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Förord 
Vi vill tacka vår uppdragsgivare, Järn AB (fiktivt namn), för att vi fick denna möjlighet att fördjupa oss 

i ämnet Statistisk Processtyrning. Inom Järn AB vill vi tacka vår handledare Björn som har gjort detta 

arbete möjligt samt Ida som varit behjälplig med mycket information kring företaget och dess 

processer. Vi vill också tacka kvalitetsavdelningarna och all övrig personal som på något sätt har 

”råkat” ut för oss under våra besök i anläggningen. 

Under examensarbetet har vi även haft möjligheten att besöka ett antal andra företag. Vi vill därmed 

tacka våra kontaktpersoner Thomas, Oiva, Lukasz, Sten samt Jocke för att vi fick besöka dem och för 

att de varit så frikostiga med information kring sin verksamhet. Vi har även kommit i kontakt med en 

hel del personer under dessa studiebesök som har delat sin syn på verksamheten samt SPS, vilka vi 

också skulle vilja tacka. Givetvis hoppas vi att denna rapport även ska tillföra något till dessa företag. 

Vi vill tacka vår handledare på Linköpings Universitet, Peter Cronemyr, samt vår examinator Mattias 

Elg för hjälpsamma tips och djupa diskussioner kring ämnet.  

Till sist vill vi även tacka våra opponenter, Oscar Ewenson och Anna Malmqvist, för deras noggranna 

granskningar av vårt arbete och deras givande förslag till förbättringar. 

Vi har säkert glömt bort att nämna någon person men vi är oerhört tacksamma för all den hjälp vi har 

fått.  

Tack för allt. 

Victor och Dennis   
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Sammanfattning 
Detta examensarbete utförs i samarbete med företaget Järn AB, vilket är ett svenskt företag med 

gjuteri, pulvermetallurgi samt bearbetningsverksamhet. Produkterna är av varierande typ, storlek 

och volym, avsedd för ett brett kundsegment däribland fordonsindustrin samt maskintillverkare. 

Företaget har mer än 500 anställda och namnet Järn AB är fiktivt. 

Syftet med arbetet är att föreslå ett angreppssätt för hur Järn AB kan gå vidare med statistisk 

processtyrning (SPS). Detta angreppssätt ska baseras på erfarenheter från fordonsindustrin samt 

litteraturstudier. Studien kommer grunda sig utifrån perspektiven människa, teknik och organisation. 

Resultatet kommer även utmynna i ett praktiskt förslag som ger företaget konkreta exempel kring 

införandet av SPS.  

Förslagen i studien kommer grunda sig på fyra studiebesök som valts ut under arbetets gång. Tre av 

de valda företagen är framstående i kvalitetsfrågor inom svensk industri och det fjärde företaget 

jobbar med statistisk processtyrning i stor utsträckning. De besökta företagen har olika typer av 

processer, däribland gjuteri- och bearbetningsprocesser som också återfinns hos uppdragsgivaren. 

Det har också utförts en nulägesbeskrivning hos Järn AB för att se vilka möjligheter det finns med 

statistisk processtyrning och jämföra utgångsläget med studieobjekten.   

Resultatet av studiebesöken gav att inget av de svenska företagen använde SPS i dagsläget även om 

vissa hade erfarenheter från ett tidigare användande och flera såg framtida möjligheter med SPS.  

Om personalen involveras i SPS-arbetet och får ansvaret för detta arbete så kommer det ge ökad 

motivation och större chans att skapa ett långsiktigt arbete. Det förutsätter att systemet är 

lättanvänt samt att användaren har fått rätt utbildning i området. Det är också viktigt att det går att 

justera en parameter i processen som är direkt kopplad till utfallet av SPS. 

De processer som visat sig lämpliga för SPS hos Järn AB är de bearbetningsprocesserna som inte är 

självjusterande. Gjuteri- och pulverpressning är relativt komplexa processer som gör det svårt att 

knyta specifika parametrar till utfallet och behöver mer utredning innan SPS kan införas.  

De styrdiagram som har visat sig lämpliga utifrån process- och hårdvarutekniska aspekter är   R-

diagram då dessa lämpar sig vid införandet av SPS på variabeldata och har stöd i föreslagen 

mjukvara. Vid ett senare skede är det också värt att titta på andra typer av styrdiagram som EWMA 

och CUSUM. 
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Abstract 
This thesis is done in cooperation with Järn AB, which is a Swedish company that consists of a 

foundry, powder metallurgy department and different machining operations. The products are of 

various types, sizes and volumes, aimed at a wide customer segment including automotive industry 

and machine manufacturers. The company has over 500 employees and the name Järn AB is fictional. 

The purpose of this thesis is to propose an approach for Järn AB related to statistical process control 

(SPC). The basis for this approach will be experiences from the automotive industry and literature 

reviews. The study will be based on the perspectives of people, technology and organization. The 

results will also lead to a practical proposal that gives the company specific examples in the 

introduction of the SPC. 

The proposals in the study will be based on four study visits selected during the thesis. Three of the 

selected companies are leaders in quality issues in the Swedish industry and the fourth company 

works with statistical process control to a large extent. The companies visited have different types of 

processes, including casting and machining processes that are also found in the host company. A 

mapping of the current situation at Järn AB was conducted to see what options there are with 

statistical process control and to compare the starting position with the study objects. 

The results from the study visits showed that none of the Swedish companies used SPC but they had 

experiences from former usage and some of them saw possibilities with SPC in the future too.  

If the staff is involved in the SPS process and will be responsible for it, there will be a higher degree of 

motivation and it is more likely to create long-term work. It assumes that the system is easy to use 

and the user has the proper training in the area. It is also important to be able to adjust a parameter 

of the process that is directly linked to the outcome of the SPC. 

Processes that are found suitable for the SPS of Järn AB are the machining processes which are not 

self-adjusting. Casting and powder compaction is relatively complex processes that make it difficult 

to link specific parameters for the outcome and need more investigation before SPS can be 

introduced. 

The control chart that has been found suitable by the process and hardware technical aspects is   R-

graph, since it is suitable for the introduction of SPS on variable data and supports the proposed 

software. At a later stage, it is also worth looking at other types of control charts like EWMA and 

CUSUM. 
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Nomenklatur 
Nedan definieras och förklaras olika begrepp som används i rapporten. 

Data baserade på attribut 
Dessa data utgår från egenskaper som antingen är uppfyllda eller ej, exempelvis sprickor, repor eller 

defekter. 

Data baserade på variabler 
Denna typ av data baseras på kontinuerliga mätvärden.  

SPS/SPC 
SPS står för statistisk processtyrning och handlar om förbättringar baserade på minskade variationer, 

detta med hjälp av statistiska metoder. Dess engelska motsvarighet är SPC, Statistical Process 

Control. 

Stabil/Instabil process 
Om en process endast har en naturlig variation (eller slumpmässig variation) utan några urskiljbara 

orsaker (till exempel felaktiga verktyg i maskinen) sägs processen vara stabil. Uppvisar processen 

resultat som däremot inte beror på slumpen benämns processen som instabil.  

Specifikationsgränser/Toleransgränser: 
Detta är de konkreta måttangivelser som företag använder för att definiera en produkt och där en 

feltolerans finns angiven.  

Styrgränser 
Dessa får inte blandas ihop med specifikationsgränserna utan grundar sig på statistiska metoder för 

att avgöra om en process är styrbar. Det är lätt att tänka att styrgränserna alltid måste ligga inom 

specifikationsgränserna vilket i och för sig är bra men har inget med processens stabilitet att göra. 
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1 Inledning 
I inledningen presenteras examensarbetets syfte och hur detta ska uppnås. Här finns även en snabb 

bakgrundsbeskrivning kring varför ämnet är intressant. Sist i kapitlet finns även en beskrivning av 

rapportens upplägg. 

Begreppet kvalitet har under årens lopp haft olika fokus. Innan massproduktionens genombrott var 

kunden i centrum, alla produkter var tillverkade utifrån kundens önskemål och varje produkt kunde 

ses som en individuell specialprodukt. Kvaliteten på produkten var direkt beroende på hur skicklig 

hantverkaren var. Vid massproduktionens intåg blev fler involverade i produktionen av en produkt (i 

och med tillverkningsprocessens uppdelande och effektivisering). Istället för hantverkaren, som förr 

hade direkt kontakt med kunden och var personligt ansvarig för kvaliteten (och ryktet), togs istället 

ansvaret över av företaget och företagsledningen. Därmed uppstod också behovet att kunna styra 

och övervaka processen. Eftersom personalens erfarenheter varierade blev det i detta läge viktigt att 

produktionen fokuserade på att klara dokumenterade specifikationer.  Samtidigt har kraven på 

produkter ständigt ökat, toleranserna har blivit allt snävare och verktyg för processövervakning har 

utvecklas under 1900-talet fram till idag. I och med att konkurrensen mellan företagen har ökat, har 

också kundens betydelse ökat och i dagens läge utgör kunden en central position i 

kvalitetsdefinitionerna och i de kvalitetsledningssystem som används. 

För att hålla jämna steg med kundens krav och med konkurrenternas utveckling finns ett behov att 

ständigt förbättra sin verksamhet och sina processer. Denna ständiga förbättring utgör en central del 

i de kvalitetsledningssystem som används idag. För att underlätta detta arbete finns ett antal 

strategier och arbetssätt, däribland statistisk processtyrning (SPS). 

1.1 Bakgrund 
Ur ett akademiskt perspektiv är SPS intressant främst därför att det handlar om förbättringsarbete. 

Som redan nämnts utgör ständiga förbättringar en stor del i de kvalitetsledningssystem som finns 

och en undersökning kring hur SPS skulle kunna tillföra kunskap till denna förbättringsprocess är 

därmed av intresse. Inom SPS finns också potentialen att avgöra vilken typ av förbättringsåtgärder 

som är lämpliga för en process beroende på dess status (stabil eller instabil) vilket också gör SPS 

intressant ur ett större perspektiv för att undvika felaktiga satsningar. 

Intresset för SPS hos uppdragsgivaren kommer främst från viljan att undersöka processernas 

möjligheter. SPS är en av de strategierna för övervakning och förbättring av processer som finns till 

hands och uppdragsgivaren vill undersöka dess potential inom verksamheten samt hur den kan 

samverka med existerande kvalitetsledningssystem. 

Utöver dessa behov finns också uttalade krav från olika standarder. ISO 9001 ställer krav på 

övervakning och mätning av processer i ett generellt perspektiv medan ISO 16949, som berör 

fordonsindustrin, ställer krav på processduglighet, tillförlitlighet samt att förbättringsarbetet i 

tillverkningen ska baseras på minskande av variation. Detta ger ett allmänt intresse från 

fordonsindustrin kring ämnet SPS.  

1.1.1 Företagspresentation 

I denna rapport har uppdragsgivarens riktiga namn ersatts med ett påhittat namn efter önskemål 

från dem. För att minska spårbarheten så har även produkter och direkta produktnamn utelämnats.  
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Studieobjekten i fallstudien har även fått fingerade namn för att få en kontinuitet i rapporten. 

Namnet som har valts för att representera uppdragsgivaren är Järn AB vilket speglar företagets 

verksamhet. 

Uppdragsgivaren är ett svenskt företag som levererar komponenter till en internationell koncern. 

Företaget har över 500 anställda och arbetar med gjutning, bearbetning samt pulvermetallurgi. 

Produkterna som produceras har ett brett användningsområde men fordonsindustrin är en av 

användarna. Produkterna används också i större maskinanläggningar.  

Fokus i arbetet kommer till största del beröra området produktion och dess undergrupper. Området 

produktion innehåller en mångfald av olika typer av processer. Inom bearbetningsdelen finns 

helautomatiserade linor, flödesgrupper, enskilda CNC-maskiner och mer verkstadslik produktion. 

Utöver detta finns även automatiserade och mer manuella processer inom både gjuteriet och 

pulvermetallurgin. En mer ingående beskrivning av de enskilda områdena under produktion kommer 

ske i nulägesbeskrivningen. 

Företaget använder en produktionsfilosofi som är baserad på Lean Production i grunden. Utöver de 

rena Lean-aspekterna används även Six Sigma för att förbättra verksamheten.  

1.1.2 Uppgiftsformulering 

Järn AB formulerar uppgiften på följande sätt: 

Uppdraget består av att kartlägga hur 3-4 andra företag arbetar med statistisk processtyrning (SPS). 

Kartläggningen bör omfatta perspektiven människa, teknik och organisation. Uppgiften innefattar 

också att tillsammans med personalen i ett utvalt avsnitt komma med ett praktiskt förslag på hur 

man just där kan arbeta med styrdiagram och SPS. Kartläggning, litteraturstudie och arbete med ett 

praktiskt exempel ska mynna ut i en rekommendation för hur Järn AB ska gå vidare i arbetet med 

styrdiagram och SPS. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utifrån hur fordonsindustrin arbetar med processtyrning och 

SPS, föreslå ett angreppssätt för hur användandet av SPS kan utvecklas inom Järn AB. Detta 

angreppssätt ska vara baserat på den nuvarande situationen samt vara förenligt med deras 

nuvarande arbetssätt. 

1.3 Uppgiftsprecisering 
I uppdragsbeskrivningen ingår att ge praktiska förslag till en specifik process i slutet av arbetet. Vilken 

denna process blir kommer styras av ställningstagande utifrån studiens resultat samt diskussion med 

företaget. Detta görs för att förtydliga resultatet genom diskussion kring ett praktiskt exempel. 

Examensarbetet kommer omfatta perspektiven människa, teknik och organisation som en följd av 

direkta önskemål från företagets sida. Detta för att ge en mer övergripande kunskap om hur SPS kan 

integreras. Perspektivet människa ämnar innefatta användarvänlighet samt hur införandet kan 

underlättas för personer som inte kommit i kontakt med SPS tidigare. Teknik avser det praktiska 

system som används vid SPS, allt från insamling av data till den visuella presentationen av bearbetad 

data.  Perspektivet organisation är bredare och innefattar allt från kundens önskemål till hur 

ledningens arbete med SPS ser ut på lång sikt.  
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Examensarbetet kommer att innehålla ett antal företagsbesök för att samla in empiriskt underlag för 

en analys. Antalet företagsbesök kommer att uppgå till fyra stycken enligt önskemål i 

uppdragsbeskrivningen. De aktuella företagen är samarbetspartners till uppdragsgivaren. 

1.4 Frågeställningar 
För att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras i rapporten: 

F1: Hur arbetar de stora företagen inom fordonsindustrin med processer?  
Frågeställningen syftar till att undersöka hur betydelsefulla företag inom fordonsindustrin arbetar 

med sina processer och kvalitetsarbete. 

F1.1: Hur arbetar de med processtyrning? 
I denna frågeställning avses att besvara hur dessa företag styr sina processer och hänsyn tas 

till typ av process.  

F1.2: Vilken syn har dessa företag på SPS? 
Frågeställningen besvarar hur dessa företag ser på SPS samt de problem och möjligheter som 

finns relaterat till detta.  

F2: Hur kan SPS integreras i Järn AB:s kvalitetsarbete? 
Huvudfrågeställningen har att göra med hur kvalitetsarbetet är organiserat ur ett större perspektiv 

samt den roll som SPS kan fylla. Syftet är att avgöra hur ett långsiktigt arbete med SPS kan uppnås. 

F2.1: Hur kan medarbetarna i produktionen involveras i SPS-arbetet? 
I detta ingår att besvara hur motivation och engagemang kan upprätthållas för arbetet samt 

hur SPS introduceras i det nuvarande arbetssättet ur ett användarperspektiv.  

F2.2: Hur kan SPS bidra till ständiga förbättringar? 
Denna frågeställning berör hur SPS kan användas inom det förbättringsarbete som existerar 

inom Järn AB samt mer generellt. 

F3: Hur kan processerna nyttja SPS rent praktiskt?  
Denna huvudfrågeställning handlar om att analysera processerna utifrån ett SPS-perspektiv. Syftet är 

att skapa en grund för det praktiska förslaget. 

F3.1: Vilka processer är lämpliga för SPS inom företaget? 
I denna frågeställning besvaras vilka processer som är lämpliga för SPS inom Järn AB.  

F3.2: Vilka SPS-verktyg kan användas inom dessa processer? 
Denna frågeställning berör vilka SPS-verktyg som är aktuella inom de olika processerna samt 

vad de kan tillföra.  

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet avser inte att innefatta några implementeringar utan ska endast ge förslag på 

arbetssätt.  

Arbetet kommer att fokusera på produktionsverksamhet och hur SPS kan användas inom detta 

område. Därmed kommer inga administrativa processer, exempelvis ekonomiprocesser, att 

undersökas ur ett SPS-perspektiv.  Detta innebär även att avdelningar utanför produktion och 

kvalitetsarbete inte kommer att undersökas i empirin, varken för Järn AB eller för studiebesöken. 
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Den teoretiska genomgången relaterat till allmänna kvalitetsledningssystem är begränsad till TQM 

och Lean Production enligt Toyotas synsätt. Andra översiktliga kvalitetsledningssystem och arbetssätt 

kommer inte att beröras i litteraturstudien. 

Studieobjektens (utom Järn AB) arbete med Lean kommer att jämställas med Toyotas syn på 

produktionsledning i denna rapport och teorin kring Lean utgår därmed från Toyota. Inga teoretiska 

källor kring studieobjektens egna produktionssystem kommer att undersökas. 

1.6 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig främst till kvalitetsansvariga på företag som vill få en bild av SPS och tankar 

kring hur SPS kan användas inom det egna företaget. Rapporten riktar sig även till akademiska 

personer inom kvalitetsområdet. Det är rekommenderat att läsaren har grundläggande kunskap 

inom kvalitetsledningssystem och de begrepp dessa innefattar. Det är även fördelaktigt med 

grundläggande kunskap inom statistik då det utgör grunden för SPS. Läsaren behöver inte vara 

bekant med SPS sedan tidigare då teori och förslag på praktiskt användning behandlas i denna 

rapport.  
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1.7 Disposition 
Här presenteras en översiktlig bild av rapporten för att bekanta läsaren med rapportens upplägg (se 

Figur 1).  

Nulägesbeskrivningen: Här redogörs bland annat hur Järn AB arbetar med sina processer och 

processtyrning.  

Studiebesöken: Här beskrivs all den information som samlades in under studiebesöken. 

Analys: För att en tydlig struktur är analysen uppdelad i tre delar. Först analyseras varje studiebesök 

enskilt för att sedan ställa mot varandra. Dessa analyser kommer sedan stödja analysen av Järn AB. 

Resultat: De frågeställningarna som finns presenterade i inledningen kommer att besvaras här. 

Slutsats: Bygger på resultatet och här presenteras generella rekommendationer och ett praktiskt 

förslag hur Järn AB kan gå vidare med SPS. 

 

Figur 1: Översiktlig bild av rapportens struktur 
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2 Metod 
I metodkapitlet förs en diskussion kring vilka metoder som är lämpliga för att uppnå syftet samt hur 

genomförandet av studien ska gå till rent praktiskt. Kapitlet inleds dock med en beskrivning kring 

metodteori vilket resterande delar utgår ifrån. 

För att uppfylla syftet med detta examensarbete kommer arbetet att bedrivas utifrån ett kvalitativt 

arbetssätt vilket grundas på kravet av en djupare förståelse av ämnet enligt Björklund & Paulsson 

(2003). Studien kommer dels att bestå av en litteraturstudie och dels ett antal fallstudier. 

Fallstudierna syftar till att beskriva hur de valda företagen använder kvalitets- och förbättringssystem 

som SPS. En fallstudie kommer även att utföras hos uppdragsgivaren för att beskriva nuvarande 

situation samt identifiera potentiella användningsområden (och det utvalda avsnittet). Den 

insamlade kunskapen används sedan för att föreslå ett generellt angreppssätt.  

2.1 Metodteori 

2.1.1 Validitet & Reliabilitet 

Enligt Bjöklund & Paulsson (2003) ska validitet ge svar på om man verkligen mäter det man avsåg att 

mäta. Silverman (2005) ger förslag på hur validiteten kan stärkas i rapporten.  

 Sätta sig över viljan att hoppa till lätta slutsatser direkt när bevisen pekar i en intressant 

riktning. Det är först när påståendet inte kan tillbakavisas som det går att börja prata om 

objektiv kunskap. 

 Hitta ytterligare fall som möjliggör att jämföra olika fall och på så vis stärka hypotesen.  

Reliabilitet är enligt Bjöklund & Paulsson (2003) i vilken grad undersökningen kan upprepas och ge 

samma resultat, det vill säga återupprepbarheten. För att kunna stärka reliabiliteten i rapporten 

måste den data som samlas in återges i så stor utsträckning som möjligt utan att någon information 

har blivit bortplockad eller vinklad i någon riktning. På så vis kan läsaren skapa sig en egen 

uppfattning utifrån rapportens innehåll, i och med det skapas en grad av reliabilitet. Läsaren kommer 

visserligen aldrig kunna återskapa datainsamlingen exakt men däremot kunna förstå sambandet 

mellan ställda frågor och färdig analys. Det är även viktigt att ta hänsyn till tidigare studier som 

motsäger det som framkommit i det egna arbetet. En studie som inkluderar motsägelser och 

kommenterar dessa, förkastar dem eller lyfter fram dem, kommer att uppfattas som mer trovärdig 

(Yin, 2009).  

2.1.2 Fallstudie 

En fallstudie utförs för att fånga en specifik händelse utifrån ett på förhand definierat 

tillvägagångssätt. Fallstudier lämpar sig när det finns frågor som ska svara på hur? och varför? samt 

när miljön för studien är svårkontrollerad. (Yin, 2009) 

Yin (2009) delar in arbetet kring fallstudier i sex steg (se Figur 2): planering, design, förberedelser, 

insamling, analys och presentation. Processen är linjär men iterativ där nytt material ständigt 

återkopplas och ifrågasätts för att på så vis förbättra kvaliteten i fallstudien.  
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Figur 2: Visar processen för arbetet med och inför en fallstudie. Egen bild baserad på Yin (2009). 

Enligt Yin (2009) är det viktigt att i planeringsstadiet tydligt formulera frågeställningar så att studien 

får rätt fokus. En fallstudie ska designas för att återge intern och extern validitet samt reliabilitet. 

Dessa faktorer kan stärkas av att utföra flera fallstudier som kan ställas mot varandra och planera 

vilken data som ska samlas in och hur den ska analyseras. Ett fallstudieprotokoll kan med fördel 

användas, speciellt när det kommer till multipla fallstudier som då lättare kan jämföras. 

Viktigt är att kunna återge för läsaren hur hela kedjan av insamling sett ut, från de första frågorna 

fram till analys och presentation. Utelämnas någon information på grund av slarv eller partiskhet 

förlorar fallstudien reliabilitet då läsaren inte kan skaffa sig en egen uppfattning utifrån presenterad 

data. En fallstudieanalys bör följa en viss arbetsstruktur och precisera vad som ska analyseras och 

varför. En välanvänd analysmetod är att leta efter mönster i insamlad data baserat på kategorisering 

av data. (Yin, 2009) 

2.1.3 Datainsamlingsmetoder 

De datainsamlingsmetoder som valts i arbetet är observationer och intervjuer.  

Observationer 
Observationer kan ske på flera olika sätt beroende på hur involverad i aktiviteten som observatören 

väljer att vara. Ett exempel är en deltagande observation där involveringen är stor. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

Under fallstudien kommer både direkta observationer och deltagande observationer att ske. Denna 

typ av datainsamlingsmetod väljs därför att den är enkel att utföra samt att den underlättar 

beskrivningarna av studieobjekten då viss information är svår att nå på andra sätt. I största möjliga 

mån är direkta observationer att föredra då påverkan från författarna minimeras (inom rimliga 

gränser). 

Intervjuer 
Intervjuer kan också ske på olika sätt, liksom för observationer. Björklund & Paulsson (2003) 

beskriver intervjuer på strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad form där skillnaden utgörs 

av hur styrd intervjun är. I detta arbete kommer intervjuer på semi-strukturerad samt ostrukturerad 

form att användas. Motiveringen till detta är att dessa intervjuformer är friare än strukturerad form, 

men fortfarande förberedda så att viktiga ämnen inte glöms bort. Samtidigt ges också möjlighet att 

reagera på vad som sägs med följdfrågor på ett sätt som inte skulle vara möjligt i en strukturerad 

form. Den ostrukturerade formen kan liknas vid spontana samtal med inblandade och ger viktig 

information kring vad respondenterna anser. 

För att kontrollera att de fakta som samlats in är korrekt, kan respondentvalidation användas. 

Silverman (2005) och Fielding & Fielding (1986) menar dock att en sådan validation bör användas 

med försiktighet då den svarande har svårt att vara kritisk mot sina egna handlingar.  
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2.2 Genomförande 
I Figur 3 ges en översiktlig bild av genomförandet av examensarbetet och varje del beskrivs kort 

nedan. 

 

Figur 3: Övergripande presentation av genomförandet.  

2.2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie kommer att utföras för att samla information inom området som behandlas i 

denna rapport. Informationen kommer sedan att utgöra underlag för analysen samt underlätta 

förståelsen för information som samlas in genom fallstudier. 

Denna datainsamlingsmetod väljs därför att den är snabb och ger tillgång till stora mängder av 

information (Björklund & Paulsson, 2003). Nackdelarna med metoden, som enligt Björklund & 

Paulsson (2003) är relaterade till olika källors syften och partiskhet, motverkas genom att använda 

flera olika källor som behandlar samma ämne samt att ifrågasätta den fakta som fås ur källorna 

(källkritik). 

Litteraturbasen kommer till stor del utgöras av böcker relaterade till SPS. Även studier inom Lean och 

TQM kommer att genomföras för att ge en helhetssyn på kvalitetsarbete och medarbetarnas 

integrering i densamma. Valet av individuell litteratur kommer att baseras på litteratursökningar i 

biblioteksdatabaser samt hänvisningar i existerande undersökningar och arbeten. När så är möjligt 

söks även originalkällor till centrala delar. Som redan nämnts, så höjs validiteten genom att nyttja 

flera källor kring samma ämne samt att vara medveten om källornas potentiella vinkling genom 

källkritik. 

2.2.2 Val av studieobjekt 

Tre av valen är baserade på dessa företags inflytande över den svenska industrin i ren allmänhet och 

de fjärde arbetar uttalat med SPS. Utöver detta är också valen grundade på vilka typer av processer 

som finns inom företagens verksamheter då både gjutning och bearbetning är intressanta i denna 

studie. Företagens kvalitetsarbete har även beaktats då samtliga anses vara framstående inom sitt 

specifika område. Som nämnts i inledningen, så är namnen på studieobjekten fiktiva och namnen har 

valts för att tydliggöra skillnaderna mellan företagen (för en tydligare läsning). 

 Studiebesök 1, Transmission AB: Detta företag är en underleverantör av 

kraftöverföringskomponenter till en nischad del inom fordonsindustrin. Företaget är valt 

utifrån att dess processer tillverkar detaljer med höga krav på precision samt deras 

framstående Lean-arbete (i svensk jämförelse). 

 Studiebesök 2, Motor AB: Studieobjektet är utvalt utifrån deras arbete med gjutprocesser 

och höga krav på gjutkvalitet. Verksamheten är inriktad på komponenter till motorer samt 

motorblock och kunden utgörs av ett betydande företag inom fordonsindustrin. 

Produktionen är storskalig och automatiserad. 
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 Studiebesök 3, Komponent AB: Företaget tillverkar delar till maskinkomponenter och är 

placerad i Polen. Detta företag är utvalt därför att de anses vara bra på SPS samt att en 

jämförelse med ett utländskt företag är önskvärd. Deras processer är inriktade på 

högprecisionsbearbetning. 

 Studiebesök 4, Fordon AB: Detta studiebesök ägnas på ett företag som verkar inom 

fordonsindustrin och besöket berör deras motorproduktion. Företaget är utvalt utifrån deras 

ledande Lean-arbete både relaterat till montering och gjutning.  

2.2.3 Planering inför studiebesök 

Inför studiebesöken sammanställs en studiebesöksmall, se bilaga 3. Denna mall är baserad på teknik, 

människa och organisation där varje del ska undersökas enligt uppgiftspreciseringen. De punkter som 

omnämns i mallen speglar detta fokus.  

2.2.4 Genomförande av studiebesök 

Längden på varje studiebesök avgörs av hur mycket de arbetar med ämnen relaterade till 

examensarbetet samt deras möjlighet att ta emot besök. Det längsta besöket kommer att utföras på 

Komponent AB då SPS är ett centralt ämne i denna rapport. 

Under studiebesöken kommer flera personer involverade i kvalitetsarbetet att intervjuas. Framför 

allt handlar det om de kvalitetsansvariga då de beskriver hur systemet fungerar. Då möjlighet finns 

avses även operatörer att intervjuas för att avgöra hur systemen fungerar i praktiken. Besöken 

kommer att vara förberedda utifrån vilka ämnen som är intressanta ut examensarbetets perspektiv. 

Dessa förberedelser utgörs av en mall för frågor och punkter som tas upp under studiebesökets gång, 

se Bilaga 3. Utifrån denna mall kommer sedan semi-strukturerade intervjuer och diskussioner att 

hållas med de inblandade. 

Utöver intervjuer kommer även observationer att utgöra en central del i studiebesöken. Dessa 

observationer kan liknas vid direkta observationer och författarnas påverkan minimeras utifrån de 

förutsättningar som finns. 

Under studiebesöket kommer minnesnoteringar att ske, dock endast vid speciella tillfällen. För stort 

fokus på noteringar kan bidra till att viktiga detaljer missas, enligt Goodson (2002). Därför kommer 

noteringstillfällena att koncentreras till de tidpunkter då inga avgörande observationer eller liknande 

sker. I slutet av studiebesöket kommer dock ett fullständigt studiebesöksprotokoll att upprättas, 

vilket ger svar på de frågor som ställdes i studiebesöksmallen. 

För att stärka validiteten kommer även studiebesöksprotokollet att skickas till studieobjektet för att 

samla in deras synpunkter på tolkningen. 

2.2.5 Sammanställning av studiebesök 

Fallstudierna i denna rapport avser studiebesöken och resultatet av varje individuellt studiebesök 

kommer att presenteras i en sammanfattad form utifrån de intresseområden som finns omnämnda i 

studiebesöksmallen, se bilaga 3. Fallstudierna kommer dock att behandlas enskilt och presenteras 

var för sig i den ordning de utfördes. 

För att förenkla jämförelsen mellan studiebesöken och nulägesbeskrivningen av Järn AB kommer 

upplägget på kapitlen att likna varandra. På grund av tidsbegränsningar kommer dock inte 

studiebesöken att vara lika omfattande som nulägesbeskrivningen av Järn AB. 
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2.2.6 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen syftar till att beskriva hur verksamheten inom Järn AB fungerar, vilka olika 

processer som finns inom företagets produktionsdel samt de övriga punkterna som ingår i 

studiebesöksmallen i bilaga 3. Detta ska göras så objektivt som möjligt och denna del ska inte 

innehålla någon analys av den information som samlas in. 

Informationen kommer att samlas in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och observationer. 

Även vissa dokument som existerar internt, såsom standarder och beskrivningar, kommer att gås 

igenom för att få en större förståelse för verksamheten och vilka krav som finns på densamma. 

De personer som är aktuella för intervjuer är de med insyn i hur processerna fungerar, det vill säga 

linjechefer och operatörer. Även produktionstekniker kan vara aktuella i vissa avancerade processer. 

Målet är att få in många perspektiv på processen samt hur denna fungerar. 

För att öka validiteten på nulägesbeskrivningen, så kommer beskrivningarna att stämmas av mot Järn 

ABs syn på sin verksamhet. På detta sätt säkras tillförlitligheten i informationen samt att skillnader 

diskuteras. Under datainsamlingen kommer även en diskussion att hållas med de intervjuade för att 

säkerställa att informationen är tillförlitlig och för att minimera risken för missförstånd.  

