad 

processen är.  pkC  beräknas enligt (2.16).205  
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Om  pkp CC =   är  processen  centrerad mellan  toleransgränserna, men  om  pkp CC >   är  den  ej 

centrerad, vilket illustreras i Figur 38.  pC  sägs mäta processens potentiella duglighet och  pkC  dess 

verkliga, men att endast studera  pkC  är ointressant då den ställs i relation till  pC .206   

 

Figur 38 Hur en process förhåller sig till toleransgränser och väntevärde  
kan beräknas med hjälp av duglighetsindex.207 

Det rekommenderade minimivärdet för  pC  är normalt 1,33. Vid denna nivå erhålls cirka 90 defekta 

enheter per miljon tillverkade vilket kan jämföras med 2 defekter för  6,1=pC och 2700 defekter för 

0,1=pC . Dessa siffror gäller endast under förutsättningen att processen är centrerad.208  

2.2.9 Kreativitet 
Kreativitet definieras som en process av idégenerering, där kreativitetsverktyg kan användas som ett 
hjälpmedel  för  att uppmuntra  individens eller  gruppers  kreativa  tänkande. Dessa  verktyg har ofta 
som syfte att stimulera kreativt tänkande och ta bort möjliga restriktioner kring hur människor tänker 
och hur de tror att de borde tänka.209 

Fokusgrupp 

En  fokusgrupp  består  av  5‐15  deltagare  och  har  som  syfte  att  sammanföra  kunskap  från  olika 
områden och delar av exempelvis ett  företag. Varje deltagares  roll är att bistå  fokusgruppen med 
information  gällande  till  exempel  arbetssätt  och  kultur.  Deltagarna  ska  väljas  baserat  på  deras 
kunskap, erfarenhet och expertis  inom  respektive område, men det är också viktigt att deltagarna 
väljs med  tanke på  att de  ska  våga  yttra  sig  i  varandras  sällskap  så  att  inte den  fria diskussionen 
hämmas.210 

Vid ett fokusgruppsmöte tillfrågas inte deltagarna frågor som är alltför styrda utan deltagarna för en 
fri diskussion kring ett ämne. En eller flera neutrala moderatorer styr samtalet och leder diskussionen 
vidare med öppna  frågeställningar,  samt  ser  till att alla deltagare  får komma  till  tals och  förmedla 

                                                            

205 Montgomery (2005) 
206 Ibid. 
207 Bergman, Klefsjö (2002) 
208 Montgomery (2005) 
209 King, Schlicksupp (1998) 
210 Johannesson et al (2004) 
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sina synpunkter.211 Frågorna går vanligtvis från mer generella till specifika för att säkerställa att alla 
möjliga uppslag täcks in i diskussionen212. 

Nyttjandet av en  fokusgrupp,  istället  för exempelvis djupa  individuella  intervjuer, har som syfte att 
genom ett öppet diskussionsklimat få deltagarna att stimulera varandra till nya  idéer. En deltagares 
idé kommer att utlösa en stor mängd associationer till denna idé, vilket kan generera fler uppslag till 
lösningen på problemet än vad som skulle ha kommit fram vid en enskild intervju.213  

Fördelen  med  att  arbeta  med  en  fokusgrupp  är  att  man  vanligtvis  erhåller  en  större  mängd 
information  på  en  kortare  tid  jämfört  med  intervjuer.  En  annan  fördel,  när  fler  deltagare  är 
involverade  i  att  finna  lösningar  till  problem,  är  att  deltagarna  i  ett  senare  skede  blir  mer 
accepterande då de nya idéerna ska implementeras.214 

2.2.10 Försöksplanering 
Likt  SPS  handlar  försöksplanering  om  att  förbättra  och  optimera  processer  genom  att  reducera 
variation.  SPS  är  ett  passivt  verktyg  där  processen  studeras  i  väntan  på  information  som  kan 
användas  i  förbättringssyfte.  Försöksplanering  är  däremot  ett  aktivt  statistiskt  verktyg  där  försök 
genomförs  för  att  testa  processen,  genom  att  faktorer  förändras  och  resultatet  observeras. 
Försöksplanering  är  ett  användbart  verktyg  för  att  uppnå  en  stabil  process  eller  för  att  förbättra 
dugligheten  hos  en  redan  stabil  process.  Verktyget  används  som  ett  komplement  till  SPS  för  att 
identifiera  de  faktorer  som  påverkar  utfallet mest  och  utan  denna  vetskap  är  det  svårt  att  få  en 
process  i kontroll.215 Försöksplanering är även ett effektivt verktyg  i utvecklingsfasen av en process, 
eller produkt216.  

Vid  försöksplanering  utförs  faktorförsök  med  ett  antal  utvalda  faktorer.  En  faktor  i  taget  kan 
studeras, men mer  fördelaktigt  är  att  studera  flera  faktorer  samtidigt  utifrån  en  försöksplan.  Vid 
faktorförsök  med  flera  faktorer  återfås  information  om  eventuell  samverkan  mellan  faktorerna, 
något som förloras vid ett en‐faktor‐i‐taget‐försök. Det är ofta även mer ekonomiskt fördelaktigt att 
undersöka flera faktorer samtidigt då samma resultat kan erhållas med färre genomförda försök.217 

Faktorförsök 

Som  tidigare nämnts påverkas utfallet av en process,  y , av ett antal  faktorer,  px ,...,2,1 , se Figur 11 

kapitel  2.2.1218.  För  att  öka  kunskapen  om  dessa  faktorer  studeras  parametrarna  genom 
faktorförsök219.    Faktorerna  kan  påverka  slutresultatet  individuellt  eller  genom  samverkan,  vilket 
studeras  då  faktorerna  varieras  mellan  specificerade  nivåer,  ofta  hög  och  låg,  enligt  en 
försöksplan220.  Genom  att  välja  extrema  värden  på  x :n,  utmanas  processen  och  eventuella 
relationer mellan faktorerna,  px ,...,2,1 , och slutresultatet,  y , framhävs221. Avsikten är förutom, att se 

                                                            

211 Johannesson et al (2004) 
212 Gustafsson , Johnson (2003)  
213 King, Schlicksupp (1998) 
214 Ibid. 
215 Montgomery (2005) 
216 Bergman, Klefsjö (2002) 
217 Ibid. 
218 Montgomery (2005) 
219 Bergman, Klefsjö (2002) 
220 Magnusson et al. (2003) 
221 Ibid. 
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vilka parametrar som påverkar, även att studera vilka värden som ska väljas för dessa för att uppnå 
en så bra process som möjligt till lägsta möjliga kostnad222.  

I  det  första  stadiet  av  faktorförsök,  vid  karakterisering,  studeras  vilka  faktorer  som  påverkar 
processen och  faktorernas effekt –  storleksordning  samt  riktning. Detta används  för att  identifiera 
kritiska  faktorer  samt  hur  de  ska  justeras  för  att  förbättra  resultatet.  I  det  nästa  stadiet,  vid 
optimering,  bestäms  de  värden  på  de  kritiska  faktorerna  som  ger  bäst  resultat  för  processens 
utfall.223  

Principiellt följer arbetet med försöksplanering sju steg:224 

1. Problemformulering 
2. Val av resultatvariabel  y  och faktorer  px ,...,2,1  

3. Val av försöksplan och konstruktion av testmatris 
4. Utförande av försök 
5. Analys av resultat från faktorförsök 
6. Skapande av regressionsmodell  
7. Utvärdering och slutsatser 

Problemformulering 

Det är av  största  vikt att  tydligt definiera problemet och målen med  faktorförsöket  för att uppnå 
bättre processförståelse och  lösning på problemet225. Genom att  formulera mål  konkretiseras och 
avgränsas problemet, det är  inte säkert att hela problemet kan  lösas med ett enda  försök. För att 
kunna  välja  resultatvariabel,  faktorer  och  nivåer  krävs  kunskap  om  processen,  vilket  kan  uppnås 
genom studier av processbeskrivning och processdata.226 

Val av resultatvariabel  y  och faktorer  px ,...,2,1  

Resultatvariabeln  ska  ge  användbar  information  om  det  problem  som  studeras.  Den  bör  vara 
kvantitativ, mätbar,  för  att  nödvändiga  beräkningar  ska  kunna  utföras. Mätutrustning måste  vara 
tillgänglig och ge tillförlitligt resultat utan för stor spridning.227  

Vid alla faktorförsök väljs mer än en ingående faktor228 och vid dessa val är det viktigt att alla faktorer 
som  kan  tänkas  påverka  resultatvariabeln  tas  i  beaktande.  Processkännedom  ligger  till  grund  för 
valen, intervallet dessa bör varieras inom samt specifika nivåer. Faktorerna kan vara kvantitativa eller 
kvalitativa men måste vara oberoende av varandra229. När målet är faktorförsök för karakterisering är 
det  lämpligt att variera faktorn mellan få nivåer, ofta två nivåer230. Då två nivåer används ska dessa 
placeras  på  lika  avstånd  från  rådande  värde,  på  hög  respektive  låg  nivå.  Intervallet  inom  vilka 
faktorerna  varieras  ska  väljas  så  stort  som  möjligt  utan  att  omfånget  i  sig  påverkar 
resultatvariabeln.231  

                                                            

222 Bergman, Klefsjö (2002) 
223 Montgomery (2005) 
224 Montgomery (2005); Magnusson et al. (2003); Pauli (1992) 
225 Montgomery (2005) 
226 Pauli (1992) 
227 Ibid. 
228 Magnusson et al. (2003) 
229 Pauli (1992) 
230 Montgomery (2005) 
231 Magnusson et al. (2003) 
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Val av försöksplan och konstruktion av testmatris 

Målet  med  försöket,  antalet  faktorer  och  ekonomiska  resurser  ligger  till  grund  för  valet  av 

försöksplan232. Designen väljs utifrån  sambandet  kM , vilket ger antalet delförsök  som  ska utföras 
för  M nivåer  och  k   utvalda  faktorer.  Vid  det  vanligt  förekommande  fallet  hög‐  och  lågnivå,  är 
alltså 2=M .233 Figur 39  illustrerar en design med två utvalda faktorer och två nivåer, det vill säga 

22 ‐design234.  

 

Figur 39 Försöksdesign för två faktorer med vardera hög‐ respektive lågnivå.235 

Genom  att  konstruera och utföra  försöket utifrån  en  testmatris,  Figur  40,  erhålls  effekten  av  alla 
tänkbara kombinationer av faktorernas nivåer då det fullständiga faktorförsöket utförs236.  

 

Figur 40 Testmatris för en 22‐design.237 

A   och  B   anger  de  två  faktorerna,  (‐)  betecknar  dess  lågnivå  och  (+)  dess  högnivå238.  AB  är 
interaktionen mellan faktorerna, vilken undersöks för att utreda om en faktor påverkas av den andra 
faktorns nivå och på så vis  inverkar på resultatet, se Figur 41239. Ordningen på tecknen,  (‐) och  (+), 
utgår  alltid  från en  standardordning240. Vid  val  av design  väljs  även  antalet upprepningar  av  varje 
delförsök, u , för att reducera variationen. Normalt väljs minst tre repetitioner,  3=u .241  

                                                            

232 Pauli (1992) 
233 Magnusson et al. (2003) 
234 Bergman, Klefsjö (2002) 
235 Ibid. 
236 Ibid. 
237 Magnusson et al. (2003) 
238 Bergman, Klefsjö (2002) 
239 Magnusson et al. (2003) 
240 Pauli (1992) 
241 Magnusson et al. (2003) 

(‐) (+)A

yA‐B‐

yA‐B+

yA+B‐

yA+B+(+)

(‐)

B



  37

 

Figur 41 Interaktionen mellan faktor A och faktor B.242 

Ibland  kan  det  vara  problem  att  utföra  alla  delförsök  under  ett  och  samma  tillfälle  samt  under 
konstanta  förhållanden.  Variation  som  uppstår  om  försök  utförs  under  olika  förutsättningar, 
exempelvis under  två olika skift eller med material  från olika batcher, kan reduceras med tekniken 
blocking*.243  

När antalet faktorer i en  kM ‐design ökar, ökar antalet delförsök hastigt. För exempelvis  2=M  och 
5=k   blir  antalet  försök  32244.  Om  risken  för  interaktionseffekter  anses  liten  kan  reducerade 

faktorförsök  användas245,  då mycket  information  om  huvudfaktorernas  effekt  och  effekten  då  få 
faktorer samverkar erhålls246. Ett exempel är om faktorerna  A , B  och C  studeras och ytterligare en 
faktor  D  adderas till försöket. Faktorn  D  varieras vid ett reducerat faktorförsök mellan sin hög‐ och 
lågnivå  i  likhet  med  interaktionen  ABC   i  försöksplanen,  se  Figur  42,  då  effekten  av  denna 
interaktion antas vara liten.247  

 

Figur 42 Försöksplan för en 24‐1‐design.248 

Antalet  delförsök  som  genomförs  vid  ett  reducerat  faktorförsök  är  dkM − ,  beroende  på  valet  av 
antalet definierade  likheter  d .  I exemplet ovan finns en definierad  likhet,  ABCD = , vilket ger en 

142 − ‐design.249  I detta  fall  sägs designens definierade  relation vara  ABCDI = , varvid  I  erhåller 

högnivå (+) för alla delförsök. Då  I  endast  innehåller (+) fås till exempel att  DDI =  och  ID =2 , 
se Figur 43250. 

                                                            

242 Magnusson et al. (2003) 
243 Montgomery (2005) 
244 Ibid. 
245 Bergman, Klefsjö (2002) 
246 Montgomery (2005) 
247 Magnusson et al. (2003) 
248 Ibid. 
249 Ibid. 
250 Montgomery (2005) 
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Figur 43 Sambandet för en definierad likhet D=ABC.251 

Med denna kunskap och det faktum att det  inte bara är huvudfaktorn  D  och  interaktionen  ABC  
som  sammanblandas,  fås  överlagringsmönstret  som  beskriver  hur  faktorerna  och  interaktionerna 
lagras på  varandra,  se  Figur 44252. De  interaktioner  som överlagras med nya  faktorer bör  vara  av 
ordning tre eller högre253.  

 

Figur 44 Överlagringsmönster vid en 24‐1‐design.254 

Ett  sätt  att  katalogisera  denna  överlagring  kallas  för  upplösning.  Längden  på  I   kan  variera  inom 

samma  dkM − ‐design och upplösningen definieras  som  längden på den  kortaste  kombinationen.  I 

det fall då  142 − ‐design används och  ABCDI =  är upplösningen fyra som betecknas med romerska 
siffror,  IV .255  

Utförande av försök 

Alla  försök  ska utföras  i  slumpmässig ordning och  inte  enligt  testmatrisen  i  försöksplanen. Denna 
randomisering utförs för att undvika påverkan av irrelevanta faktorer, så som mätfel och systematisk 
förändring beroende på tiden. Resultatet av varje delförsök antecknas noggrant  i en testmatris och 
eventuella oförutsedda händelser noteras för att underlätta analysen av resultaten.256  

Analys av resultat från faktorförsök 

Analysen av  faktorförsöket kan utföras manuellt eller  i någon av de många dataprogram som  finns 
tillgängliga  för ändamålet257. Med  testmatrisen som underlag beräknas  resultatens medelvärde  för 
delförsöken  enligt  uyyyy iuiii /)...( 21 +++= ,  där  ni ...1=   och  n antalet  delförsök258.  Även 

effekten,  L , beräknas  för  respektive  faktor,  vilken uppskattar utfallets påverkan  av  valet  av hög‐ 
eller  lågnivå259.  En  litet  värde  på  effekten,  nära  noll,  indikerar  låg  inverkan  på  processutfallet260. 
Effekten  fås  genom  att  medelvärdet  av  resultaten  för  faktorn  på  lågnivå  subtraheras  från 
medelvärdet av resultaten för faktorn på högnivå, se (2.17)261. 

                                                            

251 Egen figur utifrån Montgomery (2005) 
252 Montgomery (2005) 
253 Pauli (1992) 
254 Egen figur utifrån Montgomery (2005) 
255 Montgomery (2005) 
256 Magnusson et al. (2003) 
257 Montgomery (2005) 
258 Magnusson et al. (2003) 
259 Bergman, Klefsjö (2002) 
260 Magnusson et al. (2003) 
261 Montgomery (2005) 
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Testmatrisen kompletteras med beräknade medelvärden och effekter enligt Figur 45262.  

 

Figur 45 Testmatris med registrerade resultat samt beräknade effekter.263 

Förekommer  stora  skillnader  mellan  resultaten  för  respektive  delförsök,  iy ,  kommer  alla 

beräkningar  av  effekterna  visa  på  stora  värden,  negativt  eller  positivt.  För  att  analysen  ska  bli 
användbar är det lämpligt att logaritmera resultatvariablerna innan beräkning av effekterna i de fall 
då  4/ min,max, >ii yy . Ett paretodiagram kan konstrueras  för att ge en  första överblick över  vilken 

eller  vilka  faktorer  eller  interaktioner  som  är  aktiva,  påverkar  processens  utfall  i  högst  grad.  En 
normalfördelningsplot är ett lämpligt hjälpmedel för fortsatt och mer detaljerad analys. 264 

Vid  denna  analys  rangordnas  och  plottas  effekterna  enligt  samma  princip  som  observationerna  i 
kapitel 2.2.3. Den räta linje som anpassas till effekterna i normalplotten ska passera genom punkten 
(0,  50  %),  för  att  indikera  den  förväntade  normalfördelningen.  Eftersom  försöken  utförts 
slumpmässigt och med oberoende variabler antas effekterna vara normalfördelade med väntevärde 

0=μ   och  standardavvikelse  ns σ2= . Om  ingen  faktor  är  aktiv  kommer  effekterna  att  vara 
normalfördelade som förväntat, finns å andra sidan aktiva faktorer ses dessas effekter som avvikare* 
placerade utanför  σ3± ‐gränserna.265 Vid  reducerade  faktorförsök, när  faktorer eller  interaktioner 
är överlagrade,  går det  inte med  säkerhet  att  avgöra  av  vilken  faktor  effekten  åstadkommits. Vid 
överlagring  då  en  huvudfaktor  är  sammanblandad  med  en  trefaktorsinteraktion,  till  exempel 

ABCD = ,  antas  oftast  att  trefaktorinteraktionen  kan  försummas.  Där  tvåfaktorinteraktioner  är 
sammanblandade, som  BDAC = , är det svårare att avgöra vilken av interaktionerna som är orsak 
till  effekten.266  Ofta  är  en  interaktion  inte  aktiv  om  inte  någon  av  ingående  huvudfaktorerna  är 
aktiva267.  

                                                            

262 Magnusson et al. (2003) 
263 Ibid. 
264 Ibid. 
265 Ibid. 
266 Pauli (1992) 
267 Magnusson et al. (2003) 
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Skapande av regressionsmodell  

En  regressionsmodell  skapas  för  att  summera  resultatet  av  försöket268  och  den  beskriver  det 
matematiska  sambandet  mellan  faktorerna  och  resultatvariabel269. Modellen  ger  det  förväntade 
processutfallet,  ŷ , då försökets medelvärde summeras med halva effekten av de aktiva faktorerna 
enligt (2.18).270  

∑+=
aktivaantal

aktiv
aktiv

L
xyy

2
ˆ     (2.18) 

Tecknet framför effekten,  1±=x , beror på val av nivå för gällande faktor. Denna nivå, (+) eller (‐), 
väljs så att utfallet blir så fördelaktigt som möjligt, beroende på om det önskvärda är ett maximerat 
eller  minimerat  utfall.271  Om  en  interaktion  är  aktiv  måste  även  alla,  i  interaktionen  ingående, 
huvudeffekter  medtagas  i  regressionsmodellen272.  Exemplet  nedan,  Figur  46,  illustrerar  en 
regressionsmodell då faktor  A  och interaktionen  AB  är aktiva:273 

 

Figur 46 Regressionsmodell med aktiv faktor A och aktiv interaktion AB.274 

Den regressiva modellen beskriver hur faktorerna påverkar processutfallet  linjärt. Genom att  införa 
en  centrumpunkt  utreds  om  en  linjär  modell  beskriver  sambandet  tillfredsställande275  eller  om 
kvadratiska  termer  bör  ingå276.  Utförs  försök  med  nivåer  nära  modellens  optimum  beskriver 
kvadratiska modeller funktionen bättre, då den uppvisar kurvatur277. Centrumpunkternas nivåer sätts 
mellan  faktorernas  hög‐  och  lågnivåer  och  ska  utföras  slumpmässigt  tillsammans med  de  övriga 
delförsöken i försöksplanen278. Vid analys beräknas  Cyy − , där  Cy  är medelvärdet av resultaten för 

de delförsök som innehåller en centrumpunkt279.   

Utvärdering och slutsatser 

Residualer,  restvärden,  analyseras  för  att  kontrollera  tillförlitligheten  i  försöket  och  om  den 
regressiva modellen  beskriver  sambandet mellan  faktorerna  och  processutfallet  tillfredsställande. 
Residualen,  ie , beräknas som  iii yye ˆ−=  där en liten differens indikerar på att modellen beskriver 

sambandet väl. Residualerna kan analyseras genom en normalfördelningsplot och att de plottas mot 
ŷ   respektive  ordningen  delförsöken  utförts  i.  Om  modellen  är  bra  bör  residualerna  placeras 
slumpmässigt  längs den  räta  linjen  i normalfördelningsplotten. Slumpmässighet måste också  råda  i 

                                                            

268 Montgomery (2005) 
269 Pauli (1992) 
270 Pauli (1992); Magnusson et al. (2003) 
271 Ibid. 
272 Magnusson et al. (2003) 
273 Pauli (1992) 
274 Egen figur utifrån Pauli (1992) 
275 Pauli (1992) 
276 Montgomery (2005) 
277 Ilzarbe et al. (2008) 
278 Pauli (1992) 
279 Montgomery (2005) 
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de andra två diagrammen, annars kan det misstänkas att delförsöken inte är oberoende av varandra 
eller att resultatvariabeln påverkats av en eller flera faktorer som inte tagits med i försöket.280 

När  modellen  har  utvärderats  och  resultatet  anses  tillförlitligt  kan  den  praktiska  innebörden 
utvärderas. De  aktiva  faktorerna  bör  regleras  till  de  nivåer  som  ger mest  fördelaktigt  resultat  på 
processutfallet.  Faktorer utan  effekt bör  regleras  till den mest  ekonomiska  nivån, utan  signifikant 
påverkan på andra resultatvariabler. För att finna bästa värde på nivåerna för aktiva faktorer, kan en 
karakterisering återföljas av en optimering.281  

2.2.11 Analysis of Variance (ANOVA) 
Analysis of Variance  (ANOVA) är ett  statistiskt  test  för att  jämföra medelvärden  för  två eller  flera 
nivåer av en specifik faktor. Ett bestämt antal observationer,  n , tas ut för varje respektive faktornivå 
och  för  var  och  en  av  dessa  antal,  a ,  nivåer  ska  observationerna  vara  slumpmässiga  och 
normalfördelade.282  Medelvärdet  för  gällande  faktornivå  i anges  som  iμ   och  beräknas  enligt 

ekvation (2.19), där  μ  är det totala medelvärdet för alla observationer och iτ effekten från faktorns 

gällande nivå,  i .283   

ii τμμ +=       (2.19) 

iτ  är oftast definierad så att summan av alla avvikelser frånμ  för faktorns alla nivåer är noll: 

0=∑
a

i
iτ       (2.20) 

För varje vald nivå på faktorn sägs tillhörande observationer vara normalfördelade med medelvärde 

iμ och variansen  2σ .   Likheten mellan olika  faktornivåers effekt testas genom att nollhypoteserna 

0H  och den alternativa hypotesen  1H  ställs upp:  

0...: 210 ==== aH τττ  

0:1 ≠iH τ  för minst ett  i   

Om  hypotesen  0H   är  sann  förändras  inte  medelvärdet  om  nivån  för  faktorn  ändras  och  alla 

observationer antas då tillhöra en normalfördelning med medelvärde μ  och variansen  2σ .284 

Hypotesen  testas utifrån en  jämförelse av  två oberoende uppskattningar av populationens varians. 
Den totala variansen  i populationen betecknas som den kvadratiska summan  TotalSS  och ses enligt 

ANOVA‐metoden som summan av två separata variationsbidrag enligt: 

ErrorNivåTotal SSSSSS +=     (2.21) 

                                                            

280 Pauli (1992) 
281 Magnusson et al. (2003) 
282 Montgomery (2005), Codreanu (2007) 
283 Montgomery (2005) 
284 Ibid. 
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NivåSS   representerar  variationen  mellan  observationsgrupperna  för  respektive  i   och  är  den 
kvadratiska  summan  av  differensen  mellan  varje  faktornivås  medelvärde  iμ och  det  totala 

medelvärdet μ .285 

ErrorSS  motsvarar  variationen  inom  en  observationsgrupp  för  ett  givet  i   och  är  den  kvadratiska 
summan av differensen mellan observationens värde och nivåns  iμ . Denna variation motsvarar den 

slumpmässiga inverkan av variationen. 286 

TotalSS ,  NivåSS  och  ErrorSS  definieras enligt ekvationerna (2.22), (2.23) och (2.24). Antalet nivåer för 

faktorn anges som  a , antalet observationer per nivå som  n och det totala antalet observationer som 

N . ijy anger observationens värde för observation nummer j vid given faktornivå  i .287 
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Vidare  ställs  beräkningarna  för  de  förväntade  värdena  på NivåSS   och  ErrorSS   upp,  vilka  ligger  till 

statistisk grund för det slutliga testet av hypotesen. 

Förväntat värde på  NivåSS  erhålls genom ekvation (2.25):  

∑
=

+−=
a

i
iNivå naSSFörväntad

1

22)1()( τσ  (2.25) 

Är  0H  sann, det vill säga  0=iτ , fås  ( ) 2)1( σ=−aSSFörväntad Nivå , där kvoten  )1( −aSSNivå  

benämns som medelkvadratsumman för nivåpåverkan,  NivåMS .  

På liknande sätt visas att, oberoende om  0H är sann, fås  2)1( σ=−= aSSMS ErrorError .  

Om  0H är  sann  tillhör  kvoten  ErrorrkanFaktorpåve MSMSF =0 en  F ‐fördelning  med 

frihetsgraderna ( )1−a  och  ( )1−na . Ifall  0H är falsk är det förväntade värdet  rkanFaktorpåveMS  större 

än  2σ och  därför  antas  inte  hypotesen  vid  ett  stort  värde  på  0F . Gränsvärdet  för  antagande  av 

hypotesen  fås  från  en  jämförelse mellan  värdet  0F   och  F ‐fördelningens  tabellerade  värde  för 

)1(,1, −− naaFα , 0H är således sann om  0)1(,1, FF naa >−−α .288 

                                                            

285 Ibid. 
286 Montgomery (2005) 
287 Ibid. 
288 Ibid. 
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ANOVA‐proceduren sammanställs vanligtvis i en ANOVA‐tabell, se Figur 47, och analysen genomförs 
med  fördel  av  programvaran  Minitab.  Vid  användandet  av  Minitab  återmatas  P ‐värdet  som 
indikator på hur väl hypotesen stämmer. ÄrP ‐värdet tydligt mindre än vald signifikansnivå α  antas 
inte hypotesen  0H och en signifikant skillnad i medelvärde fås då beroende på vald nivå för gällande 

faktor. ANOVA‐analysen  anger  alltså om  valet  av nivå påverkar utfallets medelvärde men  inte  för 
vilken  nivå  som  medelvärdet  skiljer.  För  att  få  vetskap  den  nivån  som  förorsakar  avvikelse  i 
medelvärde,  åskådliggör  Minitab  konfidensintervallet  för  respektive  nivå.  Avviker  något 
konfidensintervall från de övriga indikeras att gällande nivå bidrar till ett avvikande medelvärde. 289 

 

Figur 47 ANOVA‐tabell.290 

För  att  utreda  tillförlitligheten  av  ANOVA  studeras  residualerna  på  samma  sätt  som  vid  ett 
faktorförsök, se kapitel 2.2.10. 

 

 

                                                            

289 Montgomery (2005) 
290 Ibid. 
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3 Metodbeskrivning 
En specifik process samt en kvalitetsindikator var  i förväg  identifierad av företaget som aktuella för 
examensarbetet.  Inledningsvis  studeras  denna  process  genom  praktiskt  deltagande  i 
produktionsarbetet samt utifrån teknisk dokumentation. Arbetet genomförs därefter  i enighet med 
stegen  i  processen  för  implementering  av  SPS.  Vid  den  inledande  datainsamlingen  identifieras 
mätobjekt och mätmetod lämpliga för studien. Den produktionspersonal som ansvarar för insamling 
av  data  instrueras  och  förses  med  lämpliga  hjälpmedel  och  instruktioner.  Under  den  tid  då 
datamängden ännu  inte är tillräcklig för att en  inledande dataanalys ska kunna utföras,  införskaffas 
kunskap  om  relevanta  teorier, metoder  och  verktyg  för  det  fortsatta  arbetet.  För  att  säkerställa 
huruvida insamlad data är tillförlitlig nog att användas i fortsatta analyser utförs, när datamängden är 
tillräckligt stor för statistiskt säkra analyser, en tillförlitlighetsanalys. Processens uppförande studeras 
genom att  lämpliga statistiska verktyg används och dess utfall utreds med hjälp av en på  företaget 
sammansatt fokusgrupp. För att erhålla djupare kunskap om processens urskiljbara variationsbidrag 
utreds faktorer och dess eventuella påverkan på utfallet. Möjliga faktorer  listas med hjälp av de sju 
M:en  i  ett  Ishikawadiagram. Utredningen  om  huruvida  faktorerna  har  en  signifikant  påverkan  på 
kvalitetsindikatorn utförs med hjälp av  faktorförsök och kontinuerlig  loggning  samt ett  fåtal övriga 
analyser.  Vid  faktorförsök,  som  är  ett  aktivt  kvalitetsverktyg  för  att  testa  processen,  studeras 
testplåtar som målats under inverkan av ett bestämt antal faktorer som varierats mellan olika nivåer. 
Yttre  faktorer  som  varierar  över  tiden  studeras  genom  kontinuerlig  loggning  och  efterföljande 
korrelations‐  eller  ANOVA‐analyser  relativt  processutfallet.  Ett  studiebesök  genomförs  på  The 
Absolut  Company  för  att  skapa  insikt  i  hur  de  bedriver  det  kontinuerliga  arbetet  med  SPS  i 
produktionen. Reflektioner och  lärdomar från detta studiebesök används  i utvärderingen  i huruvida 
arbetet  med  implementering  av  SPS  bör  fortskrida  i  gällande  process.  Slutligen  sammanställs 
riktlinjer för det fortsatta förbättringsarbetet med processen. 
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4 Appliceringsutrustning och pulverfärg 
Nedan ges en beskrivning av stativmåleriets appliceringsutrustning och en närmare förklaring av dess 
ingående  delar.  Vidare  ges  även  en  presentation  av  den  pulverfärg  som  används  vid målningen. 
Informationen är hämtad genom studie av processen och tillhörande dokument samt genom intervju 
med pulverfärgsleverantören.   

Appliceringsutrustning 

Figur 48 visar en schematisk bild över appliceringsutrustningen.  

 

Figur 48 Schematisk bild över appliceringsutrustningen. 

Appliceringspistolerna  i  robotarna  förses  med  fluidiserat  färgpulver  från  ett  pulverkök  via 
pulverslangar och en injektor, se Figur 49. I anslutning till stativmåleriet finns två stycken pulverkök, 
där pulverkök 1 är sammankopplat med robot 1 och 3 och pulverkök 2 med robot 2 och 4. Färgen 
appliceras på godset genom att det blir elektrostatiskt laddat av den elektrod som är placerad längst 
fram i pistolen, där även ett munstycke finns för att sprida pulvret över godset. Färgen i pulverköket 
levereras som ny färg från en storsäck och som återvunnet färgpulver från en cyklon. Längs golvet  i 
målningsboxen finns två mattor, en under robot 1 och 3 och en under robot 2 och 4. Dessa mattor är 
konstruerade som band, vilka roterar kring infästningar för att kontinuerligt föra överblivet pulver till 
återvinningssystemet. Under gällande tidsperiod har endast mattan under robot 2 och 4 varit i drift.   

 

Figur 49 Pulverkök. 

Pulverkök och fluidisering 

Pulverkök är benämningen på den behållare som förvarar pulverfärg  i anknytning till appliceringen. 
Främst  fylls  köket på med återvunnet pulver  från  cyklon, en  tillförsel  som  kompletteras med nytt 
pulver  då  inget  återvunnet  pulver  finns  tillgängligt.  Det  nya  pulvret  transporteras  från  en 
förvaringsbehållare som fylls på manuellt med pulver från en så kallad storsäck.   

Pulverkök 

Injektor 

Tryckluft,
Fluidisering



  46

För  att  hålla  nivån  av  pulver  i  köket  på  en  jämn  nivå  styrs  tillförseln  av  pulver med  en  våg  till 
pulverkök 1 och med en givare samt manuellt till pulverkök 2. När nivån i pulverkök 1 sjunker till 50 
kg startar en påfyllning av pulver upp  till nivån 60 kg. Understiger nivån bestämt värde återges ett 
pulverlarm och appliceringen avbryts. 

Pulverfärgen  i pulverköket  fluidiseras genom att  tryckluft  tillsätts.  I och med denna  tillförsel  fås en 
homogen blandning av luft och pulver som uppför sig som en fluid. Mängden tillförd luft kan regleras 
på plats och är normalt inställd på 0,15 MPa.  

Injektor och injektorplugg 

För  att  leverera  pulver  till  appliceringspistolen  ansluts  injektorer,  se  Figur  50.  Tillförd 
matningstryckluft pressas  genom ett  venturirör* och pulvret  sugs upp  genom  vakuum  från  köket. 
Luften  transporterar pulvret med en hög hastighet genom  injektorplugg och pulverslang  till pistol. 
Matningsluften  avgör mängden pulver medan doseringsluft  tillförs  för  att påverka hastigheten på 
pulverflödet. Fördelningen matningsluft och doseringsluft avgör hur mycket pulver som levereras till 
pistolen.  

 

Figur 50 Injektor. 

Appliceringspistol, elektrod och munstycke 

En  appliceringspistol,  se  Figur  51,  består  av  två  separata  pistoler  som  är  placerade  på  en  ledad 
robotarm för att kunna följa godsets geometriska form.  

 

Figur 51 Appliceringspistol. 

Integrerad i pistolen är den elektrod som laddar partiklarna vid appliceringen. Elektroden förses med 
en  spänning  i  storleksordningen  90  kV.  Längst  fram  på  pistolen  sitter  ett  utbytbart  munstycke. 
Uppförandet på dessa munstycken kan varieras, men  i  stativmåleriet används endast den  typ  som 
ger pulvret en solfjäderformad spridning vid applicering.   

Cyklon och återvinning av använt pulver 

Använt pulver  transporteras  från målningsboxen  till  cyklonen,  se Figur 52,  för återvinning. Genom 
rotation, som skapar centrifugalkrafter, separeras återanvändbart färgpulver i cyklonen från luft samt 
damm och små pulverpartiklar. Kvarvarande pulver i cyklonen transporteras åter till pulverköket för 
användning,  utsorterat  pulver  samlas  upp  för  kassering  efter  ett  filter  och  ren  luft  återgår  till 
omgivningen.      

Injektorplugg

Matningsluft Doseringsluft

Venturirör  Pulverslang, pistol

Rör, insug

Pulverslang, pulverkök
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Figur 52 Funktionsbeskrivning av cyklon. 

Pulverfärg 

Den  pulverfärg  som  används  i  stativmåleriet  är  en  epoxibaserad  färg med  densiteten  1,68 g/cm3. 
Färgtillverkningen  startar med  att  ingredienser  och  pigment  blandas,  värms  och  valsas  ut  till  en 
tjocklek av 2‐3 mm. Denna färgplatta krossas därefter för att sedan malas till ett pulver bestående av 
oregelbundna korn, där medelkornet normalt har  storleken 40 µm. Vid denna malning  tillsätts ett 
fluidiseringsmedel  som  skapar  ett  mer  lättfluidiserat  färgpulver.  Kornstorleken  har  ett 
konfidensintervall på 0 – 100 µm, där ungefär 10 % av partiklarna är mindre än 10 µm och därmed 
anses vara damm. Vid tillverkning eftersträvas att så många korn som möjligt erhåller samma storlek, 
där optimal kornstorlek är 40 µm – det vill säga medelvärdet för fördelningen och ungefär hälften av 
önskad  färgskikttjocklek. Enligt en  icke befäst rekommendation bör  färgen maximalt bestå av 50 % 
återvunnet pulver vid målning.   

Pulvret härdas vid  temperaturen 140°C men börjar mjukna  redan vid 40°C eftersom  färgen har en 
glastemperatur*  på  Tg  =  60°C.  Lufttemperaturen  bör  även,  tillsammans med  luftfuktigheten,  tas  i 
beaktande beträffande förvaringen av pulverfärgen. Förvaring bör ske  i rumstemperatur och vid en 
konstant luftfuktighet, på ett värde mellan 30 – 50 %, då en hög fuktighet orsakar klumpbildning och 
torr  luft medför problem med damm.  För  att undvika  att  kondens bildas  i den  tätslutna  säck där 
pulvret förvaras ska den placeras i lokalen för målning minst ett dygn före användning. Hållbarheten 
på pulverfärgen är ungefär 2 år, varför ett utgångsdatum finns angivet på säcken. 
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5 Genomförande – Implementering av SPS 
Arbetet  har  utförts  enligt  processen  för  implementering  av  SPS.  I  detta  kapitel  beskrivs  ingående 
moment  i genomförandet, ett arbete  som  startades med en  inledande datainsamling  innehållande 
identifiering av mätobjekt, val av mätutrustning, fastställande av mätmetod samt analys av insamlad 
data.  I  den  avslutande  processutvärderingen  återfinns  en  beskrivning  av  undersökta  faktorer  och 
utförda tester.  

En  inledande  förståelse  för måleriprocessen och dess  ingående  steg anskaffades  teoretiskt utifrån 
informationsdokument,  utredningsunderlag  och  processkartor  samt  praktiskt  genom medverkan  i 
produktionsarbetet.  En  veckas  praktik  i  produktionen  gav  kännedom  om  processen  och 
operatörernas arbetsuppgifter.        

När kännedom om måleriprocessen erhållits påbörjades implementeringen av SPS enligt den process 
som beskrivits tidigare, Figur 53. 

 

Figur 53 Processen för implementering av SPS. 

Då stativmåleriets process fastställts och kvalitetsindikatorn identifierats som färgskikttjockleken blev 
det efterföljande  steget att anskaffa  tillförlitlig data över  indikatorn.  Insamling av data påbörjades 
efter  att mätobjekt,  frekvens  och mätmetod  fastställts  varefter  tillförlitligheten  av  insamlad  data 
kontrollerades  statistiskt.  Processens  uppförande  studerades  i  styrdiagram  och  utvärderades med 
hjälp av en  fokusgrupp. För att utreda processen utifrån varje specifik  faktors påverkan på utfallet 
utfördes sedan ett flerfaktorförsök, två tvåfaktorförsök, ett flertal enfaktorförsök,  loggning samt ett 
antal  övriga  utredningar.  Parallellt  med  dessa  försök  har  datainsamling  kontinuerligt  utförts  i 
produktion  och  avslutningsvis  studerades  processens  rådande  uppförande  och  dess  duglighet 
beräknades.     

För att lyckas med förändringsarbete krävs en positiv inställning hos inblandad personal, vilket bland 
annat  uppnås  genom  information  och  delaktighet. Under  implementeringsprocessens  fortlöpande 
har  produktionspersonalen  och  andra  processknutna  personer  kontinuerligt  informerats  om  hur 
arbetet  fortgått.  Produktionspersonalen  har  varit  delaktiga  i  planering  och  genomförande  av  de 
tester som utförts, samt i de efterföljande diskussionerna om dess utfall. Delaktighet och motivation 
krävdes även för att de aktiviteter som utförts av operatörerna skulle genomföras kontinuerligt och 
noggrant, vilket är en förutsättning för att åstadkomma ett trovärdigt och korrekt resultat. Exempel 
på  sådana  aktiviteter  är  kalibrering  av  skikttjockleksmätaren,  mätning  och  registrering  av 
färgskikttjockleken  samt  loggning  av  andra  aktiviteter.  I  samband  med  avslutningen  av 
examensarbetet genomfördes en enkätundersökning bland produktionspersonalen. I enkäten fick de 
gradera huruvida de  erhållit  tillräcklig  fortlöpande  information och om denna presenterats på  ett 
lättförståeligt  sätt.  De  angav  även  om  de  känt  sig  delaktiga  i  arbetet  eller  om  de  önskat  större 
möjlighet till delaktighet. Även utrymme för övriga åsikter gällande utförandet av  implementerings‐
processen gavs.    

Vid  sidan  av  implementeringsprocessen  har  ett  studiebesök  på  The  AbsolutCompany  i  Åhus 
genomförts. Syftet med detta besök var att studera hur SPS  i praktiken nyttjas  i produktionsarbete 
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och  vilka  svårigheter  som  kan uppstå  i  samband med det.  En beskrivning  av  vad  som  studerades 
under studiebesöket samt reflektioner utifrån detta beskrivs i appendix 1. 

5.1 Identifikation av mätobjekt 
Inför valet av frekvens för mätning identifierades möjliga mätobjekt bland de olika produktgrupperna 
och produkternas  tillhörande gods  som målas  i  stativmåleriet. Objekt  skulle väljas  så att  tillräcklig 
men också jämförbar data över färgskikttjockleken kunde samlas in. Utöver tillverkningsfrekvens var 
även godslängd och målningsprogram  i  första hand avgörande  för valet av objekt. Eftersökt objekt 
behövde  tillverkas  med  hög  frekvens  för  att  tillräcklig  datamängd  skulle  erhållas,  varför 
tillverkningsfrekvenserna för respektive produktgrupp kartlades, se Figur 54. Utgående från strävan 
efter att målningsresultatet från samtliga robotar skulle kunna studeras krävdes även ett gods med 
upphängning i zon C. 

Tillverkningsfrekvens 2008
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Figur 54 Tillverkningsfrekvens för respektive produktgrupp under år 2008. 

Robotarnas  programmerade  beteende  studerades  sedan  i  programvaran  där  programmeringen 
utförs och appliceringen kan simuleras. Vid denna studie erhölls kännedom om att gods målas med 
olika program och att programmet även ibland varierar inom samma produkt, exempelvis beroende 
på varierad stativlängd. Jämförbar data som är oberoende av robotens programmerade uppförande 
fås således endast då programmet för valt objekt är konstant. För vissa produkter sågs robotarna ofta 
samverka vid appliceringen, något som skulle medföra svårigheter  i att finna ett område på godset 
där verkan av respektive robot gick att urskilja. På grund av detta tillkom kriteriet att objektet måste 
ha ett  tydligt område  för  individuell robotverkan. Fördelaktigt är också om objektet har en vertikal 
och plan yta så att endast pulvret avsett för gällande område fastnar. 

Baserat på dessa kriterier valdes det två ton tunga Reflexstativet, RR‐2,0‐stativ, med en kaplängd ≥ 
3,2 m som aktuellt objekt för mätning. Produkttypen RR var den näst mest frekventa, men till skillnad 
från  den mest  frekventa  produkten  har  denna  typ  plana  och  vertikala  ytor  på  båda  sidor  samt 
områden  för  individuell  robotverkan.  Detta  stativ  hängs  i  C‐zon  och  programmet  har  beteckning 
program  19.  Appliceringen  av  färgen  längs  de  plana  vertikala  ytorna  utförs med  tre  raka  svep  i 
horisontell riktning, se Figur 55.   Utifrån detta och på grund av pulvrets spridning vid appliceringen 
antogs  färgskikttjockleken vara  relativt konstant  i denna  riktning på godset men varierad  i vertikal 
riktning. 
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Figur 55 Målning av stativ i målningsboxen. 

5.2 Fastställande av mätutrustning och mätmetod 
Dokumenterad  färgskikttjocklek  på  RR‐stativ  fanns  tillgänglig  från  två  år  tillbaka,  då  tjockleken 
kontrollerats  och  nedtecknats  av  operatörerna  i  stativmåleriet  en  gång  per  skift  sedan  början  på 
2007. Tillförlitligheten av dessa data ansågs dock inte tillräcklig för att en säker statistisk analys skulle 
kunna genomföras. Den begränsade säkerheten grundade sig  i att endast ett mätvärde per  tillfälle 
registrerats  trots  färgens  struktur  samt  att  inget  väl  definierat  område  för  mätning  existerat. 
Mätningarna har utförts  i  respektive verkningsområde  för de  fyra olika  robotarna, men utan exakt 
angivelse, något som minskar jämförbarheten.  

För  att  kunna  genomföra  vidare  statistisk  analys  av  processen  och  därmed  erhålla  underlag  för 
introduktionen  av  SPS  var  tillförlitlig  data  över  utvald  kvalitetsindikator,  färgskikttjockleken, 
nödvändig  att  samlas  in.  Genom  att  mätutrustningen  utvärderades  samt  att  en  mätmetod 
fastställdes kunde tillförlitlig data erhållas.  

5.2.1 Mätutrustning 
Det  befintliga  mätinstrumentet  för  mätning  av  färgskikttjockleken  i  stativmåleriet  på  BT, 
skikttjockleksmätaren MiniTest  eXacto  F,  var  enligt  leverantören  det  instrument  som  fortfarande 
rekommenderas  för mätning  av  strukturfärg.  Utgångsläget  blev  därmed  att  kvarstå  vid  befintlig 
mätutrustning, dock med krav på vidare utredning om dess tillförlitlighet.     

Skikttjockleksmätarens  instruktionsfolder  presenterar  två  nivåer  av  kalibrering  med  olika 
noggrannhet, 1‐punktskalibrering och 2‐punktskalibrering. För att utreda vilken av dessa två metoder 
som  bör  användas,  för  att  ge  tillräckligt  tillförlitliga  resultat,  jämfördes  skillnaden  i  noggrannhet 
mellan de båda metoderna. Mätinstrumentet  kalibrerades enligt  var och en  av de  två metoderna 
varefter skikttjockleksmätningar utfördes på en testfilm med känd tjocklek. Medelvärdet  i avvikelse 
från  den  faktiska  filmtjockleken  var  6,1  µm  vid  1‐punktskalibrering  och  0,3  µm  vid 
2‐punktskalibrering.  Utifrån  detta  resultat  fastställdes  2‐punktskalibrering  som  aktuell 
kalibreringsmetod. 

Skikttjockleksmätaren  ska  enligt  tillverkaren  kalibreras  mot  ett  obehandlat  objekt  som  i  form, 
tjocklek, material och ytstruktur liknar objekt aktuellt för mätning. För att undersöka vikten av denna 
rekommendation  jämfördes skillnaden  i resultat då kalibrering utförts korrekt eller mot en testplåt. 
Det  visade  sig  att  kalibrering mot  ett  underlag  som  inte  överrensstämde  med mätobjektet  gav 
otillförlitliga resultat och därmed fastställdes rekommendationen.  

För  att  undersöka  skikttjockleksmätarens  noggrannhet mättes  testfilmen  på  sex  olika  testplåtar. 
Testfilmen mättes tio gånger per plåt då mätinstrumentet var korrekt kalibrerat. Den genomsnittliga 
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avvikelsen  från  den  faktiska  filmtjockleken  var  0,3  µm,  vilket  var  ett  resultat  inom  ramen  av 
tillverkarens  angivna  noggrannhet  på  ±  2  µm  ±  3 %. Huruvida  skikttjockleksmätaren  påverkas  av 
mätobjektets  temperatur utreddes genom att  färgskikttjockleken mättes på varmt gods samt efter 
att det svalnat till rumstemperatur. Skikttjockleksmätaren uppvisade samma resultat oavsett godsets 
temperatur vid mätning. Mätutrustningen ansågs därmed vara tillräckligt tillförlitlig. 

Utifrån dessa undersökningar  skapades  en  instruktion  för hur  skikttjockleksmätaren  ska  kalibreras 
inför mätningar på RR‐stativen. En del av den balk som ingår i aktuellt stativ tvättades, slipades och 
placerades i produktionsutrymmet med syfte att underlätta arbetet för operatörerna vid kalibrering. 
Kalibrering ska utföras varje skift, inför det första mättillfället, samt om mätaren använts för att mäta 
skikttjocklek på någon annan typ av objekt.  

5.2.2 Mätmetod 
Färgen som används är en strukturfärg, varför mätvärdet på färgskikttjockleken beror på var på ytan 
som mätningen utförs. För att minska  strukturens  inverkan på mätresultatet anges  skikttjockleken 
därför som ett medelvärde av flera punkter. Enligt färgtillverkaren ska 50 punkter mätas för att få ett 
tillförlitligt resultat på färgskikttjockleken. Då det inte ansågs praktiskt rimligt att mäta 50 punkter vid 
varje mättillfälle undersöktes avvikelsen  i medelvärde  för mindre mätgrupper  relativt medelvärdet 
för de 50 punkterna. Vid undersökningen studerades en målad testplåt samt två stativ. Ett upprepat 
antal gånger mättes 50 punkter på  såväl  testplåt  som  stativ  längs en  linje  i appliceringsriktningen. 
Snittet för hur mycket medelvärdet av 5 punkter avvek från medelvärdet av alla 50 punkterna var 2,4 
µm. Detta värde ansågs godtagbart varvid 5 punkter fortsättningsvis mättes vid varje mättillfälle.  

I samband med att en mätmetod skulle fastställas utvärderades även ett lämpligt mätområde för att 
säkerställa  observationerna  och  skapa  jämförbarhet  emellan  dem.  Då  färgskikttjockleken  endast 
antogs vara konstant  i appliceringsriktningen kontrollerades detta antagande med en  testplåt. Färg 
applicerades med ett horisontellt  svep över plåten och  vid mätning  längs denna  riktning  återgavs 
likvärdiga resultat, varvid antagandet bekräftades. Mätning på stativet bör utifrån denna studie alltså 
utföras i appliceringsriktningen. Vid detta test erhölls även kännedom om att störst andel färg fastnar 
under  appliceringspistolens  centrumlinje.  För  att  undvika  inverkan  av  luftvirvlar  som  kan uppstå  i 
samband med appliceringen bör området för mätning även väljas med distans till dess kanter samt 
detaljer där dessa virvlar kan uppstå. Områden där robotarna samverkar bör också de, som tidigare 
nämnts, undvikas.  

För  att  säkerställa  att  mätningarna  utförs  på  samma  område  i  samband  med  varje 
observationstillfälle  konstruerades  en  mätmall.  Något  som  togs  i  beaktande  i  samband  med 
skapandet  av  denna  mall  var  den  varierande  kaplängden  hos  gällande  stativ.  Delas  stativet 
schematiskt  in  i två delar utifrån bommens zoner för upphängning ses  längden  i zon A (där robot 1 
och 2 verkar) vara konstant medan  längden  i zon B  (där  robot 3 och 4 verkar) variera. Mallen bör 
därmed utgå från den del av stativet som är konstant för att mätområdet skulle bli identiskt för alla 
stativ oavsett längd. Den mall som konstrueras bör även vara stabil och enkel för operatören att hålla 
upp med en hand.  I och med detta uppstod svårigheter  i att konstruera en  lätthanterlig mall, som 
skulle säkerställa mätningen  i såväl verkningsområdet  för robot 1 och 3 som  för robot 2 och 4. Ett 
magnetiskt material  i mallen  hade  kunnat  lösa  problematiken men  kunde  dock  inte  användas  på 
grund av att mätinstrumentet, som fungerar genom magnetisk  induktion*, kunde störas av det. Då 
uppgiften  i  grunden,  som  tidigare  beskrivits,  främst  är  att  introducera  SPS  beslutades  det  i  detta 
skede att endast  robot 1 och  robot 2 skulle studeras. Detta beslut underlättade konstruktionen av 
mallen och även i förlängningen hanteringen av data. 

En 86 cm lång och 18 cm bred mall skapades med ett uttag på 10×4,5 cm inom vilket mätningarna på 
stativet ska utföras, se Figur 56 och Figur 57. Området för mätning, markerat med en pil  i figur 56, 
anpassades så att skikttjockleksmätaren kan registrera mätvärden längs en horisontell linje.  
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Figur 56 Mätmall med angivet område för mätning. 

Stativets höger‐ och vänstersida är likvärdiga och då en infästning finns inom den konstanta delen av 
stativet användes denna som mallens referenspunkt. Mallen kan således användas på stativets båda 
sidor,  i verkningsområde  för  såväl  robot 1  som 2. En  instruktion  skapades  för hur mätningarna på 
stativen ska genomföras.  

 

Figur 57 Mätmallens placering på stativet. 

5.3 Inledande datainsamling 
När  den  befintliga  mätutrustningen  säkerställts  och  en  definierad  mätmetod  fastställts  kunde 
insamling av data påbörjas. En operatör per skift utsågs ansvarig för mätning av färgskikttjockleken 
på alla RR‐2,0‐stativ med en kaplängd ≥ 3,2 m. Mätningarna utförs enligt en  instruktion  i respektive 
appliceringsområde  för  robot  1  och  robot  2.  Skikttjockleksmätarens  inbyggda  funktion  för 
blockmätning används, varvid  instrumentet beräknar och anger medelvärdet av fem efter varandra 
registrerade  mätvärden.  Medelvärdet  för  färgskikttjockleken  vid  respektive  robot  registreras  av 
mätpersonen  i ett Excel‐dokument tillsammans med datum, tid och skift. Efter tre veckors mätning 
och registrering av färgskikttjockleken ansågs antalet observationer tillräckliga för en första statistisk 
analys av tillförlitlighet i data, vilket utförs i enighet med inledande datainsamling i kapitel 2.2.7 samt 
tillhörade statistiska tekniker.  

5.3.1 Statistisk analys av tillförlitlighet i data 
Antalet observationer var 165 stycken per robot och de statistiska analyserna utfördes  främst med 
hjälp  av  Minitab.  Inledningsvis  gjordes  en  fördelningsanalys  för  att  undersöka  vilken  fördelning 
populationerna antar. Då observationerna representeras av kontinuerlig data förväntas de tillhöra en 
normalfördelning.  I ett första steg att utreda detta användes histogram, där en klockform kan anas 
vilket indikerar på normalfördelning för båda robotarnas populationer, se Figur 58.  
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Figur 58 Histogram över data från respektive robot. 

En  normalfördelningsplot  användes  i  nästa  steg  för  att  undersöka  om  ett  antagande  beträffande 
normalfördelning är rimligt. Figur 59 visar att observationerna för såväl robot 1 som robot 2 verkar 
anta en normalfördelning, med ett antal avvikare* vilka även kan ses i histogrammens yttre klasser.  



  53

2252001751501251007550

99,9

99

95
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5

1

0,1

Robot 1

P
ro

ce
n

t
Normalfördelningsplot, Robot 1

200150100500

99,9

99

95
90

80
70
60
50
40
30
20

10
5

1

0,1

Robot 2

P
ro

ce
nt

Normalfördelningsplot, Robot 2

 

Figur 59 Normalfördelningsplot för data från respektive robot. 

Ett  hypotestest  utfördes  för  att  avgöra  om  antagandet  gällande  normalfördelning  är  korrekt. 
Hypoteserna  1H  och  2H  ställdes upp och undersöktes i ett χ²‐test: 

1H : De första 165 observationerna för robot 1 är fördelade enligt )1,19;8,119( 2N  

1H : De första 165 observationerna för robot 2 är fördelade enligt )5,23;8,85( 2N  

Enligt  χ²‐testet  förkastades  dessa  hypoteser,  1H   och  2H ,  eftersom  respektive  testvariabel 

)1(2 −> rQobs αχ .  Den  bakomliggande  anledningen  till  att  dessa  hypoteser  måste  förkastas  är 

troligen de avvikare  som  identifierats  i histogram och normalfördelningsplot. Genom att eliminera 
dessa avvikare kunde nya medelvärden och standardavvikelser beräknas  för respektive population. 
Utifrån dessa ställdes hypoteserna  3H  och  4H  upp, vilka även de undersöktes i ett χ²‐test: 

3H : De första 165 observationerna, utan avvikare, för robot 1 är fördelade 

   enligt )5,15;1,119( 2N  

4H : De första 165 observationerna, utan avvikare, för robot 2 är fördelade

   enligt )9,19;1,86( 2N  

Enligt detta χ²‐test förkastas ej hypotesen  3H  för signifikansnivån  05,0=α . Om avvikare elimineras 

antar  således  populationen  för  robot 1  en  normalfördelning  med  1,119=x   och  5,15=s . 

Populationen för robot 2 antar enligt testet en normalfördelning med  1,86=x  och  9,19=s  vid en 

signifikansnivå  01,0=α   om  avvikare  elimineras.  Diagrammen  i  Figur  60  åskådliggör  visuellt  hur 
populationernas fördelningar överensstämmer med de förväntade.  
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Figur 60 Populationernas fördelningar I relation till de förväntade fördelningarna. 

För att få en första indikation på hur processen uppför sig, åskådliggörs utfallet för respektive robots 
observationer i tidserieplottar, se Figur 61. Diagrammen visar på att processen inte verkar vara stabil, 
då onormala mönster och trender kan anas för båda robotarna.    
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Figur 61 Tidserieplot för respektive robot. 