2.2.7 Analys 

Utifrån nulägesbeskrivningen, den teoretiska referensramen samt studiebesöken kommer en analys 

att ske. Analysen kommer att fokusera på de frågeställningar som finns omnämnda i inledningen.  

Varje studiebesök kommer att jämföras med litteraturen samt med Järn AB med syftet att ta fram 

relevanta erfarenheter som Järn AB kan ha nytta av samt information som krävs för att besvara 

frågeställningarna. Samtliga studiebesök kommer sedan att jämföras för att få den mer generella bild 

som krävs för att besvara vissa frågeställningar. Studiebesöken analyseras med avseende på lämpliga 

metoder och vad som är bra respektive mindre bra. Målet är att se vad som kan tas vidare från varje 

studiebesök samt även vilka risker och problem som kan ses med olika metoder eller 

implementeringar. 

Efter studiebesöken ska Järn AB analyseras med avseende på litteraturen och de erfarenheter som 

framkommit från studiebesöken. Resultaten kommer sedan att ligga till grund för svaren på 

frågeställningarna. 

Analysen av Järn AB kommer att fokusera på de potentiella områden som kan förbättras och som 

tjänar mest på SPS respektive de risker som kan ses. Ur studiebesöken fås hur andra företag arbetar 

med SPS i de aktuella processerna samt även hur de skulle kunna arbeta i framtiden. Studiebesöken 

kommer inte att hanteras som att de innehar de bästa metoderna för hur SPS ska användas utan 

deras användning kommer att jämföras med litteraturen för att avgöra om denna metod är lämplig. 

2.2.8 Resultat 

De frågeställningar som presenterades i syftet kommer besvaras under resultatkapitlet och baseras 

på analysen. De är dessa frågeställningar som utgjort grunden i arbetet vad gäller planering av 

studiebesök och insamling av information. För att ge ett så tydligt resultat som möjligt kommer 

frågorna besvaras enskilt.  
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2.2.9 Praktiskt förslag och rekommendationer 

För att ge Järn AB konkreta förslag att arbeta vidare kommer generella rekommendationer och ett 

praktiskt förslag presenteras i rapportens slutsats. Rekommendationerna ska belysa eventuella 

hinder och fördelar som finns hos Järn AB när det kommer till SPS implementering. Den praktiska 

rekommendationen ska ge ett konkret förslag hur Järn AB går vidare med SPS i en utvald process. 

Vilken process det blir beror på utfallet av analysen och resultatet. Två huvudkriterier kommer dock 

vara att SPS ska gå förhållandevis lätt att implementera och kunna återge ett tydligt resultat.  
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3 Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleds med ett antal kapitel om kvalitetsledning och relevanta kringämnen ur ett 

allmänt perspektiv. I slutet av litteraturstudien blir ämnena dock mer SPS-relaterade. 

3.1 Kvalitetsledning och organisation 
En grundläggande fråga gällande kvalitetsledning är hur termen kvalitet definieras. Genom åren har 

ett antal författare lagt fram sina versioner av definitionen och de definitioner som används i nuläget 

har ett stort kundfokus. Den definition som Bergman & Klefsjö (2002) använder sig av utgår från 

kundens behov och förväntningar, och förmågan att möta samt överträffa dem. Även Oakland (2008) 

har en snarlik definition där kundernas behov ska uppfyllas och han motiverar denna definition med 

att nöjda kunder är vitalt för kundberoende organisationer. Kundbegreppet som båda använder är 

utvidgat till att även inkludera interna relationer inom organisationen; mellan olika processer, 

avdelningar och människor (Bergman & Klefsjö, 2002; Oakland, 2008).  

3.1.1 Kvalitetsledningssystem 

Flera författare, däribland Dale et al (2007), Oakland (2008) och till viss del även Bergman & Klefsjö 

(2002), använder termen "Total Quality" för att beskriva en organisation med fokus på kvalitet i alla 

nivåer av organisationen. För att styra detta kvalitetsarbete används ett kvalitetsledningssystem eller 

liknande där organisationens uppbyggnad kring kvalitet definieras. Målet är att förändra företagets 

kultur mot en mer kvalitetsinriktad och kundfokuserad kultur. Dock är det värt att påpeka att dessa 

författare gör sina jämförelser med organisationer som förlitar sig på inspektioner i efterhand och 

som saknar systemsynsättet. 

Bergman & Klefsjö (2002) beskriver ett kvalitetsledningssystem som de kallar för Total Quality 

Management, TQM. I centrum för detta arbete finns kunden och, enligt deras tolkning, utgörs TQM 

sedan av ytterligare fyra hörnstenar: processfokus, faktabaserade beslut, ständiga förbättringar samt 

möjliggör för delaktiga medarbetare (Figur 4). Om arbetet ska lyckas krävs även engagemang från 

ledningens sida. Målet med TQM är, som Bergman & Klefsjö (2002, s.49) uttrycker det, att "skapa 

ökad extern och intern kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång". De poängterar också att det 

handlar om ett system som ska samverka för att nå målet. Även Dale et al (2007) beskriver idén om 

TQM och betonar att det handlar om ett kvalitetsledningssystem för hela organisationen, på alla 

nivåer. 

 

Figur 4 Hörnstenarna i TQM. Bergman & Klefsjö (2002) s.35. 

En viktig hörnsten inom TQM är den om ständiga förbättringar. För att kunna hänga med när 

kundkraven ökar och nya teknologier kommer, krävs att processerna och produkterna förbättras. 
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Även kostnadsaspekten motiverar till sådant arbete då kostnaderna för brister (och andra indirekta 

kostnader) minskar. Utgångspunkten för ständiga förbättringar är, enligt Bergman & Klefsjö (2002, s. 

41), att det alltid finns ett sätt att få "högre kvalitet till en lägre kostnad". De påpekar också att både 

stora och små förbättringar ryms i begreppet ständiga förbättringar. Inom den ständiga förbättringen 

ingår även att ta vara på den information som fås när fel sker för att förebygga uppkomsten av 

framtida fel. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

Inom TQM ingår också att alla medarbetare får chansen att vara delaktiga i beslut och 

förbättringsarbete. Bergman & Klefsjö (2002) beskriver att detta kan göras på olika sätt, bland annat 

genom att skapa grupper med ansvar för förbättringar. Enligt Dale et al (2007) bidrar även kunskap 

om hur företaget fungerar till att öka potentialen för delaktighet. Angående delaktighet och ansvar, 

så skriver Oakland (2008) att kvalitetsansvaret inom processerna ska ligga hos operatörerna och att 

de måste få de verktyg som krävs för att kunna upptäcka och åtgärda problemen. Han anser att 

kvalitetsavdelningens roll är att stödja operatörerna i deras arbete.  

Faktabaserade beslut innebär att besluten inte ska grundas på slumpmässiga faktorer eller 

gissningar. Därmed måste fakta som rör processer, produkter och kunder samlas in. Dessa fakta 

måste sedan analyseras för att slutsatser ska kunna dras. Här kan statistiska metoder vara 

användbara. Senare presenteras också ett antal förbättringsverktyg som lämpar sig till analyser av 

data. (Bergman & Klefsjö, 2002)  

I en traditionell organisation går kommunikationen ”tjänstevägen”: vertikalt inom funktionen och 

tvärfunktionellt mellan chefer. Målet är att få beslutsfattandet långt ner i organisationen och på så 

sätt minska kostnaderna och höja motivationen (Bruzelius & Skärvad, 2004). Både Deming (1994) och 

Liker & Meier (2006) har likande åsikter att ge arbetarna större ansvar och utveckla ledarskap istället 

för övervakning. Även överblick och helhetssyn ökar med plattare organisation, finns det dessutom 

ett utarbetat informationssystem så kommer arbetet styras mer horisontellt snarare än vertikalt. 

Liker & Meier (2006) beskriver att Toyotas tankesätt utgår från att produktionscheferna inte enbart 

ska hålla ordning utan även hantera personlig utveckling samt fungera som mentor för 

arbetsgrupperna. Ett av målen inom Toyota är att fördela ut ansvaret på så låg nivå som möjligt, 

enligt dem.  

3.1.2 Processer och processledning 

Som redan nämnts, är processen ett centralt begrepp inom kvalitetsledning. Definitionsmässigt 

består en process av ett antal inkommande parametrar som transformeras till ett antal utgående 

parametrar genom olika aktiviteter. Den har en tydlig början och ett tydligt slut samt att den är 

återkommande. I en produktionsprocess kan in-parametrarna bestå av råmaterial medan ut-

parametrarna är färdiga produkter. Även information och resurser av olika slag kan ingå i processen. 

Centralt är dock att processerna skapar värde för en kund, se Figur 5. (Bergman & Klefsjö, 2002) 
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Figur 5 Definition av en process med en uppdragsgivare(kund) och en uppdragstagare(leverantör). Bild inspirerad av 
Bergman & Klefsjö (2002, s239) 

Det processfokus som finns i kvalitetsarbetet innebär att organisationerna identifierar sina processer, 

vilka kunder dessa har samt hur de ska uppfylla kundens behov. Bergman & Klefsjö (2002) förklarar 

det på så sätt att fokus flyttas från produkterna till processerna (hur produkterna tillverkas). Detta 

processfokus, tillsammans med kravet på ständiga förbättringar, mynnar också ut i begreppet 

processledning.  

Målet med processledning, enligt Oakland (2008), är att förhindra defekter från att produceras, att 

fel uppstår och slutligen att det allmänna slöseriet förhindras. Han poängterar att målsättningen är 

att eliminera fel fullständigt och om detta mål saknas kommer det aldrig att uppfyllas. Inspektioner 

som sker i slutet av produktionen är, enligt honom, ett slösaktigt försök att säkra kvalitet mot kund. 

Detta gäller inte enbart i produktion utan även exempelvis på kontor där genomfört arbete 

kontrolleras innan det sänds iväg.  

Det traditionella upplägget av en organisation med tydlig funktionell struktur kan bidra till att 

målfokuseringen hamnar inom den egna avdelningen (Oakland, 2008). I vissa fall definieras 

funktionella delar av organisationen som processer vilket är fel då det inte finns några tydliga 

kunder/leverantörer (Bergman & Klefsjö, 2002). Det är viktigt att ha en tydlig bild av de faktiska 

processerna i organisationen. Målet är att få hela organisationen att fokusera mot processen istället 

för den egna avdelningens mål och på så sätt få en mer öppen organisation med bättre 

kommunikation mellan avdelningarna (Oakland, 2008). Detta diskuteras också av Deming (1994) där 

en av hans 14 punkter förespråkar rivandet av barriärer mellan avdelningar.  

För att styra processer presenterar Juran (1989) en generell återkopplingsloop. Denna loop fungerar 

på så sätt att en "sensor" utvärderar processens nuvarande prestanda och en jämförelse mellan 

denna prestanda och den önskade prestandan utförs. Beroende på resultatet genomförs sedan en 

handling på processen så att den når upp till målen. Denna loop gäller för alla typer av processer och 

begreppet "sensor" används för att förklara att någonting samlas in oavsett om detta sker via 

manuella metoder eller tekniska. (Juran, 1989) 

Bergman & Klefsjö (2002) presenterar en breddad beskrivning som fungerar i samband med TQM. 

Deras beskrivning utgår från att arbetssättet är uppdelat i ett antal faser som ska gås igenom. De 

första två faserna handlar om att skapa förutsättningar för förbättringar (utse ansvariga för 

processens utveckling) samt att förstå processen genom dokumentation. I denna modell itereras 

sedan de två efterföljande faserna då processen observeras och förbättringarna genomförs ur ett 

helhetsperspektiv. I Figur 6 beskrivs de faserna som Bergman & Klefsjö tar upp. I de två sista faserna 

har även Jurans återkopplingsloop inkluderats då denna modell syftar just till att observera och, 

baserat på resultatet, vidta åtgärder. 
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Figur 6: Processledningens ingående delar. Figur baserad på Bergman & Klefsjö (2002, s243) och Juran (1989, s146) 

I ett idealt fall anser Juran (1989) att processerna borde styras av individer och att dessa individer får 

möjlighet att påverka processen i den riktning som krävs för att möta kraven på densamma. Även de 

olika stegen inom återkopplingsloopen (fas 3 och 4 i Bergman & Klefsjös modell) ska delegeras ut till 

personalen vid processen. De får då ett ägandeskap över processen samt är ansvarig för dess resultat 

samtidigt som att problem uppmärksammas snabbare. Även Oakland (2008) argumenterar för detta. 

Han skriver att förutsättningarna för att cheferna ska ha kontroll över processerna grundar sig på om 

de har byggt upp ett system där de anställda har de verktyg som krävs för att styra dem. 

En av förutsättningarna för att personalen ska kunna styra en process är att de kan justera den för att 

resultatet ska nå upp till kvalitetsmålen. Juran (1989) beskriver tre huvudpunkter som måste vara 

uppfyllda för att göra detta möjligt. 

 Varje produktkaraktäristik måste kunna kopplas till en processparameter men inte fler. 

 Det måste finnas möjlighet att justera dessa processparametrar. 

 Förhållandet mellan en förändring i processparametrarna och dess resultat på produkten 

måste vara känd. 

 Juran nämner dock ett antal svårigheter med detta ägandeskap över processen. En av dessa 

svårigheter är när mätningarna inte kan ske i realtid, till exempel om mätningar endast sker på 

färdiga produkter och inte efter varje steg eller att produkterna måste skickas iväg till laboratorium. 

Just att låta laboratoriet utföra rena produkttester kan innebära riskfyllda väntetider. Därför kan 

enklare tester utföras av personalen i anslutning till processen och laboratoriets uppgift blir att 

utvärdera dessa tester. (Juran, 1989)  
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Angående observationsfasen (Figur 6), så skriver Bergman & Klefsjö (2002) att fakta om hur 

processen har betett sig ur ett historiskt perspektiv måste utnyttjas. Detta är något som även 

Oakland (2008) hävdar då han menar att data ska vara grunden för beslut och åtgärder. Bergman & 

Klefsjö (2002) beskriver att detta kräver mått på resultatet vilka ska vara relaterade till företagets 

förbättringsambitioner, exempelvis kundtillfredställelse, resursförbrukning och tidhållning. 

För att undvika förhastade slutsatser måste en kunskap om variation finnas, enligt Bergman & Klefsjö 

(2002). Variationen innebär att två produkter producerade inom samma process aldrig är identiska i 

och med att egenskaperna varierar. Montgomery (2009) menar att denna variation bidrar till en 

osäkerhet kring vilka egenskaper slutprodukten kommer att få. En minskning av denna variation 

leder då, enligt honom, till en förbättring av processen och därmed produktens kvalitet, vilket är 

målet med statistisk processtyrning, SPS. 

3.1.3 Engagemang och motivation 

Det som påverkar individen i en organisation är bland annat arbetsgruppen, arbetsuppgifterna och 

personliga förhållanden. Hur personer beter sig i en organisation beror på attityder som utgörs av 

känslor, föreställningar och beteendemönster riktat mot någon eller något. Attityder är varaktiga 

men påverkas av yttre omständigheter så som media och andra personer i omgivningen. (Bruzelius & 

Skärvad, 2004) 

Bruzelius & Skärvad (2004) definierar motivation som drivkraft till handling, och individen är 

motiverad då det finns krav eller önskemål som driver personens arbete i en viss riktning. De 

drivkrafter som diskuterats flitigast inom psykologin är: 

 Öka statusen genom förvärv, antingen erfarenhet eller materiella tillgångar.  

 Skapa sociala relationer som kännetecknas av omtanke och engagemang. 

 Lära och utveckla sig själv 

 Värna om det som finns i vår omgivning, anhöriga, våra idéer och våra resurser 

(Bruzelius & Skärvad, 2004) 

För att öka motivationen i en organisation diskuterar Dale et al. (2007) några av följande ämnen, 

kundfokusering, lagarbete samt insikt och kunskap om verksamheten där kundfokuseringen är viktig 

då den skapar drivkraft i rätt riktning. Anställda som inte har direkt kontakt med externa kunder 

uppmuntras till att se kollegerna i nästa steg i tillverkningskedjan som sina kunder och inse 

kopplingen däremellan till de externa kunderna. På detta vis skapas en mer kunddriven tillverkning.  

Otillräcklig kunskap om organisationen och dålig kommunikation från ledarna kring deras avsikter 

kan leda till sämre motivation och gör det svårare att samarbeta inom organisationen. Det är även 

viktigt att involvera personalen i beslutsprocessen och på så vis öka motivation och acceptans för 

förändringar. Bruzelius & Skärvad (2004) skriver att deltagande i större och viktiga projekt samt 

ansvar också kan fungera motiverande. 

Bergman & Klefsjö (2002) beskriver ett antal teorier om motivation. En av dessa teorier, flytteori, 

handlar om att hitta en balans mellan utmaning och förmåga. När hela förmågan används för att 

klara av utmaningen fås en känsla av tillfredställelse och en personlig utveckling kan ske enligt denna 

teori. En viktig detalj är också att en omedelbar, kontinuerlig återkoppling sker under hela 

aktiviteten. (Bergman & Klefsjö, 2002) 
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Även styrningen av processerna ska helst kopplas till individer, vilket redan har nämnt i kapitlet om 

processer. Juran (1989) menar att grundbulten för motivation är att individen får ägandeskap över 

processen och blir ansvarig för dess resultat.  

Ett tänkbart problem med motivationen som Juran (1989) nämner är viljan att relaterat till 

specifikationerna. Motivationen bland de anställda är troligtvis hög när det gäller att producera 

produkter som motsvarar det verkliga kundbehovet men när deras uppgift blir att producera 

produkter som uppfyller mer frikopplade specifikationer kan det bli problem. Det viktiga i detta 

sammanhang är att visa hur specifikationerna passar in i det behov som kunden har. (Juran, 1989) 

3.2 Lean Production 
Begreppet lean utgår, i denna rapport, ifrån Toyotas sätt att arbeta och Toyota Production System.  

Womack & Jones (2003) beskriver att grunden i Lean-tänkandet är att skapa mer värde för kunden 

med så få resurser som möjligt. Enligt Liker (2004) utgår Toyota från att eliminera olika typer av 

slöseri för att koncentrera resurserna på värdeskapande aktiviteten för kunden. Han beskriver åtta 

typer av slöseri: överproduktion, väntetider, onödiga transporter, överbearbetning, lager, onödiga 

rörelser, defekter och oanvänd kreativitet. De sju första slöserierna är dem som Toyota har definieras 

och den sista punkten är Likers eget tillägg.  

3.2.1 Toyotas tankesätt 

Det grundläggande tankesättet som ligger bakom Toyotas produktionssystem kan beskrivas utifrån 

14 principer, som Liker (2004) har sammanställt. Dessa principer ingår i fyra olika huvudgrupper, vilka 

är beroende av varandra likt en pyramid där de lägre grupperna krävs för att en högre ska vara 

möjlig, se Figur 7.  

 

Figur 7: Toyotas tankesätt enligt Liker (2004, s6) 

Den första delen av principerna, filosofin, utgör basen i Toyotas tankesätt. Denna är baserad på ett 

långsiktigt tänkande kring vilken mening som företaget ska uppfylla i ett större perspektiv samt hur 

företaget ska bidra till ett bättre samhälle bland annat. Företaget ska ha en mening som är större än 

att tjäna pengar i grunden. (Liker, 2004) 

Nästa del i tankesättet handlar om processen samt hur denna ska utformas. Målet med processernas 

utformning är att ett kontinuerligt enstycks-flöde uppnås vilket synliggör problemen genom att flödet 

stannar. För att undvika överproduktion ska också pull-system användas, där det verkliga behovet 
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avgör vad som ska produceras och lager undviks. Här finns också ett fokus på att producera rätt 

genom att förhindra uppkomst av fel (Poka Yoke) samt att standardisera som en utgångspunkt för 

ständiga förbättringar. En av principerna handlar om visualisering för att, på ett enkelt sätt, kunna 

avgöra om processen fungerar som avsett eller ej (exempelvis om standarder följs och så vidare). 

Utöver detta ingår också att den utrustning som används är väl testad och syftar till att stödja 

personal och process. (Liker, 2004) 

Den tredje delen i tankesättet handlar om människan. Dessa principer fokuserar på att få människor 

att växa genom utmaningar och möjligheter till förbättring. (Liker, 2004) 

De sista principerna ryms inom problemlösningsdelen. Förståelse av processen är ett gemensamt 

tema och en princip säger att denna förståelse är baserad på "gå och se". Detta innebär att 

kunskapen kommer från vad som kan ses rent visuellt samt att basera beslut på egen kunskap, inte 

andras (eller datorers). Besluten ska också vara genomtänkta och alternativen ska vara väl 

undersökta. Slutligen ska också företaget utgå från att reflektera kring händelser som skett samt 

ständigt förbättra sig. (Liker, 2004) 

3.2.2 Ny teknik & automation 

Toyota kan ses som relativt restriktiva med ny teknik då det är viktigt för dem att dessa är väl 

beprövade. I anslutning till maskinella processer och automation så kan det också finnas problem 

med att införa ständiga förbättringar i dessa typer av processer jämfört med manuella processer.  

Dessa maskinella processer tenderar också att vara mer inflexibla när det gäller andra förändringar i 

processen, kanske relaterade till flödet. Eftersom Toyota sätter sina principer främst ersätter de 

hellre processen med en manuell hantering än att denna ska riskera deras princip om ständiga 

förbättringar. Det handlar också om att se processen utifrån kundens perspektiv och om den nya 

tekniken skapar värde för kunden. (Liker, 2004; Liker & Meier, 2006) 

Liker (2004) skriver också att Toyota ser risker med att använda datorskärmar i produktionen då de 

gör att personalen förlorar fokus på processen. Mycket datorhantering kan även påverka lagarbetet 

som är en stor del i TPS. Det viktiga i sammanhanget är att datorsystemet ska stödja personalen och 

processerna och om syftet med skärmarna är att bidra till det visuella systemet genom att lyfta fram 

och synliggöra problem så ser han inga hinder för det.  

Även olika problem med ett för stort fokus på IT-system kan beskrivas. Till att börja med så finns en 

risk att själva IT-processen hamnar i fokus istället för den producerande processen. Sedan finns en 

risk att folk slutar att tänka och blir beroende av de resultat som IT-systemet ger. Allt detta bidrar till 

olika former av slöseri. (Liker & Meier, 2006) 

3.2.3 Faktabaserade beslut & förbättringar 

Liker (2004) beskriver att det finns ett stort fokus på att beslut ska vara faktabaserade. Dessa fakta 

kommer från principen kring "gå och se" och betyder helt enkelt att personen ska se och uppleva 

problemet och processen själv istället för att förlita sig på annan information. Inom Toyota är det 

även operatörerna/montörerna som utför tyngdpunkten av problemlösningen eftersom de känner 

till processen bäst. Sedan är det också så att det är dessa anställda som är viktigast eftersom det är 

de som skapar värdet för kunden. Liker (2004) beskriver att alla andra positioner egentligen fungerar 

som stöd för dessa. (Liker, 2004) 
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I anslutning till förbättringsarbete och problemlösning diskuterar Liker & Meier (2006) kring Six Sigma 

och statistiska metoder. De skriver att Six Sigma kan vara användbart i rätt händer. Det finns dock ett 

antal risker med att bedriva Six Sigma i anslutning till Lean: 

 Det är lätt att fokus hamnar på den statistiska hanteringen istället för på processen som ska 

förbättras. 

 Black Belt har hög kunskap om statistiska metoder men det finns en risk att kunskapen 

brister när det kommer till processen. 

 Black Belt har för stor frihet och det kan ibland bli ett tekniskt ingenjörsprojekt utan 

inblandning av övrig personal. 

 Resultatet saknar ägare och de föreslagna implementeringarna brukar försvinna med tiden. 

 Six Sigma saknar bakomliggande filosofi. 

 Om resultatet från Six Sigma inte bygger på Lean-idéerna så kan den långsiktiga kostnaden bli 

hög, trots att ett av målen med Six Sigma är att sänka denna. Det händer även att Six Sigma-

projekten kommer fram till sådant som redan förbättrats. 

Toyota vill ha sin fakta i den enklaste form som är möjlig och istället för att lösa problem med Six 

Sigma och SPC används olika Lean-verktyg. (Liker & Meier, 2006) 

Womack & Jones (2003) framhäver att processerna ska förbättras ständigt, mot perfektion. Ett par 

exempel på motsatsen tas upp, till exempel när processerna har blivit "tillräckligt" förbättrade och 

att det från och med då endast handlar om att behålla det rådande läget. Förbättringarna ska ske i 

oändligt antal steg för att det ska passa in i Lean. Dock ska det poängteras att det är hela värdeflödet 

som ska förbättras. De skriver också att en organiserad hantering av förbättringarna, till exempel att 

göra ett fåtal projekt åt gången för att verkligen slutföra dem, kan vara bra just för att undvika att få 

väldigt många förbättringsverksamheter samtidigt med resultatet att det blir brist på resurser till 

dem alla. (Womack & Jones, 2003) 

Liker & Meier (2006) skriver att varje process (ner till individuell maskin eller liknande) ska ha en 

målsättning om vad som ska förbättras inom denna. Dessa målsättningar kan exempelvis utgöras av 

att minska andel defekter, minska cykeltid, minska mängd PIA (produkter i arbete) eller liknande. 

(Liker & Meier, 2006) 

3.3 Allmänt om Statistisk Processtyrning 

3.3.1 Beskrivning av SPS 

Statistisk processtyrning härstammar från 1924 då Walter A. Shewhart utvecklade det första 

styrdiagrammet (Shewhartdiagram). Inom Bell Telephone Laboratories, där Shewhart arbetade, 

utvecklades sedan metoden ytterligare. Under Andra Världskriget kom SPS att användas av flera 

företag och organisationer även utanför Bell/Western Electric och fick en bredare acceptans inom 

tillverkningsindustrin. (Montgomery, 2009) 

Bergman & Klefsjö (2002) beskriver att statistisk processtyrning (SPS) går ut på att minska 

variationerna genom att hitta variationsorsakerna för att förbättra processen och därigenom 

kvaliteten på produkten. I Montgomerys (2009, s. 6) beskrivning av SPS finns en kvalitetsdefinition 

som kopplar samman kvalitet och variabilitet i form av "Quality is inversely proportional to 

variability". Med denna definition förklarar han att minskad variation ger högre kvalitet, vilket är 
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utgångspunkten i SPS. För att beskriva variabilitet används statistiska metoder. För mer ingående 

beskrivning av den statistiska bakgrunden till SPS se Bilaga 1. 

För att hitta orsakerna till den variation som finns, använder SPS ett antal verktyg (Montgomery, 

2009; Bergman & Klefsjö, 2002). Dessa verktyg presenteras under rubriken 

Kvalitetsverktygen/förbättringsverktygen och är generella. Dessa verktyg kan, enligt Oakland (2008), 

användas för alla typer av arbeten. Han poängterar dock att SPS är en strategi för minskad variation, 

och inte enbart en samling verktyg. 

Juran (1989) skriver att de statistiska metoderna är väldigt användbara och vissa problem går inte att 

lösa utan dem. När de anställda också får utbildningar i statistik ökar även förståelsen av hur 

processen och produkterna fungerar. De risker som han anser finns, vilket han delar med Oakland 

(2008), är dock att företaget kan få ett alltför stort fokus på verktygen istället för att utgå från 

problemen.  

Ur ett kvalitetsledningsperspektiv, förklarar Oakland (2008) sin syn på vad som krävs för att SPS ska 

fungera. Han utgår från sin tolkning av "Total Quality", vilken innebär att varje del av organisationen 

har en kund med krav som ska mötas. För att uppnå detta anser han att det krävs tre 

nödvändigheter: ett kvalitetsledningssystem, verktyg och grupper för förbättringsarbete. 

Förutsättningen för att SPS ska fungera är att kvalitetsledningssystemet är väl underbyggt och där 

alla huvuddelar (processer) i organisationen ingår. SPS driver den kontinuerliga förbättringen genom 

att ständigt söka ett bättre resultat från processerna och siktar därmed på att resultera i åtgärder för 

att minska variationen i processerna även om processernas resultat ligger inom 

specifikationsgränserna. (Oakland, 2008) 

När det gäller den data som samlas in så måste den ha ett syfte redan vid insamlingen, detta för att 

få pålitlig data som speglar processen. Den typ av data som Oakland föreslår är direkta mätvärden 

istället för att enbart kontrollera mot specifikationer, eftersom pålitligheten i data relaterad till test 

mot specifikationerna (defekt eller inte) tenderar att vara lägre. (Oakland, 2008) 

3.3.2 Variation & Stabilitet 

I alla produktionsprocesser finns en naturlig variation (eller slumpmässig variation) och denna 

kommer alltid att existera. Denna oundvikliga variation ser ut som att den uppträder helt 

slumpmässigt och den är en del av processens normaluppförande. Om ett system endast uppvisar 

denna typ av oundviklig variation betecknas processen som en stabil process. Orsakerna till denna 

typ av variation utgörs av väldigt många, små faktorer som är svåra att hantera direkt (den engelska 

termen på dess orsaker är "common causes"). Oakland (2008) skriver att det inte går att hitta 

grundorsakerna till denna typ av variation och att processen måste förändras om den naturliga 

variationen ska påverkas. (Montgomery, 2009; Bergman & Klefsjö, 2002) 

Det finns dock andra typer av variationer. Dessa variationer kan orsakas av felaktiga inställningar, 

mänskliga misstag och defekter i inkommande material. Denna typ av variation avviker oftast klart 

från den naturliga variationen och brukar, enligt Bergman & Klefsjö (2002), betecknas som utskiljbar 

variation med urskiljbara orsaker (eller "special causes" på engelska). Eftersom denna variation 

avviker från den naturliga kan det också ses som en verklig förändring i processen, enligt Oakland 

(2008). När det finns urskiljbara orsaker i processen brukar processen betecknas som att den är 

instabil. (Montgomery, 2009; Bergman & Klefsjö, 2002) 
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För att förtydliga begreppet stabilitet kan Shewharts (1980) definition användas. Han beskriver 

stabilitet som förmågan att utifrån historiska data, kunna förutse hur en process kommer att bete sig 

med en viss sannolikhet. Utifrån detta delar han sedan upp variationens orsaker i olika delar, de som 

inte påverkar förutsägbarheten respektive de som gör det. (Shewhart, 1980) 

Även i testutrustning och i de rutiner som utförs finns det variationer. Denna typ av variation adderas 

till processens totala variation (Oakland, 2008).  

Oakland (2008) rekommenderar att alla accepterar den naturliga variationen och koncentrerar sina 

handlingar på de utskiljbara orsakerna. Om energi ägnas på den naturliga variationen kommer 

mycket arbete att läggas ner samtidigt som resultatet förändras lite (eller till det värre). Om de 

urskiljbara orsakerna åtgärdas kan dock potentialen för en variationsminskning vara stor vilket ger en 

mer förutsägbar produktion. (Oakland, 2008) 

Det finns även en annan källa till varians. Om en process justeras för ofta, kanske efter individuella 

mätningar, kan variansen i processen öka. Denna typ av justeringar kallas för "tampering", att 

överjustera processen. När väl processen börjar visa denna ökande varians finns en risk att ännu 

hårdare toleranser sätts och tätare kontroller utförs vilket riskerar att introducera ännu mer 

variation. (Oakland, 2008) 

SPS syftar till att hitta de urskiljbara orsakerna och eliminera dessa för att på detta sätt få en stabil 

process. Dock kommer även en stabil process att bli oförutsägbar tillslut, då urskiljbara orsaker 

uppstår och påverkar processen. En av huvuduppgifterna för SPS är då att upptäcka detta skifte och 

möjliggöra för åtgärder genom att övervaka processen och larma vid urskiljbar variation. Till detta 

används styrdiagram som är ett av kvalitetsverktygen som ingår i SPS. Just styrdiagram kan också 

användas för att analysera processen med avseende på kapabilitet (Kapitel 3.4) och allmän 

processförbättring. (Montgomery, 2009) 

3.3.3 Kvalitetsverktygen/förbättringsverktygen 

Det finns ett antal problemlösningsverktyg för att få stabila processer och underlätta problemlösning 

som flera källor nämner (Dale et al, 2007; Bergman & Klefsjö, 2002; Oakland, 2008; Montgomery, 

2009). Bergman & Klefsjö (2002) presenterar dem som de 7 förbättringsverktygen och de beskrivs 

nedan.  

De sju förbättringsverktygen som presenteras här är de som Bergman & Klefsjö (2002) nämner: 

histogram, datainsamling, Paretodiagram, Ishikawadiagram, stratifiering, spridningsdiagram och 

styrdiagram.  

Histogram 
Histogram är en av flera metoder för att presentera data och visas i 

Figur 8. För kontinuerlig data innebär histogrammet att data delas upp 

i olika intervall (klasser) och presenteras som stapeldiagram med 

avseende på antal förekomster, alternativt den kumulativa frekvensen, 

inom varje intervall. Valet av antal klasser är viktigt eftersom det 

påverkar mängden information som histogrammet kan ge. 

(Montgomery, 2009)  

Figur 8: Histogram. Bild 
från Bergman & Klefsjö 
s.134 
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Inom gruppen histogram brukar även andra typer av datapresentation höra till, bland annat stam-

blad-diagram och box-diagram. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

 

Datainsamling ("Check sheet") 
Bergman & Klefsjö (2002) anser att datainsamling är en av de viktigaste 

delarna i kvalitetsarbetet och där data måste vara korrekt insamlad och 

relevant för problemet. Metoder för datainsamling kan vara checklistor 

och strecktablåer, se Figur 9 för ett exempel. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

 I dessa strecktablåer räknas sedan förekomsten av, till exempel, olika typer 

av defekter vid olika tider. (Montgomery, 2009) 

 

Paretodiagram 
Montgomery (2009) beskriver Paretodiagrammet som ett histogram där 

klasserna (attribut) är sorterade med avseende på frekvensen, se Figur 10. 

Det finns många typer av Paretodiagram där vissa enbart visar frekvensen 

för varje klass men där andra också innehåller en presentation av den 

kumulativa frekvensen i form av en extra graf.  

 

Ishikawadiagram ("Cause-and-effect diagram") 
Ishikawadiagrammet, se Figur 11, används för att underlätta analysen av 

ett problem. Det är ett formellt verktyg för problemlösning och syftar till 

att hitta underliggande potentiella orsaker. (Montgomery, 2009) 

 

Stratifiering 
Detta innebär att data delas upp i separata grupper och presenteras var för 

sig i egna diagram, vilket illustreras i Figur 12. På detta sätt kan skillnaderna 

mellan grupperna analyseras på ett enkelt sätt. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

 

Spridningsdiagram 
I denna typ av diagram jämför man två olika variabler för att se om de 

uppvisar någon typ av relation, se Figur 13. Termen som används är 

korrelation vilket innebär att två variabler är beroende av varandra, eller i 

alla fall uppvisar en relation i spridningsdiagrammet. Risken med 

spridningsdiagram är att ett uppvisande av korrelation mellan två variabler 

inte nödvändigtvis innebär att dessa två variabler påverkar varandra direkt, 

utan orsaken kan ligga i okända variabler som påverkar båda. (Montgomery, 

2009) 

Figur 9: Datainsamling 
(Bergman & Klefsjö, 2002) 

Figur 10: Paretodiagram 
(Bergman & Klefsjö, 2002) 

Figur 11: Ishikawadiagram 
(Bergman & Klefsjö, 2002) 

Figur 12: Stratifiering 
(Bergman & Klefsjö, 2002) 

Figur 13: Spridningsdiagram 
(Bergman & Klefsjö, 2002) 



23 

Styrdiagram 

Ett styrdiagram, se Figur 14, presenterar data relativt en tidsaxel. Oftast 

utgörs dessa data av medelvärden eller spridningsmått av något slag. I 

styrdiagrammet finns också inlagda styrgränser som avgör om processen är 

styrbar eller ej samt för att upptäcka förändringar i processen. Syftet med 

styrdiagram är att underlätta arbetet mot en stabil process, upptäcka 

förändringar i en stabil process samt att tydliggöra så att felaktiga åtgärder 

undviks (exempelvis överjustering). (Bergman & Klefsjö, 2002) 

3.3.4 Koppling mellan standard och SPS 

I detta examensarbete är det framförallt två standarder som är intressanta att granska närmare: ISO 

9001 och ISO/TS 16949. Dessa två standarder handlar om hur ett kvalitetsledningssystem ska byggas 

upp och många av de större kunderna ställer krav på sina leverantörer att de är certifierade enligt 

dessa standarder, främst ISO 9001. Just ISO/TS 16949 är specifik för fordonsbranschen och innehåller 

mer detaljerade krav än vad ISO 9001 gör. De detaljer som är relevanta för detta examensarbete går 

igenom nedan. Detta handlar framför allt om mätningar och de ämnen som går att relatera till SPS. 

Informationen är tagen från respektive standard.  

I ISO 9001 finns riktlinjer för hur ledningen bör agera i kvalitetsfrågor. I en sammanfattning gjord av 

Bergman & Klefsjö (2002, s.269) beskrivs bland annat att ”Högsta ledningen skall säkerställa att 

kvalitetsmål är upprättade som är mätbara och står i överensstämmelse med kvalitetspolicyn, 

inklusive åtagande om ständiga förbättringar”. Men i vissa företag når inte arbetet ända upp till 

ledningen utan ISO 9001 blir endast ett verktyg för kvalitetsavdelningen (Dale et al., 2007). 

SS-EN ISO 9001:2008 

ISO 9001 ingår i 9000-serien och innehåller de krav som en organisation måste uppfylla för att bli 

certifierad. Det kvalitetsledningssystem som beskrivs som Offensiv kvalitetsutveckling eller TQM 

motsvarar i stort de grundläggande idéer som finns i denna standard, enligt Bergman & Klefsjö 

(2002). Den följande informationen använder standarden som källa. 

Standarden rekommenderar att ett ledningssystem utvecklas med ett processfokus. Detta synsätt 

innefattar att förstå och uppfylla krav, inse behovet att fokusera på värdeskapande aktiviteter, se 

processernas prestanda och verkan samt att ständigt förbättra processerna baserade på objektiva 

mätningar. 

I standarden ställs det krav på att processerna måste övervakas och när det är lämpligt mätas. 

Processerna ska sedan analyseras mot de kriterier som ställts upp kring processen och detta ska visa 

hur bra processen är på att producera avsett resultat. Nödvändiga åtgärder ska sedan genomföras 

för att åstadkomma planerade resultat och ständig förbättring. 

I anslutning till produktion av varor och tjänster beskriver standarden att produktionsstyrningen ska 

uppfyllas genom att tillgängliggöra information om vilka egenskaper produkten ska ha, hålla 

arbetsinstruktioner tillgängliga, lämplig utrustning för situationen, använda utrustning för 

övervakning och mätning, genomföra övervakning och mätning samt lite annat relaterat till 

verksamheter efter produktion.  

Figur 14: Styrdiagram 
(Bergman & Klefsjö, 
2002) 
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Det ska också gå att, där det är möjligt, kunna identifiera produkten i alla produktionssteg. 

Produktens status ska kunna följas med avseende på övervakning och mätning under alla 

produktionssteg. Även spårbarhet ska, där det krävs, erhållas (och styra den enskilda identifikationen 

av produkten) och dokumentation sparas.  

Under kraven för mätning, analys och förbättringar beskrivs att organisationer ska införa de 

processer som krävs för övervakning och mätning. Detta för att säkerställa att produkten motsvarar 

kraven, ledningssystemet motsvarar uppställda krav samt att kvalitetsledningssystemet ständigt 

förbättras. Det finns också krav på att produktens egenskaper övervakas och mäts. 

ISO/TS 16949:2009 

Denna standard är riktad direkt till fordonsindustrin och dess komponenttillverkare. Standarden 

fungerar som komplement till ISO 9001 och ställer specifika krav inom olika områden. Grunden är 

detsamma som ISO 9001. Källan som används nedan är standarden självt. 

För nya tillverkningsprocesser ställs det krav på att dessa ska undersökas med avseende på 

processduglighet. Målen för duglighet, tillförlitlighet, underhållsmässighet och tillgänglighet ska 

dokumenteras. 

Standarden ställer också krav på att produkten övervakas och mäts för att verifiera att kraven är 

uppfyllda. Även en fullständig uppmätning och verifiering ska utföras för varje produkt enligt vad som 

bestämts i styrplanen (intervall och så vidare). 

Ett annat krav som ställs är relaterat till förbättringsarbetet av tillverkningsprocesserna. Här säger 

standarden att detta arbete ska vara baserat på styrning och minskning av variation bland 

produktegenskaper och processparametrar. 

3.4 Kapabilitet 
Process kapabilitet (eller duglighet) beskriver processens förmåga att producera detaljer enligt 

specifikation (och med avseende på en storhet). Det innebär att processens variation analyseras 

relativt de krav som finns på produkten. (Montgomery, 2009) 

En metod att analysera kapabiliteten är med hjälp ett histogram, där en viss kvalitetsegenskap 

analyseras med avseende på dess frekvens. Denna metod har fördelen att den ger en tydlig, visuell 

bild av processen. (Montgomery, 2009) 

Kapabiliteten kan också uttryckas genom, vad Bergman & Klefsjö (2002) kallar för duglighetsindex. 

3.4.1 Duglighetsindex 

Duglighetsindex skrivs som    och definieras på följande sätt: 

    
       

  
 

Montgomery, 2009, s. 351 

I denna formel är USL övre specifikationsgräns, LSL undre specifikationsgräns och   

standardavvikelsen.    uttrycks i en siffra som visar hur bra processen är i relation till 

specifikationsgränserna, dock tas ingen hänsyn till var medelvärdet har för position i relation till 
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specifikationsgränserna vilket medför att    kan tolkas som den potentiella kapabiliteten 

(Montgomery, 2009). Ett duglighetsindex som tar hänsyn till medelvärdets position är    . Detta 

kallar Bergman & Klefsjö (2002) för ett korrigerat duglighetsindex. Jämfört med    kan     ses som 

ett mått på faktisk kapabilitet (Montgomery, 2009).  

        
      

  
  
     

  
  

Montgomery, 2009, s.355 

Som synes, så tillkommer medelvärdet   i denna formel. Vid användning så beräknas både    och 

    och om det finns en skillnad mellan dem betyder det att medelvärdet inte är centrerat. Enbart 

    säger dock inte särskilt mycket på egen hand. Ett annat problem med     är att 

standardavvikelsen påverkar dess storlek. Små standardavvikelser ger ett stort     vilket gör det 

svårt att avgöra var processens medelvärde ligger i detalj. (Montgomery, 2009)  

I Fel! Hittar inte referenskälla. illustreras hur     ändras med medelvärdets position inom gränserna 

samtidigt som spridningen är konstant. Observera skillnaden mellan    och     i de olika fallen. 

 

Figur 15: Beskriver sambandet mellan de olika duglighetsindexen. Baserad på Montgomery (2009) 

För att få ett pålitligt resultat är det kritiskt att processen är normalfördelad och statistiskt stabil. 

Data som inte är normalfördelad kan dock transformeras till data med normalfördelning. 

Montgomery (2009) påpekar också att standardavvikelsen som ingår i beräkningarna kommer från en 

uppskattning baserad på provdata vilket även Bergman & Klefsjö (2002) påpekar. Tillsammans med 

eventuella fel och begränsningar i data fås en osäkerhet i det beräknade värdet på kapabiliteten, 

vilket gör att Bergman & Klefsjö (2002) beskriver kapabiliteten som en slumpvariabel med en viss 

fördelning. För att tydliggöra osäkerheterna kring duglighetsindexen kan ett konfidensintervall 

användas. (Montgomery, 2009) 

Den metod för att analysera kapabilitet som Montgomery (2009) förespråkar är att använda 

styrdiagram som bas. Duglighetsindexen används också här men datan kommer från styrdiagrammet, 

vilket underlättar för kontroll av stabilitetsvillkoret. (Montgomery, 2009) 

Om en process inte är stabil kan    (Process performance) och     användas istället för    och    .  
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Montgomery (2009) avråder dock stark från att använda denna typ av beräkning för ostabila 

processer då det är intetsägande. De statistiska egenskaperna för de beräknade värdena går ej att 

fastställa och därmed går det inte att anta hur processen kommer att bete sig i framtiden. Är 

processen stabil kommer    och    ge liknande värde medan en ostabil process kan ge ett kraftigt 

avvikande   . 

En viktig detalj när det gäller processdata och kapabilitet är mätsystemet. Mätsystemet kommer att 

introducera variabilitet i mätdatan trots att denna variabilitet inte finns i processen. Det är därmed 

av stort intresse att veta hur mycket av variansen som faktiskt kommer från mätsystemet. Risken 

med denna typ av varians är att processen ser ut att vara något som den inte är. Detta kan, i sin tur, 

leda till beslut och åtgärder som inte behövs eller som skadar processen. Kapabilitet för mätsystem 

kan sammanfattas i två begrepp: repeterbarhet och reproducerbarhet. Den första har att göra med 

upprepningar av identiska mätningar, medan den andra är kopplad till förändringar i omgivningen. 

För att undersöka detta kan experiment utföras, ett så kallat "gauge R & R"-experiment som utgår 

från ANOVA, en analysmodell som analyserar varians utifrån olika slumpvariablers påverkan. 

(Montgomery, 2009) 

Enligt Bergman & Klefsjö (2002) börjar det bli allt vanligare med kapabilitetsstudier i industrin och 

bör först och främst fokusera på de processer som är i störst behov och de viktigaste parametrarna. 

Studien kan antingen utföras på hela processen då flera parametrar kommer inverka på resultatet 

eller enbart på en maskin. Studeras endast variationen mellan varje enhet talas det om 

maskinduglighet medan processdugligheten ger en bild av hur hela processen presterar(se Figur 16). 

Benämningen korttidsduglighet och långtidsduglighet används också för att beskriva maskin- och 

processduglighet.  

 

Figur 16: Bilden visar på skillnaden mellan maskin- och processspridning. (Bergman & Klefsjö, 2002 s.176) 

En maskinstudie kräver ett homogent material, där provbitarna tas under en kort tidsperiod utan att 

påverka några parametrar, i den mån det är möjligt. 
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Processduglighet studeras i regel över en längre tidsperiod vilket medför vissa risker om spridningen i 

provgruppen används som referens. Spridningen kan vara lika i alla provgrupper medan medelvärdet 

kan avvika kraftigt under samma tidsperiod.   

Krav på kapabilitet som ofta förekommer i industrin varierar mellan 1,33 och 2. Om utfallet är 

normalfördelat och genomsnittsvärdet ligger på målvärdet i mitten av toleransgränserna, innebär ett 

     att det inte produceras mer än 0,002 felaktiga produkter på varje miljon som tillverkas. Ett 

        innebär 60 fel på varje miljon som tillverkas (≈0,006%).  

3.4.2 Förlustfunktion & Specifikationsgränser 

En förlustfunktion beskriver förluster för ett system utifrån en bestämd parameter (Deming, 1994). 

Huvudsyftet med funktionen är att flytta fokus från fasta specifikationsgränser till att inse att all 

variation påverkar kunden i någon utsträckning (Ross, 1996). Det är lätt att hänga upp sig på 

specifikationsgränserna som är en uppskattning av vad kunden vill ha. De viktigaste siffrorna för att 

göra kunden nöjd är oftast okända eller omöjliga att få fram (Wheeler, 2000). Figur 17 visar de 

traditionella toleransgränserna i jämförelse med Genichi Taguchis teori att kostnaden kan beskrivas 

som en kvadratisk funktion beroende av variation, vilket understryker det faktum att det inte finns 

någon tydlig gräns då kunden blir missnöjd eller kostnaden skjuter i höjden.  

Taguchi et al (2005) går så långt att de definierar kvalitet som den totala förlusten tillförd samhället 

från dess att produkten levereras. Denna förlust innefattar alla kostnader som överskrider kostnaden 

av en perfekt produkt vilket kan innefatta kostnaden för utveckling och tillverkningsprocessen. 

Kostnaden för samhället har dock sin grund i variationer som i sin tur leder till varierande 

funktionalitet hos produkten.  

Taguchi ställer alltså kunden i fokus med sitt synsätt istället för att fokusera på tekniska 

specifikationsgränser. Målet blir att minska variationerna kring målvärdet, vilket uppnås genom att 

koncentrera processen där högst värde skapas för kunden (Roy, 2010). Så genom att enbart mäta 

processvariation uppnås inte några underverk så länge variationen inte ligger i det området som ger 

bäst avkastning (Deming, 1994). I och med detta ifrågasätter Deming (1994) användandet av 

spridningsmått likt      som inte tar hänsyn till de egentliga förlusterna. 

Wheeler (2000) menar att godtyckligt sätta specifikationsgränser kan verka direkt skadande för 

företaget, då gränser kan medverka till felaktiga beslut såsom för stora lager, fel produktionstakt 

eller för snäva toleranser. Ska specifikationer sättas bör det finns bra uppbackning av pålitlig data.  
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Figur 17: Taguchis förlustfunktion, sambandet mellan kostnad och toleranser. (Ross, 1996) 

3.5 Styrdiagram 
Ett styrdiagram (se Figur 18) är en datapresentation där data relaterad till en viss kvalitetsegenskap 

används (Montgomery, 2009). Stickprov (i form av en provgrupp med ett antal observationer) tas ur 

processen enligt ett schema och resultatet av varje stickprov ritas in i styrdiagrammet. Med tiden fås 

en graf som visar hur resultatet från processen varierar med tiden och när förändringar har skett. 

(Bergman & Klefsjö, 2002) 

Syftet med ett styrdiagram är att bidra till att förbättra processen genom att synliggöra trender och 

händelser i dess utdata, det vill säga att ge underlag till åtgärdsförslag. När en process är instabil 

används styrdiagram bara till att hitta de urskiljbara orsakerna men när processen har blivit stabil kan 

de användas till att analysera och övervaka processen samt för att larma vid förändringar. Även 

variationerna synliggörs genom styrdiagrammen. (Montgomery, 2009; Oakland, 2008) 

3.5.1 Styrdiagrammets uppbyggnad 

I styrdiagrammet finns det en horisontell centrallinje som utgör medelvärdet i ett stabilt tillstånd. På 

vardera sida finns också den övre respektive undre styrgränsen. Dessa gränser är placerade så att en 

stabil process får nästan alla sina mätvärden innanför dessa gränser. Gränserna definierar den stabila 

processen och när mätvärden hamnar utanför gränserna betecknas processen som instabil, vilket 

indikerar att problem föreligger och åtgärder vidtas. En process kan också betecknas som instabil om 

datan uppvisar tecken på ett icke slumpmässigt uppförande, till exempel återkommande mönster 

eller trender. I Figur 18 visas ett styrdiagram med markerade styrgränser (control limits) och 

centrallinje. I figurens första del korsar inga punkter styrgränserna och där är processen stabil. För att 

illustrera det andra fallet finns även två punkter utanför övre styrgränsen, vilket resulterar i ett larm 

om att processen är instabil. (Montgomery, 2009) För att förtydliga så har styrdiagram alltid detta 

karakteristiska utseende oavsett vilken data och typ av beräkningar som ligger till grund. 
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Figur 18: Beskrivning av styrdiagram med stabilt respektive instabilt beteende. Egen figur baserad på Montgomery (2009, 
s182) 

Styrgränserna kan beräknas med hjälp av standardavvikelsen och medelvärdet. En konstant, avgör 

hur många standardavvikelser som styrgränserna är placerade från medelvärdet. En sådan typisk 

konstant är 3, vilket Bergman & Klefsjö (2002) kallar för 3-sigma-gränser (se Figur 19). (Montgomery, 

2009; Bergman & Klefsjö, 2002) 

 

 

             

                    

               

Montgomery, 2009, s.185 

 

 

 

I formlerna ovan (som utgår från stickprovet w) är    medelvärdet,    standardavvikelsen och L 

konstanten. UCL motsvarar övre styrgräns och LCL är undre styrgräns. Dessa principer togs 

ursprungligen fram av Shewhart och kallas oftast för Shewhartdiagram. (Montgomery, 2009; 

Bergman & Klefsjö, 2002) 

Det kan också nämnas att det riktiga medelvärdet (väntevärdet,  ) för en process alltid är okänt, men 

att det går att uppskatta värdet med medelvärden från provgrupperna. Detsamma gäller den sanna 

standardavvikelsen. (Oakland, 2008) 

Styrgränsernas placering avgör risken för falska larm. Om styrgränserna flyttas längre ut innebär 

detta att risken för falska larm minskar (det vill säga att punkter hamnar utanför styrgränserna även 

om processen egentligen är stabil). Dock ökar risken för att problem undgår upptäckt istället. Ett 

Figur 19: Normalfördelning med sigma gränser och procentuell andel 
av utfallet. Montgomery (2009) 
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alternativt sätt att välja konstanten för styrgränsberäkningarna är att utgå ifrån en viss sannolikhet 

för falskt larm, så kallade sannolikhetsgränser ("probability limits"). Denna typ av gränser kan dock 

bara användas om fördelningen är tillräckligt känd, vilket inte alltid är sant. Värt att notera är också 

att styrgränser och specifikationsgränser inte har någon koppling till varandra eftersom styrgränserna 

tas fram helt på statistisk väg medan specifikationsgränserna bestäms av management, utvecklare 

eller kunder vilket flera författare poängterar (Montgomery, 2009; Oakland, 2008). Därför ska inte 

specifikationsgränserna ritas in i de styrdiagram som hanterar medelvärden (  -diagram). När det 

gäller individuella observationer anser Montgomery (2009) att dessa grafer kan utvecklas genom 

specifikationsgränserna ritas ut. Oakland (2008) anser dock att detta ökar risken för att mixtra med 

processen ("tampering") eftersom specifikationsgränserna inte tar någon hänsyn till processens 

stabilitet.  (Montgomery, 2009; Oakland, 2008) 

Utöver styrgränser kan också varningsgränser introduceras. I fallet med 3-sigma-gränser kan detta 

innebära att varningsgränserna placeras vid 2-sigma. Syftet med dessa gränser är att få en tidigare 

indikation på problem med processen, innan någon punkt har hamnat utanför styrgränserna. 

Problemet med varningsgränser är dock att de ökar risken för falsklarm. (Montgomery, 2009) 

3.5.2 Användning 

De viktigaste användningsområdena för styrdiagram är för att förbättra processen, då Montgomery 

(2009) utgår från att det finns få processer som är stabila och att styrdiagrammen då kommer att visa 

på urskiljbara orsaker för att möjliggöra åtgärder. Vid stabila processer fås också information i form 

av medelvärden, standardavvikelser och liknande. Utifrån denna information kan sedan 

kapabilitetsberäkningar utföras vilka syftar till att utvärdera hur väl processen klarar av att producera 

produkterna med hänsyn till mått och toleranser. (Montgomery, 2009; Bergman & Klefsjö, 2002) 

Användandet av styrdiagram kan delas upp i två faser. Den första fasen handlar om att upptäcka och 

eliminera den urskiljbara variationen för att uppnå ett stabilt läge. Styrgränserna beräknas utifrån 

den insamlade datan. När identifierade urskiljbara orsaker har eliminerats beräknas nya styrgränser 

och ny data samlas in. Detta itereras och handlingsplanen för felhantering uppdateras. Till slut fås en 

stabil process och då tas data fram som definierar ett nytt styrdiagram för den stabila processen. I 

denna fas är Shewhartdiagram lämpliga då de är effektiva för att upptäcka stora förändringar i 

processdata. (Montgomery, 2009)  

I fas 2 antas att processen är stabil (Montgomery, 2009). I detta läge övervakas processen och de 

stora variationerna har redan blivit eliminerade. I denna fas är Shewhartdiagram mindre effektivt 

jämfört med fas 1 eftersom den har lägre känslighet för små förändringar. Observera dock att det 

finns andra alternativ istället för Shewhartdiagram som är mer lämpliga för processövervakning eller 

kan bidra till att tydliggöra små förändringar. Exempel på detta är det CUSUM-diagrammet, vilket 

använder sig av en kumulativ summa relaterad till skillnaden mellan stickprovets medelvärde och det 

ursprungliga medelvärdet (eller målvärdet). Vid långvariga förändringar förstoras denna skillnad upp. 

Ett annat exempel är EWMA-diagrammet ("Exponentially Weighted Moving Average"). EWMA räknar 

ut ett nytt medelvärde vid varje nytt stickprov baserat på föregående medelvärde och stickprovets 

värde. En viktning används för att avgöra hur stor påverkan den senaste mätningen har på 

medelvärdet. Denna typ av styrdiagram är också väldigt okänslig när det gäller normalfördelningar av 

datan samt att den är lämplig för individuell data. (Montgomery, 2009; Oakland, 2008) 
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Införandet av styrdiagram börjar med att avgöra vad som ska kontrolleras och var i processen detta 

ska kontrolleras. Kandidaterna för vad som ska kontrolleras är de egenskaper som anses vara viktiga 

för produkten och processen. Efterhand fokuseras arbetet på de egenskaper som visar sig vara extra 

betydelsefulla (som ett resultat av styrdiagrammen). Innan processen har blivit stabil kan fler 

styrdiagram införas, för att sedan tas bort när de inte behövs längre. Även stickproven kan tas med 

tätare mellanrum under starten för att sedan minska i frekvens när stabiliteten har bevisats, enligt en 

rekommendation från Oakland (2008). Styrdiagram med attribut (placerade i slutet av processen) är 

också vanliga i början av införandet för att sedan ersättas av styrdiagram med variabler (placerade 

vid operationer relaterade till egenskaperna), när kunskapen om processen ökar (Montgomery, 

2009) 

Montgomery (2009) skriver att styrdiagrammen ska hanteras så nära arbetsplatsen som möjligt. Han 

förklarar att de operatörer och ingenjörer som arbetar med processen ska ha direkt ansvar för 

styrdiagrammen genom att samla in data, analysera den och dra slutsatser. På detta sätt används 

kunskapen om processen tillsammans med styrdiagrammen och möjliggör därmed förbättringar. I 

anslutning till detta kan det också nämnas att Oakland (2008) poängterar att det är viktigt att 

operatörerna vet vad de ska göra när de får olika signaler (varningar respektive larm) från 

styrdiagrammet. Han betonar också att det är viktigt att involvera ledningen vid larm från 

spridningsdiagrammen eftersom spridningen inte kan justeras direkt i processen.  

För att kunna tolka ett styrdiagram är det viktigt att känna till hur datan kan bete sig. Beroende på 

detta beteende kan vissa slutsatser dras. Till att börja med så kan datan variera kring ett medelvärde 

(ett stationärt tillstånd) vilket utgör fallet för en styrbar process. Motsatsen till ett stationärt tillstånd 

är det icke stationära tillståndet, då datan har en tendens att dra iväg åt något håll. Detta motverkas 

genom en styrning likt ett reglersystem för att få systemet stabilt (då variationen beror av 

okontrollerbara faktorer). En annan uppdelning är icke korrelerad data respektive autokorrelation. 

Vid autokorrelation är datan beroende av föregående punkter, vilket leder till trender, jämfört med 

icke korrelerad data som uppfattas som helt slumpmässig. Just autokorrelation kan utgöra ett 

problem eftersom styrdiagrammet är byggt utifrån antagandet att varje observation är oberoende. 

Är då datan autokorrelerad innebär detta att resultatet inte är pålitligt och att risken för falsklarm 

ökar.  Autokorrelerad data kan undvikas genom att öka provtagningsintervallen, dock med nackdelen 

att informationsmängden minskar. Det finns dock ett antal alternativ till detta, bland annat genom 

att analysera autokorrelationen i olika matematiska modeller och separera autokorrelationen från 

datan. Allt detta utgår dock från att autokorrelationen är en del av processen men det kan också vara 

ett resultat av urskiljbara orsaker, vilket kräver egna åtgärder. Det är därmed viktigt att veta var 

autokorrelationen kommer ifrån. (Montgomery, 2009) 

3.5.3 Olika typer av styrdiagram 

Montgomery (2009) delar upp styrdiagrammen i två grupper, de som kräver kvalitetsegenskaper 

uttryckta som variabler och de som använder attribut.  

Om en kvalitetsegenskap är uttryckt i en variabel innebär det att egenskapen är mätbar (på en 

kontinuerlig skala), till exempel ett mått eller en vikt. I sådana fall kan medelvärde och varians 

användas för att beskriva informationen och det finns ett antal olika typer av styrdiagram som ingår i 

denna grupp. En typ av styrdiagram är medelvärdesdiagram,   -diagram, men det finns också 
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styrdiagram som hanterar variansen, så kallade spridningsdiagram. (Montgomery, 2009; Bergman & 

Klefsjö, 2002) 

Den andra typen av styrdiagram är de med attribut. Denna typ av egenskaper handlar om 

bedömningar, om en produkt uppfyller kraven för det attributet eller ej. Ett exempel är när 

produkterna kontrolleras om de är defekta eller ej. Ett annat exempel är när antal defekter räknas på 

varje detalj. (Montgomery, 2009) 

Styrdiagram med variabler 
Data som innefattar mätbara variabler analyseras med avseende på dess medelvärde och variabilitet 

och det är även denna information som plottas i styrdiagrammet. (Montgomery, 2009; Bergman & 

Klefsjö, 2002) 

För medelvärden kallas styrdiagrammet för medelvärdesdiagram (  -diagram) vilket innebär att 

medelvärdet plottas i styrdiagrammen. Detta diagram kan beräknas på två olika sätt beroende på om 

standardavvikelsen eller variationsbredden används.(Montgomery, 2009; Bergman & Klefsjö, 2002) 

För variansen finns det två typer av styrdiagram; s-diagram för standardavvikelsen och R-diagram för 

variationsbredden ("Range"). R-diagrammet är vanligast av dessa spridningsdiagram enligt 

Montgomery (2009). Just variationsbredden är också den enklaste uppskattningen av variansen, 

enligt Oakland (2008) eftersom den endast använder sig av största och minsta värdet i en provgrupp.  