För att säkerställa data kontrollerades huruvida observationerna var slumpmässiga och oberoende. 
Observationerna  för  robot 2 uppvisar enligt Figur 62 en hög nivå av positiv autokorrelation, då en 
tydlig uppåtgående trend ses. Beräknas nivån av autokorrelation fås  57,01 =R , ett värde som anses 
högt. Nivån ses  i Figur 62 även vara hög  för de efterföljande tolv tidsförskjutningarna, till och med 

13=k .  
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Figur 62 Sambandsdiagram för robot 2 samt autokorrelationen för respektive tidsförskjutning. 
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En hög nivå  av autokorrelation ökar  risken  för  falska alarm  i  styrdiagram.  För en minskad nivå av 
autokorrelation  och  därmed  tillförlitlig  samt  oberoende  data  kan  observationernas  residualer 
studeras. Residualerna beräknas utifrån  att observationerna  transformeras med hjälp  av Minitabs 
inbyggda  funktion  för ARIMA‐modellering,  där  förväntat  värde  för  den  t :te  observationen  ges  av 
ekvationen  1-t0,619233,08 xxt += .  

Även för robot 1 påvisade observationerna en något hög nivå av autokorrelation för  1=k , se Figur 
63,  där  34,01 =R .  Till  skillnad  från  robot  2  avtog  autokorrelationen  redan  vid  tidsförskjutningen 

2=k , se Figur 63.  

2252001751501251007550

175

150

125

100

75

50

X(t-1)

X
(t

)

Sambandsdiagram, Robot 1

4035302520151051

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2
-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

Tidsförskjutning

A
u

to
ko

rr
el

at
io

n

Autokorrelation, Robot 1

 

Figur 63 Sambandsdiagram för robot 1 samt autokorrelationen för respektive tidsförskjutning. 

För  att  underlätta  datahanteringen,  jämställa  behandlingen  av  populationerna  samt  förenkla 
jämförelsen mellan robotarna, beslutades observationer för robot 1 att transformeras enligt samma 
tillvägagångssätt  som  för  robot  2.  Förväntat  mätvärde  för  robot  1  och  den  t :te  observationen 
beräknas  därmed  utifrån  1-t 0,3733 75,22 xxt += .  Utifrån  båda  robotarnas  respektive  ARIMA‐

modeller  beräknas  observationernas  residualer  enligt  ttt xxe ˆ−= .  Residualernas  autokorrelation 

ses i Figur 64 vara låg redan vid första tidsförskjutningen för såväl robot 1 som robot 2.   
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Figur 64 Den transformerade datans autokorrelation för respektive tidsförskjutning. 

För  att  kontrollera  slumpmässighet  användes  sambandsdiagram  där  residualerna  för  respektive 
robot plottas relativt observationsnummer. Dessa diagram påvisar inga mönster eller trender varmed 
observationerna i båda fallen anses vara slumpmässiga, se Figur 65. 
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Figur 65 Sambandsdiagram för residualer relativt observationsnummer för respektive robot. 

5.3.2 Val av styrdiagram 
Då det konstaterats att observationerna är normalfördelade och slumpmässiga samt transformerade 
till  oberoende  kunde  styrdiagram  inför  den  efterföljande  processutvärderingen  väljas.  Då 
observationerna är variabeldata och  individuella, det vill säga att provgruppstorleken  1=n , valdes 
individuella  x ‐diagram och  MR ‐diagram för att detektera stora skiftningar i processen och EWMA‐
diagram för detektion av små skiftningar, baserat på Figur 36. 

5.4 Konstruktion av styrdiagram 
Styrdiagram med styrgränser konstruerades i Minitab utifrån observationernas beräknade residualer. 
Till att börja med studerades processutfallet för respektive robot  i x ‐diagram och  MR ‐diagram, se 
Figur  66  och  Figur  67.  Baserat  på  de  tio  kriterierna,  se  kapitel  2.2.6,  identifierades  alarmpunkter 
kopplade  till  respektive  regel.  Då  inte  Minitab  presenterar  några  varningsgränser  i  genererade 
styrdiagram har kompletterande diagram från Excel studerats vid denna alarmidentifikation. 

5.4.1 x‐diagram och MR‐diagram 
För  att  detektera  stora  skiftningar  i  processen  studerades  de  individuella  observationernas 
medelvärde  i  ett  x ‐diagram  och  MR‐värdena  i  ett  MR ‐diagram.  Alarm  var  för  robot  1  i 
x ‐diagrammet  relaterade  till  kriterium  1  och  9;  observation  utanför  styrgräns  och  observation 
utanför varningslinje. Endast den första alarmpunkten i MR‐diagrammet, vid observation nr 5, ansågs 
intressant, då efterföljande alarm orsakats av en stor förändring  i medelvärde. Observation 76  ‐ 88 
uppvisades ett tämligen konstant värde för residualerna och därmed färgskikttjockleken. 
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Figur 66 x‐ och MR‐diagram över residualerna från robot 1. 

Robot 2 uppvisade två observationer, 97 och 165, utanför styrgräns och ett antal observationer nära 
varningsgränserna, men  tenderar  att  uppvisa  en högre  frekvens  av  alarm orsakade  av  trender  än 
robot 1. Utifrån kriterium 4 fås alarm för observation 5 ‐ 16, då alla dessa observationer är belägna 
under centrumlinjen. Alarm uppstod utifrån samma kriterium även för observation 130‐140 och 148‐
155. Den skiftning i medelvärde som efterföljer  x ‐diagrammets alarmpunkt för observation nummer 
97 ses som ett alarm i MR‐diagrammet.  
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Figur 67 x‐ och MR‐diagram över residualerna från robot 2. 

5.4.2 EWMA‐diagram 
För  att  detektera  små  skiftningar  i  processen  och  därmed  trender  över  tiden  skapades 
EWMA‐diagram för residualerna.  I dessa diagram ses tydliga trender för såväl robot 1 som robot 2. 
För robot 1, Figur 58, ses  i EWMA‐diagrammet en tydlig trendskiftning uppåt vid observation 8. Vid 
observation 41 inträffade en trendskiftning nedåt, något som sammanfaller med en alarmpunkt i  x ‐
diagrammet. Vidare ses denna neråtgående trend fortlöpa till och med sista observation. 
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Figur 68 EWMA‐diagram över residualerna för robot 1. 

För robot 2 ses mycket tydliga trender i EWMA‐diagrammet, Figur 69, där processen skiftar uppåt vid 
observation  35  och  nedåt  vid  97,  i  samband med  ett  alarm  i  x ‐diagrammet.  Den  neråtgående 
trenden fortskrider till observation 157.  
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Figur 69 EWMA‐diagram över residualerna för robot 2. 

5.5 Processutvärdering 
Utifrån dessa  identifierade alarm och  trender ansågs processen varken utifrån  robot 1 eller 2 vara 
stabil  och  orsaker  bakom  urskiljbar  variation  eftersöktes.  De  observationer  som  orsakat  alarm  i 
x ‐diagrammet  markerades  i  EWMA‐diagrammet  för  identifiering  av  eventuella  samband. 
Diagrammet  kompletterades  med  uppgifter  gällande  datum  och  skift  då  respektive  observation 
registrerats.  Fel  som  orsakat  produktionsstop,  loggade  av  datasystemet,  utvärderades  och 
informationen  i  diagrammet  utökades  ytterliggare.  Inget  direkt  samband  kunde  ses  mellan 
diagrammens uppföranden och loggade fel, tid eller skift.  

För  att  öka  spårbarheten  och  möjligheten  att  sammankoppla  företeelser  i  produktionen  med 
specifika  utfall  i  styrdiagrammen  infördes  kontinuerlig  uppföljning.  Dagligen  plottades  de 
otransformerade  observationerna  i  ett  individuellt  Shewart‐styrdiagram med  syfte  att möjliggöra 
tidig detektion av eventuella alarmpunkter och  identifikation av  trolig orsak. Diagrammet och dess 
styrgränser utvärderades och omkonstruerades en gång i veckan. Styrgränserna beräknas utifrån att 
avvikare  eliminerats. När  en  alarmpunkt  observerats  eliminerades  risken  för  falsklarm  genom  att 
residualerna  för  observationerna  beräknades  och  studerades  i  ett  nytt x ‐diagram.  Med  jämna 
mellanrum  studerades  även  residualerna  i  ett  EWMA‐digram,  för  identifikation  av  orsaker  bakom 
eventuella trender.  

Den kontinuerliga uppföljningen av observationerna ansågs  inte  tillräcklig  för att utreda orsakerna 
bakom  den  urskiljbara  variationen.  Djupare  kunskap  om  processen  och  om  vilka  faktorer  som 
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troligen påverkar dess utfall  krävdes,  varför  en  fokusgrupp bildades.  Fokusgruppens deltagare  var 
stativmåleriets  produktionsledare,  produktionstekniker  och  två  operatörer  samt  en 
robotprogrammerare  och  en  produktionstekniker  från  ett  annat  måleri.  Vid  ett  första 
fokusgruppmöte  listades  faktorer  som  ansågs  bidra  till  varierad  färgskikttjocklek  i  ett 
Ishikawadiagram. De faktorer som ansågs ha störst inverkan på resultatet valdes därefter ut, vid ett 
andra  fokusgruppmöte,  för  vidare  analys  i  ett  flerfaktorförsök.  Resultatet  av  faktorförsöket 
diskuterades  vid  ett  tredje  fokusgruppmöte  och  ett  flertal  nya  faktorer  för  analys  tillkom 
Ishikawadiagrammet. Samtliga faktorer testades med olika metoder för att fastställa dess påverkan 
av färgskikttjockleken. 

Efter det att den inledande datainsamlingen avslutats upptäcktes ett fel beträffande hur avläsningen 
av värdena från skikttjockleksmätaren utförts. Istället för att medelvärdet av fem punkter registrerats 
vid varje observationstillfälle hade ett enskilt mätvärde angetts. Detta har troligen medfört en större 
spridning  hos  observationerna  och  därmed  en  större  andel  falska  alarm  än  processens  egentliga 
utfall, vilket bör tas i beaktande då processen utvärderas utifrån styrdiagrammen med data från den 
inledande  datainsamlingen.  Datan  ansågs  dock  tillräckligt  tillförlitlig  för  att  ge  indikationer  på 
processens  uppförande.  Efterföljande  processanalyser  utgår  hädanefter  från  korrekt  registrerade 
observationer, där de 165 första observationerna eliminerats.  

5.5.1 Fokusgrupp – Möte 1: Identifiera urskiljbara orsaker till processvariation 
Vid  det  första  fokusgruppsmötet  presenterades  gruppens  roll  och  uppgift,  varefter  ett 
Ishikawadiagram användes som verktyg för att finna orsaker bakom varierad färgskikttjocklek. De sju 
M:en presenterades för deltagarna vilka, efter varje presenterat M,  individuellt antecknade möjliga 
orsaker. Dubbletter plockades bort och en diskussion kring uppkomna orsaker fördes, utifrån vilken 
orsaker kompletterades och sammanställdes för respektive M. Ishikawadiagrammet, se bilaga 4, och 
deltagarnas  kunskaper  nyttjades  för  analys  av  de  statistiskt  sammanställda  x ‐  och  EWMA‐
diagrammen från den  inledande datainsamlingen. Då operatörerna  inte kunde minnas när specifika 
händelser  inträffat eller när åtgärder utförts under gällande treveckorsperiod uppkom svårigheter  i 
att identifiera möjliga orsaker till alarm och trender.  

En viss koppling kunde ses mellan det stabila området för robot 2, observation nummer 76‐88 och en 
trasig givare för pulvernivån som bidragit till ökad bevakning av pulverköket och därmed en jämnare 
pulvernivå. Robotprogrammeraren uppmärksammade att en ändring av program 19 gjorts i samband 
med observation  41 och  att  en  neråtgående  trend  för  robot  1  ses.  För  att öka  spårbarheten och 
möjligheten att koppla  samman  specifika händelser med observationer  fastställdes att en  logglista 
skulle skapas och införas i processen, se bilaga 5. Det bestämdes att operatörerna, på logglistan, ska 
anteckna  speciella åtgärder utförda gällande appliceringsutrustningen  tillsammans med datum och 
tid för händelsen.  

5.5.2 Fokusgrupp – Möte 2: Val av faktorer till faktorförsök  
Aktiviteterna  för utredning av de  främsta orsakerna  till variation ansågs  inte  tillräckliga och  för att 
öka förståelsen för processen och dess variation behövde ett faktorförsök utföras. Utifrån de orsaker 
som listats i Ishikawadiagrammet under det första fokusgruppsmötet bestämde fokusgruppen vid ett 
andra möte vilka faktorer som var av störst intresse att studera vid ett faktorförsök. Gruppen enades 

om att  fluidisering,  injektorplugg,  jordning och elektrod skulle studeras  i ett reducerat  142 − ‐försök. 
Dessa faktorer och varför de anses kunna påverka färgskikttjockleken presenteras nedan.  

Fluidisering 

Tryckluft  tillsätts pulverfärgen  i köken  för att  fluidisera pulvret och därmed möjliggöra  tillförsel  till 
robotarna. Inställd trycknivå på fluidiseringsluften avgör hur stor luftinblandningen i pulvret blir och 
därmed  eventuellt  också  flödet  av  pulver  vid  applicering.  Nivån  av  fluidisering  hålls  normalt  på 
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samma värde, men då pulvernivån  inte är konstant  torde  fluidiseringen  i  förhållande  till mängden 
pulver variera. Vid försöket valdes 0,05 MPa som lågnivå och 0,25 MPa till högnivå. För att undersöka 
huruvida  denna  faktor,  som  är  den  enda  numeriska  av  dessa  utvalda  faktorer,  uppvisar  kurvatur 
valdes även en centrumpunkt till 0,15 MPa.  

Injektorplugg 

Pulverfärgens struktur gör att injektorpluggen, Figur 70, slits över tiden.  

 

Figur 70 Injektorplugg. 

När  pluggen  slits  ändras  den  inre  diametern,  se  Figur  71,  vilket medför  reducerad  hastighet  på 
pulverflödet och en minskad venturieffekt*. Denna  reducering  leder  till ett minskat pulverflöde  till 
pistolen.  Livslängden  på  pluggen  beror  på  egenskaperna  hos  pulverfärgen  och  matningsluften. 
Injektorpluggen  ska  kontrolleras  visuellt  av  operatör  en  gång  i  veckan  och  bytas  vid  behov.  För 
faktorförsöket  valdes nya  injektorpluggar med en  inre diameter på 2,5 mm  som högnivå och  som 
lågnivå valdes pluggar så slitna att de vid en kontroll hade bytts ut, i detta fall med inre diameter på 
2,6 mm.  

           

Figur 71 Injektorpluggens placering i injektorn. I bilden till höger  
har pulverflödet orsakat ökad innerdiameter i pluggen. 

Jordning 

Godset  jordas  genom  upphängningskrokarna,  bommen  och  conveyorn.  I  praktiken  kan  denna 
jordningsförmåga  dock  försämras  av  att  krokarna  blir  belagda med  färg  samt  att  smuts  och  fett 
ansamlas  på  bom  och  conveyor.  Genom  jordning  blir  godset  oladdat  och  med  en  försämrad 
jordningsförmåga skulle en eventuell laddning av godset kunna påverka pulvrets förmåga att fastna. 
Vid faktorförsöket användes nya krokar som högnivå samt att fästena vid bommen slipades rena från 
smuts och färg för att ytterligare förbättra jordningsförmågan. Krokarna rengörs normalt efter cirka 
två veckors användning varför krokar som använts i två veckor valdes som lågnivå.  

Elektrod 

Sintrat* pulver fastnar ofta på elektroden, något som skulle kunna medföra att den isoleras och inte 
laddar pulvret till samma grad vid appliceringen. Elektroderna kontrolleras därför visuellt av operatör 
en gång per skift och rengörs vid behov. Figur 72 visar en ren och en smutsig elektrod, vilka valdes 
som hög‐ respektive lågnivå vid faktorförsöket. 
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Figur 72 Till vänster visas en ny elektrod, medan elektroden till höger isolerats av sintrat pulver. 

5.5.3 Utförande av faktorförsök 
För att säkerställa faktorförsöket utfördes de 8 olika försöken med tre upprepningar, vartill 8 försök 
med fluidiseringens centrumpunkt tillkom. De 32 försöken utfördes på testplåtar,  400400×  mm,  i 
slumpmässig ordning enligt  försöksplanen  i bilaga 6. Pulverfärgen applicerades av  robot 1 med ett 
svep över plåten  i horisontell riktning, utifrån ett specifikt framtaget målningsprogram, se Figur 73. 
Pistolens  centrum  var  i  nivå  med  testplåtens  centrumlinje.  Testplåtarna  följde  samma 
målningsprocess  som normalt gods, men med något  kortare  tvätt‐ och härdningstid. Vid  försöken 
användes endast nytt pulver, nya pistoler och nya munstycken. Boxen var städad, slangarna urblåsta 
och pulvernivån i pulverköket hölls konstant.  

 

Figur 73 Testplåt målas av robot utifrån framtaget målningsprogram. 

Fluidiseringen  justerades  med  ett  reglage  av  operatörer,  vilka  även  växlade  injektorpluggar  och 
elektroder mellan dess hög‐ och  lågnivå. Vid upphängningen av testplåtarna reglerades  jordningens 
hög‐ och lågnivå, det vill säga rena eller smutsiga krokar användes.   

5.5.4 Analys av faktorförsök 
Vid  analysen  av  faktorförsöket utfördes mätningar  av  färgskikttjockleken på  tre olika områden på 
respektive plåt:  längs  centrumlinjen, 8  cm över  centrumlinjen och 8  cm under  centrumlinjen. När 
testplåtarna  transporterades  till målningsboxen  vid  försöket  kom  plåtarna  i  svängning,  en  rörelse 
som  kvarstod  under  appliceringsmomentet.  För  att minimera  eventuell  inverkan  av  detta mättes 
färgskikttjockleken  på  9  olika  punkter  längs  de  horisontella  linjerna  på  plåten.  5  mätvärden 
registrerades på vart och ett av plåtens nio mätpunkter, se Figur 74.  
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Figur 74 Testplåt med markerade mätområden. 

Resultaten  för  respektive  försök  sammanställdes  i  testmatrisen  och  effekterna  beräknades  samt 
analyserades  i Minitab,  se Figur 75.  I denna normalfördelningsplot över effekterna  ses  inga aktiva 
faktorer eller interaktioner.  
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Figur 75 Normalfördelningsplot över effekterna från faktorförsöket. 

För  att  säkerställa  att  residualerna  representerar  den  förväntade  modellen  studeras  de  i  en 
normalfördelningplot. Residualerna följer den räta linjen och visar inte på några avvikare, se Figur 76.  
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Figur 76 Residualer studerade i en normalfördelningsplot. 

Figur 77 visar att försöksordningen inte påverkat resultatet eftersom residualerna inte uppvisar några 
onormala trender eller mönster beroende på observationsnummer, utan är fördelade i slumpmässig 
ordning. All data är också jämnt fördelade på båda sidor om medelvärdet, som figur X.b visar.  
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Figur 77 Residualer relativt observationsnummer och modellvärde. 

På liknande sätt studerades mätvärdena vid testplåtarnas centrumlinje och under centrumlinjen. Inte 
heller längs dessa mätlinjer visades några aktiva faktorer eller interaktioner. 

Skillnaden  i  resultat  mellan  testplåtarna  vid  flerfaktorförsöket  var  väldigt  liten  och  sällan  har 
processen  upplevts  så  stabil  som  vid  tillfället  för  flerfaktorförsöket.  Då  ingen  av  de  undersökta 
faktorerna  uppvisade  någon  signifikant  inverkan  på  färgskikttjockleken  analyserades  försöket  av 
fokusgruppen vid ett tredje möte 

5.5.5 Fokusgrupp – Möte 3: Utvärdering av faktorförsök  
Vid  djupare  eftertanke  och  analys  av  försöket  framkom  en  teori  gällande  inverkan  av  de 
pulverslangar som förser appliceringsutrustningen med pulver från pulverköket. Tiden för att tömma 
slangarna på pulver är ungefär femton sekunder, vilket innebär att en reglering av fluidiseringen eller 
byte  av  injektorpluggar  först  kan  få  genomslag  efter  denna  tidsförskjutning.  För  att  eliminera 
inverkan  av  detta  inför  framtida  test  justerades  det  målningsprogram  som  användes  vid 
faktorförsöket. 

Förutsättningar som var annorlunda vid  försöket  jämfört med normalt produktionsflöde  listades av 
fokusgruppen. Uppkomna skillnader var följande: 

• Bara nytt pulver 
• Konstant pulvernivå i pulverkök 
• Nytt munstycke på pistol 
• Ny pistol 
• Mindre gods 
• Gods i svängning 
• Endast ett svep med pistolen 
• Endast en robot verkade 

 
För att  finna ytterligare orsaker bakom variation diskuterades de aktiviteter  som utförs  i  samband 
med regelbundet underhåll i processen. Inga nya faktorer uppkom genom denna diskussion. Utifrån 
övrig  diskussion  och  ovan  listade  skillnader  uppkom  nya  faktorer  för  fortsatt  utredning  med 
målsättning att finna de bakomliggande orsakerna till processens variation. Dessa faktorer  listades  i 
ett slutligt Ishikawadiagram. Faktorer som ansågs kunna bidra till såväl alarm som trender togs med i 
diagrammet och även de faktorer som redan testats i flerfaktorförsöket. Dessa faktorer togs med för 
att validisera  flerfaktorförsöket,  såväl metod  som  resultat.  Ishikawadiagram återfinns  i  sin helhet  i 
bilaga 7 och faktorerna presenteras här närmare, under respektive M‐rubrik.  
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Maskin 

Faktorer  tillhörande denna kategori utgår  från problem  som orsakats av appliceringsutrustningens 
förmåga och de ingående detaljernas underhåll.   

Pulvernivå 

Pulvernivån  i pulverköken ändras  i och med att pulver  förbrukas och  fylls på. För att det alltid ska 
finnas  tillräckligt med pulver  regleras nivån med en våg eller givare. Vid  låg nivå av pulver  i köket 
återges ett pulverlarm och processen avbryts. En förändrad pulvernivå medför en ändrad fluidisering, 
mängden  luft  i  förhållande  till  pulver  i  köket.  Vid  flerfaktorförsöket  antogs  fluidiseringen  variera 
linjärt med pulvernivån, vilken är den faktor som varierar  i praktiken. För att utesluta ett eventuellt 
felaktigt  antagande  och  säkerställa  resultatet  valdes  istället  pulvernivån  som  relevant  faktor  inför 
fortsatta studier.  

Fluidisering 

Presenterades i kapitel 5.5.2.  

Injektorplugg 

Presenterades i kapitel 5.5.2.  

Munstycke 

Munstyckena som används vid applicering har ursprungligen en rak, jämn spalt med bredden 3 mm. 
Munstyckena  slits  på  grund  av  pulverstrukturen  och  kan  skadas  vid  eventuell  krock  mellan 
appliceringspistol  och  gods,  vilket  kan  försämra  sprutbilden. Munstyckena  kontrolleras  visuellt  av 
operatör vid varje skiftbyte och byts vid behov. Figur 78 visar ett nytt och ett skadat munstycke.  

 

Figur 78 Munstycket till vänster har skadats av exempelvis  
en krock mot gods, medan munstycket till höger är nytt. 

Jordning 

Presenterades i kapitel 5.5.2.  

Slangblåsning 

Pulverslangarna som transporterar pulver från köken till appliceringspistolerna blåses rena vid varje 
skiftbyte  samt  vid  behov. Denna  åtgärd  utförs  på  grund  av  att  sintrat  pulver  vid  drift  fastnar  på 
insidan  av  slangarna,  vilket  hindrar  pulverflödet.  Slangarna  slits  även  inuti  av  pulverflödet  och 
pulverstrukturen, vilket troligen ökar risken för att pulvret ska fastna.  

Elektrod 

Presenterades i kapitel 5.5.2.  
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Tryckfall i tryckluftssystem 

Tryckluftssystemet är gemensamt för alla produktionsanläggningar och därför finns risk att tryckfall i 
systemet skulle kunna uppstå vid stor belastning. Tryckvariationer skapas då eventuellt i den luft som 
används av stativmåleriets appliceringsutrustning.  

Människa 

Utbildning,  motivation,  erfarenhet  och  förståelse  skapar  tillsammans  olika  förutsättningar  för 
personalen att utföra arbetet inom processen på samma sätt.   

Mätperson 

De  skift  som  arbetar  dagtid  växlar  veckovis mellan  förmiddag  och  eftermiddag,  varför  eventuellt 
arbetet utförs olika beroende på vilka personer  som arbetar och mäter  färgskikttjockleken på RR‐
stativ.  

Miljö 

Lokalens omgivande miljö och beroende på till vilken grad appliceringsutrustningen påverkas av den 
avgör huruvida dessa faktorer påverkar färgskikttjockleken.  

Temperatur i pulverkök 

Pulverfärgen  påverkas  av  omgivningstemperaturen  och  eventuella  variationer  i 
pulverkökstemperaturen kan påverka pulverfärgens beteende. 

Temperatur i box 

Godset kommer vanligtvis direkt  från  torkzonen  in  till målningsboxen och har därför ofta en högre 
temperatur  än  omgivande  luft.  Det  varma  godset  höjer  troligen  temperaturen  i  boxen  och  när 
dörrarna  öppnas  utjämnas  en  eventuell  temperaturskillnad  mellan  box  och  lokal.  Detta  bidrar 
troligen till temperaturvariationer i boxen, vilket skulle kunna påverka pulverfärgens beteende.  

Temperatur i lokal 

Inomhustemperaturen  förändras  troligen  beroende  av  varierad  utomhustemperatur  och  då 
pulverfärgen,  som  tidigare  nämnts,  påverkas  av  omgivande  temperatur  kan  variationer  i  lokalens 
temperatur ha inverkan på resultatet.  

Luftfuktighet i lokal 

Fukt påverkar  färgpulvrets  egenskaper  som  tidigare beskrivits. Då  ingen  luftfuktare  finns  i  lokalen 
torde dess luftfuktighet variera med vädret utomhus.  

Fukthalt i pulver 

Pulver  i storsäckar  förvaras  i ett  lager  innan de hämtas till måleriet. Fuktigheten  i pulvret påverkas 
möjligtvis  av  denna  lagerhållning,  då  det  bland  annat  tidvis  runnit  in  vatten  i  lagret  på  grund  av 
ombyggnation.  

Fukthalten  i  pulvret  ändras  troligen  även  vid  fluidiseringen  i  pulverköket  beroende  på 
fluidiseringsluftens  fukthalt.  Den  komprimerade  luften  måste  avfuktas  före  användning,  varför 
luftavfuktaren i sig samt dess placering i systemet får betydelse för variation i tryckluftens fuktighet. 
Luftfuktigheten  i  använd  tryckluft  skulle  kunna  påverka  det  elektriska  fältet  och  pulverfärgens 
beteende.  

Månfas 
Månen påverkar tidvattnet, det vill säga hur havens nivå varierar på jorden. Tidvatteneffekten beror 
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på månens och jordens gravitation på varandras massor och deras rotation kring den gemensamma 
tyngdpunkten. Pulverpartiklarna skulle kanske även de kunna påverkas av dessa krafter.    

Städning av box 

Boxstädning  utförs  varje  fredag,  efter  att  produktionen  avslutats  för  veckan.  Vid  denna  städning 
rengör operatörerna manuellt robotar, målningsbox, övrig utrustning kring applicering samt lokalen. 
Eventuellt påverkas resultatet av boxens renhet, om boxen är nystädad och därmed fri från gammalt 
pulver eller om anläggningen varit i drift under en hel vecka utan denna grundläggande städning.  

Aktivitet i box 

Antalet bommar med gods som målats eller sammanlagd registrerad tid som målningsboxen varit  i 
drift kan påverka utfallet. Eventuellt påverkar en hög respektive  låg produktionstakt eller mängden 
produktionsstop utfallet.  

Metod 

Hur arbetet utförs och huruvida standardiserade arbetssätt efterföljs kan indikeras av dessa faktorer 
och om de påverkar utfallet eller ej. 

Skift 
Eftersom  produktion  i  stativmåleriet  utförs  uppdelat  på  tre  skift  –  dag,  kväll  och  natt  –  finns 
eventuellt skillnader i rutiner som skulle kunna påverka processen och dess utfall.  

Månadsskifte 
Månadsvis  utförda  underhållsaktiviteter  skulle  kunna  inverka  på  resultatet  och  därmed medföra 
processkiftningar i samband med månadsskiften.  

Veckodag 
Underhållsarbete  och  andra  aktiviteter  som  utförs  en  gång  per  vecka  kan  inverka  på  resultatet 
beroende på veckodag. 

Tidpunkt 

Skiftbyte, städning och andra dagliga aktiviteter sker ofta vid samma tidpunkt på dygnet. Eventuellt 
kan variationer över dygnet härröras till dessa aktiviteter genom en studie av tidpunkt för målning. 

Material 

Godsets  kvalitet  innan målning  och  kvaliteten  på material  som  levererats  utifrån  kan  variera  och 
därmed påverka resultatet vid målning.  

Temperatur på gods 

Godset torkas efter tvätt i torkzonen innan det transporteras till målningsboxen. Vissa bommar med 
gods står  längre tid  i denna zon på grund av produktionsstopp, orsakade av tekniska problem eller 
raster, varmed detta gods får en högre temperatur än normalt inför målning. Andra bommar kan stå 
längre  i den  rumstempererade  lokalen  före  transport  in  i boxen vilket medför  lägre  temperatur på 
godset. Hur pulvret  fäster på  varmt  respektive  kallt  gods  kan  eventuellt  variera på  grund  av dess 
temperaturberoende egenskaper.  

Pulverkvalitet 
Pulverfärgen  som  används  vid målningen  är  en  blandning  av  nytt  och  återvunnet  pulver,  varpå 
kvaliteten  torde kunna variera  från ett  tillfälle  till ett annat. Små och stora partiklar sorteras bort  i 
cyklon vilket skulle kunna medföra att det återvunna pulvret innehar en annan fördelning än det nya. 
Det återvunna pulvret har också  färdats genom systemet varmed partiklarna kan ha slagits sönder 
eller  erhållit  en  annan  ytstruktur  på  grund  av  slitage.  Finns  mycket  små  partiklar  försvåras 
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fluidiseringen av pulvret  i köket. Laddningen per massenhet blir dessutom större vid appliceringen 
ifall  kornen  är  små  och  en  isoleringseffekt  samt  ett  tunnare  skikt  uppstår  genom  att  de mindre 
partiklarna kan placeras tätare varandra på ytan.  

Pulverbatch 

Enligt  leverantören  ska  fördelningen  av  kornstorleken  i pulvret  vara  relativt  konstant mellan olika 
batcher. Även  om  fördelningen  är  konstant mellan  batcherna,  skulle  exempelvis  innehållet  kunna 
variera. Andelen av och kvaliteten på de olika råvarorna kan skilja sig åt mellan olika batcher. De olika 
batcherna  kan  även ha hanterats på olika  sätt, både  vid  transport och  vid  förvaring. Pulverfärgen 
tillverkas  enligt  en  viss  produktionsprocess  som  säkerligen  även  den  innehåller  variation  som 
eventuellt  skulle  kunna  påverka  slutresultatet  vid målning.  Pulverfärgen  har  enligt  tillverkaren  en 
hållbarhetstid på två år, men eventuellt förändras egenskaperna något inom denna tid.  

5.5.6 Test av faktorers påverkan 
Huvudsakligen  tre  olika  testmetoder  har  varit  aktuella  för  utredning  av  framkomna  faktorers 
inverkan på processvariationen; tvåfaktorförsök, enfaktorförsök och loggning. Tillvägagångssättet för 
var och en av dessa metoder presenteras nedan. Undersökningar som genomförts vid sidan av dessa 
testmetoder är grupperade under rubriken Övriga utredningar.  

I  normalfallet  har  färgskikttjockleken  tjänstgjort  som  kvalitetsindikator  och  i  dessa  fall  har  testen 
utförts på  testplåtar  i  storleken  400400× mm. För  säkerställning av  testens utfall har applicering 
utförts med 3 upprepningar per  inställning, där komplexiteten gällande  reglering av  faktornivå var 
avgörande för om försöken utförts slumpmässigt eller utifrån en nivå  i taget. I samband med att de 
olika  testerna  utfördes  uppkom  en  osäkerhet  beträffande  huruvida  antalet  appliceringssvep  hade 
betydelse  för utfallet eller  inte. Utifrån denna osäkerhet har de  tidigt utförda  testerna genomförts 
med  ett  svep  och  de  senare  med  två  svep.  Ett  antal  enfaktorförsök  har  kompletterats  med 
pulverflöde som kvalitetsindikator. Rådande förutsättningar finns tabellerat för respektive test, som 
även är betecknat med ett testnummer för senare referering.  

Vid  tvåfaktorförsök  samt  enfaktorförsök  har  robot  1  studerats, medan  ANOVA  som  används  vid 
analysen av faktorer som loggats utgår från data insamlat från såväl robot 1 som robot 2. I samtliga 
fall,  exklusive  tester  beträffande  pulverkvaliteten,  har  endast  nytt  pulver  använts. De  förinställda 
nivåerna  för  exempelvis  lufttryck,  spänning  och  fluidisering  har  inte  ändrats  inför  eller  under 
försöken.  

Tvåfaktorförsök 

Tvåfaktorförsök har utförts  i de  fall  som  samspelseffekter mellan  två  faktorer ansetts  rimligt och  i 
den utsträckning  som  utrymme  för  ett mer omfattande  test  funnits  i  produktionen.  Eftersom  två 

nivåer  valts  för  respektive  faktor har en  22 ‐försöksplan använts. Denna  försöksplan  resulterar  i 4 
försök  och  med  3  upprepningar  per  inställning  fås  ett  test  med  totalt  12  testplåtar.  Tabell  2 
åskådliggör genomförda  tvåfaktorförsök och vald  inställning  för hög‐  respektive  lågnivå. Designade 
testmatriser återfinns i bilaga 8. Samtliga försök har utförts i ett block och inga centrumpunkter har 
ansetts  relevanta  att  inkludera.  För  beräkning  och  analys  av  faktorers  och  interaktioners  effekter 
användes Minitab.  
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Tabell 2 Genomförda tvåfaktorförsök. 

 

Enfaktorförsök 

För en första  indikation gällande en faktors  inverkan på färgskikttjockleken och som en utvärdering 
beträffande  eventuell  vidare  analys  i  ett  flerfaktorförsök  utfördes  enfaktorförsök.  Ses  ingen 
signifikant  effekt  av  studerad  enfaktor  ger  denna  huvudfaktor  troligen  inte  heller  upphov  till  en 
samspelseffekt, varpå vidare analys  i ett  flerfaktorförsök ansågs mindre relevant. Möjligheterna att 
utföra enfaktorförsök har dessutom varit större än för flerfaktorförsök, då de till högre grad kunnat 
anpassas till ordinarie produktion.  

Vid  dessa  försök  har  främst  två  nivåer  på  respektive  faktor  studerats,  varvid  försöksplanen  21  
använts.  Denna  plan  och  de  tre  repetitionerna  av  varje  inställning  har  medfört  målning  av  6 
testplåtar  vid  ett  individuellt  enfaktorförsök.  Försöket  beträffande  inverkan  av  pulverbatch,  Test 
2.11, skiljer sig dock från de andra försöken. Vid detta test har fyra olika nivåer på faktorn studerats, 
två olika batcher med två pulversäckar per batch – Säck 1 och Säck 2. 

Kvalitetsindikatorn pulverflöde har studerats som ett komplement till färgskikttjockleken. Vid dessa 
test  har  pulver  flödat  fritt  från  robotens  appliceringspistol  under  6 minuter,  en  tidsperiod  som 
ungefärligt motsvarar appliceringstiden för program 19. För två olika nivåer på faktorn studerades en 
viktminskning  av  pulverfärg  i  pulverköket  under  dessa  6 minuter.  Viktdifferensen  under  gällande 
tidsperiod sågs som ett mått på pulverflödet.  

De faktorer som testats med ett enfaktorförsök finns listade i Tabell 3, där även aktuell indikator och 
valda nivåer  finns angivna. För att avgöra om hög‐ eller  lågnivå på en  faktor bidrog  till  signifikant 
skillnad i färgskikttjockleken har utfallet studeras med ANOVA i Minitab.        
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Tabell 3 Genomförda enfaktorförsök. 

 

Kontinuerlig loggning 

Olika  typer av  loggning har utförts med avsikt att utreda hur yttre  förutsättningar varierat och hur 
dessa faktorer möjligen kunnat bidra till såväl trender som alarmpunkter. De loggade mätvärdena har 
ställts  gentemot  motsvarande  värde  på  färgskikttjockleken  på  RR‐stativen.  Sammanställningen  i 
Tabell  4  visar  tillvägagångssätt  och  omfattning  för  loggning  av  respektive  faktor.  Två  olika 
analysmetoder  har  använts  för  att  utreda  om  och  i  så  fall  hur  loggade  faktorer  påverkar 
färgskikttjockleken;  korrelationsanalys  och  ANOVA.  För  att  utreda  eventuella  samband mellan  en 
faktor och  färgskikttjockleken har korrelationen mellan dem studerats, medan ANOVA har använts 
för  indikation  på  om  någon  nivå  av  en  faktor  kan  antas  påverka  utfallet.  Vid  dessa  analyser  har 
Minitab använts och färgskikttjocklekens residualer studerats.  
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Tabell 4 Faktorer studerade genom kontinuerlig loggning. 

 

Övriga utredningar 

I vissa fall har  ingen av de tre testmetoderna  lämpat sig för att utreda en faktors signifikans, varför 
andra tillvägagångssätt varit aktuella i samband med utredningen om faktorpåverkan.  

Storlek på pulverkorn 

För  att  få  en uppfattning om  variationen  i hur  storleken på pulverkornen  fördelar  sig under olika 
stadier i appliceringsprocessen togs ett antal pulverprover ut för vidare analys hos färgleverantören. 
Prover  togs  från båda pulverköken,  cyklonen och målningsboxen. Pulver  från boxen  representerar 
använt pulver före separation  i cyklon,  i vilken det återvunna pulvret samlas.  I pulverköket blandas 
återvunnet pulver med nytt. Fördelningarna över kornstorleken för proverna jämfördes sinsemellan 
samt med en referensfördelning för nytt pulver.      

Tryckluftssystem 

Underhållsavdelningen kontaktades och ritningar över BT:s tryckluftsystem studerades för att utreda 
om den komprimerade  tryckluften som används  i appliceringsutrustningen är  relativt konstant och 
avfuktad före användning.  

Månad 
Genom  att  studera  variationen  över  tiden  i  EWMA‐diagram  och  jämföra  trenderna  med 
månadsskiften kunde eventuella paralleller mellan månadsvis utförda underhållsaktiviteter dras.  
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Månfaser  
Månens  olika  faser,  nymåne  och  fullmåne,  fördes  in  i  robotarnas  EWMA‐diagram.  Utifrån  detta 
studerades huruvida en vändpunkt för uppkomna trender kunde sammanföras med specifik månfas. 

Slangblåsning 

För att utreda betydelsen av slangblåsning för processens utfall infördes slangblåsning inför målning 
av RR‐stativ. Detta genomförs under två veckor i måleriet för att studera huruvida processens utfall 
förändrats utav denna åtgärd.    

Fukthalt i pulver 

Tryckluftens  fukthalt  kan  påverka  fukthalten  i  pulvret  då  den  tillförs  pulverköket.  Fukthalten  i 
tryckluften testades genom att fuktighetsmätaren placerades  i en sluten burk med urtagna hål  i var 
ände, varefter tryckluft flödade genom burken och fukthalten registrerades.  

Robotarnas prestationsförmåga 

För  att  skapa  förståelse  om  varför  RR‐stativens medelvärden  på  färgskikttjockleken  skiljer  sig  åt 
mellan  robotarna  utfördes  ett  fristående  enfaktorförsök.  Utifrån  samma  styrbara  förutsättningar 
målade båda robotarna i följd 3 testplåtar vardera varvid deras prestationsförmåga kunde jämföras. 
Omkringliggande faktorer hölls konstanta genom att försöken genomfördes med nytt pulver, samma 
appliceringspistol (munstycken och elektroder) och samma injektorpluggar. 

Ett  eventuellt  samband  mellan  robotarnas  observationer  studerades  i  en  korrelationsanalys. 
Korrelationen mellan de båda robotarnas residualer för färgskikttjockleken beräknades för att utreda 
huruvida en yttre faktor kunde antas påverkade processens utfall.  
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6 Reliabilitet och validitet 
De  statistiska  analyser  som  utförts  på  insamlad  data  anses  tillförlitlig  då  en  stor  mängd,  316 
observationer,  erhållits.  Den  inledande  dataanalysen  utfördes  på  observationer  som  inte  avlästs 
korrekt  i  skikttjockleksmätaren  varvid  spridningen  inom  dessa  var  överdrivet  stor  och  resultatet 
därmed  något missvisande.  Efter  att  detta  avläsningsfel  upptäckts  är  registrerade  observationer 
mindre  beroende  av  färgstrukturen  och  uppvisar  därmed  en  mindre  spridning.  Den  avslutande 
dataanalysen har endast utförts på de observationer som  registrerats korrekt, varvid denna analys 
ger ett mer  tillförlitligt  resultat. Kalibreringen har utförts mot ett material  som  liknar mätobjektet 
samt  enligt  metoden  för  2‐punktskalibrering,  vilket  säkerställer  erhållna  mätvärden  ytterligare. 
Skikttjockleksmätaren  kalibreras  en  gång  per  skift,  en  frekvens  vald med  utgångspunkt  från  vad 
operatörerna anser vara genomförbart. Detta kan eventuellt behöva utföras oftare,  framförallt om 
mätaren används frekvent.   

Frekvensen av datainsamling har  inte varit konstant då antalet RR‐stativ som målats skiljer  från en 
dag till en annan. Då trenderna i styrdiagrammen studeras över tiden kommer antalet mätningar som 
utförts under en viss tidsperiod påverka hur framträdande en trend blir under denna tidsperiod. Få 
observationer  inom  en  period  ger  en  mindre  tydlig  skiftning  eller  trend,  till  skillnad  mot  om 
frekvensen av datainsamling istället varit hög.  

Vid  vissa  loggningsanalyser  som utförts har  korrelationen mellan en  faktor och  färgskikttjockleken 
studerats.  Korrelationen  beräknades  utifrån  uppnådd  färgskikttjocklek  och  registrerat  värde  på 
faktorn vid tidpunkten för målning. För vissa faktorer, så som  luftfuktighet, skulle en fördröjning av 
en faktorverkan kunna finnas. Luftfuktigheten påverkar eventuellt fukthalten i pulvret vilket i sin tur 
skulle  kunna påverka  färgskikttjockleken. Detta  sker  eventuellt  inte momentant utan med  en  viss 
fördröjning,  vilket  inte  räknas  in  i  korrelationsanalysen.  I  samband  med  byte  av  storsäck  och  i 
mellanläget  då  pulver  från  två  olika  säckar  används  kan  denna  fördröjningseffekt  också  erhållas. 
Mätutrustningens  tillförlitlighet påverkar säkerligen också utfallet  från dessa  loggningsanalyser. Vid 
mätning av fukthalt i pulver skyddas exempelvis mätaren från pulvret med kirurgtejp och en tygpåse 
vilket kan minska mätarens känslighet för omkringvarande fuktighet.   

De  inledande  testerna  utfördes  med  ett  appliceringssvep  över  testplåten,  en  inställning  som 
efterhand ändrades till två svep. När två svep utfördes blev utfallet av resultatet tydligare och mer 
tillförlitligt, något  som  troligen beror på  färgens  struktur. Den naturliga  spridningen,  vid  ett  svep, 
sammanföll antagligen till viss del med variationen orsakad av faktornivå, varvid utfallet blev otydligt. 
Hur  resultatet  av  testplåtarna  mättes  förändrades  även  det  under  arbetets  gång.  Inledningsvis 
representerade medelvärdet  av  nio  5‐punktsmätningar  utfallet  för  ett mätområde. Detta mätsätt 
förändrades  i  samband med utförandet  av enfaktorförsökens ANOVA‐analyser. Vid dessa  analyser 
skapades insikt i att ett tydligare resultat erhölls när samtliga av dessa nio mätvärden representerade 
individuella  utfall  för mätområdet.  Denna  ökning  i  antalet mätvärden  per  område  gav  alltså  en 
tydligare uppdelning med avseende på faktornivå och därmed ett mer statistiskt säkerställt resultat. 
Utförda  fler‐  och  tvåfaktorförsök  är  inte  tillförlitliga  till  samma  grad  som  enfaktorförsöken  då  de 
analyserats  utifrån  ett  färre  antal mätvärden.  Flerfaktorförsöket  och  det  första  tvåfaktorförsöket 
utfördes  tidigt  i arbetet varvid ett appliceringssvep användes. De  flesta av dessa  faktorer har dock 
studerats åter i nya tester för säkerställande av resultaten.  

Tillförlitligheten i de flödesanalyser som utförts är svår att bedöma. Det är osäkert hur en viss skillnad 
i flöde för olika nivåer på en faktor påverkar den faktiska kvalitetsindikatorn, färgskikttjockleken, vid 
målning. Beräkningarna för hur stor skillnad i färgskikttjocklek en viss skillnad i pulverflöde ger är rent 
hypotetiska och kan endast ge en indikation på faktorns eventuella påverkan.  
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7 Resultat  
Testutfallet  för  robotarnas  prestationsförmåga  och  varje  undersökt  faktor  presenteras  nedan  i 
tabellformat. Dessa utfall utgår ifrån resultatet av de Minitab‐analyser som utförts på samtliga tester 
och undersökningar med kvalitetsindikatorn färgskikttjocklek, vilka återfinns  i bilaga 9. De testutfall 
som  indikerar  på  att  gällande  faktor  har  signifikant  påverkan  på  färgskikttjockleken  är 
grönmarkerade.  Avslutningsvis  redovisas  den  avslutade  dataanalys  som  genomförts  på  insamlad 
data,  processens  beräknade  duglighet  samt  ett  sammanfattat  resultat  av  den  enkät  som 
produktionspersonalen deltagit i.   

7.1 Testutfall 
För  tvåfaktorförsök anges P‐värde  för  faktorn och  interaktionen, där ett P <  α = 0,05  indikerar på 
signifikans. Om  faktorn eller  interaktionen uppvisar en signifikant effekt anges den nivå som bidrar 
till ökad färgskikttjocklek. Utfallet presenteras för de tre olika områdena på testplåten där mätning 
utförts; centrumlinje, över centrumlinje och under centrumlinje.  

Enfaktorförsöken har analyserats med ANOVA och utfallet presenteras med P‐värdet. Faktorn anses 
signifikant då en  tydlig skillnad  i medelvärde  finns mellan de  två nivåerna, det vill säga då P < α = 
0,05. Vid signifikans anges den nivå som enligt konfidensintervallet bidrar till ökad färgskikttjocklek. 
Utfallet  presenteras  även  här  för  de  tre  olika  områdena  på  testplåtarna  där mätning  utförts. Vid 
dessa  analyser  ses  var  och  en  av  de  nio  mätpunkterna  i  respektive  mätområde  som  enskilda 
mätresultat,  till skillnad  från tidigare då medelvärdet  för de nio punkterna studerats. Detta synsätt 
gav tydligare och säkrare utfall i ANOVA‐analyserna.  

För  faktorerna  pulvernivå  och  injektorplugg  presenteras  här  även  resultatet  för  enfaktorförsöken 
med  pulverflöde  som  kvalitetsindikator.  Vid  liten  skillnad  i  pulverflöde mellan  faktorns  hög‐  och 
lågnivå ansågs ingen av dessa nivåer bidra till avvikelse i medelvärde. 

Vid  loggning  har  utfallet  analyserats med  ANOVA  eller  genom  att  korrelation mellan  faktor  och 
färgskikttjocklek studerats. Vid ANOVA‐analysen anger ett P < α = 0,05 på samma sätt som tidigare 
att  faktorn har en nivå som bidrar  till avvikelse  i medelvärde, varvid denna nivå anges och  faktorn 
anses signifikant. I flertalet av de ANOVA‐analyser som utförts har såväl färgskikttjockleken som dess 
varians  studerats,  vilket  i  respektive  fall  anges  i  tabellen  för  faktorns  testutfall. Då  korrelationen 
studerats återges ett R‐värde och ett P‐värde. R‐värdet anger nivån av korrelation och ett samband 
mellan  faktorn  och  färgskikttjockleken  anses  råda  för  R  >  0,2.  P‐värdet  anger  tillförlitligheten  i 
sambandstestet och anger då för vilken nivå av signifikans som utfallet är korrekt.         

7.1.1 Robotarnas prestationsförmåga 
Korrelationen mellan de två studerade robotarna är relativt låg, R = 0,052 , vilket betyder att ett högt 
värde på färgskikttjockleken inom verkningsområde för robot 1 endast i liten grad motsvarar ett högt 
värde på färgskikttjockleken för robot 2.    

När  de  två  robotarnas  individuella  prestationer  testades  och  jämfördes  i  ett  enfaktorförsök  sågs 
deras prestationer skilja något från varandra. ANOVA‐analysen indikerar på att robot 1 ger ett högre 
värde  på  färgskikttjockleken  än  robot  2.  Vid  centrumlinjen  är  skillnaden  4,1  µm  och  över 
centrumlinjen 15,8 µm. 

Tabell 5 Testutfall för robotarnas prestationsförmåga 
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7.1.2 Faktorer från Ishikawadiagrammet 
Undersökta  faktorerna  listas  under  respektive  rubrik  från  Ishikawadiagrammet  och  presenteras 
tillsammans med  relaterade  test  och  utfallet  av  dem.  Slutligen  ges  en  sammanfattning  av  vilka 
faktorer som statistiskt anses påverka  färgskikttjockleken. Utöver de  tester som utförts kunde  inga 
samband ses mellan de faktorknutna aktiviteterna som loggats i produktionen, på uppförd logglista, 
och identifierade trender eller alarm i styrdiagrammen.     

Maskin 

Faktorer  knutna  till  appliceringsutrustningen  antogs  av  fokusgruppen  ha  störst  inverkan  på 
slutresultatet. Dessa  faktorer  uppvisade  i  allmänhet  påverka  slutresultatet  till  viss  del,  dock med 
relativt låg nivå av signifikans. 

Pulvernivå 

Testet har utförts med pulvernivåer utanför de angivna gränsvärdena för reglering av nivån i köken. 
Ingen  påverkan  på  färgskikttjockleken  sågs  trots  detta  varför  pulvernivån  inte  anses  vara  en 
signifikant faktor.  

Tabell 6 Testutfall för pulvernivå 

 

Fluidisering 

Då fluidiseringen reglerades mellan högnivå och en lågnivå som var än mer extrem (0,01 MPa) än den 
lågnivå  som  angetts  vid  flerfaktorförsöket,  kunde  en  signifikant  påverkan  på  resultatet  ses.  Stor 
skillnad  i färgskikttjocklek sågs såväl över som under centrumlinjen, 16,8 µm respektive 9,0 µm. Då 
detta  låga  värde  på  fluidiseringen  tidvis  upplevts  i  pulverkök  2  anses  fluidiseringen  utifrån  detta 
resultat kunna påverka utfallet. 

Tabell 7 Testutfall för fluidisering 

 

Injektorplugg 
Injektorpluggar som slits normalt och byts ut en gång i veckan enligt underhållsföreskriften påverkar 
inte  utfallet.  Vid  onormalt  slitage  kan  dock  pluggen  gå  sönder,  varvid  pulverflödet minskas  och 
resultatet påverkas.  
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Tabell 8 Testutfall för injektorplugg 

 

Munstycke 
Trasiga  munstycken  kan  påverka  utfallet.  Längs  såväl  centrumlinjen  som  över  centrumlinjen  är 
skillnaden i medelvärde 5,6 µm beroende på om nya eller gamla munstycken använts. 

Tabell 9 Testutfall för munstycke 

 

Jordning 
Hur smutsiga krokarna är ses uppvisa en viss påverkan över centrumlinjen, en skillnad i medelvärde 
på 6,1 µm.  Inget annat mätområde visar på signifikans. Hur smutsiga krokarna är påverkar därmed 
färgskikttjockleken  på  testplåtarna  något, men  då  stativen  är  betydligt  större  jordar  de  sannolikt 
tillräckligt mycket av sig själva.    

Tabell 10 Testutfall för jordning 

 
Slangblåsning 
Slangblåsningen  testades  vid  två  tillfällen, med  såväl  ett  som  två  appliceringssvep.  Redan  vid  ett 
svep, test 2.1, såg en  indikation på signifikans över centrumlinjen, skillnaden  i medelvärde var dock 
marginell, 3,0 µm. Slangblåsning studerades  i ett andra test med två svep, test 2.3. Signifikans sågs 
där på testplåtarnas alla tre områden med störst skillnad i medelvärde över centrumlinjen, 15,5 µm. 
Då även tydliga skillnader sågs vid centrumlinjen, 7,8 µm, och under centrumlinjen, 10,4 µm, ansågs 
faktorn signifikant. 

Tabell 11 Testutfall för slangblåsning 
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Ingen koppling kunde ses mellan uppkomna  trender  i processen och slangblåsningen som utfördes 
före målning av RR‐stativen. Inte heller färgskikttjocklekens medelvärde, som under denna period var 
113,2 µm och 100,6 µm för robot 1 respektive robot 2, verkade påverkas av åtgärden.  

Elektrod 
I de  fall vid  tvåfaktorförsöket,  test 1.2, då pulverkvaliteten var  inställd på högnivå var  skillnaden  i 
medelvärde,  5,5  µm  längs  centrumlinjen,  endast  beroende  på  elektrodens  nivå.  Ingen  signifikant 
skillnad  sågs  vare  sig  över  eller  under  centrumlinjen.  En  stor mängd  sintrat  pulver  på  elektroden 
påverkar troligen resultatet till viss del. 

Tabell 12 Testutfall för elektrod 

 

Tryckfall i tryckluftssystemet 

Systemet kan förse anläggningen med 7 bar och då stativmåleriet inte sägs använda mer än 1‐2 bar 
påverkas det inte av eventuella tryckfall.  

Människa 

Då appliceringen sker automatiserat är antalet mänskliga  faktorer som kan påverka utfallet relativt 
få. Relaterad faktor härrör främst till omkringliggande arbetsrutiner.  

Mätperson 

Ingen påverkan av resultatet ses med avseende på mätperson. I och med detta antas arbetssätt och 
rutiner  mellan  arbetsgrupperna  vara  lika,  eller  i  alla  fall  inte  ha  någon  inverkan  på  resultatet. 
Kalibrering av mätinstrument och mätning av RR‐stativ utförs dessutom troligen på ett likvärdigt sätt 
oberoende av mätperson. 

Tabell 13 Testutfall för mätperson 

 

Miljö 

Den miljö där appliceringen utförs är föränderlig och pulvrets egenskaper påverkas av omgivningen. 
Utav testade faktorer anses endast städning av box påverka utfallet.    

Temperatur i pulverkök 

Medeltemperaturen  i  pulverköket  var  under  mätperioden  21,1°C,  med  en  standardavvikelse  på 
0,6°C. Denna  temperatur  ska  inte påverka pulvrets egenskaper och  i och med  att den är närmast 
konstant anses inte denna faktor kunna påverka resultatet.    
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Temperatur i box 

Under  mätperioden  varierade  temperaturen  i  målningsboxen  mellan  22,5  och  27,4°C,  med  ett 
medelvärde på 25,5°C och en standaravvikelse på 1,1°C. Variationen orsakas av att godset som målas 
är  varmt.  Inom  detta  temperaturintervall  ska  dock  inte  pulvrets  egenskaper  påverkas,  varmed 
temperaturen i målningsboxen inte anses påverka processens utfall.  

Temperatur i lokal 

Temperaturen  i  lokalen var under den  fyra veckor  långa mätperioden  i princip konstant och anses 
därför  inte kunna bidra  till  identifierade  trender  i utfallet. Medeltemperaturen var 19,7°C med en 
standardavvikelse på endast 0,5°C, en  temperatur  som dessutom  inte  torde påverka pulverfärgens 
egenskaper.  

Tabell 14 Testutfall för temperatur i lokal 

 

Luftfuktighet i lokal 

Den  relativa  luftfuktigheten  i  lokalen  varierade  under mätperioden.  Största  uppmätta  värdet  på 
luftfuktigheten var 43,0 % och minsta värdet 12,0 %. Medelvärdet för luftfuktigheten var 28,2 % och 
standardavvikelsen  7,0  %.  Denna  tydliga  variation  skulle  kunna  bidra  till  identifierad  variation  i 
färgskikttjockleken, men dock visar den korrelationsanalys som utförts en låg nivå av korrelation för 
såväl robot 1 (R = 0,108) som robot 2 (R = 0,064). 

Tabell 15 Testutfall för luftfuktighet i lokal 

 

Fukthalt i pulver 

Fukthalten  i  pulvret  har  studerats  på  olika  sätt  för  att  få  vetskap  om  eventuell  variation. 
Fuktighetsmätaren placerades två dagar i pulverkök 1 och två dagar i pulverkök 2. Under dessa dagar 
var  fuktigheten  i  de  båda  köken  relativt  konstant  och  på  värden mellan  2,5‐6,8 %. Vid detta  låga 
värde på  fuktigheten kan dock denna  lilla variation ha betydelse. Fuktigheten har även mätts  i den 
behållare  där  pulver  förvars  innan  transport  till  köket  där  ses  en  betydligt  större  variation,  vilket 
skulle kunna bidra till en variation  i processens utfall. Tryckluftssystemet på BT är korrekt uppbyggt 
med en luftavfuktare efter tank. En luftavfuktare finns även lokalt installerad i stativmåleriet, varvid 
luften  är  avfuktad  direkt  innan  användning  i  appliceringsutrustningen.  Fukthalten  i  tryckluften 
kontrollerades  tre gånger under en dag och uppvisade  vid detta  tillfälle  fukthalter mellan 2,5 och 
3,5 %.   