Dessa tre styrdiagram (framförallt kombinationen    och R-diagram) är betydelsefulla för 

processtyrning eftersom både medelvärdet och variansen är viktiga parametrar i en process. Om 

antalet prov i en provgrupp är stort eller när antalet varierar mellan de olika provtagningarna, anser 

Montgomery (2009) att styrdiagrammen för    och s är bättre. Även Oakland (2008) är av den åsikten 

eftersom variationsbredden endast använder sig av de två extremvärdena i varje provgrupp och 

tenderar att uppskatta variationen på ett felaktigt sätt om provgruppen är stor. (Montgomery, 2009; 

Bergman & Klefsjö, 2002) 

Ibland måste individuella mätvärden hanteras som enskilda prov. Ett sådant tillfälle kan uppstå då 

alla enheter som produceras måste kontrolleras eller när produkterna tar lång tid att tillverka och att 

det inte är rimligt att lagra produkter för att undersöka flera stycken. I sådana fall kan ett styrdiagram 

för individuella enheter användas. Eftersom varje provgrupp består av en enhet går det inte att räkna 

ut vanlig varians, därför används MR ("Moving Range"). MR innebär att skillnaden mellan enskilda 

värden undersöks enligt ett intervall, till exempel kan varje mätvärde jämföras med det föregående 

mätvärdet. Resultatet ger en uppskattning på variansen mellan värdena. Risken med MR-diagram är 

dock att datan är korrelerad vilket kan introducera trender som kan misstolkas. Montgomery (2009) 

nämner också exempel på uppmaningar om att inte använda MR eftersom den inte är användbar för 

att upptäcka förändringar i variabilitet, och då framför allt små förändringar. (Montgomery, 2009) 

Enligt Montgomery (2009) är dessa styrdiagram (med individuella mätvärden) väldigt känsliga för 

icke normalfördelade data och är därmed inte lämpliga för processövervakning (fas 2) om datan 

avviker något från normalfördelningen. Alternativen som han nämner är att använda EWMA, 

beräkna styrgränserna ur histogram eller transformera variabeln.  
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Styrdiagram med attribut 
Alla kvalitetsegenskaper kan inte uttryckas i variabler utan vissa kvalitetsegenskaper kan bara 

uttryckas med hjälp av attribut. Ett exempel är om en produkt är defekt eller ej. Dock är denna typ av 

styrdiagram inte lika informativ när det gäller att hitta orsaker till problem som styrdiagram med 

variabler men inom vissa processer, till exempel service, kan vissa egenskaper vara svåra att 

kvantifiera i form av en variabel. (Montgomery, 2009) 

Inom denna typ av styrdiagram finns det så kallade p-diagrammet (felkvotsdiagram enligt Bergman & 

Klefsjö, 2002). Detta diagram utgår från felkvoten (Bergman & Klefsjö, 2002), som är den 

procentuella andelen felaktiga detaljer inom en population. Diagrammen bygger på Shewhart-

diagrammet men ersätter de ingående formlerna enligt en annan fördelning. En detalj att tänka på är 

att provgruppens storlek måste väljas så att chansen är hög att hitta minst en felaktig detalj. Detta 

för att undvika att styrgränserna blir för snäva och indikerar på instabilitet även när enstaka defekter 

upptäcks. Eftersom sannolikheten för defekter (felkvoten) är positiv innebär detta att defekter 

oundvikligen kommer att skapas (inom den naturliga variationen). Ett alternativ till p-diagram är np-

diagram. Skillnaden mellan dessa två är att np-diagram hanterar antalet avvikande detaljer istället för 

en felkvot. Utöver dessa finns även styrdiagram som hanterar antalet avvikelser per detalj. 

(Montgomery, 2009) 

Styrdiagram med attribut har fördelen att många specifikationer kan samlas i ett attribut (till 

exempel avvikande från kraven) och att individuella mätningar på varje specifikation inte behöver 

genomföras. På detta sätt blir det enklare att hantera än om varje specifikation hade hanterats som 

variabler med egna styrdiagram. Dock kan sådana styrdiagram indikera på problem innan dessa har 

inträffat, vilket inte styrdiagram med attribut klarar av då de räknar defekter i efterhand. Den stora 

skillnaden mellan styrdiagram med variabler respektive attribut utgörs därmed av att variabelfallet 

kan förutse problem och därmed möjliggöra för förändringar innan dessa problem har resulterat i 

kvalitetsbrister. Styrdiagram med attribut är reaktiva, vilket innebär att de varnar när 

kvalitetsproblemen redan inträffat. Montgomery (2009) tycker att styrdiagram med variabler är, 

generellt sett, bättre att använda än de med attribut. Dock finns det ändå situationer då variabler 

inte kan användas. (Montgomery, 2009) 
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Sammanställning av styrdiagram 

I Tabell 1 görs en sammanställning av de styrdiagram som nämns i detta kapitel. Tabellen visar vissa 

fördelar och nackdelar som kan förknippas med varje diagram. 

Tabell 1: Sammanställning av styrdiagram, baserat på Montgomery (2009) 

Diagram Beskrivning Fördelar Nackdelar 

  -R Medelvärde & 
variationsbredd 

Tydlig presentation. Enkel 
att hantera. 

Felrisk vid stora 
provgrupper 

  -s Medelvärde & 
Standardavvikelse 

Säkrare uppskattning. Bra 
för större eller varierande 
provgrupper. 

Omständigare 
beräkningar. 

MR Styrdiagram för 
individuella mätvärden. 
MR ("Moving Range") är 
uppskattad variation. 

Enkel att hantera. Risk för korrelation. 
Känslig för icke 
normalfördelad 
data. 

EWMA Avancerad beräkning 
utifrån medelvärde 

Klarar problem med 
fördelningen. Förtydligar 
små förändringar. 

Omständlig 
beräkning. 
Svårbegriplig 
information. 

p Felkvot Enkel presentation Provgruppsstorlek 
är kritisk. Varnar i 
efterhand 

np Antal avvikande detaljer Enkel presentation Varnar i efterhand 

 

3.6 Definition av SPS 
Utifrån den information som nämnts i litteraturstudien kan det nu vara lämpligt att definiera 

begreppet SPS. All information finns redan i de övriga kapitlen och definitionen är till för att förenkla 

förståelsen.  

SPS är en strategi för minskad variation. Denna strategi utgörs av ett antal verktyg, där 

styrdiagrammet är ett av de viktigaste men det existerar också andra, såsom en mängd 

problemlösningsverktyg.  

Användandet av SPS kan delas in i två huvuddelar där den första krävs för att kunna utföra den 

andra.  

Den första huvuddelen handlar om att få en process styrbar samt övervaka denna. Där spelar 

styrdiagrammen en huvudroll och uppgifterna är att ta bort urskiljbar variation samt upptäcka 

uppkomsten av nya. 

Den andra huvuddelen handlar om att minska den naturliga variationen. Här används 

kapabilitetsindex som ett visuellt mått på hur bra processen är. Dessa kapabilitetsindex fås 

kontinuerligt från de styrdiagram som skapats enligt första huvuddelen. Verktygen som används för 

att minska denna variation är dock mer avancerade än föregående huvuddel, exempelvis används 

försöksplanering för detta. 

I denna rapport är fokus på att SPS ska bidra till ständiga förbättringar samt att visualisera problem. 
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3.7 Implementering & Arbetet med SPS 
Införandet av statistisk processtyrning kan ibland möta på motstånd och problem. Enligt en 

undersökning gjord av Dale el al. (2007) upplever 77 % av de 158 tillfrågade företagen problem vid 

införandet av SPS. De problem som förekom mest frekvent var följande: 

 Brist på kunskap/erfarenhet 

 Dålig förståelse och medvetenhet inom företaget 

 Brist på engagemang från ledningen 

 Svårt att applicera SPS till en specifik process 

 Motstånd till förändring 

 Veta vilken/vilka parametrar som ska analyseras 

(Dale et al.,2007) 

För att undvika punkterna ovan måste implementeringen få ta tid, skapa engagemang och se till att 

genomföra bra utbildning i lagom doser. (Antony & Taner, 2003)  

Elg et al (2008) nämner ett antal frågeställningar som kan vara viktiga att ha svar på innan en 

implementering av SPS påbörjas: 

 Organisation – Vad behöver vi och varför behöver vi det? 

 Statistisk lösning – Hur utvecklas en statistisk lösning som hjälper till som beslutsunderlag? 

 Grafisk användarvänlighet – Hur designas interfacet så att det får ett tydligt syfte och så en 

effektiv problemlösning? 

 Administrativa datasystemet – Hur skapas ett robust datasystem som uppfyller syftet? 

 Fysiska implementeringen – Hur byggs systemet ihop med operatörens dagliga arbete? 

Nedan presenteras några viktiga steg som bör ingå vid implementering av SPS. Stegen är 

huvudsakligen baserat på förslag från Dale et al. (2007), Antony & Taner (2003) samt Does et al. 

(1997). Något som också visat sig ge en ökad acceptans vid införandet är att undvika akademiska 

termer på de olika verktygen och begreppen. Istället för statistisk processtyrning istället prata om 

förbättrad mätning eller liknande. (Wheeler, 2000) 

 

Figur 20: De första stegen i implementeringskedjan. Bild inspirerad av Antony & Taner (2003). 

 



36 

1. Engagemang 
För att lyckas med SPS-implementering krävs engagemang och struktur (Oakland, 2008). Där 

engagemanget måste komma från såväl ledning som från övrig personal. När det väl finns ett intresse 

inom företaget börjar arbetet med utbildning följt av bildandet av arbetsgrupper. (Antony & Taner, 

2003) 

2. Utse samordnare 
Samordnaren ska fungera som expert och stödperson inom området för SPS och 

implementeringsmodellen. Samordnaren ska se till att information kring SPS når ut i företaget, hjälpa 

till med utbildning, assistera vid analys av styrdiagram och introducera SPS för nya avdelningar. (Dale 

et al., 2007) 

Dale et al. (2007) menar att företag som använt en samordnare minskar mängden problem som 

uppstår vid implementering. Enligt Antony & Taner (2003) spelar det ingen roll om personen utses 

internt inom företaget eller rekryteras externt. Dale et al. (2007) framhåller dock att det är vanligast 

att personen rekryteras internt, oftast en tjänsteman från antingen teknik eller kvalitetsområdet.  

3. Skapa styrgrupp 
Styrgruppen sätts samman för att stötta ledningen och ta fram en styrplanen för hur 

implementeringen ska genomföras. Gruppen ansvarar också för utbildning och 

informationsspridning. Styrgruppen bör vara multifunktionell och bestå av kunskap från flera 

områden (Does et al., 1997). Elg et al (2008) förslår att viktiga kunskapsområden som bör täckas är 

statistik, informationsteknologi, projektledning och kunskap om hur operatörerna involveras på bästa 

sätt. Även inkludera någon som är insatt i den miljö där informationshantering på management nivå 

sker. Det är också viktigt att vara lyhörd på systemets slutanvändare, deras åsikter och önskemål. 

Förutom en styrgrupp med bred kunskap kan det även vara nödvändigt att bjuda in personer med 

djupare kunskap som stöd i vissa steg av implementeringen. (Elg et al., 2008). Genom att styrgruppen 

har en fast kärna med personer ger detta en bild av kontinuitet och struktur. Detta bidrar till en 

känsla inom förtaget att ledningen tar seriöst på implementeringen av SPS. (Dale et al., 2007) 

4. Utbildning 
Utbildning ska till en början genomföras långsamt och okomplicerat för att inte avskräcka begreppet 

SPS (Dale et al., 2007). Utbildning bör ske i små doser följt av praktisk användning som sedan 

återkopplas med jämna mellanrum så kunskapen hålls uppdaterad. Utbildningen börjar i toppen av 

företaget för att sedan spridas nedåt i organisationen. (Dale et al., 2007; Oakland, 2008)  
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Figur 21: Stegen fram tills dess att processen är styrbar. Bild inspirerad av Antony & Taner (2003). 

5. Val av process 
För att få en bra start med SPS implementeringen är valet av första process viktig. Antony & Taner 

(2003) föreslår att processen bör väljas utifrån en prioritetsordning där prioriteringen styrs av 

tekniska och statistiska parametrar istället för tid och pengar. Den tekniska aspekten innefattar 

kvaliteten på den färdiga produkten samt produktionsprocessen, medan de statistiska kriterierna 

berör processens statistiska stabilitet och grad av kapabilitet. Prioritering kan också ske med hjälp av 

verktyg såsom Ishikawadiagram, FMEA-analys och Paretodiagram (Does et al., 1997). Där bättre 

kunskap om processen också ökar kvaliteten på arbetet med SPS. (Montgomery, 2009) 

När väl en process har blivit vald och det står klart vilken parameter som ska studeras måste beslut 

fattas hur data ska samlas in. Detta kräver att mätutrustningen uppfyller kraven samt att insamlingen 

sker med rätt frekvens och storlek på provgrupperna. Det senare nämnda är enligt Woodall (2000) 

avgörande för hur väl arbetet lyckas i inledningsskedet. Innan mätningen påbörjas bör en 

mätsystemanalys (MSA) genomföras med målet att reducera mätutrustningen variationen och 

kartlägga dess inverkan på resultatet, förslagsvis med hjälp av "gauge R & R"-experiment. Ett 

riktvärde är att mätutrustningens precision dividerat med toleransområdet inte får överstiga 10 %. 

(Antony & Taner, 2003)  

6. Pilotprojekt 
Det är lätt hänt att till en början vara för ivrig med implementationen och försöka införa SPS 

storskaligt direkt. Detta leder till införandet stressas igenom och det är då lätt att missa viktiga delar. 

Därför är det bättre att fokusera på en process i taget tills dess att allt är slutfört och sedan gå vidare 

till nästa. Ofta går det att ta med mycket av erfarenheterna från den första processen vilket gör att 

införandet i nästa process kommer gå smidigare. (Dale et al., 2007; Antony & Taner, 2003). Does et 

al. (1997) menar att ett pilotprojekt tar mellan tre månader upp till ett år beroende på processens 

storlek.  

7. Styrdiagram 
Att välja rätt styrdiagram är avgörande för resultatet. Utifrån det som finns beskrivet under rubriken 

styrdiagram går det att skapa sig en uppfattning om vilket diagram som är mest lämpligt. Det är 

viktigt att lägga ner tid på valet av diagram och förstå vilken typ av data det är som analyseras. Detta 

för att SPS ska kunna användas så effektivt som möjligt. (Wheeler, 1992) 
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8. Process i statistisk jämvikt 
Som nämnts tidigare är ett av huvudmålen med SPS att se till så processen är i statistisk jämvikt. Hur 

vida den är i jämvikt, det vill säga styrbar (fas 2) eller inte (fas 1), avgörs utifrån analys av 

styrdiagrammen tillsammans med en framtagen definition för en ostabil process.  Uppfyller 

processen kriterierna för en stabil process fortsätter sedan arbetet med att avgöra dess kapabilitet. 

Skulle kriterierna inte vara uppfyllda måste urskiljbara orsaker identifieras och åtgärdas enligt en 

förutbestämd åtgärdsplan. (Antony & Taner, 2003) 

9. Åtgärdsplan för en instabil process (OCAP) 
Montgomery (2009) beskriver en plan som han kallar för OCAP ("out-of-control-action plan"). Denna 

plan beskriver tillvägagångssättet efter att en aktiverande händelse har skett. I OCAP finns ett antal 

potentiella urskiljbara orsaker och åtgärder för dessa. Denna plan bygger oftast på analys av gamla 

händelser och erfarenheter från processen men planen ska uppdateras kontinuerligt då ytterligare 

kunskap om processen fås. (Montgomery, 2009) Enligt Does et al. (1997) uppnår styrdiagram sin fulla 

potential först när det finns kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas när processen blir instabil. 

 

 

Figur 22: Sista stegen i implementeringskedjan. Bild inspirerad av Antony & Taner (2003). 

10. Kapabilitet 
Genom att bestämma processens kapabilitet ger det en bild av hur väl processen opererar inom 

ramarna för statistisk och teknisk kontroll. Genom att analysera kapabiliteten går det att få en känsla 

för processen över tid men det ger även en uppskattning av hur många produkter som kommer 

hamna utanför specifikationsgränserna. Kapabilitetsmått som    och     är användbara vid 

diskussion och utvärdering av en process.  (Does et al., 1997) Dock finns det risker med    om det 

används oaktsamt och inte tar hänsyn till bakomliggande data och i vilka fall dessa mått är 

användbara. 

11. Reducera processvariationer 
För att minska processvariationer förslår Antony & Taner (2003) försöksplanering som en effektiv 

metod. Deming (1994) och Wheeler (2000) framhåller dock att stabila processer som inte bidrar till 

några defekter inte borde röras. Då detta allt för ofta leder till att variationerna ökar som följd att 

man försöker justera processen efter den naturliga variationen. Det får inte heller glömmas bort att 

arbete med Lean Manufacturing indirekt kommer reducera variation då ständiga förbättringar 

minskar antalet källor till variation.  
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12. Utvärdering 
Precis som vid avslutat pilotprojekt är det bra att göra en ekonomisk analys för att utvärdera ett SPS 

projekt (Antony & Taner, 2003). Efter utvärderingen ska det finnas en klar bild av skillnaderna efter 

införandet av SPS samt om det bidrar med den nivå av kontroll som önskades från början. Oakland 

(2008) understryker dock att införandet av SPS inte är en rak väg med början och slut utan det är en 

kontinuerlig process som hela tiden utvecklas och förbättras. I det fortsatta arbetet ingår bland annat 

att se över gränserna i styrdiagram, uppdatera åtgärdsplaner(OCAP) samt erhålla ytterlig förståelse 

genom FMEA-möten. 

3.7.1 Erfarenheter från industrin 

Ett likande examensarbete utfördes 2006 av Kent Blom, ”Elementär SPS för korta serier – En modell 

för implementering av statistisk processtyrning anpassad för korta serier.” Syftet med arbetet var att 

ta fram en modell för statistisk processtyrning i korta produktionsserier och ge förslag hur företaget 

kan påbörja en implementering. 

De rekommendationer som examensarbetet utmynnade i till företaget var: 

 Överväga huruvida man tror att SPS skulle hjälpa företaget med att förbättra kvalitet i sådan 

utsträckning att man är beredd att satsa på en implementering. Om man finner att så är 

fallet ska man gå in helhjärtat i satsningen från början och tillse att nödvändiga resurser 

finns.  

 Även om implementering uteblir finns fördelar för företaget att använda sig av de tekniker 

som tagits fram inom examensarbetet i mindre projekt. 

Vid intervju med operatörer angående SPS framkom följande:  

 De vill inte känna sig kontrollerade personligen. 

 De vill få tillräckligt med utbildning. 

 Önskemål om en stegvis implementering av SPS i verkstaden. 

(Blom, 2006) 

Hur utvecklades arbetet med SPS? 

För att få reda på hur arbetet utvecklades utifrån examensarbetet beskrivet ovan kontaktades 

företaget av författarna och den person som var handledare på företaget (kvalitetsansvarig i 

företaget vid tillfället). Svaret som erhölls var att examensarbetet visade på att det var möjligt för 

dem att införa SPS trots korta serier. Dock infördes aldrig SPS. Anledningarna till att införandet 

uteblev var enligt handledaren: 

 För lite efterfrågan från dåvarande ledning (d.v.s. chef och chefs chef). 

 En tid efter examensarbetet slutade dåvarande plats- och produktionschef hastigt och en ny 

chef togs in på konsultbasis. Hans huvudfokus var att snabbt öka produktionsvolymerna och 

detta prioriterads mycket hårt. Till viss del fick projekt och aktiviteter som inte direkt 

påverkade produktionsvolymen då prioriteras ned/bort. Cirka 1 år senare återgick företaget 

till ett "normalläge", fast med högre volymer och nya avdelningschefer eller gamla chefer 

med nya ansvarsområden, då var/blev SPS-arbetet i princip bortglömt. 
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3.7.2 SPS i automatiserade processer 

SPS står inför ett behov av förändring i takt med att dagens industri blir allt mer automatiserad. 

Något som tydligt förespråkas av bland annat Goh & Xie (1994) som menar att SPS står inför en 

förändring både när det gäller design och implementation. Inte bara på grund av automatisering utan 

också en tillverkning som går emot "nära noll defekter", här definierat som under 1000 ppm. Vid så 

låg felfrekvens börjar Shewhart-diagrammet stöta på problem. Risken är att diagrammet larmar för 

ofta eller inte alls eller att undre styrgräns hamnar nära noll eller lägre. (Goh & Xie, 1994) 

Vid införandet av SPS i automatiserade processer kan vissa problem uppstå som bör tas i beaktning. 

Det går inte att använda samma angreppssätt som vid en manuell maskin då de kan ge upphov till 

andra statistiska fördelningar (icke-normalfördelade) och andra statistiska egenskaper. Ett stort 

problem är att SPS bygger på antagandet att insamlad data är oberoende, något som sällan uppfylls i 

självjusterande processer. Det blir även svårare att ta större provgrupper, vilket gör tolkningen av 

urskiljbara orsaker i diagrammet svårare. (Cai et al., 2001)  

Enligt Cai et al. (2001) är den naturliga variationen i automatiserade processer små och förutom 

urskiljbara orsaker som verktygsbrott, är den vanligaste källan till variation naturlig förslitning av 

verktyg och variation i inkommande material. Att upptäcka detta med hjälp av SPS verkar vara ett 

växande behov i modernare produktion. I och med att automatisk mätning blir allt vanligare och ofta 

innebär 100 % -kontroll medför det att långsamma trender blir lättare att upptäcka. Detta skapar ett 

behov av justering långt innan processen blir instabil utifrån styrgränserna i styrdiagrammet. Enligt 

Cai et al. (2001) kan direkt justering av processen minska antalet defekter, speciellt när det rör sig om 

långsamma trender. 

Modernare teknik har också öppnat möjligheten för en kombination av SPS och processens 

reglersystem. Enligt Cai et al. (2001) kan SPS förbättra systemet men inte bibehålla det, speciellt när 

det kommer till vanliga problem som verktygsförslitning, se Figur 23. Ett reglersystem kan 

kompensera för detta och bibehålla processen på målvärdet vilket gör att dessa två metoder 

fungerar bra tillsammans. Cai et al. (2001) förslår att EWMA-diagram används tillsammans med ett 

återkopplande reglersystem (t.ex. PID-regulator) som reagerar på fördefinierade trender i 

diagrammet. Vad gäller urskiljbara orsaker behövs traditionellt agerande av personal då det ligger 

utanför reglersystemets förmåga att lösa. Därför går det inte att ta bort visualiseringen av 

styrdiagram även om det är inbyggt i reglersystemet. 

 

Figur 23 Diagram a) visar ett styrdiagram utan aktivt reglersystem medan b) har systemet aktiverat. (Cai et al., (2001) s.5) 

Cai et al. (2001) föreslår att innan ett system som beskrivs ovan införs bör en kostnadsmodell 

sammanställas. Kostanden för reglersystemet ställs mot kostanden för produktionsstopp och defekta 

produkter. Störst nytta av denna typ av system har visat sig i kontinuerlig tillverkning i till exempel 
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kemisk industri men det har också visat sig användbart i högautomatiserad bearbetning av enskilda 

detaljer. Pratiska problem som kan uppstå är enligt Cai et al. (2001): 

 Kräver hög kunskapsnivå och det blir svårt för personalen att förstå maskinens agerande på 

grund av de komplexa matematiska beräkningarna som ligger till grund.,  

 Svårigheter att kombinera två skilda koncept som SPS och reglerteknik.  

Cai et al. (2001) framhåller dock att traditionell SPS fungerar bra då det är en enkel process och det 

finns tillräckligt med data. Men en integrerad lösning har större chans att bli accepterad av 

ingenjörer och ledning.  

3.8 Förbättringsarbete 

3.8.1 Åtgärder vid processförbättring 

Wheeler (2000) föreslår att en process kan delas in i fyra kategorier för att lättare se vilken typ av 

åtgärd som är lämplig (se Tabell 2). X-axeln är indelad efter antal produktdefekter och Y-axeln efter 

förutsägbar eller oförutsägbar process. En defekt avser en produkt som ligger innanför eller utanför 

kundspecifikation men som på ett eller annat sätt skulle göra kunden missnöjd. (Wheeler, 2000). 

Tabellen är framtagen för att få en känsla för vilket angreppssätt som kan vara mest effektivt i olika 

situationer.  

Wheeler (2000) menar att om processen är oförutsägbar bör detta åtgärdas istället för att ersätta 

den gamla processen med en ny. Vilket i de flesta fall leder till att gamla problem ersätts med nya 

och förmodligen kommer bli mer kostsamt. Är processen stabil och alla urskiljbara orsaker har 

eliminerats följer istället arbetet med ständiga förbättringar.  Skulle den stabila processen ändå visa 

sig bidra till defekta produkter är det lätt att börja justera processen. Men att försöka justera bort 

slumpmässiga händelser kommer bara leda till ytterliga justeringar och en mer ostabil process 

(Deming, 1994). Därav Wheelers (2000) förslag att om processen är förutsägbar men fortfarande 

levererar defekter bör en omfattande förändring ske eller helt byta ut processen.  
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Tabell 2: Processbaserade förbättringar. Egen tabell utifrån Wheeler (2000, s.151) 

P
ro

ce
ss

en
 ä

r 

fö
ru

ts
äg

b
ar

 

Produkt problem: 

Omfattande 

processuppgradering eller 

omarbeta processen 

Inga problem: Små eller inga 

justeringar 
P

ro
ce

ss
en

 ä
r 

o
fö

ru
ts

äg
b

ar
 

Dubbla problem: Identifiera 

orsaker som är oförutsägbara 

och eliminera dess effekter 

Process problem: Identifiera 

oförutsägbara orsaker och 

eliminera dess effekter 

 

För många defekta produkter 

Få eller inga defekta 

produkter 

 

3.8.2 Försöksplanering 

Försöksplanering är en sammansättning av tekniker med målet att utifrån experiment få reda på hur 

olika in-parametrar påverkar slutresultatet.  Målet är att justera parametrarna så att variationerna i 

processen blir så små som möjligt och till en låg kostnad. (Dale et al., 2007) Enligt Montgomery 

(2009) är detta arbetssätt lämpligt vid produktutveckling men också användbart vid 

processförbättring.  En redan stabil process kan vara svår att förbättra då det inte finns några 

urskiljbara orsaker. I detta fall kan försöksplanering vara en gynnsam metod. Genom att justera ett 

förutbestämt antal parametrar under ordnade former och analysera dess inverkan kan det gå att 

minska processen variationer ytterligare.   

Ofta används en försöksplan där utförandet och analys bestäms i detalj innan några försök påbörjas. 

Ett korrekt användande av försöksplanering kan leda till; enklare tillverkning, bättre 

produktutveckling och effektivare förbättringsarbete. Montgomery (2009) nämner även att 

försöksplanering är ansett som det viktigaste verktyget inom Six Sigma där det utgör en stor del av 

förbättringarna i DMAIC-processen.  
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4 Nulägesbeskrivning av Järn AB 
I detta avsnitt presenteras delar av uppdragsgivarens organisation med fokus på de områden som är 

intressant ur ett SPS perspektiv. 

Järn AB är ett företag som innehåller många olika typer av processer och produkter. Den översiktliga 

organisationen av företaget visas i Figur 24. Fokus under denna nulägesbeskrivning kommer att ligga 

på produktionsfunktionen. 

 

Figur 24: Översiktlig bild av företagets organisation. 

4.1 Organisation av kvalitetsarbete 
Den produktionsfilosofi som används inom Järn AB är byggt utifrån Lean Production. Fokus ligger på 

principerna standardiserat arbetssätt, ”rätt från mig”, ”vi bryr oss”, behovsstyrt flöde och ständiga 

förbättringar. Målet är att göra kunden nöjd och samtidigt ha en lönsam produktion. 

Standardiserat arbete handlar om att arbetet utförs på ett överenskommet sätt. Det innefattar även 

en städad och väl fungerande arbetsplats med tydlig visualisering så att det är lätt att förstå 

arbetsgången. Det ska också finnas direkt återkoppling som varnar om inte det standardiserade 

arbetet följs.  

”Rätt från mig” innebär att hela tiden leverera bra kvalitet till nästa kund oavsett om detta är inom 

företaget eller utanför. Fel förebyggs genom att anpassa produkter och processer så fel lätt upptäcks 

samt ha god kännedom om hur pålitlig processen är.  

”Vi bryr oss” berör miljö vilket inkluderar arbetsplatsmiljö men också en strävan efter minimal 

miljöpåverkan genom att hushålla med naturtillgångarna. De förespråkar också engagemang och 

vikten av att ha en kultur där lärande är en del av processen för att öka motivation och trivas på 

arbetet. 

Med behovstyrt flöde menas att processen endast tillverkar det som efterfrågas vilket bidrar till en 

flexiblare tillverkning. Problemen upptäcks då snabbare, risken för överproduktion minskar och även 

antal produkter i arbete minskar.  

Inom företaget har alla två huvuduppgifter, att utföra arbete enligt standard samt att bidra till 

ständiga förbättringar. Förbättringarna fokuseras på att eliminera slöseri och att tillverka produkter 

med noll fel. I detta ingår även att minska variationen. De definierar variation som avvikelser från 
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processens förväntade resultat. Finns inte något känt samband mellan orsak och verkan ska ett 

strukturerat arbetssätt användas och detta baseras antingen på statistiska verktyg eller på 

rotsorsaksanalyser. De problem som inte kan lösas lyfts upp en nivå högre i företaget. För 

komplicerande och återkommande problem kan ledningen besluta att starta ett Six Sigma-projekt. 

Hur långt arbetet med Lean har kommit inom företaget varierar beroende på vilken del och vilken 

process som studeras. Det är en del av företagets implementeringsstrategi att successivt införa Lean 

och låta de anställda inse att det finns ett behov av Lean snarare än att det är något som tvingas 

fram. Det tillståndet som Järn AB söker är att personalen i processerna ser ett behov av de olika 

verktygen på egen hand och att de söker information från kvalitetsavdelningen kring hur dessa 

verktyg ska implementeras och användas. 

Under 2012 är tanken att alla anställda ska genomgå utbildningen ”Vad är kvalitet”. Utbildningen 

syftar till att öka medvetenheten och kunskapen inom företaget. Det som lyfts fram är företagets syn 

på processen från leverantör till kund och vilka olika krav och önskemål som finns (kundnöjdhet). 

Utbildningar sker över flera dagar där det också diskuteras MSA, ISO-standarder och dess inverkan på 

företaget. Även att bekanta de anställda med kvalitetsbegrepp såsom FMEA, rotorsaksanalys, Six 

Sigma och så vidare. Alla kommer inte arbeta med nämnda kvalitetsverktyg men att känna till 

begreppen och ha lite kunskap om dem kan ge en snabbare acceptans vid framtida kontakt.  

4.2 Översikt av företagets produktion 
I Figur 25 visas organisationsschemat för produktionen. Stödfunktionerna består av de två delar som 

syns nedan: Processutveckling och Kvalitet/Six Sigma. Processutvecklingsfunktionen jobbar med 

projekt som utförs för att förbättra processerna i produktionen med fokus på nyinvesteringar. 

Kvalitet/Six Sigma är en stödfunktion i arbetet med Six Sigma och utveckling av kvalitetsarbetet inom 

företaget.  

 

Figur 25: Organisationsschema för de olika produktionsavdelningarna och dess stödfunktioner.  

En detalj som kan vara värd att nämna är att de olika fabrikerna har olika utgångspunkter i 

kvalitetsmätningarna. I bearbetningsdelarna är det mått som är intressant medan gjuteriet fokuserar 

på kolhalt, hårdheter och så vidare. På gjuteriet hävdas att dessa två kvalitetsdelar inte går att foga 

samman i en enda kvalitetsfunktion, därför finns en tendens att den övergripande 

kvalitetsfunktionen som nämns ovan mest riktar in sig på bearbetningsdelen medan gjuteriet och 

pulvermetallurgin använder gjuteriets egen kvalitetsavdelning inklusive laboratorium. En annan 

avgörande faktor är att tillverkningen sker i separata byggnader. Då gjuteriet säljer vissa produkter 

direkt till slutkund har de också en egen hantering av reklamationsärenden som inte går genom 

företagets vanliga reklamationshantering. 
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Företagets Lean-arbete organiseras genom att en styrgrupp leder arbetet där delar av företagets 

ledning ingår och utöver styrgruppen finns det en Lean-koordinator. Viktigt för företaget är dock att 

styrgruppen och koordinatorn inte blir en del av implementeringen utan endast agerar som stöd, 

avdelningarna får själva ansvara för implementationen.  

Gällande Lean ligger stor del av ansvaret på linjecheferna att motivera och driva arbetet framåt. Hur 

långt varje avdelning har kommit med ständiga förbättringar varierar. Inställning från linjechef och 

dennes chef har också påverkat arbetet. En attityd från chefen som visar att ständiga förbättringar är 

något viktigt och att det avsätts tid för det har visat sig viktigt för utvecklingen. 