Månfas 

I  EWMA‐diagrammet  för  såväl  robot  1  som  2,  se  bilaga  10,  ses  inga  direkta  samband  mellan 
trendskift och de olika månfaserna, varför denna faktor inte torde påverka resultatet.  
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Städning av box 

En  viss  skillnad  uppvisas mellan  de  testplåtar  som målats  före  respektive  efter  en  boxstädning. 
Skillnaden ses främst under centrumlinjen och differensen i medelvärde mellan de två faktornivåerna 
är 10,2 µm. En viss nivå av signifikans ses även över centrumlinjen, 6,2 µm och längs centrumlinjen, 
4,1 µm.  

Tabell 16 Testutfall för städning av box 

 

Aktivitet i box 

Aktiviteten i målningsboxen ses utifrån antalet bom per dygn eller skift samt aktiv tid per dygn eller 
skift. Korrelationen  som  studerats mellan aktiviteten  i målningsboxen och  färgskikttjockleken visar 
inte på något samband mellan denna faktor och kvalitetsindikatorn.       

Tabell 17 Testutfall för aktivitet i box 

 

Metod 

Arbetet  i  processen  utförs  av  personer  från  olika  skift,  varför  rutiner  kan  variera  mellan 
arbetsgrupperna.  Regelbundna  underhållsaktiviteter  skulle  också  kunna  bidra  till  att 
färgskikttjockleken varierar över  tiden.  Ingen  statistisk  säkerställd skillnad ses beroende på nivå av 
faktorer under denna rubrik.   

Skift 

Vid analysen av  skiftens  inverkan och därmed en eventuell  skillnad  i  rutiner  sågs en  liten ökning  i 
färgskikttjockleken  för  nattskiftet.  Denna  skillnad  är  dock  liten  och  härrör  dessutom  troligen  till 
faktumet att ett mindre antal observationer  registrerats under detta skift, 33 stycken  jämfört med 
121 för förmiddag och 93 för eftermiddag. 
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Tabell 18 Testutfall för skift 

 

Månadsskifte 

Trenderna  i  EWMA‐diagrammen,  bilaga  10,  ses  inte  sammanfalla med  något månadsskifte. Detta 
tyder på att de månadsvis utförda underhållsaktiviteterna inte påverkar utfallet signifikant. 

Veckodag 

Vid  ANOVA‐analysen  uppvisade  veckodagen  fredag  ett  något  högre  medelvärde  på 
färgskikttjockleken  utifrån  robot  2.  Skillnaden  härrör  troligen  dock  till  att  produktionen  är  låg  på 
fredagar och att därför endast 12 mätvärden  registreras denna veckodag, varför denna  faktor  inte 
anses  påverka  resultatet.  Då  faktorn  inte  påverkar  resultatet  är  inte  de  veckovis  utförda 
underhållsaktiviteterna avgörande för utfallet.  

Tabell 19 Testutfall för veckodag 

 

Tidpunkt 

Tidpunkten på dygnet då målningen av  stativet utförts  ses  i allmänhet  inte ha någon  inverkan på 
utfallet  och  därmed  anses  inte  de  dagliga  aktiviteter  som  utförs  beträffande  städning  och  inför 
skiftbyte  påverka  resultatet.  Klockan  01.00  ses  dock  färgskikttjockleken  något  högre  för  robot  2. 
Antalet  stativ  som målats  denna  tidpunkt  är  lågt,  3  stycken,  varvid  denna  iakttagelse  inte  anses 
signifikant.    

Tabell 20 Testutfall för tidpunkt 

 

Material 

Förutsättningarna för slutresultatet kan vara olika beroende på det  ingående godset och kvaliteten 
på  pulverfärgen.  Enligt  testen  som  utförts  på  dessa  faktorer  ses  främst  en  tydlig  koppling mellan 
färgskikttjockleken och den batch som den härrör från.   
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Temperatur på gods 

Den  termografiskt*  registrerade  godstemperaturen  visade  att  godsets  temperatur  vid  målning 
varierade mellan  40,0  och  60,0°C. Denna  variation  härrör  till  varierad  tid  för  godset  i  torkzonen. 
Temperaturen på ett RR‐stativ är i princip densamma på båda sidor, det vill säga i verkningsområde 
för såväl robot 1 som robot 2. Medeltemperaturen för robot 1 är 49,3°C och 48,4°C för robot 2. Då 
pulvret sintrar vid 40,0°C skulle dess egenskaper kunna påverkas av detta temperaturintervall. Enligt 
korrelationsanalysen  ses  en  hög  nivå  av  korrelation  mellan  hög  godstemperatur  och  hög 
färgskikttjocklek, R = 0,459, för robot 1. Detta samband ses inte för robot 2, där korrelationen till och 
med uppvisas något negativ. Då P‐värdet är litet för robot 1 och stort för robot 2 anses resultatet för 
robot 1 mer trovärdigt och faktorn kan därmed påverka resultatet. 

Tabell 21 Testutfall för temperatur på gods 

 

Pulverkvalitet 

Vid enfaktorförsöket,  test 2.5,  sågs det återvunna pulvret bidra  till en något ökad  färgskikttjocklek 
längs  såväl  centrumlinjen  som  över  centrumlinjen.  Skillnaden  i  medelvärde  mellan  nytt  och 
återvunnet pulver var vid centrumlinjen 4,3 µm och över centrumlinjen 2,7 µm. 

Tabell 22 Testutfall för pulverkvalitet 

 

Färgleverantörens fördelningsanalyser på pulverprover från processens olika steg har sammanställts 
och  presenteras  i  Tabell  23.  Kornstorleken  i  pulverfärgen  fördelar  sig  relativt  lika  i  de  två  olika 
pulverköken, med en något större andel stora korn i kök 1. Det är också en större andel stora korn på 
mattan, där bland annat medelvärdet är dryga 10 µm större än i både cyklon och de båda köken.  

Tabell 23 Fördelning på pulverkornstorlek från processens olika steg 
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Pulverbatch 

Vid  den  kontinuerliga  loggningen  i  samband med  byte  av  storsäck  indikerades  ett  visst  samband 
mellan  trenderna  i  EWMA‐diagrammet  och  dessa  byten,  främst  för  robot  1,  se  bilaga  11.  I 
ANOVA‐analysen  som  utförts med  avseende  på  batchtillhörighet  ses  även  pulverfärg  från  batch 
nummer 2904858 bidra till en ökad färgskikttjocklek för robot 2.    

Två olika säckar från denna batch, 2904858, har även testats tillsammans med två olika säckar från 
batch  2817948  vid  enfaktorförsöket  2.11.  Utfallet  av  denna  analys  visar  en  tydlig  påverkan  på 
resultatet beroende på batchtillhörighet. Sinsemellan uppvisar de två säckarna från respektive batch 
samma resultat men över centrumlinjen skiljer färgskikttjockleken nära 20 µm mellan batch 2904858 
och 2817948. 2904858 bidrar alltså till en högre färgskikttjocklek över centrumlinjen samt till viss del 
på  centrumlinjen.  Ett  något  lägre  resultat  uppvisas  dock  för  denna  batch  på  området  under 
centrumlinjen, dock bara en skillnad i medelvärde på 2,9 µm. 

Tabell 24 Testutfall för pulverbatch 

 

Sammanfattning av resultat 
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Tabell  25  presenterar  hur  de  testade  faktorerna  enligt  de  statistiska  analyserna  påverkar 
färgskikttjockleken. Hos faktorerna under rubriken Signifikant har valet av nivå en tydlig inverkan på 
resultatet.  För dessa  faktorer uppvisas  en  skillnad  i  färgskikttjocklek  på mer  än  ett  av  testplåtens 
mätområden och skillnaden är relativt stor, 10 – 18 µm. Faktorer under Delvis signifikant uppvisar en 
mindre  tydlig  påverkan  på  utfallet  än  de  signifikanta  faktorerna.  Skillnad  på  färgskikttjockleken 
beroende  på  vald  nivå  är  för  dessa  omkring  5  µm  och  ses  inte  lika  tydligt  på  testplåtens  olika 
mätområden. I de fall där  ingen signifikant skillnad  i påverkan ses mellan en faktors nivåer, eller då 
en eventuell signifikans antas vara orsakat av otillräcklig data, anses faktorn vara Ej signifikant. Två 
faktorer benämns Eventuellt signifikant, vilket innebär att underlagen för dessa inte anses tillräckliga 
för ett direkt avgöra hur de påverkar utfallet.  
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Tabell 25 Testade faktorer fördelade utifrån signifikans från testutfall 

 

7.2 Avslutande dataanalys 
Den kontinuerliga datainsamlingen utfördes mellan den 27 oktober och den 17 december 2008 och 
under denna period  registrerades 316 observationer  för  respektive  robot  i produktion. Robotarna 
uppvisar under denna period ett medelvärde för färgskikttjockleken på 115,7 µm för robot 1 och 93,3 
µm  för  robot  2. Medelvärdet  från  robot  1  har  alltså minskat  sedan  den  inledande  dataanalysen 
medan värdet från robot 2 har ökat. Båda robotarnas standardavvikelse har minskat sedan den första 
perioden var under denna tid 13,7 µm respektive 13,5 µm. Detta beror med största sannolikhet på 
att dessa 316 observationer registrerats efter att felet beträffande mätvärdesregistrering upptäckts. 
Insamlad  data  är  normalfördelad  och  slumpmässig,  men  har  liksom  förut  en  hög  nivå  av 
autokorrelation. Genom att på samma sätt som vid den  inledande dataanalysen transformera data 
erhölls oberoende residualer som studerades vidare. För att studera processens utfall under denna 
period konstruerades x ‐ och  MR ‐diagram. Processen uppvisar fortsatt stora variationer över tiden 
för båda robotarna, med alarmpunkter i både  x ‐ och MR ‐diagram, se Figur 79 och Figur 80.  
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Figur 79 x‐ och MR‐diagram över residualerna från robot 1. 
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Figur 80 x‐ och MR‐diagram över residualerna för robot 2. 

I  EWMA‐diagrammen,  Figur  81,  ses  fortsatt  stora  förändringar  i medelvärde  över  tiden  för  båda 
robotarna, inga direkta samband kan dock ses mellan dem. 
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Figur 81 EWMA‐diagram över respektive robots residualer. 

7.2.1 Duglighet 
Processens duglighet  studerades  för  att  få  ett mått på dess  förmåga  att producera  enheter  inom 
toleransgränserna.  Undre  toleransgräns  är  av  företaget  bestämt  till  70  µm, men  då  ingen  övre 
toleransgräns  fanns angiven valdes den  till 120 µm vid utförandet av duglighetsanalysen.  pC  och 

pkC  beräknades för respektive robot och finns angivna i Tabell 26.   

Tabell 26 Beräknade duglighetsindex 
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processens uppvisade medelvärde nära processens förväntade. Så är inte fallet för robot 1 i gällande 
process, medan processen enligt robot 2 är relativt välcentrerad.  

7.3 Enkät 
Resultatet  av  den  enkätundersökning  som  genomfördes  bland  produktionspersonalen  visar  på  en 
övervägande positiv inställning till den implementering av SPS som utförts. Undersökningen visar att 
operatörerna redan innan utförandet av examensarbetet ansåg att kvalitetsarbete är av stor vikt och 
de känner även att de till viss del kan bidra till ökad kvalitet på BT. De anser också att SPS verkar vara 
ett  användbart  verktyg  för  att  kontrollera  och  förbättra  en  produktionsprocess.  Resultatet  av 
enkäten  visar  på  stor  spridning  i  hur  delaktiga  produktionspersonalen  känt  sig,  allt  från mycket 
delaktig till  inte delaktig. Det som kan utläsas är dock att de som  inte känt sig delaktiga  inte heller 
önskar att de  varit mer delaktiga. Den  fortlöpande  informationen om examensarbetets  status har 
varit  tillräcklig,  förståelig  och  relevant  enligt  de  svarande.  Både  delaktighet  och  information  har 
klassats  något  lägre  av  vissa  som  angett  att  de  arbetat  nattskift.  Examensarbetet  har  antingen 
påverkat operatörerna positivt eller inte alls. Ungefär hälften av dem anser att det varit givande och 
lärorikt medan i princip samtliga tycker att det har varit intressant. 
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8 Analys av resultat 
En statistisk analys  låg till grund vid avgörandet om en faktor ansågs påverka utfallet eller  inte. För 
att  fastställa  en  slutsats  utifrån  resultatet  kompletterades  denna  analys med  en  utvärdering  av 
bakomliggande  tester,  undersökningar  och  mätningar.  Uppkomna  företeelser  relaterades  till 
varandra och resultatet analyserades utifrån andra perspektiv än de rent statistiska.      

Tillförlitligheten  i  tester  utförda med  ett  svep  kontra  två  svep  anses  betydligt  lägre.  Genom  att 
studera utfallet från de tester som utförts på testplåtar med såväl ett som två svep, sågs de tydligt 
signifikanta  faktorerna  dock  indikera  på  signifikans  redan  vid  ett  svep. Utifrån  detta  antas  att  en 
faktor  som  uppvisar  signifikans  redan  vid  ett  svep  vara  Signifikant,  medan  en  faktor  som  inte 
uppvisar signifikans vid ett svep troligen som mest anses vara Delvis signifikant.  

Det  är  svårt  att  bedöma  till  vilken  storleksordning  en  faktor,  som  ansetts  signifikant  eller  delvis 
signifikant  vid  försök  på  testplåtar,  påverkar  utfallet  vid målningen  av  stativ.  Faktorerna  uppvisar 
olika  grad  av  signifikans  för  de  olika mätområdena  –  centrumlinje,  över  centrumlinje  eller  under 
centrumlinje. Det är även svårt att avgöra om och i så fall till vilken grad en signifikant skillnad inom 
ett visst mätområde på en  testplåt påverkar utfallet på RR‐stativet. De  tre appliceringssvepen som 
utförs vid målning av stativen överlappas dessutom vilket ytterligare försvårar detta avgörande. Den 
stora påverkan som de signifikanta faktorerna uppvisar antas bidra till tydlig skillnad i utfall även på 
stativen.  

Vid analysen av de  försök som utförts med pulverflöde som kvalitetsindikator har utfallet och dess 
faktiska påverkan på resultatet varit svårtolkat. Det hypotetiska tankesätt som använts har baserats 
på det fysikaliska sambandet  Vm ρ= , det vill säga att massan är  lika med denisteten multiplicerat 
med  volymen,  och  antagandet  om  att  50  %  av  använd  pulvermängd  fastnar  på  ett  gods.  Då 
testplåten har en känd yta och tiden för applicering av färgen på plåten uppskattas till 30 sekunder, 
fås en hypotetisk färgskikttjocklek beroende på uppmätt pulverflöde per minut. 

8.1 Robotarnas prestationsförmåga 
Intressant  att  iaktta  vid  analysen  av  vilka  faktorer  som  påverkar  processutfallet  var  de  båda 
robotarnas  beteende.  Enligt  den  avslutande  dataanalysen  sågs  medelvärdet  av  RR‐stativens 
färgskikttjocklek  skilja  dryga  20  µm  mellan  robot  1  och  robot  2,  där  robot  1  ger  det  högre 
medelvärdet.  Vid  en  närmare  analys  av  detta  resultat  upptäcktes  skillnader  i  robotarnas 
programmerade beteende i program 19. Trots att godset i princip är symmetriskt, lika på båda sidor, 
utförde  robot 1 och 2 appliceringen olika. Detta  skulle delvis kunna  förklara den  stora  skillnaden  i 
medelvärde, förutsättningarna är inte samma.  

Genom  att  utreda  robotarnas  individuella  prestationer  närmare  i  ett  enfaktorförsök  sågs  robot 1 
bidra  till  ett  högre  värde  på  färgskikttjockleken,  15,8  µm  över  centrumlinjen  och  4,1  µm  längs 
centrumlinjen  jämfört med  robot 2. Vid detta  försök hölls alla omkringliggande  faktorer konstanta 
och  endast  ny  färg  användes.  Försöket  genomfördes  dock  tidigare  än  enfaktorförsöket  med 
pulverfärg  från  olika  batcher.  Vid  detta  försök  användes  nytt  pulver  från  småkartonger  i  båda 
pulverköken.   Då det  inte är säkerställt att kartongerna med pulver som användes härstammar från 
samma batch kan färgen ha inverkat på resultatet. 

Skulle en yttre faktor påverka processens resultat torde korrelationen mellan robotarna vara stor,  i 
annat  fall  borde  variationen  i  första  hand  kunna  härröras  till  förslitning  eller  funktionsskillnader  i 
deras  appliceringsutrustning.  Sett  till  färgskikttjockleken  på  RR‐stativen  är  korrelationen  mellan 
robotarna närmast obefintlig, R = 0,052. Detta tillsammans med enfaktorförsöket ger en  indikation 
på att variationen främst borde härröra till skillnad i robotarnas individuella förutsättningar. Då även 
data  från  robot  2  innehar  än  högre  nivå  av  autokorrelation  än  data  från  robot  1,  antas  någon 
förutsättning  för  robot  2  vara  annorlunda.  Denna  information medför,  i  de  fall  där  ett  resultat 
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analyseras  utifrån  båda  robotarnas  prestationer,  att  resultatet  från  robot  1  troligen  är  mer 
tillförlitligt.  Möjligtvis  dominerar  autokorrelationen  i  robot  2  eller  någon  annan  faktor  över  en 
eventuell korrelation mellan robotarna.  

8.2 Signifikanta faktorer 
Faktorer  som  utifrån  de  statistiska  analyserna  ansågs  Signifikanta  analyserades  ytterligare  med 
avseende att utreda dess faktiska påverkan på processutfallet.     

8.2.1 Pulverkvalitet 
Då pulverkvaliteten studerades i ett enfaktorförsök uppvisades signifikans för två mätområden, trots 
att  testet utfördes med ett appliceringssvep. Testet  visade anmärkningsvärt  att återvunnet pulver 
bidrog  till  en ökad  färgskikttjocklek. Pulver  som  tjänstgjorde  som  återvunnet  var dock  ihopsamlat 
från mattan  i  boxen,  vilket  egentligen  inte  stämmer med  verkligheten.  Återvunnet  pulver  härrör 
normalt från cyklon och blandas dessutom med nytt pulver i pulverköket. Tillförlitligheten i resultatet 
utvärderades genom att faktorn studerades i ett tvåfaktorförsök som utfördes med två svep, där nytt 
pulver  och  återvunnet  pulver  från  cyklon  studerades.  I  detta  test  sågs  dock  inte  pulverkvaliteten 
bidra till någon signifikant effekt, men då P‐värdet = 0,082 är faktorn ytterst nära signifikans och med 
hänsyn  till  den mätmetod  som  används  vid  ett  tvåfaktorförsök  ansågs  denna  faktor  därför  delvis 
signifikant. Den nivå på faktorn som bidrog till en ökad färgskikttjocklek var i detta fall nytt pulver.  

Även vid det andra testet, när det återvunna pulvret kom från cyklon, finns en osäkerhet  i hur pass 
återanvänt pulvret var  i  förhållande  till normalt och därmed exempelvis hur dess resistiva  förmåga 
förändrats. Det skulle kunna vara så att även det återvunna pulvret vid  tillfället var av  relativt god 
kvalitet i förhållande till hur det annars kan vara.  

Vid en närmare analys av kornstorleken indikerades ett hypotetiskt samband mellan kornstorlek och 
testutfall.  Pulverfärgen  som  användes  vid  tvåfaktorsförsöket  analyserades  hos  leverantören  och 
erhållen fördelning ses i Tabell 27. Det nya pulvret hade större andel stora korn än det återvunna och 
enligt  testutfallet bidrog nytt pulver  till ett högre  resultat. På  samma  sätt  sågs  i  resultatet av den 
tidigare pulveranalysen, Tabell 23, att pulvret på mattan hade en relativt hög andel stora korn – den 
nivå som också bidrog till hög färgskikttjocklek vid enfaktorförsöket.     

Tabell 27 Pulverkornstorlekens fördelning för nytt respektive återvunnet pulver 

 

8.2.2 Slangblåsning 
Vid försöket då testplåtar målades före respektive efter slangblåsning erhölls en relativt stor skillnad i 
utfallet. Det är dock osäkert hur lång tid efter slangblåsningen resultatet påverkas. Slangarna blåses 
rena  i  och med  varje  skiftbyte  och  vid  studien  av  processens  uppförande  över  tiden  ses  ingen 
sammankoppling mellan  skiftbyte  och  ökad  färgskikttjocklek.  Inte  heller  vid  ANOVA‐analysen  av 
tidpunktens  inverkan kunde någon signifikant nivå relaterat till detta ses. I och med detta, samt att 
ingen  koppling  sågs  mellan  slangblåsning  och  trender  eller  förändrat  medelvärde  för 
färgskikttjockleken, ansågs denna faktor snarare vara Delvis signifikant än Signifikant.   

8.2.3 Pulverbatch 
Första  indikationen  på  att  ett  samband mellan  pulverbatch  och  färgskikttjockleken  fanns  stärktes 
något av den ANOVA‐analys som genomfördes utifrån den  loggning som utförts. Att batchen kunde 
vara av betydelse för utfallet bekräftades i ett enfaktorförsök som utfördes med pulver från två olika 
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batcher. Batch 2905848 gav ett 17,7 µm  tjockare  skikt över centrumlinjen och 4,2 µm  tjockare vid 
centrumlinjen. För samma batch erhölls å andra sidan ett 2,9 µm tunnare skikt under centrumlinjen. 
Resultatet var  likvärdigt för de båda säckarna från respektive batch, vilket även det  indikerar på att 
det är batchen och inte pulvret i en viss säck som inverkar på resultatet.  

Vid diskussion med leverantören beträffande denna iakttagelse uppdagades ett problem beträffande 
tillsatsen av fluidiseringshjälpmedel i den malda råvaran. Mängden medel i den färdiga pulverfärgen 
antas variera från gång till gång och det finns  idag  inget sätt att kontrollera halten. Denna variation 
skulle kunna bidra till uppkommen skillnad i resultatet beroende på batchtillhörighet. 

Leverantören tillhandahöll även information om kornfördelningen i de två olika batcherna, se Tabell 
28. De båda batcherna uppvisade  likvärdiga medelvärden, vilka även  ligger nära målvärdet 40 µm. 
Batch  2905848,  som  gav  det  högre  värdet  på  färgskikttjockleken,  hade  en  större  andel mindre 
pulverkorn  än  batch  2817948. Denna  iakttagelse motsäger  tidigare  uppfattning  om  att  ett  pulver 
med större andel stora korn automatiskt skulle bidra till en ökad färgskikttjocklek   

Tabell 28 Pulverkornstorlekens fördelning för respektive testad pulverbatch 

 

Batchtillhörighet kan vara en bakomliggande orsak  till de  trender  som  färgskikttjockleken uppvisar 
över  tiden, men  troligen  finns  ytterligare  faktorer  som påverkar processen. Detta på grund av att 
processen inte uppvisar stabilitet under de perioder då pulverfärg från en och samma batch använts.  

8.2.4 Fluidisering 
En uppmärksammad skillnad gällande de två robotarna är pulverkökens uppförande och hur mycket 
pulvret fluidiseras. Pulverkök 1 har en mer konstant nivå av pulver då en våg finns installerad, medan 
givaren som  reglerar nivån  i pulverkök 2  fungerar bristfälligt. Denna våg  installerades  i pulverkök 1 
under perioden  för datainsamling, men  ingen direkt koppling  till  trendskiften  i EWMA‐diagrammet 
kunde dock göras. Tryckluften  för  fluidiseringen är  inställd på samma nivå  för de båda köken, men 
upplevelsen är att pulvret periodvis  fluidiseras betydligt mindre  i pulverkök 2. De tidiga  tester som 
utförts på såväl fluidisering som pulvernivå har dock inte indikerat på signifikans för någon av dessa 
faktorer.  I samband med att fuktigheten mättes  i pulverkök 2 uppmärksammades att fluidiseringen 
vid tillfället skiljde sig anmärkningsvärt från normal fluidisering i pulverkök 1. Denna fluidisering sågs 
vara betydlig sämre än den lågnivå som använts vid de tidigare utförda testerna för faktorn. Därutav 
utfördes  ytterligare  ett  enfaktorförsök med  denna  upplevda  nivå  som  lågnivå.  Testet  visade  på 
signifikans både över och under centrumlinjen, och ytterst nära signifikans på centrumlinjen.  

Orsaken bakom  så  låg  fluidisering är möjligen att  smuts och  skräp  samlas  i botten av pulverköket 
vilket hindrar  fluidiseringsluftens  inlopp.  I  samband med utförandet av alla  tester har pulverkök 1 
tömts och dammsugits för att undvika inblandning av gammalt pulver vid försöken. Detta har endast 
utförts  i pulverkök 2  i  samband med  test  för  robotarnas prestationsförmåga. Den betydligt högre 
frekvensen av  rengöring av pulverkök 1  skulle kunna ha haft betydelse  för  fluidiseringsgraden och 
därmed  de  olika  robotarnas  utfall.  Fungerar  fluidiseringen  vissa  perioder  dåligt  i  pulverkök  2  kan 
detta vara en orsak bakom den högre grad av autokorrelation som robot 2 uppvisar. Korrelationen 
mellan robotarna är enligt studien  låg, ett resultat som även det kan bero på att förutsättningarna 
beträffande fluidiseringen  inte varit  lika för båda robotarna. Att stabilisera pulvernivån  i köket med 
en våg skulle kunna bidra  till en något  jämnare  fluidisering, dock  troligen  inte anmärkningsvärt  för 
resultatet, då test gällande pulvernivå vid konstant fluidiseringen inte bidragit till ett signifikant utfall. 
Detta resultat torde även stärka teorin om att mängden fluidiseringsmedel  i en batch är avgörande 
för utfallet. 
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8.3 Delvis signifikanta faktorer 
Vid test av Delvis signifikanta faktorer har en liten påverkan på utfallet indikerats för varje respektive 
faktor. Processens uppförande påverkas endast  till en  liten grad av en  individuell Delvis  signifikant 
faktor,  medan  flera  av  dessa  tillsammans  skulle  kunna  orsaka  ett  urskiljbart  lägre  värde  på 
färgskikttjockleken.  Skulle  exempelvis  elektroden  vara  isolerad  av  sintrat  pulver  samtidigt  som 
munstycken är hoptryckta och slangarna  inte  renblåsta på en  längre  tid  finns en  risk  för ett större 
utslag på processens utfall. Dock existerar troligen ingen samverkan mellan dessa faktorer varför inga 
interaktionseffekter torde genereras.     

8.4 Eventuellt signifikanta faktorer 
För  Eventuellt  signifikanta  faktorer  har  inte  utfallet  av  genomförda  tester  samt  testernas  omfång 
ansetts tillräckliga i avgörandet beträffande faktorernas påverkan av färgskikttjockleken.  

8.4.1 Temperatur på gods 
Temperaturen  på  RR‐stativ  mättes  med  en  värmekamera  på  totalt  32  stativ.  Enligt 
korrelationsanalysen ses ett samband mellan ett högt värde på färgskikttjockleken för robot 1 och en 
hög temperatur på godset, då RR‐värdet är R = 0,459. Motsvarande samband ses dock inte för robot 
2, där resultatet till och med visar på en något negativ korrelation, R = ‐0,055. Utifrån respektive P‐
värde  och  enligt  analysen  av  robotarnas  prestationsförmåga  antas  resultatet  vara mer  trovärdigt 
utgående  från  robot  1.  För  att  säkerställa  denna  faktors  inverkan  rekommenderas  ytterliggare 
utredning.  Då  temperaturen  på  godset  varierar  oregelbundet  snarare  än  jämnt  under  en  längre 
tidsperiod antas dock denna faktor inte vara bakomliggande för uppvisade trender i processen, utan i 
så fall vara signifikant för alarm.          

8.4.2 Fukthalt i pulver 
Utifrån de mätningar  som genomförts av  fukthalten  i de båda pulverköken  sågs  fukthalten variera 
mellan 2,5 och 6,8 %. Då  fukthalten är  rekommenderad  till 0,7 % anses dock denna  till  synes  lilla 
variation eventuellt vara av betydelse. För att  skydda  fuktighetsmätaren  från  färgpulver har den,  i 
samband med mätningen, förvarats i en tygpåse samt att dess sensor varit övertäckt med kirurgtejp. 
Användning av tyg och kirurgtejp ger motstånd mot vatten och föroreningar samtidigt som ånga kan 
släppas igenom. Det är dock inte säkerställt att mätningen inte påverkas av denna skyddsåtgärd som 
varit nödvändig. Skulle variationen vara korrekt och därmed existera bör  således även  fukthaltens 
eventuella inverkan på färgskikttjockleken utredas. 

8.5 Ej signifikanta faktorer 
Ej  signifikanta  faktorer  anses  utifrån  analyser  av  testutfallet  inte  påverka  färgskikttjockleken.  En 
anledning  till att vissa  faktorer  inte visar på  signifikans utifrån de undersökningar  som genomförts 
kan vara att en annan större källa till variation dominerat. Detta gäller för de faktorer som testats via 
loggning. Vid de enskilda  testen har rådande  förhållanden varit  lika under utförandet, varför dessa 
faktorer med större sannolikhet  inte påverkats av en annan variationskälla och därmed oberoende 
anses Ej signifikanta.       