För tillfället jobbar en tidigare chef på företaget som konsult med uppdrag att sänka 

kassationsgraden. Förbättringarna sker i projektform där arbetet fokuseras på några avdelningar åt 

gången. Det är inte klart än vem som ska ta över arbetet efter att konsultarbetet avslutas. 

4.2.1 Kvalitet/Six Sigma 

Funktionen Kvalitet/Six Sigma har uppdelningen enligt Figur 26 med Q Engineering, Mätning, 

Materialutveckling och Six Sigma. Q Engineering har ansvar för reklamationer, utbildningar samt för 

att ta fram systematisering kring kvalitet. Mätavdelningen ansvarar för mätverktyg och kalibreringar 

och beställer hem mätverktyg då det behövs. De ansvarar också för mätrummet och utför mätningar 

på uppdrag av olika avdelningar. Materialutvecklingen består i dagsläget av endast en person som 

verkar stödjande i frågor som rör just material.  

 

Figur 26: Organisationsschema för gemensam kvalitetsfunktion. 

Six Sigma funktionen består också den av endast en person som ska fungera som stöd för de projekt 

som utförs inom företaget. Angående uppstart av Six Sigma-projekt fattas beslut i företagets 

ledningsgrupp och mycket av initiativen till nya projekt har tidigare kommit från ledningen. Dock har 

mer och mer Six Sigma börjat efterfrågas från linjen och i andra pågående projekt inom företaget. 

Samtidigt finns det inte tillräckligt med utbildad personal som kan vara med och driva nya Six Sigma-

projekt. Vid samtal med Six Sigma-koordinator framkom att samarbete med personer på samma 

position i andra delar av koncernen har inletts. På så vis blir det en avlastning och möjlighet att 

diskutera idéer och lära av varandra.  

4.2.2 Bearbetning produktgrupp A & B 

Det finns två separata avdelningar för produktgrupp A och produktgrupp B. Dessa har samma 

struktur organisatoriskt, enda skillnaden är antalet produktionsprocesser, se Figur 27. Teknisk 

support/Kvalitet har det praktiska ansvaret att se till att systemen som Q Engineering tar fram 

används. Nedan kommer beskrivas hur en specifik produktionsprocess ser ut i respektive 

produktgrupp A och B. Det finns alltså flera processer inom de olika produktgrupperna men endast 

en från varje produktgrupp kommer presenteras nedan. Anledningen till endast två processer 

studeras är att likheterna är stora i de övriga processerna kring hur de jobbar med mätningar och 

kvalitetssäkring och även vilken typ av bearbetning det rör sig om. Den intressanta skillnaden mellan 

de två som presenteras är dock att den ena är mer automatiserad. Produktgrupp A utgörs av 
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företagets huvudprodukt som är gjutna i varierande storlek från några få kilo upp till några hundra 

kilo, vilken process den bearbetas i beror på dess storlek. Produktgrupp B utgörs av mindre detaljer 

som tillverkas av råämnen från leverantör eller gods från företagets eget gjuteri. 

 

Figur 27: Organisationsschema för bearbetningen. 

Process för produktgrupp A 

Denna process är helt automatiserad med robotar som sköter hanteringen mellan de olika 

processtegen, en översikt presenteras i Figur 28. Förbearbetning består av tre 

fleroperationsmaskiner som arbetar parallellt. Här plockas inte några mätdata ut, utan den 

information som finns i maskinen används för kalibrering.  

I nästa steg monteras över och undersida ihop med bultförband där momentet övervakas av 

operatörer samt att all data lagras. Detta för att upptäcka om gängorna har skurit. Efter montering 

bearbetas funktionsytorna med hög precision. Maskinen har en inbyggd mätprob som tar viktiga 

referensmått för automatisk kalibrering av maskinen. Dessa mått visualiseras för operatören i form 

av en graf med givna specifikationsgränser. Eftersom måtten är referensmått och maskinen kan 

använda olika referenspunkter är dessa värden svårt att använda i något annat sammanhang.  

 

Figur 28: Översiktlig bild av flödet för en utvald process inom produktgrupp A. 

Sista processteget är en kontrollstation med visuell översyn och mätning med diverse mätverktyg. 

Mätningar sker enligt arbetsinstruktionerna och innefattar olika egenskaper med olika intervall. Vissa 

kritiska egenskaper kontrolleras på varje produkt medan andra kontrolleras vid omställning och med 

en glesare frekvens. Inga data sparas i dagsläget, enbart defektrapportering.   

Process för produktgrupp B 

Inledningsvis sker tillverkningen i två skilda flöden beroende på vilken storlek och typ av detalj som 

tillverkas. Flödena går sedan ihop och har de sista fyra stegen gemensamt där produkterna gängas, 

ytbehandlas samt packas. De första stegen utgörs av olika typer av skärande bearbetning, se Figur 29. 

Totalt tillverkas 26 olika produkttyper i batcher om 100 till 500 beroende på produkt. Tiden det tar 

att färdigställa en batch är ungefär ett skift.  
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Det är stor skillnad mellan bearbetningsmaskinerna, vissa är modernare NC-svarvar medan 

maskinerna som hanterar borrning och gängning är äldre specialmaskiner. Specialmaskinerna har 

moderniserats med åren och idag behöver operatören bara mata in produkter på ett transportband 

och bearbetade bitar kommer ut i andra änden. Dock kräver dessa maskiner mycket kunskap från 

operatören då de är svåra att ställa in.  

 

Figur 29: Processbeskrivning för en utvald process inom produktgrupp B. 

Det utförs en rad kontroller i produktionen efter nästan varje maskin. I första maskinen utförs 

kontrollmätningar med skjutmått och mätklocka efter första svarvningen och sedan på var tionde bit. 

Maskinen sorterar själv ut provbitarna. Efterföljande kontrollstationer fungerar på liknande sätt, att 

det som bearbetats i maskinen kontrolleras med bestämda intervall. Vid packning utförs också en 

sista kontroll med tolk. Som det ser ut idag anger arbetsinstruktionen att var tionde bit ska 

kontrolleras vid varje maskin. Operatör (J) upplever att dessa mätintervall är för täta i förhållande till 

hur ofta något är fel och det är svårt att hinna med. Också om det inträffat något oförutsett i 

produktionen är det lätt att mätningarna glöms bort. Den data som sparas i en pärm är endast från 

första biten i varje batch och måtten är de som har klassningen, Klass II. I den här processen 

innefattar Klass II måtten bland annat gängor, ytjämnhet och planhet. Operatörerna utför även 

kontrollmätningar på första biten i varje batch och vid skiftbyte.  

I anslutning till linan finns ett mätrum där mätmaskinen är nyinköpt och har mycket hög precision. 

Dock kontrolleras bara ett av måtten i detta mätrum, då detta mått inte går att mäta manuellt med 

erforderlig precision. Även andra mått på provbiten skulle kunna mätas men detta görs inte idag 

eftersom kunskapen kring maskinen är begränsad. Utbildning har efterfrågats och kommer troligen 

genomföras.  

Vid diskussion med Operatör (J) framkom att det finns en efterfrågan av visualisering av måtten för 

att upptäcka trender, speciellt de relaterade till verktygsförslitning. Men systemet måste vara enkelt 

att använda och får inte ta tid från produktionen. Operatören såg gärna att systemet är elektronsikt, 

att data samlas in automatiskt från mätinstrumenten och beräknas i datorn för direkt återkoppling. 

Det ansågs också rimligt att utföra datainsamlingen varannan timme. Dock måste intervallen för de 

kontrollmätningar som finns idag omarbetas för att ett SPS-system ska hinnas med. Att införa 

diagram ansågs också kunna minska på överjustering (”tampering”) som det finns inslag av idag. 

Genom att få en visuell bild av hur maskinen presterar över tid blir det lättare att justera maskinen 

då det verkligen behövs och bidra till en stabilare process.  
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4.2.3 Pulvermetallurgi 

Inom pulvermetallurgin har de personer som är ansvariga för processen och dess utveckling, även 

ansvar för kvaliteten (delat med operatörerna). Dock har denna del av företaget ingen egen 

laboratoriekapacitet utan nyttjar gjuteriets laboratorium och dess kvalitetspersonal för tester av 

materialsammansättningar och pulverfördelningar (densitet). Mätutrustningen inom processerna 

kalibreras dock av det centrala mätrummet som servar hela företaget. 

 

Figur 30: Organisationsschema för pulvermetallurgin 

Processbeskrivning av pulvermetallurgin 

Pulvermetallurgi går ut på att ett speciellt metallpulver pressas samman i en form under högt tryck. 

Detaljen får sedan passera en ugn med en kontrollerad atmosfär för att materialet ska binda sig 

(sintring) och bli hårt. Processen genomförs i 5 steg: pressning, uppvärmning, kalibreringspressning, 

trumling och slutkontroll, se Figur 31.  

 

Figur 31: Processchema pullvermetallurgin. 

Pulvermetallurgin inom Järn AB har flera pressar och tillverkar en rad olika detaljer. Det finns rutiner 

uppsatta för hur ofta de pressade produkterna ska kontrolleras för att upptäcka fel i tillverkningen. 

Tiden för dessa intervall är ca 15min, men detta följs inte strikt då processen upplevs som pålitlig. Då 

felaktig tillverkning sker i det här steget kan detaljen malas sönder och pulvret återanvändas. Har 

detaljen däremot passerat genom ugnen innan felet har upptäcks går detaljen som metallskrot. 

Förlusterna kan beräknas genom mängden pulver som gått till spillo. 

En av de stora felkällorna, enligt Kvalitetsansvarig (J), är hanteringen av detaljerna precis efter 

pressningen. Flera pressar har en robot som hanterar de färdigpressade detaljerna och denna robot 

kan introducera defekter på de mer spröda och tunna detaljerna, efter kontrollen. 

Förutom direkta pressfel och hanteringsfel kan även felen uppstå i ugnen där detaljen på något sätt 

missformats. Orsakerna till detta varierar men en ojämn pressning kan bidra till att introducera 

spänningar i materialet, vilken i sin tur kan leda till en skev produkt. Alla detaljer plockas av ugnens 
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transportband för hand vilket ger en snabb visuell kontroll där stora fel upptäcks. Ugnen övervakas 

noga där atmosfärsammansättning och temperatur kontrolleras. Den informationen används endast 

momentant för att styra ugnen och inte med någon form av SPS där data jämförs över tid.  

Nästa steg i kedjan är kalibreringspressning för att justera de måttförändringar som uppstod vid 

sintringen. Här finns endast en liten tolerans för hur mycket måtten kan ändrats i ugnen. Efter 

kalibreringspressning kontrolleras diameter och planhet på detaljen efter bestämda intervall. 

Intervallen varierar beroende på produkttyp; det är sällan fel på de minsta detaljerna och dessa 

kontrolleras därför vid kontinuerlig drift, tre till fyra gånger i timmen, medan de större behöver 

kontrolleras oftare. Mätningen utförs manuellt med mätklocka som kalibreras av operatören vid 

varje skiftbyte. När väl kalibreringspressningen är klar trumlas produkten för att få bort alla vassa 

kanter. 

För vissa produkter är trumlingen den sista stationen medan andra genomgår en slutkontroll där 

varje enskild detalj kontrolleras mot toleransgränserna. Kontrollstationen är helt automatiserad och 

robotar mäter och sorterar ut alla felaktiga produkter. All data lagras och de senaste resultaten visas i 

en graf där data från varje mätning plottas mot specifikationsgränserna. Informationen stannar dock 

där och används inte i något direkt sammanhang för att förbättra processen. 

Ett arbete med att minska kassationsgraden har påbörjats vid den här avdelningen. Under ett antal 

veckor kommer stickprov göras på detaljer vid första pressen för att se hur densiteten är fördelad. 

Detta är första steget i en vidare utredning för att hitta felorsaker till defekta produkter. I och med 

att projektet med kassationsminskningen påbörjats har det också börjat ställas hårdare krav på de 

regelbundna mätningar som ska utföras med bestämda intervall. 

4.2.4 Gjuteri 

Gjuteriet har tre gjutningsflöden och ett smältverk som förser alla flödena med järn. Det minsta 

flödet, i Figur 32 kallad "Specialtillverkning", är ett manuellt flöde som nyttjar handbyggda formar 

och lämpar sig för små volymer av specialproduktkaraktär. De andra två flödena är maskinella med 

automatisk formpressning, gjutning och återvinning av sanden. Skillnaden mellan de maskinella 

flödena är storleken på produkterna (upp till cirka 25kg) och sättet som gjutningen sker på. 

De stödjande funktionerna, se Figur 32, utgörs av tekniker, konstruktion/utveckling och kvalitet. 

Teknikerna arbetar främst med eventuella stopp i maskinerna. Konstruktionsavdelningen arbetar 

med framtagning av nya modeller (som gjutformarna sedan utgår från) där designen är kritisk för 

kvaliteten på produkterna. Samarbete sker mellan kvalitetsavdelning och konstruktion vid 

regelbundna möten för att få en återkoppling av funktionen samt verka som stöd vid framtagning av 

nya modeller. 
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Figur 32: Organisationsschema för gjuteriet. 

Gjuteriets kvalitetsarbete är mer fristående och arbetar direkt mot sina kunder. Anledning är främst 

att det är specifika kunskaper som krävs. För varje process finns en ansvarig kvalitetstekniker som har 

ansvar att stödja förbättringsarbetet i just den processen. Det finns ett stående möte varje vecka där 

personalen vid processen tillsammans med kvalitetstekniker arbetar med just kvalitetsfrågor, till 

exempel vilka mätintervall som ska användas. 

Beskrivning av gjuteriets maskinella processer  

I Figur 33 presenteras en förenklad bild av gjuteriprocessen (maskinella flödena). I ugnen smälts 

metallskrot som sedan blandas upp med tillsatser för att ge slutprodukten de egenskaper som 

efterfrågas. Då materialet ska uppfylla de standardiserade kraven som finns på järn genomförs 

mätningar på smältan kontinuerligt och med hög noggrannhet. Mätningar kan dock inte göras direkt 

på smältan då det inte finns något mätinstrument som klara den heta miljön. Istället tas små prover 

som får stelna och sedan utför operatören test med spektroskopi som återger fördelningen av de 

ingående grundämnena. Utifrån dessa värden vet sedan operatören hur mycket av varje ämne som 

behöver tillsättas i smältan. All data sparas om det skulle finnas behov att gå tillbaka och analysera 

smältan vid ett senare tillfälle. Även hårdhetsprov utförs för att verifiera att blandning verkligen ger 

de materialegenskaper som krävs. Hur ofta dessa prov genomförs beror på typ av smälta, antingen 

en gång i veckan eller på varje smälta. Det går även att få en uppfattning om järnets egenskaper 

genom att studera provbitens struktur i mikroskop. 

 

Figur 33: Processbeskrivning av gjuteriet 

För att överhuvudtaget kunna gjuta krävs en form. Formen är oftast uppbyggd av sand som pressas 

under mycket högt tryck. För att formen ska hålla för gjutning ställs höga krav på sandens 

egenskaper, där fuktnivån och tillsatsämnen är avgörande. När väl pressningen är klar kontrolleras 

formen visuellt innan den sätts samman för gjutning. En mer ingående beskrivning av 

sandhanteringen presenteras senare i detta kapitel.  
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Själva gjutningen är en känslig process där en rad defekter kan uppstå. Dessa defekter kan ha många 

felkällor: blandning av smälta, brister i sandformen, gjuttemperatur för att nämna några. Defekterna 

är dock svåra att upptäcka om de inte ligger ytligt på produkten. Möjligheten att spåra en viss 

produkt till en specifik smälta varierar beroende på kundkrav. Produkter tillverkade i segjärn som 

ofta används i högre säkerhetsklassade områden får ett serienummer som kan återkopplas.  

När gjutgodset svalnat ska det blästras och rensas från överflödigt material. Detta görs dels 

maskinellt men även manuellt. I den manuella hanteringen granskas godset och då upptäcks ytliga 

fel. Vilka produkter som kontrolleras beror på storlek, mindre produkter går direkt till bearbetning 

och eventuella fel upptäcks där. Inre fel såsom porer och inneslutningar är betydligt svårare att 

upptäcka och kräver specialutrustning; röntgen och ultraljud. Stickprover görs med bestämda 

intervall där hårdheten på gjutna produkter kontrolleras. Upptäckta defekter rapporteras in med 

hjälp av felkoder och en sammanställning rapporteras veckovis och finns tillgängliga i databasen. Ett 

problem är dock att de gjutfel som upptäcks i samband med bearbetning inte återkopplas i den 

utsträckning som det skulle behövas. Personalen i bearbetningen har svårigheter att koppla defekter 

till de cirka 15 olika felkoderna då de inte är insatta i gjutprocessen. Detta är något som det arbetas 

med och en kortare utbildning har hållits med bearbetningspersonalen. Återrapporteringen blev 

bättre direkt efter utbildningen men har sedan minskat med tiden.  

Den datainsamling som kan nämnas i samband med gjutningen är att temperaturen kontrolleras och 

noteras på flera ställen i processen, bland annat vid smältverket, efter transport samt vid 

gjutningsögonblicket. Det handlar i de flesta fallen om manuell mätning. 

Beskrivning av sandhanteringen 

Då sandhanteringen är en komplex process som kräver noga övervakning och styrning kan denna 

vara intressant ur ett SPS-perspektiv. Därför presenteras en övergripande processbeskrivning av 

sandhanteringen nedan, se Figur 34.  

 

Figur 34: Sandens flöde vid de två maskinella gjutprocesserna. 

Efter att produkten gjutits krossas sandformen och sanden finfördelas och går vidare till kylning för 

att få ner temperaturen vilket gör att sanden lättare håller kvar fukten. När sanden nått rätt 

temperatur hamnar den i mixern där en viss del ny sand tillsätts tillsammans med andra ämnen. 
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Däribland bentonit som är en typ av lera som har bindande egenskaper men som förstörs vid 

gjutning och måste därför hela tiden tillsättas. Att gjuteriet har två olika gjutprocesser med lite olika 

gjutförhållanden leder till att sanden får olika blandning. Den varierande sandblandningen leder i sin 

tur till svårigheter att reglera blandningen då den inkommande sanden har olika fukthalt och samlas i 

olika skikt. Sandens kompaktering kontrolleras automatiskt. 

De tester som görs i laboratorium har att göra med temperatur, gasgenomsläpplighet, hållfasthet, 

mängd aktiv bentonit (glödgningsförlust) och kompaktering. Detta är något som sker på, i stort sett, 

alla gjuterier med sandhantering (råsand). Dessa parametrar övervakas ständigt men är svåra att 

justera då sanden hela tiden återanvänds och återkommer i skikt med olika blandningar. Att skikten 

varierar beror till stor del på att sanden delas mellan två maskiner med varierande processer. 

4.2.5 Underhållsavdelningen 

Underhållsavdelningen (se Figur 35) agerar separat från övriga avdelningar och arbetar främst med 

akuta fel och om något behöver bytas samt planerat underhåll. Vid diskussion med 

underhållsavdelningen framkom att ett nytt arbetssätt håller på att introduceras där mycket större 

fokus kommer ligga på förebyggande underhåll där det finns ett team som arbetar med just detta. 

Målet är att ersätta mycket av det reparerande och felsökande arbetet med förebyggande arbete. 

 

Figur 35: Organisationsschema för underhållsavdelningen.  

I bearbetningsdelarna (och pulvermetallurgin) har varje lina ansvar för sina maskiner (ägande) och 

underhåll försöker få operatörerna att utföra mer och mer av det dagliga underhållet. Det bör också 

nämnas att när underhåll felsöker är målsättningen att hitta rotorsakerna till de fel som de reparerar. 

4.3 Tidigare försök med SPS 
Järn AB genomförde i början av 90-talet försök med SPS. Arbetet skedde manuellt och operatören 

fyllde i uppmätta värden med papper och penna. Detta framkom under diskussion med 

Kvalitetstekniker (J) med lång erfarenhet inom företaget. Han kommer ihåg det som att motivationen 

för SPS fanns hos operatören men bristande intresse från högre chef som tillslut inte hämtade in 

ifyllda papper vilket ledde till att arbetet avstannade. Detta testades i flera omgångar men fick aldrig 

något genomslag. Ett senare försök med SPS resulterade i att företaget köpte in datorer byggda för 

insamling av mätdata (GME). De data som då samlades in presenterades i styrdiagram direkt ute på 

linan. Användargränssnittet var svårhanterligt och skärmen bestod endast av en färg. Systemet var i 

början nätverksbaserat och kunde övervakas centralt men var beroende av en person som senare 

bytte jobb. Detta system användes i flera år men när maskinerna sedan börja gå sönder fanns inget 

intresse att fortsätta. Bidragande orsaker var att systemet hade uppgraderats och blivit nästan 

dubbelt så dyrt. Det fanns också rekommendationer inom företaget att det var detta som skulle 

används. Dessa rekommendationer försvann dock ungefär samtidigt som det gamla systemet var i 
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behov av att bytas ut. En följd av detta var att systemet ComGage köptes in för pilottest. ComGage 

används än idag men endast vid en maskin för att samla in mätvärden elektroniskt och jämförs mot 

toleranserna. Själva mätningarna sker fortfarande manuellt, skillnaden blir att resultatet visas på en 

skärm istället för en mätklocka och data lagras kontinuerligt.  

Enligt användarmanualen (IBR, 2004) för programvaran finns möjlighet till insamling av både variabel 

och attribut-data. Kapabilitetsmått som    och     beräknas automatiskt och programvaran är 

anpassad efter de standarder som anges i ISO 9001. Det finns också stöd för styrdiagram (Shewhart-

diagram i olika varianter) och histogram. Olika typer av varningsmeddelanden går också att ställa in 

där operatören får upp ett varningsmeddelande om ett värde hamnar utanför styr- eller 

specifikationsgränser. Fördelen med ComGage systemet är att det kan kopplas till all mätutrustning 

som idag har en monterad mätklocka, vilket finns på en stor del av utrustningen. 

Enligt Kvalitetstekniker (J) har det funnits ett visst motstånd kring ny teknik. När ComGage 

presenterades för personalen föredrog de hellre de gamla analoga mätklockorna som de tyckte gav 

bättre känsla i mätningen. Även när det gäller moderna maskiner med självjustering har sådana 

funktioner slutats använda en stund efter införande då det inte funnits tillräckligt stort förtroende för 

systemet. Också att de inte sett fördelarna med ett sådant system.  

På senare år har enstaka försök gjorts utan framgång med ett modernare system som heter 

Shopfloor-Online. Systemet kan samla in data automatiskt från givare eller via manuell inmatning 

från operatör och har inbyggt stöd för SPS. Tanken med programvaran är att den ska vara 

nätverksbaserad och informationen lättåtkomlig genom webbläsaren. Vid tester visade det sig dock 

att program varan krävde mycket administration, lång upplärningssträcka och hög datorkapacitet. 

Tanken var att Shopfloor skulle användes vid arbetsplatserna av operatörerna för att få direkt 

feedback i styrdiagram. Hos Järn Ab är det i dagsläget ett automatiskt system som efterfrågas där 

kapabiliteten ska kunna presenteras kontinuerligt. 

Enligt kvalitetsansvarig på gjuteriet ledde arbetet med den manuella SPS hanteringen under början 

av 90-talet till att en robotcell infördes där alla produkter kontrollerades. Anledningen var avsaknad 

av tilltro till de statistiska beräkningarna och litade inte på de mätintervall som räknades fram.  

4.4 MSA & Kapabilitet 
Mätsystemanalyser(MSA) har börjat utförs mer frekvent på senare tid, men är inte tillräckligt enligt 

ansvarig personal. Då det finns en stor mängd mätverktyg är detta något som måste ske 

kontinuerligt. Det är inte bara själva analysen som är tidskrävande utan också de korrigerande 

åtgärder som undermålig mätutrustning kräver. I gjuteriet är det framför allt på de mätinstrument 

som säkerställer kvaliteten på smältan som det har utförts MSA på. Målet är att varje avdelning ska 

signalera behov av mätsystemanalyser som utförs med stöd från mätrummet. Då det råder bristande 

rutin kring detta medför det att större delen av arbetet hamnar på mätrummets personal. 

Vad gäller kapabilitetsstudier är det också avdelningen som ansvarar för att studier utförs efter den 

plan som i nuläget genomgår en uppdatering. Arbetet med duglighetsstudier har varit avstannat 

under en tid då det inte har hunnits utföra MSA analyser samt att rutinerna inte varit helt klarlagda. 

Men inom kort kommer arbetet upptas i och med nya planen. Huvudansvaret ligger på 

avdelningschefen att studierna utförs och själva beräkningarna hanteras av kvalitetsteknikerna på 

den egna avdelningen. Insamlingen sker med hjälp av personal vid respektive maskin. I och med den 
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nya planen kommer insamlingen ske cirka två gånger per år och då som en processkapabilitetsstudier 

med provgrupper.  

Några av de regler som finns uppsatta idag kring kapabilitet är följande: 

Kapabilitetsstudier ska utföras på: 

 Relevanta parametrar för nyinstallerade maskiner och automatisk mätutrustning före start. 

 Relevanta parametrar för reparerade eller flyttade maskiner. 

 Relevanta parametrar vid större förändring. 

 Relevanta parametrar på nya produkter. 

 Under regelbundet intervall. 

 För att validera förbättringsåtgärder. 

De krav på kapabilitet som finns uppsatta är att     över 1,67 anses acceptabelt. Mellan 1,33 och 

1,67 kräver mer noggrann kontroll och under 1,33 anses ej acceptabel. Om processen är instabil 

rekommenderar interna dokument användandet av    och     framför    och    .  

Hos gjuteriet ligger dock ansvaret för kapabilitetsstudierna på kvalitetsavdelningen. I gjuteriet utförs 

idag kapabilitetsstudier på produkterna en gång varje kvartal, de egenskaper som undersöks är 

kemisksammansättning och mekaniska egenskaper baserat på värden tagna under den gångna 

perioden. Något som framkom under diskussion med gjuteriets kvalitetsavdelning som utför 

insamling och beräkning av kapabilitet är det saknas tydliga riktlinjer för hantering av kapabilitet i 

samband med instabila processer. Det har hänt att avvikande mätvärden inte inkluderas i 

beräkningarna. Det framkom också att det var svårt att få fram provbitar för kapabilitetsstudier så 

beräkningarna grundar sig inte på provgrupper utan enstaka bitar insamlade inom en förhållandevis 

kort tidsperiod.  

Studierna kommer också användas som underlag när det beslutas om intervallen för 

kontrollmätningar, vilket sker på avdelnings FMEA-möten. Idag baseras besluten på operatörernas 

kunskap om maskinerna, hur ofta det brukar bli fel. Annat som påverkar mätintervallen är vilken 

klassificering måttet har. Järn AB använder sig idag av tre måttklassificeringar (Klass I till klass III) där 

klass I är av största vikt medan klass III är standardmått som inte är avgörande för produktens 

funktion. I dagsläget finns inga mått specificerade som klass I däremot flertalet klass II och klass III. 

Enligt Materialspecialist (J) är dessa kvalificeringar gjorda av konstruktionsavdelningen och vissa mått 

upplevs ha en för hård klassificering vilket leder till att mätintervallen ifrågasätts. Den samlade bilden 

som författarna erfarit är att det råder viss förvirring kring måttklassificeringen.  

Det finns dokumentation med ingående beskrivningar hur MSA och processkapabilitet ska utföras 

(framtagna externt). Tanken med materialet är att samla de bästa kunskaperna och sprida dem 

vidare. Detta är inget som måste följas utan är endast tänkt som stöd. Järn AB har också egna 

instruktioner som är uppdelade på tre nivåer där mycket av kunskapen från ovannämnda material 

finns med. Att instruktionerna är uppdelade på tre nivåer är för att det riktar sig till olika delar av 

organisationen, från ledning ner till praktiska tips för operatör. I dokumentationen benämns 

processkapabilitet endast som kapabilitet om definieras som: uppmätta processens variation (inom 

provgrupperna) i jämförelse med toleransområde och målvärde.  
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5 Studiebesök 
I detta kapitel samlas den kunskap som inhämtats under fyra studiebesök.  

5.1 Transmission AB 
Detta studiebesök berör Transmission AB. Produkterna som produceras är 

kraftöverföringskomponenter som axlar, kugghjul samt färdigmonterade transmissioner. Företaget 

utgör en viktig underleverantör till en av Sveriges största fordonstillverkare. Besöket guidades av 

Informationsansvarig (T) och Kvalitetsansvarig (T). 

5.1.1 Processbeskrivning 

Fabriken är uppdelad enligt ett antal flöden som slutar i en montering av produkten. 

Bearbetningsdelarna är till stor del automatiserade medan den avslutande monteringen är manuell. 

Vid en av bearbetningslinorna för de större produkterna används en robot för att flytta produkter 

och råmaterial från ett höglager till de olika bearbetningsstegen. Detta sker helt automatiskt och 

endast vid inmatning av råmaterial samt vid utmatning av färdig produkt krävs agerande av operatör. 

Skillnaderna mellan de olika bearbetningslinorna utgörs främst av hur automationen har lösts men 

det finns även mer manuella delar beroende på detalj. Gemensamt är dock att detaljen är 

färdigbearbetad när den kommer ut från linan eller cellen.  

Monteringen (och hela produktionen) är uppdelad i två huvudsakliga produktgrupper (transmissioner 

och axlar) som båda monteras på lina. Monteringen sker med taktat flöde och om något fel skulle 

uppstå på en produkt lyfts denna åt sidan och åtgärdas för att inte störa flödet. Dock finns det en typ 

av transmission som förmonteras och slutmonteras vid samma station då den produceras i mindre 

volymer. Vid montering sker noggrann kittning av materialet. Genom att använda sig av 

materialtavlor med anpassade krokar och behållare märks det direkt om ett felaktigt antal artiklar 

kittas. Vid samma monteringsstation används också felsäkrande monteringsverktyg. Verktygen är 

kopplade till ett system som känner av vilka verktyg som används och i vilken ordning. De elektriska 

skruvdragarna ställer även in det moment som behövs med automatik.  

Process- och produktkrav 
Företaget har hög kvalitet som riktmärke då det är en del av företagsstrategin. Alla transmissioner 

testas innan leverans och all data från testet lagras för att det ska vara möjligt att gå tillbaka och 

analysera informationen vid eventuella reklamationer. 

Med bestämda intervall testas en slumpmässig produkt efter monteringen eller innan leverans. 

Produkten skruvas isär och det undersöks om det skett något fel i monteringskedjan. För att 

utvärdera monteringen används ett poängsystem där poängmängden är beroende på hur allvarligt 

felet är. Ett kritiskt fel som är avgörande för funktionen får direkt högsta poäng. När ett sådant fel 

inträffar sammankallas en mötesgrupp med berörda personer för att snabbt hitta källan till 

problemet. Dessa möten har hög prioritet och går före andra inplanerade möten. Genom en hög 

spårbarhet i tillverkningsprocessen går det att koppla eventuella fel till en operatör och en tidpunkt 

och på så sätt lättare kunna hantera felkällan. 

Ritningstoleranserna sätts av konstruktionsavdelningen, därefter utvärderas toleranserna av 

operatörer och personal i mätrummet för att avgöra mätfrekvens. Skulle det visa sig att något saknas 

på ritningen eller behöver ändras, skickas ritningen tillbaka till konstruktionsavdelningen som får 

sammanställa en ny version. Vid utvärdering av ritning genomförs samtidigt en bedömning och 
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klassificering av alla mått. Klassificeringen avgör hur ofta och med vilka mätverktyg dessa mått 

kommer att kontrolleras i produktion. 