8.6 Avslutande dataanalys 
Utifrån  de  duglighetsberäkningar  som  utförts  ses  processen  uppvisa  bristfällig  duglighet.  Robot  1 
genererar en hög grad av målat gods utanför den övre toleransgränsen, trots ett väl tilltaget värde på 
denna.  Robot  2  tillverkar  fler  enheter  närmare  målvärdet,  då  den  är  centrerad  mellan 
toleransgränserna. En hög grad av gods målas dock utanför tolerans, där fördelningen är lika mellan 
antalet enheter utanför respektive toleransgräns.  I och med detta erhålls ett antal enheter med en 
färgskikttjocklek som är mindre än 70 µm, något som är negativt ur kundsynpunkt.  
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Ett helt sanningsenligt duglighetsmått erhålls endast då observationerna är normalfördelade och om 
processen är i statistisk kontroll. Då dugligheten för måleriprocessen beräknades var observationerna 
normalfördelade  efter  att  observationer  utanför  styrgränserna  eliminerats,  dock  anses  processen 
inte  vara  stabil.  Beräknat  duglighetsmått  beskriver  därför  endast  processens  duglighet  under 
perioden  som  studerats.  Processen  har  under  kortare  perioder  varit mer  stabil  än  under  andra, 
varmed  detta mått  inte  säger  något  om  hur  förmågan  varit  under  dessa  perioder  eller  hur  den 
kommer att vara framöver. 
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9 Slutsats 
Utifrån  erhållna  resultat  och  analyserna  av  dessa  sammanställdes  de  slutsatser  som  kan  dras  av 
utfört arbete. Slutsatser vad beträffande mätmetod och testutförande kan användas som hjälpmedel 
vid  fortsatta utredningar. Här presenteras även de  faktorer som anses vara möjliga orsaker bakom 
urskiljbar variation och på vilket sätt de påverkar måleriprocessen.  

9.1 Mätmetod vid datainsamling 
Inför mätning av färgskikttjocklek på gods ska skikttjockleksmätaren kalibreras mot korrekt underlag 
samt med 2‐punktskalibrering. Kalibreringen  ska utföras  regelbundet, minst en  gång per  skift.  För 
strukturfärg  ska  5 mätvärden  registreras  för  varje mätpunkt,  för  vilka medelvärdet  beräknas,  så 
kallad  blockmätning.  Områden  för  individuell  robotverkan  ska  identifieras  för  att  varje  robots 
prestation ska kunna studeras. Jämförbar data erhålles med hjälp av en mätmall så att mätningarna 
utförs på samma ställe för alla observationer.  

9.2 Testutförande 
Vid utförande av tester målas testplåtar,  400400×  mm, med två horisontella svep över plåten med 
målningsprogram 556. Inför testet ska appliceringsutrustningen säkerställas genom att slangblåsning 
utförs och att injektorpluggar, elektroder samt munstycken kontrolleras. Vid ett test ska endast nytt 
pulver från en och samma batch användas. Försöken ska  i möjligaste mån utföras slumpmässigt. På 
varje  testplåt  ska  minst  9  punkter  mätas  längs  respektive  område  –  centrumlinjen,  8  cm  över 
centrumlinjen och 8 cm under centrumlinjen.  

9.3 Faktorer bakom urskiljbar variation 
Utifrån  genomförd  utredning  identifierades  två  signifikanta  faktorer  vilka  anses  kunna  vara 
bakomliggande  orsaker  till  den  urskiljbara  variation  som  processen  uppvisar,  se  Tabell  29. 
Pulverbatch, eller batchhärkomst, kan vara orsaken bakom skiftningar och trender i processen, men 
det är  troligen  inte den enda  faktorn  som påverkar processen då ett onormalt beteende uppvisas 
inom perioder då pulver från en och samma batch används. Fluidiseringen kan orsaka den högre grad 
av autokorrelation i robot 2 jämfört med robot 1, då pulvret i pulverkök 2 tidvis fluidiserats betydligt 
sämre än pulvret  i pulverkök 1. Även den något  sämre prestationsförmågan hos  robot 2  samt den 
obefintliga korrelationen mellan robotarna kan bero på fluidiseringen. 

Tabell 29 Signifikanta och delvis signifikanta faktorer 

   

Ett  antal  faktorer  anses  vara delvis  signifikanta  för  processens utfall,  se  Tabell  29. Dessa  faktorer 
påverkar troligen enskilda observationers utfall och eventuella alarm snarare än uppkomna trender 
över  tiden. Vid den grad av  förslitning som  injektorpluggen uppvisar  i samband med byte av plugg 
påverkas  inte  färgskikttjockleken. Då  injektorpluggen  använts  till den  grad  att den blivit  trasig  ses 
signifikant  påverkan  på  resultatet,  något  som  normalt  inte  inträffar.  Elektrod  och  munstycke 
kontrolleras  enligt  underhållsrutinerna  varje  skift.  Så  länge  erforderliga  åtgärder  utförs,  så  som 
rengöring  eller  byte,  påverkar  inte  heller  dessa  faktorer  processutfallet  som  en  trend.  En mindre 
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effekt  av pulverkvalitet har  identifierats, men då nytt och  återvunnet pulver  i praktiken blandas  i 
pulverköket torde effekten på målat gods vara än mindre än vid faktorförsöken utförda på testplåtar, 
då hög‐ respektive  lågnivå var nytt respektive enbart återvunnet pulver. Slangblåsning och städning 
av box har effekt på  resultatet  i direkt anslutning  till utförandet av aktiviteten. Då  ingen  koppling 
mellan  veckodag  eller  tidpunkt  på  dygnet  och  färgskikttjockleken  kunde  ses  antas  ingen märkbar 
påverkan efter en  kort  tids produktion  kunna urskiljas  vid  var  sig utförande  av  slangblåsning eller 
städning  av  box.  Skulle  dock  flera  av  dessa  faktorer  vara  slitna  eller  smutsiga  samtidigt  skulle  de 
tillsammans kunna ge större och därmed märkbar effekt på färgskikttjockleken. 
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10  Rekommendationer till fortsatt arbete 
De  två  faktorerna,  pulverbatch  och  fluidisering,  som  utifrån  genomförda  tester  framkommit  vara 
signifikanta  bör  analyseras  vidare.  Åtgärder  och  utredningar  bör  genomföras  för  att  fastställa 
huruvida dessa faktorer är de främsta orsakerna bakom den variation som upptäckts i processen. Då 
rekommenderade åtgärder utförts  kan ny data  insamlas och processen åter utvärderas. Utgående 
från det nya processutfallet kan slutsatser om faktorernas bidrag till urskiljbar variation dras. Inför en 
ny  insamling av data bör en ny mätmall konstrueras till Tartan‐stativet som ersätter RR‐stativet. En 
utvärdering  av  data  bör  utföras  med  hjälp  av  såväl  x‐diagram  som  EWMA‐diagram.  Minst  100 
observationer ska samlas in innan utvärderingen påbörjas och tillförlitligheten av datan kontrolleras 
med presenterade statistiska tekniker.   

Utfallet av dessa utredningar blir avgörande för det fortsatt arbetet. Om analyserad data indikerar på 
att processen blivit stabil i samband med införda åtgärder kan ett verktyg för kontinuerlig styrning i 
produktion  tas  fram.  I  samband med  det  krävs  en  väldefinierad  plan,  utbildning  av medarbetare, 
sammansättning av en arbetsgrupp och  ledningens engagemang. Hur detta bör ske  innefattas  inte  i 
denna rapport utan då krävs ytterligare utredning. Uppvisar processen fortfarande trender över tiden 
eller ett  flertal alarm  i styrdiagrammen, bör ytterligare orsaker till variation  identifieras.  I detta  fall 
rekommenderas en närmare utredning av de Eventuellt signifikanta faktorerna; Fukthalt i pulver och 
Temperatur  på  gods.  Även  vissa  loggade  Ej  signifikanta  faktorer  kan  kontrolleras  ytterligare  då 
påverkan  av  pulverbatch  och  fluidisering  kan  ha  dominerat  över  dess  inverkan  på  utfallet.  Skulle 
processen trots införda åtgärder fortfarande vara instabil och uppvisa tydliga trender eller alarm, bör 
andra faktorer identifieras och utredas.     

Fluidisering  

En utredning bör utföras beträffande varför pulvret i pulverkök 2 periodvis upplevs fluidiseras dålig. I 
denna utredning är det  lämpligt att kontrollera att utrustningen fungerar korrekt och att undersöka 
huruvida en städning av pulverköken bör inkluderas i underhållsaktiviteterna. När åtgärder i syfte att 
stabilisera fluidiseringen utförts kan data  insamlas och utvärderas. Vid denna analys studeras nivån 
av  autokorrelation  för  robot  2. Värdet  av  autokorrelation  jämförs med  erhållet  värde  för  robot  1 
samt  nivån  av  autokorellationen  i  den  slutliga  dataanalysen  som  genomfördes  under 
examensarbetet, då RRobot2 = 0,57. Även  korrelationen mellan de båda  robotarna  studeras.  Ses en 
lägre  nivå  av  autokorrelation  och/eller  en  högre  nivå  av  korrelation  mellan  robotarna  kan 
fluidiseringen  antas  ha  varit  en  bidragande  orsak  till  varierad  prestation  hos  robotarna.  Slutligen 
studeras den individuella prestationen för robot 2 och huruvida medelvärde och spridning förändrats 
utifrån införda åtgärder knutna till fluidiseringen.   

Pulverbatch 

I ett första steg för att utreda denna faktors beroende kan pulver från en bestämd batch användas 
under en bestämd tidsperiod. Ett lämpligt antal pulversäckar från samma batch beställs och används 
under  den  tid  som  ny  data  insamlas.  Observationerna  studeras  i  ett  EWMA‐diagram  varvid  en 
minskning  av  utmärkande  trender  över  tiden  tyder  på  beroende  av  batch.  Ses  variationen  vara 
orsakad av denna faktor bör vidare åtgärder vidtas. I detta fall bör åter leverantören kontaktas för en 
vidare utredning om varför pulverfärgens egenskaper skiljer beroende på batch. En faktor att utreda 
vidare kan vara hur varierad mängd fluidiseringshjälpmedel påverkar färgskikttjockleken.      

Fukthalt i pulver 

Det har indikerats en viss variation på fukthalten i pulverköket. Omfattningen av undersökningen har 
varit begränsad och noggrannheten i mätningen kan ifrågasättas. För ett mer tillförlitligt resultat kan 
mätning  utföras mer  regelbundet  och mätmetodens  precision  utredas.  Hur  tryckluftens  fukthalt 
ändras över  tiden kan också  studeras ytterliggare genom  regelbunden mätning under en bestämd 
period. Fastställs en variation i fukthalt i pulverkök och/eller tryckluft bör ett enfaktorförsök utföras. 
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Försöket utförs för att avgöra huruvida, och i så fall till vilken grad av signifikans, en varierad fukthalt 
påverkar färgskikttjockleken.  

Temperatur på gods 

För  att  få  ett  tillförlitligt  resultat  beträffande  godsets  temperatur  och  dess  påverkan  på 
färgskikttjockleken bör en ny testmetod fastställas. Då tidigare undersökning med värmekamera visat 
att stativens temperatur inför målning varierar mellan 40 och 60°C bör ett enfaktorförsök med denna 
låg‐ respektive högnivå utföras. Testet bör utföras på ett gods som är mer massivt än testplåtarna. 
Enligt en kontroll som utförts svalnar en testplåt från 55 till 30°C på cirka 10 min, varvid ett test med 
en temperatur på en konstant nivå är svårt att utföra. 
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11  Diskussion 
Vid  uppstarten  av  examensarbetet  var  förhoppningen  att  hela  implementeringsprocessen  skulle 
genomföras,  från  inledande  datainsamlingen  till  avslutande  processförbättring.  I  samband  med 
steget  för processutvärdering uppstod dock  svårigheter  i att  identifiera bakomliggande orsaker  till 
den urskiljbara  variationen  som  sågs uppträda  i  konstruerade  styrdiagram.  En process måste  vara 
stabil  för att kunna  förbättras varmed arbetet kom att  fokuseras på variationsidentifikationen. Att 
identifiera  kontrollerbara  faktorer  som  påverkar  processens  utfall  visade  sig  vara  betydligt  mer 
komplicerat  än  väntat.  Fokusgruppen  hade  utifrån  sina  kunskaper  och  erfarenheter  en  bestämd 
uppfattning  om  vilka  faktorer  de  ansåg  vara  bidragande  till  de  största  variationerna  i 
färgskikttjockleken. Resultatet av det första flerfaktorförsöket, att ingen av de testade faktorerna gav 
en  signifikant effekt, var därför  förvånande  för alla. För att  finna orsakerna  till variationen,  främst 
trenderna, behövde fokusgruppen tänka betydligt bredare och utanför sina tidigare antaganden om 
processens  beteende.  Framkomna  faktorer  testades  därefter  med  olika  metoder,  utan  större 
framgång.  Utifrån  detta  insågs  att  identifikation  av  variationsbidrag  kan  vara  betydligt  mer 
tidskrävande och  svårare  än  väntat.  Ibland  kan det  även  som  synes  vara  lätt  att  tro  att  tillräcklig 
förståelse för en process finns bland medarbetarna. Här ses därför tydligt vikten av att basera beslut 
på  fakta  för  att  väsentliga  slutsatser  angående  en  produktionsprocess  ska  kunna  dras.  Fakta  fås 
genom kontrollerade försök och statistiska analyser.  

Genom  alla  tester  och  utredningar  som  utförts  erhölls  en  förståelse  för  komplexiteten  i 
pulvermålning och att det  finns många olika parametrar  som kan påverka processen på olika  sätt. 
Orsaker kan knytas till såväl pulverfärg som appliceringsutrustning och förhållanden vid applicering. 
Pulverbatch och fluidisering, som visat ge mest signifikant påverkan på utfallet, kan vara identifierade 
källor till variation, men troligen finns fler orsaker till varierad färgskikttjocklek. Huruvida pulverbatch 
är den största källan till trender i processutfallet måste utredas närmare. Visar sig dessa faktorer vara 
de största källorna och om dessa variationsbidrag kan elimineras finns goda förutsättningar att övriga 
källor  kan  identifieras  och  en  stabil  process  erhållas.  När  processen  väl  är  stabil  kan 
implementeringsprocessen  fullföljas  och  styrdiagram  för  kontinuerlig  styrning  användas  i 
produktionen.  

Delaktighet och information under examensarbetets fortlöpande har givit produktionspersonalen en 
inledande förståelse för verktyget och dess användningsområde. Såväl delaktighet som  information 
är  viktiga  faktorer  för  ett  lyckosamt  förändringsarbete,  varför  detta  anses  underlätta  vid  en 
fullständig implementeringsprocessen. Den enkät som produktionspersonalen deltog i visade dock på 
variation  i  hur  delaktiga  personalen  känt  sig  under  arbetets  gång,  vilket  är  förståeligt.  Vissa 
operatörer  har  varit mer  delaktiga  i  och med  att  de  haft  ansvar  för  en  specifik  uppgift,  så  som 
mätning och registrering av färgskikttjockleken på RR‐stativ, medverkat vid utförandet av tester eller 
varit en del av fokusgruppen. Utifrån denna enkät sågs dock att de som inte känt sig så delaktiga inte 
heller önskar att de varit mer delaktiga. Här finns troligen åtgärder att införa för att öka motivationen 
hos dessa medarbetare. Delaktighet och information har klassats lägre av den personal som arbetat 
nattskift. Detta kan troligen förklaras av att examensarbetet utförts på dagtid varvid det varit svårare 
att  nå  fram  till  dem  och  involvera  dem  i  implementeringsprocessen.  Ett  flertal  av 
produktionspersonalen  anser  att  examensarbetet  varit  givande  och  lärorikt.  Detta  tyder  på  att 
medvetenheten om processen och dess uppförande ökat och att de till viss del insett fördelarna med 
processtudier.    

Vid  studiebesöket  på  The  Absolut  Company  erhölls  tänkvärda  iakttagelser  inför  en  eventuell 
fullständig  implementering  av  SPS  och  dessa  betydelsefulla  observationer  härrör  till  vikten  av 
förankring, utbildning och uppföljning. Vid besöket sågs också ett annat exempel på hur komplicerat 
det  kan  vara att  identifiera en  källa  till  variation. Trots  flera år av  tester och utredningar har  inte 
orsaken till variationen bakom ett visst problem kunnat  fastställas.  I samband med att kontinuerlig 
styrning introducerades i produktionen ökade personalens känsla av ansvar och förståelse för vikten 
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av att  leverera produkter med god kvalitet. Denna känsla erhölls genom att personalen  i samband 
med  introduktionen  fick  det  totala  ansvaret  för  att  kontrollera  och  utföra  åtgärder  vid  upptäckta 
defekter.  Det  är  också  viktigt  att  personalen  verkligen  förstår  syftet  med  SPS,  alltså  varför  de 
egentligen registrerar mätvärden. En direkt återkoppling till BT är att deras kvalitetsfilosofi rätt från 
mig  borde  kunna  stärkas  genom  en  implementering  av  SPS  och  dess  medföljande  fokus  på 
datainsamling samt processutvärdering.  

All personal  som arbetar med verktyget behöver en viss nivå av utbildning. Operatörerna behöver 
veta  hur  olika  typer  av  diagram  tolkas  och  hur  uppkomna  företeelser  ska  hanteras,  såväl  direkta 
alarm  som  eventuella  trender  över  tiden.  Vissa  personer,  exempelvis  arbetslagets  TL/ATL  och 
produktionsledare,  bör  inneha mer  kunskap  och  en  djupare  förståelse.  Denna  förståelse  erhålls 
genom att de är medvetna om hur diagram konstrueras och analyseras. För stöttning av den personal 
som dagligen arbetar med verktyget behöver en person med bred kunskap i ämnet finnas tillhands. 
Denna person kan analysera resultatet på en djupare basis samt underhålla, utvärdera, uppdatera, 
omkonstruera och vidareutveckla verktyget kontinuerligt.  

Det  är  av  största  vikt  att  utfallet  av  SPS  utvärderas  och  att  verktyget  därefter  följs  upp  och 
vidareutvecklas  kontinuerligt.  Vid  vidareutveckling  bör  en  utredning  utföras  huruvida  rätt 
information återges av verktyget och om den tolkas på ett korrekt sätt. Verktyget ska  i första hand 
användas  för  styrning och  inte  för uppföljning. Verktyget behöver underhållas och dess  funktioner 
uppdateras.  

11.1 Tankar kring resultatet 
Kvalitetsindikatorn  färgskikttjocklek  valdes  inte  med  avseende  på  att  finna  orsaker  bakom  den 
största  felkällan  i måleriprocessen.  Indikatorn  valdes  för att  tjänstgöra  som  lämplig parameter  vid 
introduktionen av SPS och för att indikera processens uppförande. Utifrån de data som studerats vid 
implementeringen ses färgskikttjockleken i allmänhet vara godkänd gentemot rådande kundkrav, där 
minimitjockleken är 70 µm. I och med att denna tolerans sällan underskrids anses färgskikttjockleken 
utifrån detta perspektiv inte vara ett problem. Färgskikttjockleken ses dock uppvisa en stor spridning 
runt  ett  relativt  högt  medelvärde  och  med  en  variation  över  tiden.  Då  färgskikttjockleken  inte 
varierar naturligt finns alltså ändå problem med denna parameter. Den onaturliga variationen visar 
på att processen  inte är  i kontroll, varmed  färgskikttjockleken även antas vara en god  indikator  för 
processens utfall.  En process som inte är i kontroll kan inte styras mot ett förbättrat resultat, varför 
det är viktigt att ha kunskap om sin process. Av denna anledning är det viktigt att  fortsätta denna 
utredning trots att färgskikttjockleken inte direkt är ett kvalitetsproblem. 

Att  pulverbatch  visade  sig  vara  en  signifikant  faktor  var  förvånande  för  alla  inblandade.  Enligt 
pulverleverantören fanns  ingen skillnad på batcherna, då storleken på pulverkornen är  lika fördelad 
mellan  olika  batcher. Då  fokusgruppen  inte  nämnde  detta  som  en  trolig  faktor  diskuterades  inte 
heller  andra  eventuella  skillnader mellan  pulverbatcherna  vidare med  leverantören.  Den  främsta 
anledningen  till  att  byte  av  storsäck  började  loggas  var  tron  på  att  olika  förutsättningar  vid 
lagerhållning  påverkade  en  enskild  storsäck.  Även  påverkan  av  fluidiseringen  i  pulverkök  2  var 
oväntad. Nivån av fluidisering har varit inställd på samma värde för de båda pulverköken under hela 
perioden.  I  och  med  att  ingen  signifikans  sågs  vid  försöken  utförda  vid  pulverkök  1  antogs 
fluidiseringen i pulverkök 2 påverka utfallet på ett likvärdigt sätt. 

Flertalet av de faktorer som fokusgruppen trodde skulle påverka processens utfall som mest visade 
sig vara endast Delvis  signifikanta. Dessa  faktorer var  främst kopplade  till appliceringsutrustningen 
och därmed naturligt de mest  troliga  vid en  första eftertanke.  Ett  exempel på en  sådan  faktor  är 
Injektorpluggen, som  tillsammans med  tryckluften är av betydelse  för pulverflödet. Rent  teoretiskt 
borde denna faktor påverka utfallet genom att rörets diameter förändras på grund av slitage utifrån 
pulvrets struktur. Hur exakt färgskikttjockleken sedan påverkas av detta är däremot svårt att avgöra 
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utan att tester genomförs. I samband med appliceringen behöver exempelvis inte en liten minskning 
i flöde automatiskt påverka hur tjockt färgskiktet blir, det finns andra faktorer i sammanhangen som 
kan vara mer avgörande. I stativmåleriet byts injektorpluggen normalt så regelbundet att den ökade 
diametern  orsakad  av  slitage  inte  får  en  betydelse  för  skikttjockleken.  Här  skulle  en  utredning 
exempelvis kunna utföras i syfte att fastställa nödvändigt underhållsarbete. Eventuellt är ett byte av 
injektorpluggen en gång per vecka onödigt ofta. Genom att utföra försök kan rörets  inre diameter, 
för vilken en påverkan erhålls, fastställas.    

11.2 Lärdomar 
Utförandet av examensarbetet har medfört många nyttiga  lärdomar  relaterade  till  implementering 
av ett kvalitetsverktyg  i en  faktisk produktionsprocess. Utöver vikten av delaktighet och samarbete 
har  erfarenhet  erhållits  beträffande  bland  annat  vikten  av  att  basera 
beslut på fakta och inte låta tidigare antagna teorier till för stor grad styra arbetet, som kan anta nya 
riktningar utifrån oväntade resultat. Metoder och arbetssätt kan  inte enbart väljas utifrån teoretisk 
lämplighet utan måste även anpassas till produktionen. 

Under  arbetets  gång  har  examensarbetet  stött  på  oväntade  problem,  vilket  har  tvingat  fram  nya 
riktningar  och  krävt  flexibilitet.  Exempelvis  var  det  betydligt  mer  besvärligt  att  identifiera  de 
eventuellt bakomliggande faktorerna till den urskiljbara variationen än vad som i förväg kunde anas. 
Variationsbidrag  dominerar  ofta  över  varandra  och  om  flera  faktorer  samtidigt  bidrar  till  den 
urskiljbara  variationen  kan  det  vara  svårt  att  identifiera  var  och  en  för  sig.  Denna  förståelse  för 
variation och dess komplexitet har ökat under arbetets gång. Statistiska verktyg  finns  till hjälp vid 
utredningen av en process och för  identifikation av faktorer som bidrar till variationen, men för att 
kunna  identifiera  dessa  faktorer  krävs  även  kunskap  och  kreativitet. Öppenhet  och  lyhördhet  har 
varit en förutsättning för att ta vara på produktionspersonalens kunskaper och tankar. Ibland är det 
dock helt oväntade faktorer som har störst betydelse. En stor del av utmaningen har därför varit att 
få produktionspersonalen att tänka i nya banor och inte fastna i tidigare antaganden i samband med 
faktorutvärdering.  

Det har visat sig att genomförda studier och tester  inte alltid får det förväntade utfallet. I samband 
med  detta  har  testmetoder  ifrågasatts,  utvärderats  och  förbättrats  under  arbetets  gång,  varifrån 
tillförlitliga  resultat  och  metoder  erhållits.  Genom  detta  har  tidigt  utförda  tester  givit  mindre 
tillförlitliga resultat och därmed  främst bidragit  till en ökad  förståelse  för hur olika parametrar kan 
inverka  på  testutförandet.   En  lärdom  utifrån  detta  är  dels  att  testutförande  kräver  en  noggrann 
planering  men  framförallt  att  arbetet  med  ständig  
utvärdering och förbättring av metoder och arbetssätt är en del av processen. Även om resultatet av 
testet  inte varit tillförlitligt och givit mer kunskap om en faktors påverkan på utfallet har kunskaper 
om metoden ändå erhållits.  

Den  närhet  och  tillgänglighet  som  funnits  till  processen,  samt  det  täta  samarbetet med  de  som 
arbetar  inom  den,  har  varit  en  förutsättning  för  en  lyckad  utgång  av  examensarbetet.  Veckan  av 
praktik  i  produktionen  har  varit  mycket  värdefullt  för  det  efterföljande  arbetet,  både  genom 
de kunskaper som erhållits samt den ömsesidiga respekt som byggdes upp. Detta är en erfarenhet 
som  kommer att bevaras  i  framtida  yrkesliv. Vikten av  samarbete och delaktighet  var  känd  sedan 
tidigare, vilket i och med detta arbete även erfarits i verkligheten. 

11.3 Slutord 
Ett  framgångsrikt kvalitetsarbete grundar  sig  i  ledningens engagemang och  företagets värderingar. 
Kvalitet och  kvalitetsarbete prioriteras högt på BT, vilket därmed underlättat arbetets  fortlöpande 
och  implementeringen av SPS. Personalen har  inte varit  främmande  för kvalitetsbegreppet och en 
insikt i vikten av förbättringsarbete har funnits. Majoriteten av operatörerna, som i allra högsta grad 
varit  delaktiga  i  utredningarna,  har  visat  intresse  och  engagemang.  Deras  positiva,  öppna  och 
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hjälpsamma  attityd har  varit  avgörande  för  arbetets utgång.  I  samtliga  kontakter har bemötandet 
varit positivt och de  tillfrågade har  tagit sig  tid  för att diskutera och besvara de  frågor som ställts. 
Produktionsledaren har visat god förståelse för att den processutvärdering som utförts krävt resurser 
i  form  av  personal  och  produktionstid.  Ett  flertal  tester  med  målning  av  testplåtar  har  varit 
nödvändiga att utföra, i och med svårigheterna i att identifiera variationsbidrag. Trots detta har inget 
motstånd  upplevts  från  produktionsledaren  och  utan  problem  har  operatörerna  hjälpt  till  vid 
genomförandet samt genom att bidra med sin kunskap. Genom denna inställning och vilja finns goda 
förutsättningar för att fullfölja implementering av SPS i måleriprocessen.   

Ett stort tack riktas till alla inblandade: Produktionspersonalen i stativmåleriet, produktionsledare Bo 
Ekholm, fokusgruppens deltagare, de tre handledarna på BT – Torleif Torgnyson, Martin Mimer, Tony 
Persin  –  samt  handledare  Mattias  Elg  från  Linköpings  universitet.  Utan  deras  hjälp  hade  inte 
genomförandet av detta examensarbete varit möjligt.       
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Ordlista 
Avvikare    Avvikande mätvärde, i engelsk litteratur betecknad outlier. (NE) 

Blockning    För  blocking  väljs  den  interaktion  som  troligen  har  minst 
påverkan  på  resultatet,  för  att  inverkan  av  uppdelningen  ska  bli  så 
liten  som  möjligt.  Delförsöken  delas  upp  och  utförs  i  olika  block 
utifrån denna interaktions låg‐ respektive högnivå, under för varje block 
konstanta förhållanden. (Montgomery, 2005) 

Conveyor    Ett transportband. (NE) 

Frihetsgrad  Antal frihetsgrader svarar för antalet oberoende nivåer som en variabel 
kan  anta.  För  enkla  variabler  anges  oftast  antalet  frihetsgrader  som 
antal nivåer  1− . (NE)    

Glastemperatur  Temperaturen  för  vilken  en  amorf  eller  delkristallin  polymer  ändrar 
tillstånd. Materialets hårdhet och styvhet förändras kraftigt. (NE)  

Härdplast, Termoplast  Härdplast kan efter härdning inte smältas utan sönderdelas vid förnyad 
uppvärmning. Plasten bibehåller  vid uppvärmning  sin  styvhet  tills den 
sönderdelas  kemiskt,  något  som  gör  dem  spröda  och  slagkänsliga. 
Termoplaster mjuknar avsevärt när de värms över dess glastemperatur, 
till skillnad från härdplaster. (NE) 

Kumulativ    En  företeelse,  till  exempel  en  process,  som  växer  genom  att  det  nya 
läggs till det gamla sägs vara kumulativ. (NE) 

Magnetisk induktion  Magnetisk  induktion  är  en  alternativ  benämning  till  magnetisk 
flödestäthet, B , vilket är det magnetiska fältets styrka. (NE) 

RO‐vatten  RO‐vatten (Reversed Osmosis)  innehåller  låg andel salt varför sköljning 
med RO‐vatten är fördelaktigt för att förebygga rostangrepp.   

Sintra  Att hetta upp material  till begynnande  smältning  så att partiklar nära 
varandra sammankittas. (NE) 

Takttid    Teknik där produktionstakten synkroniseras mot takten  i försäljning till 
kund. Tillgänglig arbetstid delas med kundbehovets volym vilket ger ett 
referenstal  för  hur  ofta  en  produkt  ska  tillverkas.  (Womack,  Jones, 
2003)  

Termografi    Metod  för  att  mäta  en  ytas  temperatur  genom  att  registrera  dess 
värmestrålning,  så  kallad  infrastrålning.  Strålningen  mäts  med  en 
värmekamera. (NE)     

Top‐Down, Bottom‐Up  Från högre till lägre nivå, Från lägre till högre nivå. (NE) 

Venturieffekt    När förträngningen i ett venturirör skapar ökad strömningshastighet hos 
en fluid ökar även det dynamiska trycket. I och med denna ökning höjs 
rörelseenergin  och  den  inre  energin  samt  det  strömmande  mediets 
tryck sänks, så kallad venturieffekt. (NE) 

Venturirör    Ett  rör  som  har  mindre  diameter  på  mitten  än  i  ändarna.  Denna 
förträngning bidrar till ökat strömningshastighet på en fluid. (NE)  
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Bilaga 2. Tabell över  ‐fördelningen                          2χ
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Bilaga 3. Konstanter för beräkning av styrgränser i individuella 
styrdiagram 

 

 

 



Bilaga 4. Ishikawadiagram från Fokusgrupp – Möte: 1 
 
 
 



Bilaga 5. Logglista 
 
 

 
 



Bilaga 6. Testmatris, reducerat flerfaktorförsök 24‐1 

 
 

 



Bilaga 7. Slutligt Ishikawadiagram  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 8. Testmatriser, tvåfaktorförsök 22 

Testmatris för tvåfaktorförsök 1.1 

 
 

Testmatris för tvåfaktorförsök 1.2 
 

 



Bilaga 9. Minitab‐analyser av testutfall 

Injektorplugg, Pulvernivå, test 1.1 
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Elektrod, Pulverkvalitet, test 1.2 
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Faktor – Slangblåsning 1(3) 1 svep 

Slangblåsning, 1 svep 
 
One-way ANOVA: Centrumlinje, test 2.1 
 
Source  DF      SS    MS     F      P 
Alla     1     8,3   8,3  0,35  0,556 
Error   52  1230,0  23,7 
Total   53  1238,3 
 
S = 4,864   R-Sq = 0,67%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
Level             N    Mean  StDev 
Efter slangblås  27  56,489  4,330 
Före slangblås   27  55,704  5,344 
 
                 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 
Level              -+---------+---------+---------+-------- 
Efter slangblås          (---------------*--------------) 
Före slangblås     (--------------*---------------) 
                   -+---------+---------+---------+-------- 
                 54,0      55,2      56,4      57,6 
 
Pooled StDev = 4,864 
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Faktor – Slangblåsning 2(3) 1 svep 

One-way ANOVA: Över centrumlinje, test 2.1 
 
Source  DF      SS     MS     F      P 
Alla     1   122,7  122,7  6,67  0,013 
Error   52   956,6   18,4 
Total   53  1079,3 
 
S = 4,289   R-Sq = 11,37%   R-Sq(adj) = 9,66% 
 
Level             N    Mean  StDev 
Efter slangblås  27  39,781  3,373 
Före slangblås   27  36,767  5,041 
 
                 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 
Level              -+---------+---------+---------+-------- 
Efter slangblås                       (----------*---------) 
Före slangblås     (----------*---------) 
                   -+---------+---------+---------+-------- 
                 35,2      36,8      38,4      40,0 
 
Pooled StDev = 4,289 
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Faktor – Slangblåsning 3(3) 1 svep 

One-way ANOVA: Under centrumlinje, test 2.1  
 
Source  DF     SS    MS     F      P 
Alla     1   46,3  46,3  3,43  0,070 
Error   52  701,1  13,5 
Total   53  747,4 
 
S = 3,672   R-Sq = 6,19%   R-Sq(adj) = 4,39% 
 
                                    Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                    Pooled StDev 
Level             N    Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+---- 
Efter slangblås  27  48,796  3,745  (-----------*----------) 
Före slangblås   27  50,648  3,597                 (-----------*-----------) 
                                    -----+---------+---------+---------+---- 
                                      48,0      49,2      50,4      51,6 
Pooled StDev = 3,672 
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Faktor – Pulverkvalitet 1(3) 

Pulverkvalitet 
 
One-way ANOVA: Centrumlinje, test 2.2 
 
Source  DF      SS     MS      F      P 
alla     1   248,3  248,3  16,06  0,000 
Error   52   804,1   15,5 
Total   53  1052,4 
 
S = 3,932   R-Sq = 23,60%   R-Sq(adj) = 22,13% 
 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev   --+---------+---------+---------+------- 
Gammalt  27  51,411  3,405                        (-------*-------) 
Nytt     27  47,122  4,397   (-------*------) 
                             --+---------+---------+---------+------- 
                            46,0      48,0      50,0      52,0 
Pooled StDev = 3,932 
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Faktor – Pulverkvalitet 2(3) 

One-way ANOVA: Över centrumlinje, test 2.2 
 
Source  DF     SS    MS     F      P 
alla     1   97,6  97,6  8,10  0,006 
Error   52  626,5  12,0 
Total   53  724,1 
 
S = 3,471   R-Sq = 13,48%   R-Sq(adj) = 11,82% 
 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev     +---------+---------+---------+--------- 
Gammalt  27  26,548  3,854                       (--------*--------) 
Nytt     27  23,859  3,040     (--------*--------) 
                               +---------+---------+---------+--------- 
                            22,5      24,0      25,5      27,0 
 
Pooled StDev = 3,471 
 

1050-5-10

99

90

50

10

1

Residual

P
ro

ce
n

t

26,425,825,224,624,0

5,0
2,5
0,0

-2,5
-5,0

Modellvärde

R
es

id
u

al

630-3-6

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

Residual

Fr
ek

ve
n

s

50454035302520151051

5,0
2,5
0,0

-2,5
-5,0

Observationsnummer

R
es

id
u

al

Normalfördelningsplot Relativt modellen

Histogram Relativt nummer

Residualer, Över centrumlinje

 
  
 
 
 



Faktor – Pulverkvalitet 3(3) 

One-way ANOVA: Under centrumlinje, test 2.2 
 
Source  DF     SS    MS     F      P 
alla     1   37,5  37,5  2,11  0,153 
Error   52  925,9  17,8 
Total   53  963,4 
 
S = 4,220   R-Sq = 3,89%   R-Sq(adj) = 2,04% 
 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
Gammalt  27  49,933  3,773             (----------*----------) 
Nytt     27  48,267  4,624  (----------*----------) 
                            ---------+---------+---------+---------+ 
                                  48,0      49,5      51,0      52,5 
Pooled StDev = 4,220 
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Faktor – Slangblåsning 1(3) 2 svep 

Slangblåsning, 2 svep 
 
One-way ANOVA: Centrumlinje, test 2.3 
 
Source  DF      SS     MS      F      P 
Alla     1   821,3  821,3  18,71  0,000 
Error   52  2283,2   43,9 
Total   53  3104,5 
 
S = 6,626   R-Sq = 26,46%   R-Sq(adj) = 25,04% 
 
Level                 N    Mean  StDev 
Efter slangblåsning  27  78,059  7,736 
Före slangblåsning   27  70,259  5,288 
 
                     Individual 95% CIs For Mean Based on 
                     Pooled StDev 
Level                -------+---------+---------+---------+-- 
Efter slangblåsning                         (------*------) 
Före slangblåsning   (-------*------) 
                     -------+---------+---------+---------+-- 
                         70,0      73,5      77,0      80,5 
Pooled StDev = 6,626 
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Faktor – Slangblåsning 2(3) 2 svep 

One-way ANOVA: Över centrumlinje, test 2.3 
 
Source  DF      SS      MS       F      P 
Alla     1  3237,2  3237,2  145,42  0,000 
Error   52  1157,6    22,3 
Total   53  4394,7 
 
S = 4,718   R-Sq = 73,66%   R-Sq(adj) = 73,15% 
 
Level                 N    Mean  StDev 
Efter slangblåsning  27  65,915  3,811 
Före slangblåsning   27  50,430  5,477 
 
                     Individual 95% CIs For Mean Based on 
                     Pooled StDev 
Level                ---+---------+---------+---------+------ 
Efter slangblåsning                                 (---*--) 
Före slangblåsning   (---*---) 
                     ---+---------+---------+---------+------ 
                     50,0      55,0      60,0      65,0 
Pooled StDev = 4,718 
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Faktor – Slangblåsning 3(3) 2 svep 

One-way ANOVA: Under centrumlinje, test 2.3 
 
Source  DF      SS      MS      F      P 
Alla     1  1467,4  1467,4  67,51  0,000 
Error   52  1130,3    21,7 
Total   53  2597,7 
 
S = 4,662   R-Sq = 56,49%   R-Sq(adj) = 55,65% 
 
Level                 N    Mean  StDev 
Efter slangblåsning  27  95,896  4,238 
Före slangblåsning   27  85,470  5,051 
 
                     Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 
Level                  -+---------+---------+---------+-------- 
Efter slangblåsning                              (----*---) 
Före slangblåsning     (----*---) 
                       -+---------+---------+---------+-------- 
                     84,0      88,0      92,0      96,0 
Pooled StDev = 4,662 
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Faktor – Munstycke 1(3) 

Munstycke 
 
One-way ANOVA: Centrumlinje, test 2.4 
 
Source  DF      SS     MS      F      P 
alla     1   424,5  424,5  10,43  0,002 
Error   52  2116,4   40,7 
Total   53  2540,9 
 
S = 6,380   R-Sq = 16,71%   R-Sq(adj) = 15,10% 
 
                                     Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                     Pooled StDev 
Level              N    Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
Gamla munstycken  27  77,856  6,542  (--------*-------) 
Nya munstycken    27  83,463  6,213                     (-------*-------) 
                                     ---------+---------+---------+---------+ 
                                           78,0      81,0      84,0      87,0 
Pooled StDev = 6,380 
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Faktor – Munstycke 2(3) 

One-way ANOVA: Över centrumlinje, test 2.4 
 
Source  DF      SS     MS      F      P 
alla     1   430,1  430,1  16,17  0,000 
Error   52  1383,5   26,6 
Total   53  1813,6 
 
S = 5,158   R-Sq = 23,72%   R-Sq(adj) = 22,25% 
 
                                     Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                     Pooled StDev 
Level              N    Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+---- 
Gamla munstycken  27  50,759  4,258  (-------*-------) 
Nya munstycken    27  56,404  5,923                         (-------*-------) 
                                     -----+---------+---------+---------+---- 
                                       50,0      52,5      55,0      57,5 
Pooled StDev = 5,158 
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Faktor – Munstycke 3(3) 

One-way ANOVA: Under centrumlinje, test 2.4 
 
Source  DF      SS    MS     F      P 
alla     1    16,5  16,5  0,64  0,428 
Error   52  1344,4  25,9 
Total   53  1360,9 
 
S = 5,085   R-Sq = 1,21%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                                     Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                     Pooled StDev 
Level              N    Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 
Gamla munstycken  27  77,609  4,767  (------------*------------) 
Nya munstycken    27  78,715  5,383          (------------*------------) 
                                     ------+---------+---------+---------+--- 
                                        76,5      78,0      79,5      81,0 
Pooled StDev = 5,085 
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Faktor – Jordning 1(3) 

Jordning 
 
One-way ANOVA: Centrumlinje, test 2.5 
 
Source  DF      SS    MS     F      P 
alla     1    39,4  39,4  1,78  0,188 
Error   52  1148,3  22,1 
Total   53  1187,7 
 
S = 4,699   R-Sq = 3,31%   R-Sq(adj) = 1,45% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on 
                             Pooled StDev 
Level      N    Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 
Rena      27  83,493  5,134              (-----------*-----------) 
Smutsiga  27  81,785  4,220  (-----------*-----------) 
                             -------+---------+---------+---------+-- 
                                 81,0      82,5      84,0      85,5 
Pooled StDev = 4,699 
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Faktor – Jordning 2(3) 

One-way ANOVA: Över centrumlinje, test 2.5 
 
Source  DF      SS     MS      F      P 
alla     1   512,1  512,1  13,94  0,000 
Error   52  1910,6   36,7 
Total   53  2422,7 
 
S = 6,062   R-Sq = 21,14%   R-Sq(adj) = 19,62% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on 
                             Pooled StDev 
Level      N    Mean  StDev   --+---------+---------+---------+------- 
Rena      27  58,907  3,835                        (------*-------) 
Smutsiga  27  52,748  7,666   (-------*-------) 
                              --+---------+---------+---------+------- 
                             51,0      54,0      57,0      60,0 
Pooled StDev = 6,062 
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Faktor – Jordning 3(3) 

One-way ANOVA: Under centrumlinje, test 2.5 
 
Source  DF      SS    MS     F      P 
alla     1    72,8  72,8  1,74  0,192 
Error   52  2170,3  41,7 
Total   53  2243,1 
 
S = 6,460   R-Sq = 3,25%   R-Sq(adj) = 1,38% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on 
                             Pooled StDev 
Level      N    Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
Rena      27  79,048  5,910              (-----------*------------) 
Smutsiga  27  76,726  6,967  (------------*-----------) 
                             ---------+---------+---------+---------+ 
                                   76,0      78,0      80,0      82,0 
Pooled StDev = 6,460 
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Faktor – Städning av box 1(3) 

Städning av box 
 
One-way ANOVA: Centrumlinje, test 2.6 
 
Source  DF      SS     MS     F      P 
Alla     1   231,5  231,5  6,25  0,016 
Error   52  1926,7   37,1 
Total   53  2158,2 
 
S = 6,087   R-Sq = 10,73%   R-Sq(adj) = 9,01% 
 
                                      Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                      Pooled StDev 
Level               N    Mean  StDev  ----+---------+---------+---------+----- 
Efter boxstädning  27  100,49   5,62                   (--------*--------) 
Före boxstädning   27   96,35   6,53  (--------*---------) 
                                      ----+---------+---------+---------+----- 
                                       95,0      97,5     100,0     102,5 
Pooled StDev = 6,09 
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Faktor – Städning av box 2(3) 

One-way ANOVA: Över centrumlinje, test 2.6  
 
Source  DF      SS     MS      F      P 
Alla     1   517,1  517,1  23,03  0,000 
Error   52  1167,7   22,5 
Total   53  1684,8 
 
S = 4,739   R-Sq = 30,69%   R-Sq(adj) = 29,36% 
 
                                      Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                      Pooled StDev 
Level               N    Mean  StDev   --+---------+---------+---------+------- 
Efter boxstädning  27  57,541  4,760                            (------*------) 
Före boxstädning   27  51,352  4,718   (------*-------) 
                                       --+---------+---------+---------+------- 
                                      50,0      52,5      55,0      57,5 
Pooled StDev = 4,739 
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Faktor – Städning av box 3(3) 

One-way ANOVA: Under centrumlinje, test 2.6  
 
Source  DF      SS      MS      F      P 
Alla     1  1402,5  1402,5  29,59  0,000 
Error   52  2465,1    47,4 
Total   53  3867,6 
 
S = 6,885   R-Sq = 36,26%   R-Sq(adj) = 35,04% 
 
                                      Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                      Pooled StDev 
Level               N    Mean  StDev  --------+---------+---------+---------+- 
Efter boxstädning  27  93,504  6,738                           (------*-----) 
Före boxstädning   27  83,311  7,029  (-----*------) 
                                      --------+---------+---------+---------+- 
                                           84,0      88,0      92,0      96,0 
Pooled StDev = 6,885 
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Faktor – Fluidisering 1(3) 

Fluidisering 
 
One-way ANOVA: Centrumlinje, test 2.10  
 
Source  DF      SS     MS     F      P 
Alla     1   106,1  106,1  3,97  0,052 
Error   52  1391,6   26,8 
Total   53  1497,7 
 
S = 5,173   R-Sq = 7,09%   R-Sq(adj) = 5,30% 
 
 
Level              N    Mean  StDev 
Hög fluidisering  27  92,796  5,114 
Låg fluidisering  27  89,993  5,232 
 
                  Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 
Level                +---------+---------+---------+--------- 
Hög fluidisering                   (---------*---------) 
Låg fluidisering     (---------*---------) 
                     +---------+---------+---------+--------- 
                  88,0      90,0      92,0      94,0 
 
Pooled StDev = 5,173 
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Faktor – Fluidisering 2(3) 

One-way ANOVA: Över centrumlinje, test 2.10  
 
Source  DF      SS      MS       F      P 
Alla     1  3832,1  3832,1  152,95  0,000 
Error   52  1302,9    25,1 
Total   53  5135,0 
 
S = 5,005   R-Sq = 74,63%   R-Sq(adj) = 74,14% 
 
                                     Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                     Pooled StDev 
Level              N    Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 
Hög fluidisering  27  68,433  4,907                              (--*--) 
Låg fluidisering  27  51,585  5,102  (--*--) 
                                     -------+---------+---------+---------+-- 
                                         54,0      60,0      66,0      72,0 
Pooled StDev = 5,005 
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Faktor – Fluidisering 3(3) 

One-way ANOVA: Under centrumlinje, test 2.10  
 
Source  DF      SS      MS      F      P 
Alla     1  1081,8  1081,8  58,98  0,000 
Error   52   953,8    18,3 
Total   53  2035,6 
 
S = 4,283   R-Sq = 53,15%   R-Sq(adj) = 52,24% 
 
                                     Individual 95% CIs For Mean Based on 
                                     Pooled StDev 
Level              N    Mean  StDev  ----+---------+---------+---------+----- 
Hög fluidisering  27  82,659  5,033                           (----*----) 
Låg fluidisering  27  73,707  3,370  (----*---) 
                                     ----+---------+---------+---------+----- 
                                      73,5      77,0      80,5      84,0 
Pooled StDev = 4,283 
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Faktor – Pulverbatch 1(6) 

Pulverbatch 
 
One-way ANOVA: Centrumlinje, test 2.11 – A  
 
Source      DF      SS     MS     F      P 
ANOVA-4-9    3   566,1  188,7  3,27  0,024 
Error      104  6003,9   57,7 
Total      107  6569,9 
 
S = 7,598   R-Sq = 8,62%   R-Sq(adj) = 5,98% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on 
                             Pooled StDev 
Level      N    Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 
2817948A  27   99,16   6,06          (---------*--------) 
2817948B  27   96,70   7,02  (--------*---------) 
2905848A  27  101,90   7,96                   (---------*--------) 
2905848B  27  102,40   9,03                     (--------*---------) 
                             -------+---------+---------+---------+-- 
                                 96,0      99,0     102,0     105,0 
Pooled StDev = 7,60 
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Faktor – Pulverbatch 2(6) 

One-way ANOVA: Över centrumlinje, test 2.11 – A 
 
Source      DF       SS      MS       F      P 
ANOVA-4-9    3   8677,3  2892,4  122,64  0,000 
Error      104   2452,8    23,6 
Total      107  11130,2 
 
S = 4,856   R-Sq = 77,96%   R-Sq(adj) = 77,33% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on 
                             Pooled StDev 
Level      N    Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 
2817948A  27  43,226  3,081       (--*-) 
2817948B  27  39,915  3,504  (--*--) 
2905848A  27  57,767  5,305                            (--*-) 
2905848B  27  60,681  6,665                                (--*-) 
                             ------+---------+---------+---------+--- 
                                42,0      49,0      56,0      63,0 
Pooled StDev = 4,856 
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Faktor – Pulverbatch 3(6) 

One-way ANOVA: Under centrumlinje, test 2.11 – A  
 
Source      DF      SS     MS     F      P 
ANOVA-4-9    3   537,3  179,1  5,32  0,002 
Error      104  3498,2   33,6 
Total      107  4035,5 
 
S = 5,800   R-Sq = 13,31%   R-Sq(adj) = 10,81% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 
Level      N    Mean  StDev     +---------+---------+---------+--------- 
2817948A  27  94,867  7,013                          (-------*--------) 
2817948B  27  95,048  5,588                          (--------*--------) 
2905848A  27  89,670  5,439     (--------*--------) 
2905848B  27  94,485  4,956                        (--------*--------) 
                                +---------+---------+---------+--------- 
                             87,5      90,0      92,5      95,0 
Pooled StDev = 5,800 
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Faktor – Pulverbatch 4(6) 

One-way ANOVA: Centrumlinje, test 2.11 – B  
 
Source      DF      SS     MS     F      P 
ANOVA-2-9    1   480,5  480,5  8,36  0,005 
Error      106  6089,4   57,4 
Total      107  6569,9 
 
S = 7,579   R-Sq = 7,31%   R-Sq(adj) = 6,44% 
 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 
2817948  54   97,93   6,61  (-------*-------) 
2905848  54  102,15   8,43                  (--------*-------) 
                            ------+---------+---------+---------+--- 
                               97,5     100,0     102,5     105,0 
Pooled StDev = 7,58 
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Faktor – Pulverbatch 5(6) 

One-way ANOVA: Över centrumlinje, test 2.11 – B  
 
Source      DF       SS      MS       F      P 
ANOVA-2-9    1   8414,6  8414,6  328,46  0,000 
Error      106   2715,6    25,6 
Total      107  11130,2 
 
S = 5,061   R-Sq = 75,60%   R-Sq(adj) = 75,37% 
 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------ 
2817948  54  41,570  3,670  (-*--) 
2905848  54  59,224  6,145                               (--*-) 
                            ---+---------+---------+---------+------ 
                            42,0      48,0      54,0      60,0 
Pooled StDev = 5,061 
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Faktor – Pulverbatch 6(6) 

One-way ANOVA: Under centrumlinje, test 2.11 – B  
 
Source      DF      SS     MS     F      P 
ANOVA-2-9    1   223,9  223,9  6,23  0,014 
Error      106  3811,6   36,0 
Total      107  4035,5 
 
S = 5,997   R-Sq = 5,55%   R-Sq(adj) = 4,66% 
 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+---- 
2817948  54  94,957  6,281                    (---------*----------) 
2905848  54  92,078  5,698  (---------*----------) 
                            -----+---------+---------+---------+---- 
                              91,2      92,8      94,4      96,0 
Pooled StDev = 5,997 
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Faktor – Aktivitet i box 1(2) 

Aktivitet i box 

Korrelation: Antal bom/dygn, test 3.1  
 
Korrelation = 0,059 Korrelation = -0,014 
P-värde = 0,937 P-värde = 0,738 
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Korrelation: Aktivitetstid/dygn, test 3.1  
 
Korrelation = 0,038 Korrelation = -0,015 
P-värde = 0,831  P-värde = 0,932 
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Faktor – Aktivitet i box 2(2) 

Korrelation: Antal bom/skift, test 3.1  
 
Korrelation = -0,096  Korrelation = 0,108 
P-värde = 0,430  P-värde = 0,374 
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Korrelation: Aktivitetstid/skift, test 3.1  
 
Korrelation = -0,085  Korrelation = 0,089 
P-värde = 0,483 P-värde = 0,463 
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Faktor – Temperatur på gods 1(1) 

Temperatur på gods 

Korrelation: Temperatur på gods, test 3.2  
 
Korrelation = 0,459  Korrelation = -0,055 
P-värde = 0,008  P-värde = 0,764 
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Faktor – Temperatur i lokal 1(1) 

Temperatur i lokal 

Korrelation: Temperatur i lokal, test 3.3  
 
Korrelation = -0,133  Korrelation = -0,048 
P-värde = 0,146  P-värde = 0,602 
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Faktor – Luftfuktighet i lokal 1(1) 

Luftfuktighet i lokal 

Korrelation: Luftfuktighet i lokal, test 3.4  
 
Korrelation = 0,108  Korrelation = 0,064 
P-värde = 0,239  P-värde = 0,485 
 

3020100-10-20-30

20

10

0

-10

-20

Residualer Robot 1

R
es

id
ua

le
r 

Lu
ft

fu
kt

ig
he

t

Sambandsdiagram, Robot 1

403020100-10-20-30

20

10

0

-10

-20

Residualer Robot 2
R

es
id

ua
le

r 
Lu

ft
fu

kt
ig

he
t

Sambandsdiagram, Robot 2

  
 



Faktor – Veckodag 1(2) 

Veckodag 

One-way ANOVA: Residualer Robot 1;Veckodag, test 3.5 
 
Source     DF     SS   MS     F      P 
Veckodag    4    443  111  0,74  0,568 
Error     243  36548  150 
Total     247  36990 
 
S = 12,26   R-Sq = 1,20%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                           Individual 95% CIs For Mean Based on 
                           Pooled StDev 
Level     N   Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------ 
Fredag   12  -2,19   5,29  (-----------------*----------------) 
Måndag   74  -0,80  13,05                (------*------) 
Onsdag   65   2,07  12,18                       (------*-------) 
Tisdag   44   0,12  11,63                (--------*--------) 
Torsdag  53  -1,05  12,79              (-------*--------) 
                           ---+---------+---------+---------+------ 
                           -8,0      -4,0       0,0       4,0 
Pooled StDev = 12,26 
 
 

One-way ANOVA: Residualer varians Robot 1;Veckodag, test 3.5  
 
Source     DF       SS     MS     F      P 
Veckodag    4    610,1  152,5  1,77  0,136 
Error     242  20878,2   86,3 
Total     246  21488,3 
 
S = 9,288   R-Sq = 2,84%   R-Sq(adj) = 1,23% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on 
                             Pooled StDev 
Level     N    Mean   StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
Fredag   12  -6,246   3,537  (------------*-------------) 
Måndag   73   0,258  10,254                          (-----*----) 
Onsdag   65  -0,611   8,524                        (----*-----) 
Tisdag   44   0,553   9,415                         (------*------) 
Torsdag  53   1,369   9,516                            (-----*------) 
                             ---------+---------+---------+---------+ 
                                   -8,0      -4,0       0,0       4,0 
Pooled StDev = 9,288 
 
  



Faktor – Veckodag 2(2) 

One-way ANOVA: Residualer Robot 2;Veckodag, test 3.5  
 
Source     DF     SS   MS     F      P 
Veckodag    4   1476  369  2,57  0,039 
Error     243  34946  144 
Total     247  36422 
 
S = 11,99   R-Sq = 4,05%   R-Sq(adj) = 2,47% 
 
                           Individual 95% CIs For Mean Based on 
                           Pooled StDev 
Level     N   Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------ 
Fredag   12   5,47  10,67            (-------------*-------------) 
Måndag   74  -1,22  12,52       (-----*----) 
Onsdag   65   0,92  13,21           (-----*-----) 
Tisdag   44   3,04  11,95              (------*------) 
Torsdag  53  -3,21   9,76  (------*-----) 
                           ---+---------+---------+---------+------ 
                           -5,0       0,0       5,0      10,0 
Pooled StDev = 11,99 
 

 

One-way ANOVA: Residualer varians Robot 2;Veckodag, test 3.5  
 
Source     DF       SS    MS     F      P 
Veckodag    4     55,8  13,9  0,16  0,957 
Error     242  20602,1  85,1 
Total     246  20657,9 
 
S = 9,227   R-Sq = 0,27%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 
Level     N    Mean   StDev    -+---------+---------+---------+-------- 
Fredag   12  -1,111   8,999    (----------------*-----------------) 
Måndag   73   0,518   9,395                    (------*------) 
Onsdag   65   0,121  10,636                  (------*-------) 
Tisdag   44  -0,028   9,341                (--------*--------) 
Torsdag  53  -0,621   6,742               (-------*-------) 
                               -+---------+---------+---------+-------- 
                             -6,0      -3,0       0,0       3,0 
Pooled StDev = 9,227 

 



Faktor – Skift 1(2) 

Skift 

One-way ANOVA: Residualer Robot 1;Skift, test 3.6  
 
Source   DF     SS   MS     F      P 
Skift     2     35   17  0,11  0,892 
Error   245  36956  151 
Total   247  36990 
 
S = 12,28   R-Sq = 0,09%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                          Individual 95% CIs For Mean Based on 
                          Pooled StDev 
Level    N   Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
EM     121   0,37  12,20              (-------*--------) 
FM      94  -0,30  12,96          (---------*---------) 
NATT    33  -0,54  10,43  (----------------*----------------) 
                          ---------+---------+---------+---------+ 
                                -2,5       0,0       2,5       5,0 
Pooled StDev = 12,28 
 