5.1.2 Hantering av mätningar 

Insamling 
Vid maskinerna utförs manuella mätningar och syftet med dessa är att kontrollera att maskinen 

tillverkar inom toleransgränserna. Ingen av informationen från dessa mätningar lagras för senare 

återkoppling. De automatiska mätningar som sker i maskinerna används enbart lokalt för att 

exempelvis kompensera slitna skärstål. Dock är det osäkert kring hur kassationer och defekter 

rapporteras om det upptäcks att maskinen gör felaktiga produkter. 

Utöver de manuella och automatiska mätningarna som sker vid maskinen, utförs också mer utförliga 

mätningar i mätrum. De mått som mäts automatiskt av mätmaskinen innefattar alla på förhand 

bestämda kritiska mått. Ibland görs även en mer omfattande mätning där samtliga mått på 

produkten kontrolleras. Hur ofta dessa mätningar utförs beror på processen men generellt kan sägas 

att de utförs vid produktionsstart (efter ställ), en gång under tillverkning samt i slutet av en batch. 

Sista biten måste också alltid godkännas innan detaljerna får lagerföras. Maskiner som hela tiden kör 

samma typ av produkt och inte behöver kalibreras in på samma sätt har glesare intervall mellan 

kontrollmätningarna. En anledning till att mätmaskiner är flitigt använda på företaget är att det finns 

många mått som exempelvis rundhet och parallellitet som inte kan mätas manuellt, enligt 

Kvalitetsingenjör (T).  

Sammanfattningsvis finns det fyra typer av mätningar som utförs: 

 Manuell kontroll för att säkerställa att maskinen gör rätt. 

 Kontroll av kritiska mått, av operatör i mätrum. Denna kontroll utförs på en produkttyp per 

dag. 

 Kontroll av alla viktiga mått i mätrum av mätrumspersonal enligt ett tidsintervall. 

 Med glest intervall utförs även kontroll av samtliga mått i mätrummet. 

Mätrummen använde ett system med ”pizzapuckar”, det vill säga små dosor som signalerar när 

mätningen är klar och detaljen kan hämtas av operatören. När en detalj lämnas in tar den personen 

en ”puck” och registrerar denna. När sedan mätningen är slutförd så skickas en signal till ”pucken”. 

Detta för att minska tiden som produktionen står stilla på grund av väntan för kontrollmätning samt 

för att spara in på tiden som det annars tar att kontakta rätt person. 

Lagring 
Alla mätvärden lagras i företagets interna nätverksbaserade system (framtaget av företaget) för just 

datalagring. De data som lagras används till viss del av produktionstekniker och kvalitetsansvarig för 

att få bättre förståelse för processen genom att studera hur utfallet för sig inom toleransgränserna. 

Från intranätet finns det möjlighet att sammanställa diagram som visar hur måtten för en specifik 

produkt har varierat över tid. All data sparas tillsammans med information om typ av prov (stickprov, 

förstabit och så vidare), produkt, datum samt kontaktperson för den specifika detaljen. 

Programvaran räknar automatiskt ut    och     som presenteras med den tidigare nämnda 

informationen. Just detta fall observerades i mätrummet. 
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Återkoppling 
All mätdata återkopplas direkt till operatör som avgör om produkten är inom toleransramarna. 

Informationen sammanställs på en produktionstavla i anslutning till maskinen och 

produktionsansvarig för processen kan då få en bild över tid hur maskinen har presterat med 

avseende på toleranserna. Detta förfarande uppmärksammades vid en process vilket medför att det 

är svårt att uttala sig om det sker vid flera processer. Vid samma process framkom också att mätdata 

börjar användas mer och mer för återkoppling och utvärdering av processen. Detta skedde på eget 

initiativ av de ansvariga på linan. 

I övrigt var den data som presenterades i fabriken uppsatta på traditionella Lean-tavlor. Större delen 

av datan presenterades i form av stapeldiagram eller procenttal. Överlag var intrycket att 

produktionstavlorna användes aktivt och uppdaterades dagligen. 

5.1.3 Organisation 

Lean-arbetet organiseras över flera avdelningar och olika personer får ansvar för olika delar av 

arbetet. Något som kunde observeras var att arbetet med Lean har haft tydligt fokus på 5S, flöden 

och teamwork. Just 5S är tydligt då arbetsmiljön i fabriken upplevs som ren och tyst och det är bra 

ordning. Alla föremål har en bestämd plats och tydligt utritat var de hör hemma. Införandet av Lean-

arbetet skedde i samband med en totalrenovering av fabriken där större del av maskinparken byttes 

ut och fabriken byggdes ut något. Tidigare fanns det inga tydliga flöden i fabriken utan arbetet följde 

principen för funktionell verkstad. Men efter ombyggnationen finns en tydlig layout med ingående 

gods på en sida av fabriken och tydliga linor med utmatning på andra sidan av fabriken. I grova drag 

minskades personalstyrkan med 30 % i samband med ombyggnationen men fabriken kan idag 

bibehålla samma eller något högre produktionstakt.  

Det sker inga utbildningar som kan förknippas direkt med SPS. Däremot hölls utbildningar för 

operatörer i mätteknik, dels för att lära sig mätmaskinen men även för att ge förståelse kring 

mätningar och mätdata. Som nämndes tidigare involveras vissa operatörer vid granskning av 

ritningar och mått klassificeras.  

För att underlätta arbetet med ständiga förbättringar så kommer ett projekt, kallat VU 

(verksamhetsutveckling), att startas inom kort där produktionen kommer att stoppas en timme var 

annan vecka för att ge tid åt arbete med ständiga förbättringar. Då får operatörerna tid att 

sammanställa och diskutera de förbättringsförslag och sedan lyfta dem till högre instans. I övrigt så 

samlas förbättringsförslagen in samt diskuteras inom olika gruppsammansättningar.  
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5.2 Motor AB 
Detta studiebesök beskriver verksamheten för Motor AB, vilket är det fingerade namnet på den 

studerade delen av företaget. Huvudprodukterna inom detta företag är gjutgods för motorer, 

däribland motorblock. Mängden gjutna produkter är stort och gjuteriet är ett av Sveriges största (för 

järn). Jämförelsevis är mängden järn som gjuts i denna anläggning nästa fem gånger större än för 

Järn AB. Den huvudsakliga informationskällan kring datahanteringen är Processutvecklare (M). 

Sandansvarig (M) visade upp processerna och beskrev dem. 

5.2.1 Processbeskrivning 

Motor AB består av ett motorgjuteri där motorblock och andra detaljer gjuts.  

Gjutprocessen börjar vid smältverket, som består av två stora kupoler. Anledningen till att det finns 

just två kupoler är att en av dem ska kunna underhållas utan att produktionen påverkas. Från dessa 

kupoler levereras smältan kontinuerligt. 

Gjutningen sker i tre linor: två vanliga gjutlinor med sandformar samt en speciallina där företaget 

innehar egna patent. I anslutning till linorna finns hållugnar dit smälta transporteras. De transporter 

som sker mellan smältverket och linorna sker med truck längs en rak gata inne i fabriken. Eftersom 

linorna och smältverket arbetar kontinuerligt måste hela processen stoppas om något fel skulle 

uppstå. 

I lina 1 roterar produkterna som ska gjutas kontinuerligt mellan fyra produkter. Någon av dessa fyra 

produkter byts sedan ut mot en ny beroende på hur stora serier som ska tillverkas. Seriestorleken 

varierar och vissa produkter kan produceras upp till en vecka medan andra produceras någon timme.  

Denna kontinuerliga produktväxling är en kvarleva sedan 70-talet och är svår att ändra på då linan är 

dimensionerad efter detta arbetssätt. Att produkterna varierar är dock en fördel för personalen som 

får lite variation i arbetet vilket skapar en högre grad av uppmärksamhet (vid till exempel den visuella 

granskningen av gjutformarna).  

Produkterna som produceras i lina 1 består av motorer, där komplicerade geometrier kräver 

avancerade kärnor (för inre hålrum). I linan är kärnornas hantering till stor del automatiserad och 

även tillverkningen av dem är automatiserad med robotar och kärnskjutsmaskiner.  

De olika linorna har separata sandhanteringssystem. I lina 1 uppstår ett antal problem med sanden 

då produkterna växlar hela tiden, vilket ger varierande egenskaper på den återgående sanden. De 

andra linorna har mer homogen produktion och saknar därmed den problematiken. Därför kommer 

beskrivningen att koncentreras på lina 1. Speciallinan kommer inte heller att beskrivas då den är svår 

att jämföra med avsedda processer från de andra studiebesöken eller med Järn AB.  

Beskrivning av lina 1 

Processen för lina 1 börjar vid den återförda sanden från gjutningen. Denna är flera hundra grader 

varm när den äntrar sandhanteringsprocessen. Precis efter att gjutgodset separeras från sandformen 

skiljs metallbitar ut från sanden och den finfördelas. Nästa steg utgörs av en trumma där sanden 

bombarderas med vatten för att få ner temperaturen. Efter det sprids sanden ut på en sandkylare 

där luft blåses genom den för att få bort vattenångan samt få ner sandens temperatur. Efter 

sandkylaren ska sanden ha en lämplig temperatur och hamnar då i en sandficka i väntan på 

blandarna. Blandarna väger sedan upp alla ingående komponenter innan blandning sker och den 
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färdiga blandningen kontrolleras med ett ”kompakteringstest” för att se om tätheten motsvarar 

specifikationerna, annars blandas mer vatten in. Även de efterföljande blandningarna påverkas av 

resultatet då deras ingångsvärden anpassas. Systemet har också en inbyggd tröghet för att undvika 

för snabba växlingar och svårhanterliga fukthalter. Om testet visar att mer vatten måste till, kommer 

systemet att tillsätta vatten långsammare för att undvika att överdosera. Om den motsatta 

situationen gäller kan dock vattenmängden strypas kraftigt utan problem, just för att en för låg 

fukthalt är enklare att hantera än en för hög.  

Efter blandarna går sanden till gjutformspressarna där gjutformen pressas. Gjutformarna går sedan 

genom ett antal steg där hål borras ur, gjutformarna granskas visuellt samt att kärnorna läggs in (dels 

automatiskt, dels manuellt). Till sist läggs över och underhalva samman och formen går in i gjutdelen 

av linan. 

I gjutdelen finns tre olika gjutugnar (hållugnar) för olika produkter. Gjutningen sker automatiskt och 

ovanifrån, från hållugnarna. När gjutformarna är fyllda går de in i en stelningsfas där godset stelnar, 

beroende på vilket gods det är så finns det ett antal olika stelningsflöden med olika tider. När denna 

tid har gått avlägsnas sanden och gjutgodset ur den yttre hållformen, "flaskan", genom att den vänds 

upp och ner. De försöker undvika stötar på godset eftersom det fortfarande är tillräckligt varmt för 

att kunna deformeras. Sedan går godset in i en avsvalningsfas medan sanden transporteras bort och 

renas från metallskrot och annat för att kunna återföras till början av sandprocessen. När godset har 

svalnat rensas det med automatik (gjutrester tas bort) och granskas optiskt. 

Vid sidan av linan sker också tillverkningen av de olika kärnorna för gjutformarna. Det finns tre flöden 

av kärntillverkning som är anpassad för gjutlinan (och dess växlande mellan gjutformarna). 

Kärntillverkningen är till stora delar automatiserad och av hög volym (100 000 per år av en 

produkttyp). 

Hela linan samt de omkringliggande systemen övervakas genom datorer och automatiska styrsystem. 

Systemen spårar varje enskilt gjutgods genom hela processen samt varje sandblandning och sparar 

de värden som är relaterade till var och en av dessa. Detta för att säkra spårbarheten både i 

sandhantering och också gjutning. Processerna övervakas automatiskt med avseende på olika 

styrparametrar. 

Process- och produktkrav 

Motor AB är underleverantörer av motorer till många typer av fordon och kraven på dessa motorer 

är höga. Förutom direkta kundkrav relaterat till de varumärken som företaget tillverkar mot så finns 

också materialstandarderna relaterade till olika järnsorter och kvaliteter, såsom hårdhet och 

kolekvivalent. Eftersom detta är gjutgods så är dock måttoleranser inte lika hårda som för 

färdigbearbetade ytor. De fel som uppstår i godset består främst av tomrum i materialet på grund av 

exempelvis slagg och sand. Totalt sett har de en kassationsgrad på 2-3 % på gjutgodset inom 

processerna.  

Kraven som ställs på de stödjande sandprocesserna är mer otydliga då det inte går att koppla dem 

direkt mot en ritningsstorhet eller liknande. I dessa fall är specifikationsgränserna kring 

parametrarna, såsom fukthalt och de olika mängderna ingredienser, satta relativt fritt med 

utgångspunkten att sanden ska vara lämplig att gjuta i respektive skapa kärnor av. Problem med 
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sanden, i alla fall relaterat till kärntillverkningen, blir oftast uppenbara genom att sanden inte håller 

ihop och att processen stannar redan vid formningstillfället.  

Ett exempel på denna problematik med osäkerheten kring specifikationsgränserna nämndes under 

besöket. När ISO 9001 skulle införas valdes ganska snäva specifikationsgränser för att det skulle 

fungera som ett utmanade mål och därmed underlätta arbetet mot ständiga förbättringar. Resultatet 

blev dock att kapabilitetsberäkningarna resulterade i låga värden vilket certifikatutföraren reagerade 

på. Därför vidgades specifikationsgränserna så att kapabilitetsindexen blev bättre. Här måste det 

dock betonas att Transmission AB själva använder detta som ett exempel på hur 

specifikationsgränser inte ska hanteras.  

5.2.2 Hantering av mätningar 

Insamling 

Den datainsamling som sker inom processerna är baserad på både automatisk och manuella 

mätningar. De manuella mätningarna nyttjas för att kontrollera smältan och dessa sker varje 

halvtimme eftersom det är en kontinuerlig smältning. Om problem skulle uppstå tas prover istället 

varje kvart. Proverna undersöks med avseende på dess materialsammansättning genom 

spektroskopi, vilken utförs i laboratoriet av laboratoriepersonalen. I sandhanteringen sker också 

manuella mätningar av fukthalten och där är det sandhanteringspersonal som utför hela analysen. 

Även glödgningsförlusterna undersöks manuellt av operatörer och detta sker 1-3 gånger per dag. 

Vissa av de manuella mätningarna har en väldigt låg upplösning samt att mätningarna är beroende 

på hur dessa går till. Detta introducerar stora variationer beroende på hur mätningen utförs, 

samtidigt som toleranserna är relativt små. En risk som uttrycktes var att återupprepbarheten i 

mätningen kunde ge en större spridning än toleransgränserna. 

Vid sandhanteringen sker automatiska mätningar vid kompakteringstesten. Dessa mätningar styr 

blandningen och finns i ett separat system. Dock måste dessa data föras över manuellt till Excel för 

att gå in i huvudsystemet. Själva kompakteringen sker 1 - 2 gånger per blandning. Det första testet 

visar om mer vatten måste tillsättas. Det andra testet styr mer de efterföljande blandningarna då 

blandningen släpps ut oavsett resultat. Resultatet sparas dock så att spårbarhet uppnås för 

gjutgodset (varje gjuten detalj kan kopplas ihop med en specifik sandblandning). 

Övriga automatiska mätningar har att göra med olika givarsignaler. Systemet beräknar tider mellan 

olika givarsignaler och sparar dessa i systemet helt automatiskt. Dessa data kan även indirekt visa 

sandens egenskaper med avseende på viskositet bland mycket annat. Dessa data går också direkt in i 

systemet.  

Av de data som samlas in är det enbart en liten del som faktiskt används. Detta beror till stor del att 

de olika givarsignaler som finns började sparas i samband med att ett nytt system som infördes. 

Detta system visualiserade också datan direkt i programmet, utan att den behövde hanteras 

manuellt på något sätt. Dock reagerar inte systemet på felaktiga eller problematiska värden. 

Vid defektrapportering så kategoriserades produkterna tidigare bara som kasserade eller hela. Detta 

gav en hård gräns med stora procenttal på ena eller andra sidan. För att komma till bukt med detta 

har företaget, inom projekt mot vissa feltyper, blivit noggrannare vid insamling (feltyp, frekvens och 

position). Detta har gjort att det blivit lättare att hitta rotorsaker och lättare att förbättra processen. 
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Även data relaterade till varje enskilt gjutgods sparas vilket medför ökad spårbarhet till en specifik 

produkt och därigenom enklare felsökning. 

Lagring 

De automatiska mätvärdena lagras i ett intranät där all information kan sökas fram. Datan 

presenteras i stapeldiagramsform och för att få tillgång till grundvärdena räckte det med att klicka på 

det värdet i diagrammet. Det gick även att exportera data till Excel och då kunde även information 

som var dolt i diagrampresentationen tas fram. 

De manuella insamlingarna finns i Excel-filer på olika platser i datornätverket. Dock är det osäkert om 

dessa filer är enkla att hitta för personer som inte arbetar i systemet hela tiden. 

Vissa av mätmaskinerna hade egna system för datahantering som var inkompatibla med Excel och 

intranätet. Dessa data fick föras över manuellt mellan systemen genom att en person skrev in datan i 

Excel samtidigt som den visades i det andra systemet (på separata datorer). 

Återkoppling 

Det finns två huvudsakliga system som används för att återkoppla och visualisera data i processerna.  

Det första av dessa system är intranätet vilket består av många olika delar som samlar olika typer av 

information, däribland automatiska data. I intranätet presenteras den insamlade datan under olika 

huvudrubriker relaterade till processerna och de specifika signalerna väljs sedan bland övriga 

mätegenskaperna i ”drop down”-menyer enligt traditionell Windows-stil. Dock kräver systemet en 

detaljerad kunskap om givarna och systemet för att hitta det som söks. Datan presenteras sedan i 

form av stapeldiagram.  

Det andra systemet som används är ett processövervakningssystem med processdata direkt tagen 

från processerna. Systemet är grafiskt och avbildar hela processen i form av en processkarta. Varje 

gjutform representeras grafiskt i systemet och genom att klicka på formen fås individuell information 

om sandblandning, position och gjutgods. 

Utöver dessa två system finns även mer traditionella Excel-filer i datornätverket, framförallt för att 

presentera de manuella mätningarna. I dessa filer finns en färgkodning som avgör om det specifika 

värdet ligger inom toleranser eller ej. Den person som utför mätningen ska sedan reagera på dessa 

signaler och ta kontrollmätningar om så krävs. Beroende på kunskap och motivation hos den person 

som sköter den specifika Excel-filen kan det även finnas diverse diagram och förenklade 

presentationsblad.  

All dessa data är dock koncentrerad till datorer och automatiska system. Den automatiska datan 

presenteras inte på något annat sätt, liksom de manuellt insamlade proverna. På de väl synliga 

tavlorna är det ekonomi och kassaktionsinformation som visas tillsammans med uppkomna 

kvalitetsbrister. 

5.2.3 Organisation 

Motor AB använder sig av en egen produktionsfilosofi baserad på lean-idéerna och de standarder 

som gäller inom fordonsindustrin. Strategier som Six Sigma används inte uttalat men de ingående 
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delarna finns ändå i filosofin, enligt Processutvecklare (M). Deras allmänna förbättringsarbete 

baseras på arbetet med förbättringsgruppen. 

I dagsläget använder de inte SPS då de inte ser någon nytta med att lägga in godtyckliga styrgränser i 

sina diagram. Dock finns en önskan att införa mer SPS på vissa ställen. En av de osäkerhetsfaktorer 

som råder är dock vilken typ av data som de ska använda då de har för mycket data för att införa SPS 

på allting. Just osäkerheten om vilken data som är intressant ur ett SPS-perspektiv är något som 

uttrycks av flera personer under besöket. 

Historiskt sett har företaget försökt att införa SPS inom vissa processer. I dessa fall var det dock inte 

möjligt för att datan var väldigt instabil och inga direkta slutsatser kunde dras. Proverna som 

användes som underlag var manuellt tagna enligt ett tidsintervall och medelvärden användes. När 

företaget köpte en automatisk provtagningsmaskin som provade kontinuerligt så blev resultatet dock 

stabilt och användandet av SPS rann ut i sanden. I nuläget läggs det visserligen in styrgränser i vissa 

diagram per automatik men de har inget praktiskt användningsområde utan fungerar mer som en 

visuell indikation.  

Utbildningar relaterat till statistik har genomförts förr i samband med införandet av Six Sigma och 

utbildandet av Six Sigma Black Belt. Sandoperatör (M) nämnde att denna typ av utbildningar inte sker 

i någon större omfattning i nuläget men att det skulle vara önskvärt att uppta dem just för att öka 

kunskaperna ring variation. 

Som redan har framgått, så mäts en hel del parametrar under processens gång. Återkopplingen till de 

ansvariga är dock väldigt varierande. Där automatisk datainsamling sker (relaterat till enskilda 

komponenter såsom cylindrar), återkopplas inte informationen till de ansvariga mer än att den 

ansvariga går in och tittar på diagrammet ibland. Det finns inga automatiska larm om 

specifikationsgränser passeras eller liknande, vilket är en funktion som skulle var bra enligt 

Processutvecklare (M). Vid de manuella insamlingarna är dock återkopplingen omedelbar då 

personen som utför mätningen också ska reagera på om mätningen visar något fel. Vid en sådan 

situation ska ett omprov tas. Vid analys av smältan analyseras proverna av laboratoriet och är dessa 

prov fel måste processen stoppas tills ett nytt prov visar rätt värden. 
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5.3 Komponent AB 
Detta studiebesök ägde rum hos Komponent AB som har sin fabrik placerad i Polen. De tillverkar 

delar till maskinkomponenter samt monterar dessa till en färdig produkt. De har ett Lean-inspirerat 

kvalitetsarbete och har arbetat med SPS i över 10år. Under besöket fungerade Kvalitetsansvarig (K) 

som den huvudsakliga informationskällan. Processutvecklare (K) kompletterade sedan informationen 

kring svarv- och slipavdelningen medan Kvalitetsingenjör (K) kompletterade information kring 

tillverkningen av de små cylindrar som är en ingående del i de maskinkomponenter som tillverkas.  

5.3.1 Processbeskrivning 

Den aktuella anläggningen köptes upp av en internationell koncern under 90-talet. Innan dess 

fungerade den polska staten som ägare. Anläggningen var då dubbelt så stor som nu och en stor del 

av utrustningen var relativt nyanskaffad. Efter uppköpet omorganiserades anläggningen, halva ytan 

såldes av samt att den resterande delen renoverades till stora delar. I dagsläget är anläggningen 

flödesorienterad inom avdelningarna. 

I dagsläget har företaget 750 anställda där ca 150 stycken är tjänstemän. De anställda arbetar i 

treskift 5 dagar i veckan förutom inom vissa processer med ugnar som inte kan stängas ner. Treskift 

innebär att fabriken är i gång dygnet runt.   

Komponent AB har fyra olika avdelningar: smidning, svarvning, slipning/montering och cylindrar, se 

Figur 36. Dessa avdelningar är uppdelade i olika byggnader eller i skilda avsnitt i fabriken. Hälften av 

de produkter som tillverkas är kompletta maskinkomponenter medan den andra halvan är ingående 

delar(cylindrar och ringar) som till stor del säljs internt till andra enheter inom koncernen. 

Avdelningen som har hand om cylindrarna innehar hela flödet från råmaterial till färdig cylinder. De 

andra avdelningarna har hand om ringarna samt slutmonteringen.  

 

Figur 36 Översikt av de fyra olika avdelningar som finns hos Komponent AB. 

Smidning – Består av en stor och två små linor. Råmaterialet består av järnstänger som värms upp till 

formningstemperatur och kapas i bitar. I detta steg är det vikten på den kapade biten som är mest 

kritisk i processen för att materielmängden ska vara korrekt. Efter kapningen så pressas de små 

kapade cylindrarna i flera steg för att dessa ska bli cirkulära med ett hål i mitten.  
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Den här avdelningen använde inte SPS i någon större utsträckning då måtten inte är viktiga då de 

kommer bearbetas senare. Dock har SPS införts nyligen för att styra vikten på produkten. De 

funderar även på att införa attributdiagram för analys av kassationer. 

Maskinerna är stora specialmaskiner och i fallet med den stora linan, är hela linan en enda maskin 

från "vägg till vägg". De två mindre linorna är mer uppdelade med separata steg och med manuell 

"batch"-hantering. 

Svarvning – Denna avdelning består av flera maskiner som svarvar ytter- och innerringar till 

maskinkomponeneten. Svarvningen går till på så sätt att en sida av ringen svarvas först för att sedan 

vändas så att resterande del kan svarvas. Detta utgör de två huvudmomenten i svarvningen. 

Maskinerna utför samma operation men för olika typer av ringar. Själva maskinparken varierade dock 

mellan några få äldre maskiner som bara svarvade ena sidan och där manuell hantering krävdes, till 

CNC-svarvar med automatisk vändning av detalj. För ringarna med mindre diameter fanns även 

maskiner som kunde bearbeta flera ringar på en gång.  

 

Figur 37 Processtegen för bearbetning av ringar. Ringarna bearbetas genom svarvning eller kallvalsning. 

Förutom de rena svarvningsstationerna fanns även en nyare helautomatiserad 

kallvalsningsanläggning. Denna lina bestod av två maskiner och där det ingående materialet 

utgjordes av kapade rörbitar. En maskin utförde en förbearbetning och sedan skedde kallvalsningen i 

den andra maskinen. Resultatet från anläggningen var en färdig ring redo för värmebearbetning. 

Denna anläggning var den enda i sitt slag i hela Polen. Kallvalsningen gav inte upphov till några 

restprodukter och maskinen behövde endast skötas av enstaka operatörer eftersom materialet 

enbart hanterades vid in och utmatning till anläggningen.  

Övriga iakttagelser som kan nämnas är att det är rent, bra ordning och stora fria ytor, troligen från 

att de gamla maskinerna var större än de nya. 

Efter svarvningen går ringarna till värmebehandling där de härdas. De kallvalsade ringarna måste 

dock fixeras i härdningen för att de inte ska deformeras och de har därför en specialugn. De övriga 

produkterna har ett antal ugnar där de härdas. 

Slipning/Montering – Denna avdelning tar råvarorna direkt från värmebehandlingen genom ett pull-

system som kallas för FIFO (First In First Out). Avdelningen består av ett antal linor och varje lina har 

en hylla där råmaterialet placeras. 

Den första linan i slipningsdelen är gemensam för alla produkter. Denna slipar sidorna på ringarna 

och i denna process används SPS på ringarnas bredd. Eftersom alla produkter går igenom denna lina 

så kan inte varje produkt ha ett eget SPS-diagram. Därför nyttjas samma diagram för flera olika typer 

av ringar så länge deras toleranser stämmer överens med diagrammets. 
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Figur 38 Processtegen för slipning av ringar och slutmontering. 

Efter denna lina delas sedan flödet i flera olika linor beroende på produkt och diameter. Slipningen i 

dessa flöden är koncentrerade till de funktionsytor som finns på ringarna. Inner- och ytterring 

bearbetas i varsin separat lina för att sedan gå ihop till en montering i slutet av flödet. I vissa av 

flödena ställer kunden krav på att alla produkter ska inspekteras. Dessa flöden har då en 100 % -ig 

visuell kontroll för dolda sprickor (med hjälp av uv-ljus) innan detaljerna går till tvättning och 

ytbehandling. I slutet av flödet monteras ringarna samman med de cylindrar som avses manuellt. 

Beroende på kundönskemål monteras dessa på olika sätt, vissa kunder kräver infettning av 

slutprodukten (där mängden fett analyseras med SPS). Vissa av ringarna levereras också helt separat. 

Alla ringar mäts manuellt för att kontrollera mot toleranser när det gäller diametrarna. Dock tas inte 

all data med i SPS-diagrammet. 

Cylindrar – Tillverkningen av cylindrar, se Figur 39, börjar med att tjock tråd kapas och pressas. 

Beroende på vilken typ av cylinder som avses så kan pressningen ske på olika sätt. Efter första 

processen har cylindrarna fått pressade sidor som ger små inbuktningar. Efter detta steg trumlas 

produkterna i ca 6h innan de går vidare. Efter den första trumlingen sker en grovslipning där 

cylindrarna bearbetas med formade slipstenar för att cylindern ska få rätt form. Detta sker i flera 

maskiner efter varandra i linor med manuell hantering mellan vissa maskiner. Nu trumlas 

produkterna ytterligare en gång för att få blanka ytor utan grader och ojämnheter. Här sker en 

värmebehandling av cylindrarna innan de går till en slutlig finslipning och cylindrarna går sedan till en 

visuell inspektion där varje cylinder inspekteras. Denna inspektion sker på alla cylindrar och detaljer 

med ytfel sorteras ut. På grund av kundkrav sorteras även alla cylindrar med avseende på deras 

diameter även inom toleransgränserna och felaktiga detaljer avlägsnas. 

 

Figur 39 De olika processtegen i cylinderflödet. 

Ett exempel på hur SPS kan fungera nämndes under besöket av en av de kvalitetsansvariga i 

mätrummet. Vid ett tillfälle märkte operatören vid en av formpressningsmaskinerna att SPS-värdena 

började dra iväg och noterade att verktygen började bli smutsiga. Efter ett möte med inblandade 

operatörer och kvalitetstekniker kom de fram till (genom 5 Varför?) att leverantören har börjat 

leverera produkter med för tjock ytbehandling. Detta problem avhjälptes snabbt efter samtal med 

leverantör.  

Process- och produktkrav 

Kunderna är verksamma inom bland annat fordonsindustrin, där de större aktörerna har 

sammanställt en handbok om hur kvaliteten på produkterna ska vara. I dessa standarder finns krav 

på kapabiliteten vilket måste uppnå ett     = 1,67. Kravet på maskinerna är att de ska uppfylla ett 
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    (maskinkapabilitet) på 2,08 och detta kontrolleras vartannat år. Anledningen att kravet är 2,08 

och inte 2 är för att kompensera den statistiska osäkerheten hos provgruppen beräknat med hjälp av 

konfidensintervall.  

Även de mått (eller annan karaktäristik) som finns angivna i ritningarna måste delas upp i kritiska, 

signifikanta eller övriga mått. Kritiska mått är av sådan karaktäristik som är avgörande för säkerhet 

och kritisk funktionalitet. De signifikanta måtten har att göra med produktens funktionalitet och 

livslängd. Kunderna avgör vilka mått som är vad. Om inte kunderna avgör klassificeringen för måttet 

så kommer detta att göras internt. 

Vissa av de större kunderna ställer också krav på att alla produkterna (som de köper) ska vara visuellt 

inspekterade på flera olika sätt (bland annat genom uv-behandling). Även att cylindrar ska sorteras i 

diametrar är ett kundkrav då de ingår i produkter med hög precision. Med hjälp av en 

sorteringsmaskin kan cylindrarna grupperas efter storlek med hög precision.  

5.3.2 Hantering av mätningar 

Insamling 

Mätningarna utförs manuellt med mätklockor och tolkar eller i något av mätrummen med 

automatiska maskiner. I vissa av processernas maskiner sker även automatisk mätning som sorterar 

ut felaktiga produkter. I sorteringen av cylindrarna finns även automatiska mätmaskiner. Det är i 

nuläget inte lönsamt för företaget att investera i mer automatiserad utrustning utan de mät-

/inrapporteringsmetoder som används idag är fullt tillräckliga. De mätverktyg som används kalibreras 

med bestämda intervall av personalen i mätrummet och de måttsatser som nyttjads vid kalibreringen 

skickas externt för kontroll. Det genomförs även mätsystemanalyser (MSA) för att ta reda vilka 

variationen mätverktyget i sig ger upphov till. För stor spridning hos mätverktyget kommer också 

påverka de kapabilitetsvärden som beräknas för processen och måste därför tas i beaktning. På de 

mätblanketter som fylls i finns även en ruta där det använda mätverktygets beteckning noteras så att 

de som analyserar data vet spridningen på verktyget. I arbetsinstruktionerna finns det också 

noggrant beskrivet hur mätningarna ska gå till och med vilka verktyg.  

Vid varje skiftbyte samt om maskinen stått still så mäts ett antal mått på produkten. Dessa mått 

måste vara godkända innan produktionen får upptas. Några av dessa mått som såsom rundhet, profil 

och ytjämnhet mäts i laboratorium. Detta kan ta lång tid och maskinen brukar därför ändå starta 

innan mätningarna genomförts, dock får inte produkterna gå vidare till nästa steg förrän måtten 

blivit godkända. Detta sker för de tre bearbetningsavdelningarna: svarvning, slipning och cylinder-

avdelningen. 

Operatörerna använder sig av en framtagen SPS-mall med utritade styrgränser för att samla in data. 

Oftast finns det 3 - 4 relevanta mått vid varje maskin och dessa sparas i separata SPS-mallar. De mått 

som kontrolleras med SPS är uteslutande de som klassificerats som signifikanta eller kritiska. Den 

vanligaste storleken på provgrupperna som används i samband med SPS är 5 bitar men beroende på 

processen kan även andra storlekar användas. En storlek på 5 bitar är dock framtagen som 

rekommendation inom företaget då det anses ge tillräckligt säkert underlag för statistiska 

beräkningar. 
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Vid vissa maskiner tillverkas många produkter av olika storlek men med samma toleranser. För att 

slippa använda ett nytt SPS-papper för varje produktbyte används istället samma då toleranserna 

överensstämmer. Vid byte av produkter eller någon annan påverkan på processen markerades detta 

tydligt i diagrammet för att ändringen inte ska feltolkas i diagrammet. Intrycket som erhölls under 

studiebesöket var att insamling av SPS-data skedde regelbundet och det var väl inarbetat i det övriga 

arbetet. 

Utifrån den uppmätta provgruppen beräknar sedan operatören medelvärde och variationsvidd. De 

beräknade värdena ritas då in i diagrammet med de redan färdiga styrgränserna. Styrgränserna har 

beräknats av kvalitetspersonalen och är baserade på data från mätningen innan. Det SPS-diagram 

som används är   -  med övre och undre styrgräns, centrumlinje och övre och undre varningsgräns 

(2σ).  

Hur ofta insamlingen sker beror på processens kapabilitet men vanligtvis 1-2 gånger per timme. 

Skulle det däremot visa sig att processen har en låg kapabilitet med ett     under 1,67 utförs kontroll 

av samtliga produkter tills problemet är åtgärdat. På pappret där SPS-värden fylls i finns också 

informationen om hur resultatet ska tolkas samt när åtgärder ska vidtas. Det finns fyra typer av 

instabila uppföranden som operatören ska reagera på: 

 En punkt utanför styrgränserna. 

 7 punkter i följd ovanför respektive under centrumlinjen. (En förskjutning av medelvärdet) 

 Ökande eller minskande trend med 7 punkter i rad. 

 2 av 3 punkter i följd hamnar utanför varningsgränsen (2σ). 

Vid dessa typer instabila beteenden måste en åtgärd vidtas och vad som utfördes skrivs sedan in i en 

åtgärdsbeskrivning på baksidan av SPS-mallen. Operatören har också ansvar att rapportera 

uppkomna fel till högre chef.  

Enligt personal på kvalitetsavdelningen att det är sällan som det larmas för trender i styrdiagrammen 

då operatörerna oftast reagerar redan innan processen blivit instabil. I dessa fall fylls inte 

åtgärdsbeskrivningen i då processen inte har levererat någon felaktig produkt och resultatet blir 

processer som nästintill aldrig indikerar på instabilitet eller några urskiljbara orsaker av denna typ. 

Utöver provgruppsmätningar för SPS görs också kontrollmätningar. Hur ofta dessa utförs beror på 

produkt och begäran från kund. Vid vissa stationer utförs kontroll på samtliga produkter medan 

andra stationer har betydligt glesare intervall. Dessa mätvärden sparas inte utan är bara en kontroll 

att produkten ligger inom specifikationsgränserna. Mätintervallen bestäms av processingenjörer och 

kvalitetsingenjörer. Mått som är mycket viktiga för funktion och säkerhet får tätare mätintervall. 

Lagring 

All den SPS-data som samlas in överförs manuellt till Excel. Vid varje maskin kontrolleras i snitt 2 mått 

med SPS och mätningar sker 1-2 gånger i timmen vilket gör att ett blad räcker i cirka 3 dagar. Det 

innebär att en lina med 4 maskiner producerar upp till 80 SPS-blad i månaden samtidigt som det finns 

flera linor som använder SPS i någon utsträckning. Det finns två personer på kvalitetsavdelningen 

som har ett kvalitetsansvar (som Quality Assurance) för de olika avdelningarna och de utför detta på 

deltid, vid sidan om sina andra uppgifter. Alla värden skriv först in i Excel innan den kopieras över och 

behandlas med hjälp av den statistiska mjukvaran från QDAS. Fördelen med QDAS jämfört med 
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likande programvaror som Minitab är att programmet kompenserar automatiskt för data som inte är 

normalfördelad. QDAS används dock inte för att spara någon data utan all värden och alla 

beräkningar sparas som Excel-filer på nätverket. 

Vid diskussion med kvalitetsansvarig framkom att det fanns planer på att minska mängden SPS-data 

som samlas in. Genom att minska mätfrekvenserna på de processer med hög kapabilitet går det att 

få ner antalet papper som lämnas in till kvalitetsavdelningen. Det fanns också önskemål om att skaffa 

en dator med nätverksuppkoppling vid varje arbetsstationen, något som inte finns idag. Då skulle 

insamling och beräkningar kunna ske elektroniskt. Anledning till att ett sådant system inte finns idag 

är att det kräver en stor investering och att miljön i delar av produktionen inte lämpar sig för datorer. 

Återkoppling 

Då operatören själv ritar styrdiagrammet ges direkt återkoppling. Den övriga återkoppling från 

kvalitetsavdelningen sker genom värden på    och    . En sammanställning för varje lina sker 

månadsvis där det framgår hur de olika produkterna har klarat kravet på högt    . Figur 40 visar hur 

värdena presenterades grafiskt. Varje stapel består av antalet inlämnade SPS-blad för ett specifikt 

mått och där röd markering innebär att     är under 1,67. Grafen är för en maskin en månad. På 

tavlorna i slutet av varje lina finns dessa resultat uppsatta där det går att se hur kapabiliteten sett ut 

under den senaste månaden. 

 

Figur 40 Exempel på hur en sammanställning kan se ut. De röda staplarna visar SPS mätningar som resulterat i ett 
kapabilitetsindex under 1,67. Grafen är inte baserad på verkliga värden utan är endast till för att ge läsaren förståelse för 

utformningen. 

5.3.3 Organisation 

Företaget använder sig av en rad kvalitetsverktyg, där ibland FMEA, Ishikawa-diagram och 

Paretodiagram, både som en del av och som ett komplement till användningen av SPS och Six Sigma. 

Företaget är också certifierat enligt ISO 9001 och ISO/TS 16949. 

Vid en diskussion med Kvalitetsingenjör (K) framkom det att motivationen kring arbetet med 

ständiga förbättringar varierar mellan de olika avdelningarna. Även motivationen för SPS varierar 

mellan olika avdelningar. Vissa tycker att processen är tillräckligt stabil och ser inte nyttan med SPS 
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medan andra är mer motiverade och tycker att SPS är ett bra sätt att arbeta med förbättringar. Det 

hålls även utbildning inom SPS för nyanställda samt en repetitionsutbildning varje år för att hålla en 

hög nivå. 

5.4 Fordon AB 
Studiebesöket har utförts på Fordon AB vars slutprodukter är relaterade till transportbranschen. Två 

områden av företaget undersöktes: motormontering samt motorgjuteri. I monteringen var 

Kvalitetskoordinator (F) och Kvalitetsingenjör (F) huvudkällor. Studiebesöket på gjuteriet inleddes 

med en genomgång av Kvalitetsansvarig (F), sedan guidade Processutvecklare (F) runt i anläggningen.  

5.4.1 Processbeskrivning 

I inledningen av studiebesöket besöktes motormonteringen vid Fordon AB. Produkterna som 

monteras är motorer för vägfordon, industri och marin.  

Motormonteringen har två taktade huvudlinor som är uppdelade mellan V8-or och raka motorer. 

Motorerna är individuella med specifika detaljer som skiljer dem åt. Monteringen har därmed ett 

stort fokus på att rätt detalj plockas. Detta uppnås med ett system av lampor som visar vilken detalj 

som ska plockas samt att streckkoder används för att kontrollera om rätt detaljer har monterats. För 

att en motor ska kunna lämna en station måste rätt streckkod scannas samt att eventuella 

plockhänvisningar kvitteras (genom att trycka på rätt knapp). På vissa stationer används kittning så 

att det blir enklare att plocka rätt detaljer. En annan anledning för kittning är att det sparar plats i 

materialfasaden då många stationer har begränsat utrymme. 

 Även verktygen är anpassade för att minska risken för fel. Detta uppnås genom att systemet känner 

av när ett verktyg lyfts från sin position och larmar om det är fel verktyg. De skruvdragare som finns 

har även en automatisk inställning av momenten som skruvar dras med. Operatören måste själv hålla 

redan på vilka skruvar som ska dras och i vilken ordning. 

Linorna är taktade men en motor kan inte skickas vidare om den inte är godkänd i en station. Detta 

innebär att hela linan stannar då det inte finns några buffertar mellan stationerna. Motorerna är 

fastsatta i takgående konsoler och motorn kan roteras och ställas in i höjdled så att den passar för 

montörerna. Längs linan finns också inspektionsområden där vissa kvalitetskritiska detaljer 

kontrolleras extra innan motorn går vidare. Utanför huvudlinan finns ett antal mindre linor som har 

hand om undermontage, detta för att jämna ut stationstiderna i huvudlinan. Cykeltiden samt 

eventuell försening visas tydligt på olika tavlor och i varje arbetsteam finns en person som arbetar 

med förbättringar samt kan ersätta andra deltagare tillfälligt. Utöver det finns även Andon-personal 

som hoppar in om problem uppstår eller om en viss produkt är mer svårmonterad på grund av 

komplexitet. 

Precis efter monteringslinan finns en kompletteringsstation där extra detaljer som inte kan utföras i 

linan monteras. Där repareras även de fel som upptäckts under monteringen och som inte kan 

åtgärdas på plats. 

När motorn är färdigmonterad går den till en extra lina som förbereder den för testkörning. Alla 

motorer testkörs och när testkörningen är klar så målas motorn. 

I slutet av produktionen väljs också ett antal färdiga motorer ut för mer djupgående tester eller för 

att kontrollera monteringen. Motorerna väljs ut slumpmässigt och över en tidsperiod kommer ett 
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bestämt antal motorer av varje typ att ha testats. Utöver detta sker även långtidstester av motorer 

för att studera deras långsiktiga egenskaper. 

I de processer som finns i monteringen används ingen SPS enligt dem själva. Momenten från de 

elektriska verktygen sparas men det finns ingen koppling direkt mot individuell motor utan endast ett 

klockslag. Utifrån detta klockslag kan det fås fram vilken motor som borde ha varit i stationen baserat 

på cykeltid och färdigtid. 

Gjuteriet på Fordon AB gjuter motorblock samt cylinderhuvuden. Det är relativt få varianter av 

produkter som gjuts i processen: två typer av motorblock och ett antal cylinderhuvuden. Detta 

eftersom en stor del av gjutgodset köps in från externa leverantörer. Gjutningen sker i gråjärn. 

Jämfört med Järn AB:s gjuteri är gjutmängden något mindre på Fordon AB, men anläggningarna 

ungefär lika stora. 

Gjutprocessen som gicks igenom börjar vid kärntillverkningen. Det fanns två tekniker för att tillverka 

kärnorna: vattenglas samt Cold Box. Uppdelningen mellan de olika metoderna var främst att 

cylinderhuvuden tillverkades genom vattenglas medan motor-kärnorna tillverkades genom Cold Box-

metoden. De kärnor som tillverkades genom vattenglas-processen hade temperaturen som kritisk 

egenskap i själva tillverkningen. Denna övervakades i maskinen och gick temperaturen utanför en 

gräns så stoppades den automatiskt. I slutet av linan behandlades de kärnor som var framställda med 

vattenglas-metoden av mikrovågor. Precis efter denna behandling fanns IR-kameror som sparade 

värmesignaturen av kärnorna. Detta för att möjliggöra spårbarhet om problem skulle uppstå längre 

fram. Även en tolk användes för att kontrollera måtten på kärnorna. 

Kärnorna monterades ihop till komplexa former som limmades ihop och ytbehandlades (blackades) 

på flera ställen i kärntillverkningen.  

I gjutlinan pressades gjutformarna (flaskformning) i en stor press och sedan lades kärnorna i med 

hjälp av robotar. Robotarna fick dock laddas för hand (när det gäller de stora kärnorna). Råsanden 

bestod av två typer av bindemedel, dels bentonit och dels ett kemiskt ämne. Råsanden övervakades 

med avseende på konduktivitet och en fuktighet kunde beräknas fram ur det. Även sandens 

komprimeringsförmåga övervakades automatiskt. Manuella sandprover togs för att analyseras i 

laboratorium där fuktigheten också granskades. I sandblandningen styrdes vattentillförseln 

automatiskt liksom tillförseln av bindemedlen. 

Två smältugnar användes för att smälta järnet och gjutningen gjordes från skänken som 

transporterade smältan. Även hållugnar utnyttjades då en viss järnsort skulle användas mycket. Varje 

smälta analyserades kemiskt. I processen övervakades temperaturen och värden för varje gjutning 

sparades.  

Det sista steget i gjutningsprocessen var rensningen och där granskades det färdiga godset visuellt. 

Någon gång per dag utfördes också ett hårdhetstest på produkten. Dessa testbitar togs från olika 

ställen inne i gjutgodset. För att kontrollera hur järnet hade stelnat, sågades även visst gods isär. 

Process- och produktkrav 

De krav som finns på produkterna kan kopplas till kundkrav och lagkrav. Kunderna ställer krav på att 

produkten ska fungera under lång tid samt motsvara deras önskemål när det gäller miljö och teknik. 
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De lagkrav som finns, kan främst kopplas till säkerhet och miljö. Även materialstandarder måste 

också vara uppfyllda av gjuteriet. 

Inom monteringen finns ett antal interna parametrar som måste uppfyllas, däribland momentet i de 

skruvförband som finns. Dessa moment är specificerade av konstruktionsavdelningen. Utöver detta 

är processkraven mest relaterade till takttider, flöden och att monteringen sker på rätt sätt. 

Produktkraven samt materialstandarderna innebär att gjuteriet måste kontrollera hela processen 

noggrant för att få ut en defektfri produkt. De materialkraven som finns kan relateras till järnets 

ingående delar samt smältans temperatur och stelningsparametrar. Kraven på produktens funktion 

är direkt beroende på att produkten får rätt form, vilket kan relateras till att kärnor och formar 

formas rätt samt håller ihop. De parametrar som kan relateras till detta är diverse temperaturer 

under kärntillverkningen samt sandens egenskaper. I nuläget är också ett nytt system på väg att 

införas för utvärdering av pressverktyg. Genom att skanna ytan går det att tidigt upptäcka om 

verktyget behöver renoveras innan produkterna hamnar fel i tolerans. 

De temperaturintervall relaterade till smältan och eventuellt kärntillverkningen är baserade på 

fysikaliska resultat och kan anses vara välkända. Mycket av de ingående sandparametrarna bygger 

också på erfarenheter från hur sanden beter sig, dock kan det i detta fall mer knytas till personliga 

erfarenheter och historik.  

5.4.2 Hantering av mätningar 

Insamling 

I monteringen samlas det in data om vilket moment som skruvarna dras med och det sker 

automatiskt när verktyget används. Även takttiden och förseningar övervakas automatiskt (för hela 

linan). I testcellerna i slutet av produktionen testades motorns egenskaper i form av effekt och 

vridmoment. Dessa data sparas för spårbarhet och kan skickas till kunden på dennas begäran.  

Monteringen lagrar även antalet fel och typ av fel för varje produkttyp. Det används inte i något SPS 

sammanhang utan endast för att kunna avgöra hur väl processen fungerar.  

I gjuteriet sker flera typer av mätningar. Maskinerna i kärntillverkningen har automatisk övervakning 

av temperatur och stannar om denna temperatur blir fel. Temperaturer relaterade till smältan vid 

gjutningstillfället matas in manuellt i systemet men det sker även en automatisk loggning av värdena.  

Mycket av den data som rör sandformningen samlas in automatiskt. De parametrar som hämtas är 

bland annat fukthalt, kompressionstal och mängden bindemedel. I dagsläget finns ingen övervakning 

av retursanden men det var en önskan från en av de sandansvariga på gjuteriet. Det sker även 

manuella mätningar i laboratorium av fukthalten för att säkerställa att maskinen mäter rätt då det 

kan ske avvikelser om sanden innehåller allt för mycket järn (fukthalten mäts i maskinen med hjälp av 

konduktivitet).  

För att kontrollera järnet tas ett materialprov på varje smälta och detta prov analyseras kemiskt för 

att få reda på materialsammansättningen. Det tas även ett hårdhetsprov på de färdiga detaljerna en 

gång per dag.  

Vid varje skiftbyte sker en insamling av diverse processparametrar som lagras och presenteras i ett 

Excel-dokument, enligt Kvalitetsansvarig (F). Varje värde får en färgkodning där felaktigt värde blir 
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rött, värden nära en gräns blir gula och alla godkända värden blir gröna. Varje morgon hölls ett 

processmöte där de studerade alla dessa parametrar.  

Lagring 

Inom monteringen sparas momentdata men datan används dock endast för att underlätta 

felsökning. Annan data sparas också och huvudsyftet för detta är att få en spårbarhet av 

produkterna. 

Gjuteriet hanterar sina värden i ett specifikt system för just mätvärden. Det framgick att de var 

missnöjda med systemet och att det snart skulle bytas ut. Problemet var att programmet gjorde det 

svårt och omständigt att hantera data samt att sammanställa diagram med relevant information. I 

dagsläget kopieras istället data över till Excel och bearbetas där.  

Återkoppling 

Inom monteringen redovisades antalet fel och typ av fel i diverse diagram. Det fanns även stora 

tidstavlor som presenterade återstående tid innan linan taktades fram. Här syntes det tydligt om 

något problem hade uppstått eftersom hela linan stannade. Eftersom avdelningen också blir ansvarig 

att lösa de problem som uppstår samt det förbättringsarbete som pågår kan feedbacken anses vara 

snabb. Vid linorna finns också Whiteboard-tavlor med mycket information om nuvarande läge för 

företaget och avdelningen.  

I gjuteriet presenteras information på ett liknande sätt som vid monteringen fast utan tidstavlor 

(eftersom det inte är ett sådant flöde). Här fanns samma typ av Whiteboard-tavlor där information 

om nuvarande situation, defekter och förbättringar presenterades. Dock måste det påpekas att ingen 

djupare undersökning av tavlorna vid gjuteriet gjordes. 

Den automatiska datan presenterades i ett program som upplevdes vara svårhanterat. Programmet 

hade begränsade möjligheter för datahantering samt presentation. Detta program skulle dock 

ersättas av ett nytt system. Det nya systemet heter QDAS och ska ersätta det gamla. Det har testats 

en del och erfarenheten har varit att mycket data måste modifieras för att ge rimliga värden på 

kapabiliteten. Detta beror på att vissa värden avviker på grund av varierande produkt typ. 

Processutvecklare (F) nämnde också att det var svårt med toleransgränserna i QDAS för att få rimliga 

resultat.  

Excel-filer användes för att presentera resultaten från de manuella mätningarna. Även vissa 

sammanställda Excel-filer med många olika parametrar användes för presentationsändamål. Dessa 

var även färgkodade för att problematiska värden skulle framträda. 

5.4.3 Organisation 

Fordon AB använder en egen produktionsfilosofi som är baserad på Lean-principerna. Just de delar 

som besöktes har arbetat med detta sedan i början på 90-talet. Företaget i stort brukar anses vara en 

av de främsta i Sverige när det gäller kvalitetssystem liknande Toyota Production System. 

När det gäller Statistisk processtyrning är det inte någonting som är vanligt förekommande inom 

företaget. Företaget använder inte SPS inom de avdelningar som besöktes under studiebesöket men 

det har dock bedrivits en rad examensarbeten kring just införande av SPS men att inga ytterligare 

steg har utförts. Kvalitetskoordinator (F) nämnde ett antal svårigheter vid införande av SPS, vilka kan 
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utgöra en anledning till detta. Han menade att SPS är resurskrävande och att det måste finnas en 

lönsamhet i att använda det. För att ett införande ska vara möjligt vill ledningen ofta se resultat 

ganska omgående. Utöver detta beskriver han SPS som kunskapskrävande och att det krävs stora 

utbildningsinsatser för att fungera.  

Fordon AB bedriver sin verksamhet enligt ett antal standarder, däribland ISO 9001 och ISO 14001. 

Dock använder de inte ISO 16949 som är en mer specifik standard för fordonsindustrin. Deras 

underleverantörer har dock kravet att de ska uppfylla denna standard. Vid en diskussion med 

Kvalitetskoordinator (F) framkom dock att även ISO 16949 eller dess ingående idéer skulle kunna vara 

bra för monteringen samt bidra till att förbättra verksamheten genom tydliga mål. 

Inom motormonteringen användes inte heller statistiska kapabilitetsstudier i nuläget, men det 

framgick under diskussionen att de skulle kunna använda det mer inom vissa delar. Dels för att 

övervaka momentdragningen men också för applicering av silikon. Kapabilitet är något de ställer 

höga krav på från sina leverantörer.  

Fordon AB använder process-FMEA för att utvärdera sina processer (att jämföra med design-FMEA 

som utförs på produkten). Deras mål är att försöka bli mer proaktiva och de anser att det nuvarande 

systemet endast upptäcker problemen då de redan har inträffat.  

Ett nytt organisationssätt testas i nuläget, 5+1 där en teamleader leder en grupp på 5 personer och 

där en av personerna utför förbättringsarbete samt fungerar som ersättare. Detta görs för att 

underlätta för processledaren att styra processen då det förra arbetssättet utgick från en grupp 

bestående av ett helt skiftlag där alla i linan ingick.  

Vid problemlösning har företaget tagit fram en blankett för att lättare hitta en rotorsak och lämpliga 

lösningar till problemet. En detalj som är värd att notera från felsökningsblanketten är att större 

delen av sidan är avsedd för en beskrivning av nuvarande läge med observationer och relevant 

information om processen. Istället för att enbart fokusera på "5 Varför?" så finns en checklista som 

innefattar de vanligaste felorsakerna så som bristande arbetsinstruktioner. De arbetssätt att hantera 

problem är att det inom 24 timmar ska ha genomförts en tillfällig åtgärd som förhindrat att 

ytterligare defekter levereras. Inom 10 dagar ska långsiktiga förslag presenteras och efter ytterligare 

ett dygn ska dessa förslag godkännas av ”upptäckande enhet”. Vid ledningstavlan redovisades tydligt 

antalet fel/problem som det för tillfället arbetades med. Det var viktigt för företaget att visa upp 

dessa siffror då de ansåg att detta inte är något som ska döljas. 

Motivationen för ständiga förbättringar och kvalitetsarbete var, enligt Kvalitetsingenjör (F), hög. Det 

skilde visserligen lite mellan vissa avdelningar med var generellt bra. Det intryck som fås under 

studiebesöken är att operatörerna har stora möjligheter att påverka arbetet med ständiga 

förbättringar. För att samla in de olika förbättringsförslagen från de anställda uppmuntrades de att 

skriva handskrivna lappar och sätta upp dem på informationstavlorna. På detta sätt fås en mer 

dynamisk hantering av förslagen samtidigt som att de finns där det behövs. Att motivationen för 

förbättringar är hög kan också stödjas av de observationer som gjordes då det fanns gott om förslag 

på tavlorna. 
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6 Analys 
Denna analys inleds med analyser av varje studiebesök för att ta fram erfarenheter från varje besök. 

Efter dessa föranalyser sker en jämförande analys där alla studiebesök jämförs och generella 

iakttagelser tas fram. Slutligen analyseras Järn AB med avseende på de som fåtts fram. 

6.1 Analys av Transmission AB 
Transmission AB består av två typer av processer, bearbetning och montering. Jämfört med Järn AB 

så är bearbetningsprocesserna mest intressanta då det inte förekommer någon komplex montering 

inom företaget. Dock ska det påpekas att även erfarenheter från monteringen kan vara till nytta för 

företaget då förebyggande arbete även är bra för andra typer av processer. I kapitlet 3.2 beskrivs 

Lean och en av de viktiga delarna relaterat till processen är just att förhindra att fel uppstår.  

Transmission AB är ett företag som har många automatiska processer som sköter hela bearbetningen 

från råvara till färdig produkt. Detta stämmer väl överens med Järn AB som också har samma 

koncept i flera processer. Även den typ av mätningar som utförs vid dessa processer liknar i stort de 

som utförs vid Järn AB. I båda fallen hanteras datan endast internt och används inte för någon SPS. 

Dock finns vissa ansvariga på linorna som har tagit egna initiativ till att titta mer på historiken kring 

processerna så det verkar finnas en vilja att arbeta mot någon form av SPS på den nivån.  

En potentiell anledning till att SPS inte används mera inom dessa automatiska processer kan vara att 

maskinerna inom processen är självjusterande och att produkten ligger inom tolerans. Kapabiliteten 

anses vara hög och det har inte funnits något behov av att införa SPS. Produktens parametrar är 

styrda av maskinernas reglersystem och den typ av inspektioner som sker för tillfället granskar 

indirekt reglersystemets prestanda att producera bra mått. Visserligen utgör inte detta något 

problem så länge processen fungerar och produkterna är acceptabla men stora variationer in i ett 

reglersystem kan också vara dyra och variationsorsakerna finns fortfarande kvar. Montgomery 

nämner dock, i kapitlet 3.5.2, att det finns processer med icke stationära tillstånd och dessa kräver 

reglersystem för att bli stationära och stabila. Inte förrän då är styrdiagram effektivt att använda. 

Detta betyder att SPS med styrdiagram har ett användningsområde även i denna typ av processer. 

I litteraturstudien framkom det att Juran ser problem med processer vars produkter inte kan mätas 

förrän de är färdigbearbetade. Dessa tankar är väl värda att fundera över eftersom det innebär att 

väldigt mycket bearbetning kan ha utförts även efter att felet uppstod och att detta nedlagda arbete 

kan ha skett i onödan. Det Juran menade med sin text var att operatörerna har svårare att styra 

processen i dessa fall. Detsamma gäller när tiden ökar mellan produktion och mätning, till exempel 

när produkten ska till ett mätrum eller liknande. Den omedelbara återkopplingen minskar. 

De mått som sparas kommer främst från diverse mätmaskiner. Som har framgått så används 

mätmaskinerna väldigt mycket. En av anledningarna till detta var att mått som rundhet och 

parallellitet inte gick att mäta på annat sätt. Dock ska det kommas ihåg att produkterna är otympliga 

axlar på flera meter men en liten jämförelse kan göras med Järn AB och dess mätningar av rundhet 

och diverse vinklar. På Järn AB mäts ringar och runda detaljer för hand, med mätklocka. Dessa 

mätningar ger intrycket att den person som utför mätningen har en stor påverkan på densamma. 

Även mätningarna med robotar nyttjar samma typ av mätdon och det händer att dessa mätningar 

indikerar på fel samtidigt som en manuell ommätning godkänner detaljen. Frågan är om detta skulle 

bli bättre om några av mätningarna gjordes noggrannare, till exempel i mätmaskin. De stora 
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detaljerna som produceras i Järn AB mäts dock redan i mätrum då de är för stora för andra typer av 

mätutrustningar.  

Deras system med "pizzapuckar" bygger också troligen på att mätfunktionerna är så välanvända samt 

att mätningarna tar tid (på grund av stora detaljer). Med tanke på att tiden mellan produktion och 

mätresultat är viktigt att minimera innebär dessa "pizzapuckar" att operatören vet när detaljen är 

klar och mätrummet slipper leta reda på personen. Detta möjliggör för högre effektivitet både från 

mätrummets sida och från operatörens. 

Mätvärden som samlas in och sparas i det interna systemet har inte personalen vid linorna direkt 

tillgång till (förutom att de får mätprotokoll) och kan inte granska den långsiktiga trenden i mätdata. 

Det är därmed upp till produktionsteknikerna och de kvalitetsansvariga att tolka datan och dra 

slutsatser. Järn AB har ett liknande system där olika personer kommer åt olika delar. Dock har många 

stationer fått datorer där ritningar och instruktioner finns tillgängliga medan Transmission AB hade 

sina ritningar och instruktioner i pappersformat. Datorerna vid stationerna ger dessutom större 

möjlighet att förse linorna med information om processens långsiktiga prestanda, även om det inte 

nyttjas för tillfället. I relation till detta kan det nämnas att Montgomery beskriver att eventuella 

styrdiagram ska hanteras så nära arbetsplatsen som möjligt och att det är de personer i direkt 

anslutning till processen som ska arbeta med dem, tolka dem och dra slutsatser. Denna beskrivning 

kan troligtvis utökas till andra typer av datapresentationer också.  

Transmission AB höll inga utbildningar i SPS vilket är ganska förståeligt då de inte arbetar med SPS. 

Utbildningar i mätteknik och mätdata genomfördes dock, framför allt för att operatörerna skulle lära 

sig att använda en mätmaskin. Dessutom var också operatörerna involverade i måttgranskning och 

klassificering av mått på nya ritningar. Detta indikerar att Transmission AB satsar på att operatörerna 

verkligen förstår vad de mäter och varför de gör det. Denna typ av involvering av operatörerna 

borde, enligt litteraturstudien om motivation, göra de anställda mer motiverade just för att de har en 

chans att påverka besluten samt att de förstår varför de gör och hur detta kan kopplas till kunden. 

Detta kan, i sin tur, bidra till att operatörerna känner sig motiverade att fortsätta mäta, ta reda på 

felorsaker till varför vissa mått är felaktiga samt att mätmaskinen ger ytterligare variation i 

arbetsuppgifterna. 

De erfarenheter som tas med från Transmission AB är att: 

 Nästintill all mätning som sparas sker genom mätmaskiner. 

 De automatiska processerna använder inte SPS och de lokala mätningarna syftar endast till 

att kontrollera att processen producerar inom toleranser i det ögonblicket. Dock verkar 

processerna klara sig bra utan SPS även om vissa linjechefer, på eget initiativ, tittar på 

historisk mätdata. 

 Deras motivering till att använda mätmaskiner är att det inte går att mäta rundhet och 

liknande mått på något annat sätt. 

 Personalen är med och bestämmer hur måtten ska klassificeras samt hur 

mätningsfrekvensen ska se ut. 

 Personalen får utbildningar i mätteknik för att kunna sköta de automatiska mätmaskinerna. 

Detta ger mer variation samt bättre förståelse för mätningarna och bidrar förmodligen till en 

ökad motivation. 
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6.2 Analys av Motor AB 
Motor AB består av ett gjuteri som gjuter ungefär 5 gånger mer järn än vad Järn AB gör. Jämfört med 

Järn AB så är processen också mer automatiserad, både på grund av volymen men också på grund av 

de ganska homogena produkterna. Denna automatisering gör att gjuteriet får ett tydligt 

flödesupplägg från kärntillverkning till gjutning, i alla fall relaterat till lina 1. Även flödet mellan 

ugnarna till gjutlinorna var tämligen enkelt då de var placerade längs en raksträcka. Jämfört med Järn 

AB så är flödet inom Motor AB rakare och enklare att följa. Detta beror troligen på att Motor AB har 

haft mer resurser att investera under åren men också på att det inte finns lika många 

produktvarianter som hos Järn AB och det blir därmed mer ekonomiskt försvarbart att bygga de 

typer av flöden som finns.  