 

One‐way ANOVA: Residualer varians Robot 1;Skift, test 3.6  

 
Source   DF       SS    MS     F      P 
Skift     2    166,6  83,3  0,95  0,387 
Error   244  21321,7  87,4 
Total   246  21488,3 
 
S = 9,348   R-Sq = 0,78%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                           Individual 95% CIs For Mean Based on 
                           Pooled StDev 
Level    N    Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 
EM     121   0,216  9,356                     (-------*-------) 
FM      93   0,463  9,951                     (--------*---------) 
NATT    33  -2,067  7,307  (---------------*---------------) 
                           ------+---------+---------+---------+--- 
                              -4,0      -2,0       0,0       2,0 
Pooled StDev = 9,348 
  
 



Faktor – Skift 2(2) 

One-way ANOVA: Residualer Robot 2;Skift, test 3.6  
 
Source   DF     SS   MS     F      P 
Skift     2    953  476  3,29  0,039 
Error   245  35470  145 
Total   247  36422 
 
S = 12,03   R-Sq = 2,62%   R-Sq(adj) = 1,82% 
 
 
                          Individual 95% CIs For Mean Based on 
                          Pooled StDev 
Level    N   Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------ 
EM     121   0,52  11,26          (-----*------) 
FM      94  -2,07  11,80  (------*------) 
NATT    33   3,96  15,12               (----------*-----------) 
                          ---+---------+---------+---------+------ 
                          -3,5       0,0       3,5       7,0 
 
Pooled StDev = 12,03 
 
 

One-way ANOVA: Residualer varians Robot 2;Skift, test 3.6 
 
Source   DF       SS    MS     F      P 
Skift     2    146,5  73,2  0,87  0,420 
Error   244  20511,4  84,1 
Total   246  20657,9 
 
S = 9,169   R-Sq = 0,71%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level    N    Mean   StDev   --+---------+---------+---------+------- 
EM     121  -0,778   8,434   (-------*-------) 
FM      93   0,608   9,063         (--------*--------) 
NATT    33   1,087  11,753     (--------------*---------------) 
                             --+---------+---------+---------+------- 
                            -2,0       0,0       2,0       4,0 
Pooled StDev = 9,169 



Faktor – Mätperson 1(2) 

Mätperson 

One-way ANOVA: Residualer Robot 1;Mätperson, test 3.7 
 
Source        DF     SS   MS     F      P 
Skiftperson    2     71   36  0,24  0,790 
Error        245  36919  151 
Total        247  36990 
 
S = 12,28   R-Sq = 0,19%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                           Individual 95% CIs For Mean Based on 
                           Pooled StDev 
Level     N   Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
Anders   33  -0,54  10,43  (----------------*----------------) 
Markus   86  -0,57  12,26        (----------*---------) 
Micke   129   0,51  12,70               (-------*--------) 
                           ---------+---------+---------+---------+ 
                                 -2,5       0,0       2,5       5,0 
Pooled StDev = 12,28 
 
 

One-way ANOVA: Residualer varians Robot 1;Mätperson, test 3.7 
 
Source   DF       SS     MS     F      P 
Person    2    273,2  136,6  1,57  0,210 
Error   244  21215,1   86,9 
Total   246  21488,3 
 
S = 9,325   R-Sq = 1,27%   R-Sq(adj) = 0,46% 
  
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 
Anders   33  -2,067  7,307  (---------------*---------------) 
Markus   85  -0,559  9,048               (---------*---------) 
Micke   129   0,905  9,933                        (--------*-------) 
                            ------+---------+---------+---------+--- 
                               -4,0      -2,0       0,0       2,0 
Pooled StDev = 9,325 
 
  



Faktor – Mätperson 2(2) 

One-way ANOVA: Residualer Robot 2;Mätperson, test 3.7 
 
Source        DF     SS   MS     F      P 
Skiftperson    2    601  301  2,06  0,130 
Error        245  35821  146 
Total        247  36422 
 
S = 12,09   R-Sq = 1,65%   R-Sq(adj) = 0,85% 
 
                           Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 
Level     N   Mean  StDev     +---------+---------+---------+--------- 
Anders   33   3,96  15,12              (-------------*-------------) 
Markus   86  -0,51  10,94     (-------*--------) 
Micke   129  -0,68  11,97      (------*------) 
                              +---------+---------+---------+--------- 
                           -3,0       0,0       3,0       6,0 
Pooled StDev = 12,09 
 
 

One-way ANOVA: Residualer varians Robot 2;Mätperson, test 3.7 
 
Source   DF       SS    MS     F      P 
Person    2    100,1  50,1  0,59  0,553 
Error   244  20557,8  84,3 
Total   246  20657,9 
 
S = 9,179   R-Sq = 0,48%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on 
                             Pooled StDev 
Level     N    Mean   StDev  ----+---------+---------+---------+----- 
Anders   33   1,087  11,753      (--------------*---------------) 
Markus   85  -0,798   8,069  (---------*---------) 
Micke   129   0,234   9,130         (-------*-------) 
                             ----+---------+---------+---------+----- 
                              -2,0       0,0       2,0       4,0 
Pooled StDev = 9,179 



Faktor – Tidpunkt 1(4) 

Tidpunkt 

One-way ANOVA: Residualer Robot 1;Tidpunkt, test 3.8 
 
Source            DF     SS   MS     F      P 
Tid för målning   22   2090   95  0,61  0,913 
Error            225  34900  155 
Total            247  36990 
 
S = 12,45   R-Sq = 5,65%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                         Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 
Level   N   Mean  StDev   -+---------+---------+---------+-------- 
 0      8   3,78  12,29                   (--------*-------) 
 1      3   0,82   9,72           (-------------*-------------) 
 2     10  -2,69   8,48              (------*-------) 
 4      2   2,03  10,70         (----------------*----------------) 
 5      8  -4,28   8,65           (--------*-------) 
 6     15   0,55  11,34                  (------*-----) 
 7     13  -0,56  12,18                 (-----*------) 
 8      8   0,17  12,37               (--------*--------) 
 9     10  -3,91  16,19            (-------*-------) 
10     15  -0,78  13,42                 (-----*------) 
11     14   2,46  13,23                    (-----*------) 
12      7   4,45  20,10                   (--------*---------) 
13      7  -6,57   8,59        (--------*---------) 
14     21   1,80  14,21                    (-----*----) 
15     12   3,91   9,29                     (------*------) 
16     12   0,15   7,30                 (------*------) 
17     17   3,90  12,59                      (-----*-----) 
18      7  -0,47  10,66              (---------*--------) 
19     18   0,66  13,71                   (-----*----) 
20     11   0,64   6,64                 (-------*------) 
21     20  -4,43  14,71              (-----*----) 
22      3  -6,41  18,46   (--------------*-------------) 
23      7  -1,20   8,85              (--------*--------) 
                          -+---------+---------+---------+-------- 
                         -20       -10         0        10 
Pooled StDev = 12,45 
 



Faktor – Tidpunkt 2(4) 

One-way ANOVA: Residualer varians Robot 1;Tidpunkt, test 3.8 
 
Source            DF       SS    MS     F      P 
Tid för målning   22   1862,4  84,7  0,97  0,508 
Error            224  19626,0  87,6 
Total            246  21488,3 
 
S = 9,360   R-Sq = 8,67%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
 
                           Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 
Level   N    Mean   StDev     -+---------+---------+---------+-------- 
 0      8   1,389   9,014                   (--------*--------) 
 1      3  -4,149   7,135     (--------------*--------------) 
 2     10  -4,558   7,068           (-------*--------) 
 4      2  -1,772   8,395     (-----------------*------------------) 
 5      8  -1,680   6,905              (---------*--------) 
 6     15  -1,745   6,821                 (------*-----) 
 7     13  -0,432   7,717                  (------*-------) 
 8      8  -1,857   9,221              (--------*---------) 
 9     10   5,015  14,659                         (-------*-------) 
10     15   2,427  13,587                       (-----*------) 
11     14   1,588   8,832                     (------*------) 
12      7   3,324  12,076                     (---------*---------) 
13      6  -4,598   4,232         (---------*----------) 
14     21   2,188  10,991                       (-----*-----) 
15     12  -0,293   9,448                  (-------*------) 
16     12  -4,118   6,909             (------*-------) 
17     17   0,667   8,563                     (-----*-----) 
18      7  -5,995   6,872       (---------*---------) 
19     18   2,396   8,899                       (-----*------) 
20     11  -2,656   5,108              (-------*-------) 
21     20   2,428  11,048                        (----*-----) 
22      3  -3,229   1,777      (--------------*---------------) 
23      7  -1,154   7,427              (---------*---------) 
                              -+---------+---------+---------+-------- 
                           -14,0      -7,0       0,0       7,0 
 
Pooled StDev = 9,360 
 
  



Faktor – Tidpunkt 3(4) 

One-way ANOVA: Residualer Robot 2;Tidpunkt, test 3.8  
 
Source            DF     SS   MS     F      P 
Tid för målning   22   4928  224  1,60  0,048 
Error            225  31494  140 
Total            247  36422 
 
S = 11,83   R-Sq = 13,53%   R-Sq(adj) = 5,08% 
 
 
                         Individual 95% CIs For Mean Based on 
                         Pooled StDev 
Level   N   Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------ 
 0      8   0,67  11,57          (----*-----) 
 1      3  27,57  17,31                        (--------*--------) 
 2     10   3,40  12,65            (----*----) 
 4      2  -2,49  17,62  (----------*----------) 
 5      8  -4,18  17,04       (----*-----) 
 6     15  -0,61  15,42           (---*---) 
 7     13  -3,29   9,02        (----*---) 
 8      8  -6,20   9,78     (-----*----) 
 9     10   3,26  10,78            (----*----) 
10     15  -7,09   8,67      (---*---) 
11     14  -0,98   9,10          (---*----) 
12      7   6,36  14,02             (-----*-----) 
13      7  -3,86   6,69       (----*-----) 
14     21  -2,70  11,33          (--*---) 
15     12   2,13  13,06            (---*----) 
16     12   0,76   8,20           (----*---) 
17     17   4,19  12,78              (---*---) 
18      7   1,64   7,24          (-----*-----) 
19     18  -0,25  11,29           (---*--) 
20     11  -0,98  11,69          (---*----) 
21     20   1,38  12,31            (---*--) 
22      3   5,16  10,86         (--------*--------) 
23      7  -0,26  17,41         (-----*-----) 
                         ---+---------+---------+---------+------ 
                          -15         0        15        30 
 
Pooled StDev = 11,83 
 



Faktor – Tidpunkt 4(4) 

One-way ANOVA: Residualer varians Robot 2;Tidpunkt, test 3.8  
 
Source            DF       SS    MS     F      P 
Tid för målning   22   2018,1  91,7  1,10  0,345 
Error            224  18639,8  83,2 
Total            246  20657,9 
 
S = 9,122   R-Sq = 9,77%   R-Sq(adj) = 0,91% 
 
                           Individual 95% CIs For Mean Based on 
                           Pooled StDev 
Level   N    Mean   StDev  ------+---------+---------+---------+--- 
 0      8   2,489  13,964               (----*----) 
 1      3  11,380  13,416                   (-------*--------) 
 2     10   0,448  11,041              (---*----) 
 4      2  -6,493   0,112  (----------*---------) 
 5      8   5,710  13,165                 (-----*----) 
 6     15   3,834  10,846                 (---*---) 
 7     13  -0,573   7,700             (----*---) 
 8      8  -1,748   5,447           (-----*----) 
 9     10   1,019   6,940              (----*----) 
10     15  -4,374   7,647          (---*---) 
11     14  -1,434   8,120             (---*---) 
12      7   5,237  11,581                 (----*-----) 
13      6  -2,428   7,093          (-----*-----) 
14     21   1,797   6,665                (--*---) 
15     12  -2,181   7,789            (---*----) 
16     12   0,061   9,366              (---*---) 
17     17   0,583  11,567               (--*---) 
18      7  -5,539   3,127        (----*-----) 
19     18  -1,090   6,960              (--*---) 
20     11  -1,823   7,193            (---*----) 
21     20  -0,486   9,519              (---*--) 
22      3  -2,684   4,680       (--------*-------) 
23      7  -0,234  13,208            (-----*----) 
                           ------+---------+---------+---------+--- 
                               -12         0        12        24 
Pooled StDev = 9,122 



Faktor – Pulverbatch 1(2) 

Pulverbatch 
 
One-way ANOVA: Residualer Robot 1;Pulverbatch, test 3.9 
 
Source      DF     SS   MS     F      P 
Lotnummer    5   2171  434  3,04  0,013 
Error      120  17167  143 
Total      125  19338 
 
S = 11,96   R-Sq = 11,23%   R-Sq(adj) = 7,53% 
 
                           Individual 95% CIs For Mean Based on 
                           Pooled StDev 
Level     N   Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 
1988928   4   8,95   7,20               (-----------*-----------) 
2041847  29  -2,81   9,44           (---*----) 
2627638  10  -3,43  12,15       (-------*------) 
2714238  18   3,38  14,02                (----*-----) 
2817948  53   2,41  12,43                 (--*---) 
2905848  12  -9,08  12,83  (------*------) 
                           ------+---------+---------+---------+--- 
                               -10         0        10        20 
Pooled StDev = 11,96 
 
One-way ANOVA: Residualer varians Robot 1; Pulverbatch, test 3.9  
 
Source        DF       SS    MS     F      P 
Batchnummer    5    357,9  71,6  0,80  0,552 
Error        113  10103,7  89,4 
Total        118  10461,6 
 
S = 9,456   R-Sq = 3,42%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on 
                             Pooled StDev 
Level     N    Mean   StDev  ----+---------+---------+---------+----- 
1988928   3  -3,611   7,671  (-----------------*-----------------) 
2041847  28  -1,329   7,160                  (-----*-----) 
2627638   9   0,182   9,098                (---------*----------) 
2714238  17   3,916   9,407                         (-------*------) 
2817948  51  -0,405  10,551                     (---*----) 
2905848  11  -0,029   9,786                 (--------*--------) 
                             ----+---------+---------+---------+----- 
                             -12,0      -6,0       0,0       6,0 
Pooled StDev = 9,456 
 
 



Faktor – Pulverbatch 2(2) 

One-way ANOVA: Residualer Robot 2; Pulverbatch, test 3.9  
 
Source      DF       SS     MS     F      P 
Lotnummer    5    692,1  138,4  1,47  0,205 
Error      120  11306,5   94,2 
Total      125  11998,7 
 
S = 9,707   R-Sq = 5,77%   R-Sq(adj) = 1,84% 
 
                             Individual 95% CIs For Mean Based on 
                             Pooled StDev 
Level     N    Mean   StDev  ---+---------+---------+---------+------ 
1988928   4   5,089   5,713       (---------------*---------------) 
2041847  29   3,698  11,076               (-----*-----) 
2627638  10  -1,823  11,647  (---------*---------) 
2714238  18  -1,341   7,331     (-------*------) 
2817948  53  -1,493   9,374        (----*---) 
2905848  12  -0,823   9,860    (---------*--------) 
                             ---+---------+---------+---------+------ 
                             -6,0       0,0       6,0      12,0 
Pooled StDev = 9,707 
  
One-way ANOVA: Residualer varians Robot 2; Pulverbatch, test 3.9  
 
Source        DF      SS    MS     F      P 
Batchnummer    5   125,8  25,2  0,52  0,759 
Error        113  5439,6  48,1 
Total        118  5565,3 
 
S = 6,938   R-Sq = 2,26%   R-Sq(adj) = 0,00% 
 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------ 
1988928   3  -1,390  5,036  (-------------------*------------------) 
2041847  28   1,243  7,891                      (-----*------) 
2627638   9   1,990  8,644                   (----------*----------) 
2714238  17  -1,064  5,657              (-------*--------) 
2817948  51  -0,644  6,714                   (---*----) 
2905848  11   0,235  5,865               (----------*---------) 
                            ---+---------+---------+---------+------ 
                            -8,0      -4,0       0,0       4,0 
Pooled StDev = 6,938 

  
 



Enfaktorförsök, Robot 1 – Robot 2 
 
One-way ANOVA: Centrumlinje 
 
Source  DF      SS     MS     F      P 
alla     1   228,2  228,2  5,04  0,029 
Error   52  2354,2   45,3 
Total   53  2582,3 
 
S = 6,728   R-Sq = 8,84%   R-Sq(adj) = 7,08% 
 
                           Individual 95% CIs For Mean Based on 
                           Pooled StDev 
Level     N   Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
Robot 1  27  99,40   5,87                  (----------*---------) 
Robot 2  27  95,29   7,49  (---------*----------) 
                           ---------+---------+---------+---------+ 
                                 95,0      97,5     100,0     102,5 
Pooled StDev = 6,73 
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One-way ANOVA: Över centrumlinje 
 
Source  DF      SS      MS      F      P 
alla     1  3360,7  3360,7  91,55  0,000 
Error   52  1908,8    36,7 
Total   53  5269,5 
 
S = 6,059   R-Sq = 63,78%   R-Sq(adj) = 63,08% 
 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev   --+---------+---------+---------+------- 
Robot 1  27  77,011  6,374                             (---*---) 
Robot 2  27  61,233  5,726   (---*---) 
                             --+---------+---------+---------+------- 
                            60,0      66,0      72,0      78,0 
Pooled StDev = 6,059 
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One-way ANOVA: Under centrumlinje 
 
Source  DF      SS     MS     F      P 
alla     1   189,7  189,7  3,39  0,071 
Error   52  2907,9   55,9 
Total   53  3097,6 
 
S = 7,478   R-Sq = 6,12%   R-Sq(adj) = 4,32% 
 
                            Individual 95% CIs For Mean Based on 
                            Pooled StDev 
Level     N    Mean  StDev  --------+---------+---------+---------+- 
Robot 1  27  108,50   8,00  (-----------*-----------) 
Robot 2  27  112,25   6,92                 (-----------*-----------) 
                            --------+---------+---------+---------+- 
                                107,5     110,0     112,5     115,0 
Pooled StDev = 7,48 
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Korrelation: Robot 1; Robot 2 
 
Korrelation = 0,052 
P-värde = 0,358 
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Bilaga 10. EWMA‐diagram med månadsskifte och månfas 
 

 
 

 
 

 



Bilaga 11. EWMA‐diagram med pulverbatch 
 

Tjocka linjer = Loggade byten av storsäckar med pulverfärg. 
Tunna linjer = Ny storsäck tillhör samma batch som säcken före. 

 

 
 

 



Appendix 1. Studiebesöket 

The Absolut Company, Åhus 
Med syfte att få en inblick i hur ett företag arbetar med SPS i sin dagliga produktion besöktes under 
en dag The Absolut Company i Åhus. Företaget producerar och tappar dryck på flaskor för export till 
större  delen  av  världen. Aktuellt  för  studien  var  produktionsanläggningen  för  tappningen.  En  rad 
olika sorter tillverkas  i denna anläggning och tappningsprocessen sker till största del automatiserat 
på  olika  linjer.  Under  besöket  studerades  linje  2,  där  orderstorlekarna  är  små  och  produkttypen 
varierad. Med en möjlig tillverkningstakt på 10 000 flaskor per timme anses produktionstakten hög. 
Ett  flertal olika operatörskontroller utförs  längs produktionsflödet där  verktyget  SPS  används  som 
kontrollmetod vid majoriteten av dessa. För varje order tas första, sista samt var 5000:e flaska ut för 
utökad kontroll i ett laboratorium. 
 
Observationerna  registreras  i en databas kallad Absolut produktkvalitet.  I samband med  respektive 
kontroll matas gällande ordernummer in och leverantör aktuell för kontroll. Vid besöket studerades 
främst  registreringen  av  data  vid  tapp‐  och  kapsylmaskinen  och  vid  denna  kontroll  registreras 
åtdragningsmomentet, som mäts utifrån öppning med ett handverktyg,  i databasen. Denna kontroll 
genomförs en gång per halvtimme respektive heltimme beroende av kapsyltyp på 8 flaskor, vilket är 
detsamma som antalet kapsylhuvuden i kapsylmaskinen. Vid registreringen väljs funktionen ”Mata in 
uttag” och operatören länkas till en inmatningsfunktion där värden finns angivna och väljs istället för 
att mätvärdet skrivs in manuellt. Är momentets värde över eller under toleransgräns återges ett larm 
genom  att  värdet  rödmarkeras.  Vid  sådant  larm  skapas  en  åtgärdsrapport  där  operatören  anger 
orsak  och  eventuell  genomförd  åtgärd.  Ett  histogram med  tillhörande  toleransgränser  skapas  för 
gällande order över registrerade åtdragningsmoment. Information återkopplat i systemet var Antalet 
felaktiga  per  uttag  och  Felorsak,  i  detta  fall  ”för  löst  åtdragningsmoment”  eller  ”för  hårt 
åtdragningsmoment”. Detta var  tillsammans med ett EWMA‐diagram och De  tio  senaste  felen den 
information som presenterades kontinuerligt  för operatörerna. EWMA‐diagrammet åskådliggör hur 
antalet  fel  varierar  över  tiden  genom  att  uttag med  registrerade  fel  plottas  som  observationer. 
Noterat här är att statistiken är mer lättillgänglig än registreringen av data.   
 
Efter besök  i produktion,  tillsammans med  linjens  kvalitetssamordnare,  visade produktionsledaren 
för gällande  linje hur verktyget användes  i det dagliga produktionsledararbetet. Varje dag  följs  fel 
från  föregående  dag  upp  på  ett  morgonmöte  och  åtgärder  utförs  beroende  på  operatörens 
kommentar.  Upptäcks  ett  frekvent  förekommande  fel  sammansätts  en  förbättringsgrupp  för  att 
arbeta med problemet. Produktionsledaren har även tillgång till insamlad rådata för att kunna utföra 
andra typer av studier och egna analyser. 
 
Avslutningsvis  diskuterades  introduktionen  av  och  arbetet med  SPS med  nuvarande  kvalitetschef. 
Det fanns svårigheter i att få frågor gällande introduceringen besvarade, då flera nyckelpersoner som 
medverkat under denna antingen  slutat på  företaget eller  inte hade möjlighet att närvara.  I övrigt 
hade  arbetet med  projektet  och  SPS  till  stor  del  avstannat. Även  kvalitetschefen  kände  sig  dåligt 
insatt  och  att  projektet  behövde  utvärderas  och  revideras  utifrån  dagens  förutsättningar.  En 
utvärdering av verktyget och dess tillhörande datasystem är planerad att genomföras i februari 2009.  

Reflektioner 
Att projektet ska utvärderas och startas på nytt anses nödvändigt  för att  få ut  full potential av det 
gedigna arbetet som utfördes vid introduceringen 2003. Verktyget anses fungera bra som ersättning 
för manuell registrering av data för operatörskontroll, men upplevs snarare nyttjas för uppföljning än 
för  styrning  av  processen.  Viss  indikation  på  förändring  i  processen  ges  naturligtvis  genom  att 
systemet  larmar  vid  exempelvis  ett  åtdragningsmoment  utanför  toleransgräns  och  genom  denna 



direkta återkoppling kan åtgärder genomföras för förbättrat resultat. Dock saknas förståelse för hur 
förändringen över  tiden  tolkas och hur processen på  längre  sikt därmed kan  styras mot ett bättre 
resultat. Då aktiv administratör saknas ses även brister i systemets underhåll och därmed utveckling 
samt uppdatering av dess funktioner.   
 
Vid besöket erhölls insikt i vikten av att följa upp och utvärdera utfallet efter en introducering av SPS 
och att kontinuerlig följa upp och vidareutveckla verktyget samt dess tillhörande system för styrning. 
Även en insikt i vikten av förankring, delaktighet och nivå av utbildning erhölls.    

Förankring 
Personalen upplevs känna ansvar för sina arbetsuppgifter och är måna om att  leverera rätt kvalitet. 
Känslan  var  dock  att  de  har  bristande  kännedom  om  det  direkta  syftet med  SPS  och  varför  de 
egentligen registrerar mätvärden i samband med operatörskontrollen. Det verkade inte finnas några 
större motivationsproblem  i att registrera och  lagra data, då allmän  inställning sågs vara: ”Vi  lagrar 
data för att få bättre kvalitet och det är bra – för kvalitet är bra”.   
 
Enligt  en  anställd  på  företaget,  som  delvis  varit  inblandad  i  introduktionen,  erhöll  operatörerna 
denna fullständiga känsla av ansvar för producerade detaljer först då de gavs det totala ansvaret att 
kontrollera  och  utföra  åtgärder  vid  upptäckta  defekter.  Enligt  denna  person  skulle  alltså  denna 
introduktion av kvalitetsverktyget SPS ha bidragit till en ökad insikt i vikten av kvalitetsarbete. Innan 
införd  operatörskontroll  utfördes  kvalitetskontrollen  av  en  annan  avdelning,  vilket  gjorde  att 
operatörerna lade ansvaret för god kvalitet på dem istället för att se ansvaret som sitt eget.  

Utbildning 
Kunskapen  om  verktyget  upplevdes  vara  begränsad  hos  såväl  operatörer  som  produktionsledare. 
Inga större problem uppfattades vid utförandet av det dagliga arbetet, dock sågs en någon begränsad 
kunskap  beträffande  de möjligheter  som  systemet  erbjuder.  En  bristande  kunskap  och  förståelse 
fanns för EWMA‐diagrammet, vilket troligen är en bidragande orsak till varför verktyget används mer 
för uppföljning än direkt styrning. Operatörerna vet hur de ska hantera en defekt flaska men har inte 
kännedom om hur de ska reagera på en förändring över tiden utifrån ett EWMA‐diagram. Kunskap 
om  hur  diagrammet  tolkas  borde  finnas  i  produktionen  och  även  en  plan  för  hur  uppkomna 
företeelser ska hanteras direkt av operatörerna.  
 
Produktionsledaren  har  svårt  att  förstå  EWMA‐diagrammet,  både  gällande  vilken  information 
diagrammet  återger  samt  hur  informationen  kan  tolkas.  Genom  att  veta  hur  diagrammet  är 
konstruerat ansågs en större förståelse för diagrammet och dess möjligheter återfås, vilket möjliggör 
att informationen kan tolkas på ett mer värdefullt sätt. Personalen som arbetar med verktyget på ett 
mer analyserande sätt än i produktionen bör därför inte bara veta hur diagrammet tolkas utan även 
hur det konstrueras.  
 
Utöver produktionsledarens grundläggande kunskap om  ingående verktyg bör  lämpligen en person 
med djupare kunskap inom ämnet finnas tillgänglig. Detta för att verktyget ska kunna vidareutvecklas 
och  att  personalen  som  dagligen  arbetar  med  verktyget  ska  kunna  få  stöttning.  Denna  person 
behöver  också  finnas  tillhands  för  ytterligare  analys  av  processen  och  uppdatering  av  styrgränser 
beroende på processens utfall.    

Verktyg 
Det finns en tveksamhet bland medarbetarna om systemet återger korrekt information. Ett exempel 
är företeelsen För lågt åtdragningsmoment på kapsyl. Få flaskor har rapporteras med denna defekt i 
operatörskontrollen medan  det  vid  kontrollen  av  var  5000:e  flaska  i  laboratoriet  rapporteras  en 
betydligt högre  frekvens av  flaskor med detta  fel. Genom att studera momentets värde över  tiden 



istället för antalet defekter, som åskådliggörs i systemet idag, sågs relativt tydliga trender över tiden. 
Utifrån  en  sådan  typ  av  trendstudie  direkt  i  produktion  kunde  eventuellt  problemet  ha  åtgärdats 
innan  åtdragningsmomentet  blivit  för  löst.  Eventuellt  finns  denna  potential  hos  systemet  men 
kunskapen saknas. 
 
En  åsikt  från  produktionsledaren  var  att  EWMA:t  endast  visar  att  det  var  fel  och  inte  hur  varje 
respektive feltyp varierar. Eventuellt finns även denna möjlighet  i systemet  idag men att kunskapen 
saknas. Med mer kunskap om SPS och dess innehållande verktyg skulle analyser kunna ha gjorts vid 
sidan av, för att därefter ligga till grund för en eventuell uppdatering av systemet.  
 
Åter poängteras vikten av att utvärdera verktyget och då även hur väl data som samlas ger relevant 
information.  Genom  att  använda  verktyget  och  kontinuerligt  analysera  processen  kan  verktyget 
vidareutvecklas efter hand.     

Övrigt 
Besöket  bidrog  även  till  en  viktig  insikt  gällande  arbete  med  processer  och  analysen  av  dess 
uppförande. Att kartlägga en process och finna bakomliggande orsaker till variation är ett arbete som 
kan  vara betydligt  svårare och mer  tidskrävande  än  väntat. Under  flera  år har en  analys  gällande 
orsakerna  bakom  För  löst  åtdraget moment  analyserats.  En  rad  tester  har  genomförts  och  flera 
förbättringsgrupper har analyserat problemet utan någon framgång i fråga om att hitta en lösning. 
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