Även sandhanteringen skiljer sig något mellan företagen. Då Järn AB har en sandhantering som är 

delad mellan två linor har Motor AB separerat sandhanteringen vilket skapar något mindre variation 

hos inkommande sand. Däremot får Motor AB en variation genom att produkttyperna varierar (vid 

lina 1). Sättet de båda företagen säkerställer blandningen och därmed sandens egenskaper är i stort 

sett lika. De tester som genomförs är kompakteringstest, glödgningsförluster och fukthalt. Skillnaden 

är att Motor AB utnyttjar styrsystemet i större utsträckning för att säkerställa kvaliteten i processen, 

bland annat genom ett reglersystem som styr blandningen efter resultatet från föregående 

blandningar. Det finns både för- och nackdelar med ett reglersystem, fördelarna är att maskinen hela 

tiden kompenserar för variation i processen vilket oftast leder till att en önskvärd produkt tillverkas. 

Nackdelarna är att orsaker till variation inte kommer upptäckas lika lätt vilket kan bidra till ökade 

kostnader då maskinen hela tiden kompenserar variationen. I detta fall ger också reglersystemet 

upphov till variationer i tillförseln av de olika ingredienserna.  

Motor AB använder styrsignalerna från systemet för att hitta orsaken till eventuella fel i processen. 

Då alla styrparametrar finns lättillgängliga på nätverket i en programvara som direkt ritar upp grafer, 

blir detta ett användbart verktyg i felsökningsprocessen. Hos Järn AB saknas dock ett enkelt sätt att 

komma åt alla processparametrar, om det skulle bli aktuellt att använda dessa i ett SPS-

sammanhang. Motor AB har tillgång till mycket information om processerna och dess olika system 

men större delen av denna information används inte proaktivt. Dels beror det på att det inte finns 

stöd i programvaran som också är svår att modifiera samtidigt som mängden information är 

överväldigande och det är svårt att välja ut den data som är relevant. Detta är något som Bergman & 

Klefsjö (2002) nämner som ofta förekommande, att mycket information samlas in och sedan bara blir 

liggandes. Problemet i dagsläget var att ingen anställd hade det uttalade ansvaret att behandla den 

data som samlades in för att förbättra processen. En annan parallell kan dras till ISO 9001 och dess 

krav relaterade till spårbarhet, vilket kan utgöra en anledning till att så mycket data samlas in och 

sparas. 

En annan anledning till att data inte används är att det saknas metoder för att utvärdera datan 

automatiskt i programmet vilket leder till att händelser riskerar förbli oupptäckta. Det som 

efterfrågas är att användaren får ett varningsmeddelanden som mail eller i telefonen när en signal 

avviker för mycket från målvärdet. Här skulle SPS kunna användas inbyggt i programvaran så att 

användaren även kan få varningar om trender och instabilitet i processen. Dock skulle det bli ett 

omfattande projekt att modifiera den mjukvara som används idag. Däremot finns det stor potential 

för kostnadsbesparingar om mer arbete skulle läggas på att minska variationen. 
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Motor AB har förbättrat kontrollen av sina processer genom en tydligare kategorisering av 

inrapporterade defekter. Järn AB har redan en utförlig kategorisering av defekter men behöver öka 

pålitligheten i datainsamlingen för att kunna dra full nytta av den och använda datan i ett SPS 

sammanhang.  

En annan styrka som noterades hos Motor AB var spårbarheten hos produkterna. Allt gjutgods kan 

kopplas tillbaka till när det var gjutet, något som är användbart vid felsökning. Denna spårbarhet 

beror till stor del på att Motor AB har en så pass automatiserad produktion till skillnad från Järn AB.  

Både Järn AB och Motor AB jobbar med ett Lean-inspirerat arbetssätt och är certifierade enligt ISO 

9001. Båda företagen jobbar också med kapabilitetsstudier, vilket syftar till att känna till processens 

prestanda och som kan kopplas till ISO-standarden. Men hur toleranserna är satta är inget ISO-

standarden säger något om eller något som är möjligt att kontrollera på alla företag. Standarden är 

till för att hjälpa företaget framåt och inte agera kontrollfunktion. Däremot noterades det under 

revisionen att   var lågt i vissa processer till följd av snävare toleranser. Lösningen blev då att bredda 

toleranserna för att lyfta   . I kapitel 3.4.2 framkom vikten av att sätta specifikationsgränser utifrån 

pålitlig data och med kundfokus, något som inte gjorts i detta fall. Det ska det påpekas att detta 

skedde när Motor AB precis hade börjat arbeta med ISO-standarden och att detta förmodligen inte 

sker i nuläget. Dock finns fortfarande osäkerheter kring hur specifikationsgränser ska sättas för vissa 

processer. 

De erfarenheter som tas med från Motor AB är: 

 Det finns fördelar med reglersystem i svårstyrda processer men det hjälper inte till att 

ständigt förbättra processen på sikt. 

 Att samla in mycket data hjälper inte till att minska processvariationer så länge den bara blir 

liggandes på någon hårddisk. För Motor AB har mängden data blivit överväldigande och 

ingen vet riktigt vilken information de ska börja bearbeta. 

 En mer detaljerad defektrapportering kan öka företagets förståelse för processen. 

 Målet med ISO-certifiering ska vara tydligt inom företaget. 

 Inte justera specifikationsgränser för att styra   . 

6.3 Analys av Komponent AB 
Då Komponent AB har arbetet med SPS i över 10 år och har en likande maskinpark, främst då i 

svarvningsavdelningen, kan Järn AB hämta mycket av erfarenheterna direkt från Komponent AB. 

Andra faktorer som är lika är sättet de arbetar med kvalitetsfrågor och att de lägger stor vikt vid 

kapabilitetsstudier. Six Sigma projekt används regelbundet hos både men också rutinerna kring 

mätningar och vilken typ av mätningar som genomförs stämmer överens.  

Hos Komponent AB var SPS arbetet väl inarbetat och de anställda hade svårt att förstå hur det skulle 

gå att klara sig utan hos andra företag. Även rutinerna är väl inarbetade och det har blivit en naturlig 

del av arbetsprocessen.  

Avdelningen för smidning har vissa likheter med gjuteriet hos Järn AB genom att det är materialet 

som är i fokus. Här användes inte SPS i något större utsträckning utan endast på en parameter. Detta 

kan ge en indikation om att SPS är svårare att använda direkt i sådana typer av processer. 

Komponent AB hade planer på att införa attributdiagram, något som även skulle gå att applicera på 
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Järn AB:s gjuteri för att ge ökad förståelse för variationer. Det är dock svårt i en gjuteriprocess att 

binda en defekt till en specifik orsak i processen. Därmed är det svårt att använda SPS för att åtgärda 

urskiljbara orsaker genom att endast se till antalet defekter. Utöver detta så är det också svårt att 

koppla gjuteriets processparametrar till de produktegenskaperna som är signifikanta eller kritiska, då 

dessa oftast baseras på mått från bearbetning. 

Trots investering i en ny kallvalsningsmaskin med mycket hög grad av automation användes 

fortfarande SPS vid den här maskinen för att säkerställa kapabiliteten. Frågan det väcker är hur 

nödvändigt det är att använda SPS på en sådan modern maskin med automatisk utsortering av 

felaktiga produkter. Företaget baserar sin SPS-användning på standarden och använder SPS i alla 

processer som kan relateras till de signifikanta måtten. Detta innebär också att SPS används även där 

100 % -kontroll utförs. 

Det är viktigt att hitta en balans mellan inspektion och SPS. Första frågan som bör ställas är, vad vill 

kunden ha? Om kunden begär noll defekter och det är en för hög risk och kostnad att skicka en 

defekt produkt kanske 100 % inspektion måste övervägas. Men bara för att alla produkter 

inspekteras försvinner inte behovet av SPS. SPS används för att förbättra processen och ta bort 

urskiljbara orsaker och därmed reducera uppkomsten av fel som kan passera den 100 % -kontrollen. 

Även den mest avancerade mätroboten kan godkänna en felaktig produkt. I texten syftar dock 100 % 

-kontroll till manuella kontroller då automatiska oftast inte är lika resurskrävande och har högre 

precision. 

En stor anledning till att SPS införs är att frångå 100 % -kontroll, då kontroller kan ses som en icke 

värdeskapande aktivitet inom lean. Hur ofta inspektion bör ske beror på hur stabil processen är och 

andra faktorer såsom kundkrav och detta var också något som användes på Komponent AB då de 

olika processerna hade olika intervall för inspektion och insamling av SPS-data. Detta har utvecklats 

under de 10 år som SPS använts och följs ständigt upp och anpassas beroende på hur processen och 

kravbilden förändras över tid.  

Om 100 % -kontroll används vid införandet av SPS kan det då vara lämpligt att övergå successivt till 

färre inspektioner i takt med att arbetet med SPS ger kunskap om processens stabilitet, allt för att 

inte skicka felaktiga produkter till kund. I inledningsskedet kan det också vara bra att samla in SPS-

data mer frekvent för att säkerställa att en återkommande urskiljbar orsak inte uppträder mellan 

provtagningarna, något som beskrivs i kapitel 3.5.2. Det är också viktigt att använda rätt typ av 

styrdiagram för att upptäcka förändringar, där EWMA och CUSUM rekommenderas för att upptäcka 

små förändringar och vanliga Shewhart-diagram (som   - ) för medelstora till stora, som kan läsas i 

samma kapitel som ovan. I vissa processer hos Komponent AB hade EWMA-diagram troligen varit 

mer lämpliga för att upptäcka trender lättare i de mer stabila processerna. Det hade dock tillkommit 

en del problem som att diagrammen inte kan hanteras manuellt samtidigt och att de ställer högre 

krav på kunskap. Vid diskussion med Järn AB framgår att det är en elektronisk beräkning av SPS-

diagram som efterfrågas, detta öppnar upp för användning av diagram som EWMA med ställer 

samtidigt högre krav på programvaran och personalen. 

Storleken på provgrupperna hos Komponent AB var generellt sett 5 provbitar. Detta berodde 

förmodligen till stor del på att det var rekommenderat i de dokument som fanns kring SPS och 

kapabilitetsstudier. Risken med att inte använda beräkningar för val av provgrupper kan leda till att 

styrdiagrammen varnar för ofta eller inte varnar alls. Trots samma storlek på provgrupperna 
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varierade dock intervallen mellan provgrupperna vilket är viktigt för att hitta de urskiljbara 

orsakerna.  

Vad som ska kontrolleras med SPS är också viktigt att ha klart för sig. Komponent AB använder SPS 

främst på mått med hög klassificering och få/inga processparametrar. I standarden ISO/TS 16949 

finns rekommendationer om att minska variation hos både processparametrar och 

produktegenskaper, där en process med minskad variation leder indirekt till en förbättrad produkt. I 

förbättringshänseende kan det också vara lättare att hitta de urskiljbara orsakerna genom att studera 

processparametrar snarare än att försöka spåra genom variationen som uppstår hos produkten. Som 

nämndes i kapitlet 3.7 kan det vara bra att använda andra kvalitetsverktyg såsom FMEA, PDCA och 

Ishikawa-diagram vid val av analysparameter.  

En fördel som noterades hos Komponent AB jämfört med Järn AB att de har mer förtroende kring de 

måttklassificeringar som finns inom företaget. Då Komponent AB använder alla sina signifikanta mått 

regelbundet och utför SPS på samtliga ifrågasätts klassificeringen i en större utsträckning medan hos 

Järn AB kan för hårt klassade mått existera då det inte används i samma utsträckning. Sedan kan det 

också diskuteras kring vem som avgör måttens betydelse. Hos Järn AB är det 

konstruktionsavdelningen som rangordnar måtten, vilka är separerade från 

produktionsverksamheten. 

Komponent AB använder varningsgränser så kallade 2-sigma gränser i styrdiagrammen. I kapitlet 

”styrdiagrammets uppbyggnad” diskuteras att risken med varningsgränser är att det öka antalet 

falsklarm. I beskrivningen av studiebesöket framgick att det är sällan som det uppstår några larm där 

en åtgärd måste vidtas samt att en högre chef informeras. Av vad som framgick berodde det till stor 

del på att operatören justerade maskinen innan det hinner gå så långt som att till exempel en punkt 

hamnar utanför eller att en trend med 7 punkter i rad uppstår. Risken är dock att processen 

överjusteras (”tampering”) och det blir då svårt att hitta grundorsaken till variationen. Det ger kanske 

en bättre produkt på kort sikt men processen måste hela tiden justeras då källan till variation 

kvarstår. I och med att operatörerna utbildas inom SPS årligen kan det öka förståelse och minska 

risken för överjustering. Utbildning är också något som lyfts fram i litteraturen som betydande för 

långsiktigt arbete med SPS. Sedan kan det visserligen diskuteras om det verkligen är fråga om 

överjustering då operatören har tillgång till historisk data och baserar sina beslut på detta och inte 

endast koncentrerar sig på sista punkten men att det utgör ett problem är klart då processen riskerar 

få större variation, maskerad som naturlig variation i stället för trenderna.  

Nackdelen med ett manuellt SPS-system är att det kräver stora administrativa resurser. Fördelarna är 

att det ger en bättre förståelse hos användaren när personen i fråga själva får beräkna värden och 

rita ut punkter i diagrammet. Det bidrar också till en kontinuerlig uppföljning. Komponent AB ansåg 

själva att det skulle vara bra att minska mängden SPS-data något. Ett förslag var att minska 

mätfrekvensen på de processer som uppvisade en hög kapabilitet. Men det finns en risk att det höga 

kapabilitetstalet redan är en följd av för glesa mätintervall och att då minska det ytterliga skapar 

opålitliga kapabilitetsvärden. Ett förslag kan istället vara att basera mätintervallen på de statistiska 

beräkningar som föreslås i litteraturen kring SPS. Komponent AB såg också elektronisk insamling som 

ett alternativ något som skulle vara möjligt hos Järn AB där det redan finns datorer vid i stort sett 

varje arbetsplats. 
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Vad gäller visualisering och återkoppling av data genom endast    och     månadsvis, så ger det en 

översiktligbild av hur kapabiliteten sett ut den senaste månaden och vilka processer som eventuellt 

behöver mer uppmärksamhet. Ett möjligt problem med månadsvis återkoppling är att det kan vara 

svårt att spåra en orsak till variation upp till en månad tillbaka i tiden. Det kan röra sig om variation i 

inkommande material som då redan har passerat fabriken. Frågan är också hur mycket de värden på 

   och     tillför operatörerna mer än att det får reda på att maskinen de jobbar vid har någon gång 

under månaden har haft en högre grad av variation mellan provgrupperna än normalt. Det är svårt 

att veta vad de ska kunna göra bättre. Som nämndes i litteraturen är en stabil process svårare att 

förbättra då det rör sig om naturlig variation. En sak som är värt att notera är också att den 

sammanställning som presenterades vid varje lina endast redovisade     vilken, utan en jämförelse 

med   , riskerar tappa mycket av informationen.  

De erfarenheter som tas med från Komponent AB är: 

 Intressant frågeställning: I vilken utsträckning bör SPS användas i moderna automatiserade 

maskiner? 

 Se till att hitta en balans mellan kontrollmätningar och insamling av SPS-data utifrån kundens 

önskemål.  

 Manuell insamling av SPS-data kräver stora administrativa resurser men ger en direkt 

återkoppling. 

 SPS användes endast på signifikanta mått. Under förutsättning att måttklassificeringen 

fungerar, så kan detta vara ett bra sätt att avgöra vilka produktegenskaper som ska styras via 

SPS. 

 SPS som ger en direkt återkoppling med styrdiagram måste ha rutiner för när processen ska 

justeras och inte. Detta för att möjliggöra att hitta de urskiljbara orsakerna som bidrar till 

trender.  

6.4 Analys av Fordon AB 
Fordon AB arbetar i stor utsträckning med Lean Production liknande Toyota Production system vilket 

det har gjort sedan början av 90-talet. De använder sig inte av Six Sigma eller kapabilitetsstudier på 

någon av de avdelningar som besöktes utan tyngden ligger i ständiga förbättringar. I kapitel 3.2 

framgår att Toyota jobbar på ett likande sätt där fokus ligger på Lean-verktygen och där Six Sigma 

endast används i en liten utsträckning.  

Fordon AB använder felsäkring utbrett i sin produktion. Dels genom kittning men också för att 

säkerställa att rätt verktyg används. Järn AB har ingen montering men ur ett större perspektiv skulle 

de kunna hämta inspiration från Fordon AB vad gäller felsäkring, att rätt verktyg används samt deras 

tankar bakom metoderna för att säkerställa att alla steg genomförts innan leverans. Ett tänkbart 

användningsområde som detta kan vara aktuellt inom är ställandet av maskinerna inför produktion. 

Monteringen har stora möjligheter att införa SPS baserad på attributdata då alla fel samlas in i 

dagsläget och presenteras. Dock framgick det att flera examensarbeten har utförts inom just SPS 

men att arbetet aldrig har kommit vidare. Det kan bero på att det inte är förenligt eller överflödigt i 

det nuvarande arbetssättet med Lean Production.  Som redan nämnts i empirin om Fordon AB, så 

finns dock tankar kring hur kapabilitetsstudier av momenten kan bidra till bättre kontroll över 

processen. Det de önskade var att upptäcka felen innan de inträffade och att en bättre övervakning 
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av värden kunde leda till ett mer proaktivt arbete. Ur ett Lean-perspektiv är detta ett perfekt 

exempel på hur principen om ständiga förbättringar fungerar. Trots att företaget har gjort så mycket 

för att höja kvaliteten så fortsätter de sökandet mot ännu bättre metoder för framtiden. De ser 

förbättringsmöjligheter överallt. 

En av de kvalitetsansvariga förklarade att det fanns svårigheter med att införa SPS; att det var 

resurskrävande, måste ge snabb avkastning samt att det kräver utbildningsinsatser. Montgomerys 

syn (i kapitlet 3.5.1) på det ultimata användandet av styrdiagram grundar sig på att dessa ska finnas 

nära de processer som avses och att operatörer och ingenjörer direkt relaterade till processen ska ha 

hand om dem. I sådana fall kommer utbildningsresurser att krävas för de inblandade men samtidigt 

frigörs resurser i kvalitetsområdet då även analysen utförs av dessa operatörer och ingenjörer (I 

Fordon AB:s fall verkar dock inte kvalitetsavdelningarna arbeta med kapabilitetshantering så detta 

gäller inte dem). Dock kräver processen fortfarande insatser från kvalitetsavdelning och ledning, 

främst relaterade till lösning av problem med den normala variationen (det vill säga kapabiliteten), 

förutom att dessa personer ska finnas där som stödresurser. Angående att SPS är resurskrävande kan 

det nämnas att om resultaten och värdena från SPS-hanteringen måste hanteras av någon annan än 

processpersonalen blir det troligtvis det. Om dock det mesta sker direkt vid processen behöver 

troligtvis inte denna administrativa hantering ske. Systemen för att processpersonalen ska hantera 

detta kan dock tillkomma och vara ganska resurskrävande.  

I stort kan en slutsats kring SPS och dessa punkter dras. Allt beror på processen och SPS-

implementeringen. I fall där processen är väldigt stabil kan det bli svårt att visa att SPS blir lönsamt 

och borde kanske inte behövas just där. Utbildningsinsatsen kan kanske inte göras så mycket åt mer 

än att göra den så effektiv som möjligt. Resurserna som krävs kan också bero mycket på 

implementering men oberoende av en manuell variant används, eller en automatisk så måste 

resurser till, antingen för personalen eller för systemet. Sedan får det inte glömmas bort att 

personalen måste få tid att hinna analysera resultatet från SPS-lösningen. 

Ett nytt sätt att arbeta håller på att utvärderas vid linorna. Det nya arbetssättet går ut på att varje 

arbetsgrupp har en ”teamleader” som ansvarar för gruppen och rapporterar till chefen istället för att 

chefen är direkt ansvarig för alla anställda vid linan. På samma sätt som på Toyota, försöker företaget 

fördela ut ansvaret så långt ned i organisationen som möjligt. I och med ökat ansvar och stark 

gruppbildning kan, som framgår i kapitel 3.1.3, både motivation och möjligheten att lösa problem 

öka.  

Något annat som Fordon AB nyligen infört var en checklista på sina problemlösningsblanketter. 

Istället för att direkt koncentrera sig på problemet och försöka hitta rotorsak med ”5 Varför?” gick de 

först genom att alla uppsatta rutiner hade följts. Exempel på detta kunde vara:  

 Var arbetsinstruktionen rätt? 

 Följdes arbetsinstruktionen? 

 Hade personen som utförde uppgiften rätt utbildning? 

 Användes rätt verktyg? 

 Var arbetsplatsen städad? 

Detta är också något som kan vara bra att ta med sig vid arbete med problemlösning. Det kan spara 

mycket tid och lyfter fram vanliga problem som kanske annars glöms bort vid analys med ”5 Varför?”. 
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Även rutinerna kring hur lång tid det får ta mellan upptäckt till åtgärd av problemet var mycket 

strikta och det följdes hela tiden upp vilken status alla pågående ärenden hade.  

Gjuteriet vid Fordon AB är lite mindre än det vid Järn AB. Eftersom produkterna är ganska homogena 

är dock flödena automatiserade till en viss del. Gjuteriet har en gjutlina och detta ger ett renare flöde 

inom anläggningen. En av skillnaderna mellan Fordon AB och Järn AB att smältverket fanns i direkt 

anslutning till gjutningen. Detta innebar att gjutningen blev snabbare utan massa transportsträckor. I 

övrigt har Fordon AB ett stort fokus på kärntillverkningen och dess relaterade flöden. Här är 

skillnaden mot Järn AB stor eftersom Järn AB inte behöver så stora mängder kärnor. Även bland den 

data som samlades in var en hel del kopplad till kärntillverkningen.  

Gjuteriet använder sig inte av SPS och hade inga planer på att införa det. Däremot är QDAS på väg att 

införas som ny programvara för insamling och analys av data vilket också har stöd för SPS och 

kapabilitetsstudier. Dock var det inte klart hur dessa stödfunktioner skulle komma att användas i 

framtiden. Då QDAS används hos flera företag och införs i gjuteriet hos Fordon AB kan det vara bra 

för Järn AB att utvärdera denna programvara vid framtida investeringar.  

De erfarenheter som tas med från Fordon AB är: 

 Six Sigma och kapabilitetsstudier används inte i samma utsträckning inom Fordon AB som 

hos Järn AB, detta kan bero på ett arbete mer likt Toyota Production System.  

 Järn AB har möjligheter att ytterligare förbättra sig när det gäller felsäkring i processen och 

Fordon AB är ett lämpligt företag att utföra benchmarking hos.  

 Järn AB bör se QDAS som en möjlig programvara vid framtida investeringar. 

 Finns möjligheter inom Järn AB att utveckla arbetsgrupper med ”teamleaders”? 

 Kan finnas fördelar med att komplettera rutinerna vid problemlösning samt införa striktare 

rutiner och uppföljning av problemlösning. 

6.5 Jämförande analys 
Företagen som har besökts har många olika typer av processer. De processer som är aktuella i detta 

arbete är de som kan relateras till Järn AB: gjuteri och bearbetning. Flera av företagen har också 

montering av olika slag, de erfarenheter som kan dras därifrån är mer relaterade till kvalitetssäkring 

och de metoder relaterat till detta. 

6.5.1 Allmän jämförelse 

Det finns två av de studerade företagen, som har bearbetning som huvudsyssla: Transmission AB och 

Komponent AB. Den mest uppenbara skillnaden är att Komponent AB använder SPS medan 

Transmission AB inte använder detta. Även skillnader i automatiseringsgrad finns mellan dessa två 

företag där Transmission AB har ett stort fokus på automatiska processer där endast manuell 

hantering sker vid inmatning av råmaterial och uthämtning av färdig produkt. Detta till skillnad från 

Komponent AB som hanterar produkterna manuellt mellan maskinerna inom stora delar av 

verksamheten. Dock strävar även Komponent AB mot mer automatiska maskiner, vilket kan ses 

tydligast inom svarvningsavdelningen. En till skillnad är att en stor del av måtten som mäts inom 

Transmission AB utförs vid mätrummet, vilket kan härledas till produkternas komplexitet och storlek, 

jämfört med Komponent AB:s många manuella mätningar vid processen. Som redan skrivits så är en 

av de potentiella anledningarna till att SPS inte används inom Transmission AB, att de anser att 

processerna är tillräckligt stabila. Dock har även Komponent AB stabila processer enligt dem själva, 
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men där används SPS för att bibehålla detta stabila läge (vid sidan om kapabilitet). Som stöd för detta 

kan även beskrivningen av icke stationära och stationära processer nämnas, där styrdiagram lämpar 

sig för processer som är stationära (stabila kring ett medelvärde). Utifrån detta kan slutsatsen dras 

att processer bör vara stabila för att SPS genom styrdiagram ska ge någon verkan.  

De skillnader mellan Transmission AB och Komponent AB som kan ha en påverkan på SPS är därmed 

att Komponent AB har en mer manuell process med fler manuella mätningar mellan maskinerna. De 

måtten som ingår i SPS är mått som går att mäta för hand, vilket gör att datainsamlingen blir smidig 

och snabb jämfört med om måtten måste samlas in från mätmaskiner som tar tid på sig att mäta fler 

mått på produkten. En annan anledning som kan nämnas är att produkterna hos Komponent AB är 

mindre komplicerade än Transmission AB:s och där det endast finns ett fåtal signifikanta mått på 

produkten vilka dessutom går att mäta manuellt. I deras SPS-implementation är målet att de mätbara 

signifikanta måtten ska styras med SPS, vilket är fullt möjligt för Komponent AB:s del även om 

administrationen blir omfattande. I fallen med Transmission AB (och Järn AB för den sakens skull) 

skulle en liknande SPS-implementering innebära att ganska många mått på många olika produkter 

skulle styras via SPS med allt arbete som det innebär. 

En jämförelse mellan de två gjuterierna kan också göras: Motor AB och Fordon AB. Det som snabbt 

blir uppenbart hos Motor AB är att de samlar in stora mängder data, även kring mindre detaljer som 

öppning och stängning av ventiler. Fordon AB samlar också in data relaterad till processen men inte i 

samma omfattning som Motor AB. Storleksmässigt är det stor skillnad på dessa anläggningar då 

Motor AB producerar runt fem gånger mer och har fler produktionslinor. I och med detta så 

använder sig Motor AB av olika processledningsprogram för sina flöden, med många inbyggda 

funktioner relaterad till övervakning och spårbarhet. Fordon AB har dock inte detta i samma 

utsträckning då deras system är baserat på mer "klassiska" databehandlingsprogram istället för 

specialbyggda. De problem som fanns relaterade till sandhanteringen var dock ömsesidiga bland 

dessa företag, och problemet utgörs av att sanden har olika egenskaper innan den blandas. 

SPS hade också används i liten omfattning relaterad till sandhanteringen inom Motor AB. 

Användandet försvann när ett nytt mätsystem installerades. Detta tyder på att användandet innan 

mätsystemet infördes till stor del var slumpmässigt och det är osäkert om SPS gjorde någon nytta i 

det läget. Detta kan jämföras med litteraturen och icke stationära processer. När detta mätsystem 

(och reglersystem) infördes så blev processen stabil. Enligt litteraturen så är det då som SPS är 

lämpligt men Motor AB slutade använda diagrammen. Detta tyder snarare på motivationsproblem i 

samband med att processerna är stabila och de som sköter diagrammen har svårt att se meningen 

med att fortsätta arbeta samt att SPS-arbetet inte utgick från något system. 

Montering finns inom Transmission AB och Fordon AB. Deras hantering av monteringen är liknande 

då de utgår från samma principer. De felsäkringslösningar som återfinns inom de båda 

anläggningarna är till stora delar lika. En skillnad kan vara att Transmission AB sparar data på ett 

annat sätt än Fordon AB då de har ett stort fokus på spårbarhet.  

I Transmission AB är operatören inkluderad i arbetet med måttklassificering. Inom Komponent AB är 

det processtekniker och kvalitetstekniker som har den uppgiften och operatören är inte involverad 

på samma sätt. För och nackdelar kring detta kan diskuteras men en förutsättning för att operatören 

ska kunna vara med kan vara den utbildning i mätteknik som Transmission AB håller. För 

motivationens skull är det bra om operatören involveras i detta arbete samt att det är operatören 



84 

som känner sin maskin bäst. Problemen som kan ses är dock relaterade till den djupare kunskapen 

kring produkten (om det är en ny produkt) och kraven från SPS-systemet vilket operatörerna inte har 

så stor kunskap inom (inte på samma sätt som kvalitetstekniker eller liknande). Denna skillnad kan 

härstamma från det faktum att Transmission AB inte använder SPS medan Komponent AB gör det då 

användningen av SPS ställer krav på provgruppsstorlekar, intervall och så vidare. Ett företag som inte 

använder SPS kan anpassa sina provtagningsintervall beroende på hur väl maskinen utför dem. Detta 

är också något som ett SPS-system kan justera men eftersom statistik ligger till grund för resultatet så 

är det viktigt att dessa intervall och provgruppsstorlekar passar samman med kraven från statistiken 

angående risk för fellarm och så vidare. Båda synsätten är därmed förståeliga utifrån deras 

förutsättningar. 

6.5.2 Processtyrning 

Alla de besökta företagen använder processbegreppet för att beskriva verksamheten, vilket kanske 

inte är så konstigt då de har lean-inspirerade produktionsfilosofier samt är certifierade enligt ISO 

9001. De skillnader (inom bearbetning) som kan nämnas har att göra med om maskinerna är 

självkompenserande eller inte. De aktuella företagen utför visserligen mätningar men i samband med 

de självkompenserande maskinerna utförs dessa för att kontrollera mot toleranser medan de, i andra 

fall, även ligger till grund för maskinens kompensering. På de företag med bearbetningsprocesser var 

det måtten som stod i fokus samt defektrapportering på olika sätt. I samband med mötena (daglig 

styrning) togs även kvalitetsproblem och produktionssiffror upp. I litteraturstudien (kapitel 3.1.2) 

nämns att processfokus innebär att fokus flyttas från produkterna till processerna. Det som 

övervakas handlar dock nästan uteslutande om mått relaterade till produkten samt defekter. Som 

motvikt till detta kan monteringsdelarna nämnas, där cykeltider och flödet ligger i fokus. Dock får det 

inte glömmas bort att målparametrar även inkluderar siffror på högre nivå, såsom 

kundtillfredsställelse och resursförbrukning. Ett potentiellt bevis för deras processfokus kan dock 

vara att de satsar på att ta reda på felorsakerna istället för att endast sortera ut felaktiga detaljer. 

I TQM och inom lean finns även kravet på faktabaserade beslut. Detta är något som används flitigt 

inom företagen, dock är dessa fakta baserad på data i form av mått och kapabilitetstal. Undantaget 

är i så fall de monteringslinor som finns, där fokus ligger på cykeltider. Inom lean finns även termen 

"gå och se" som ger underlag för faktabaserade beslut. "Gå och se" är dock baserad på personliga 

intryck av processen och inte lika mycket på data i den form som samlas in i dagsläget. Risken finns 

att ett för stort fokus på mått och kapabilitetstal gör att andra viktiga saker missas. Just 

kapabilitetstalen kan också vara svåra att använda som beslutsunderlag av ett antal anledningar, 

vilket beskrivs närmare i kapitlet om kapabilitet (kapitel 3.4) bland annat därför att kapabilitetstalet 

självt kan ses som en slumpvariabel inom ett intervall). 

I kapitel 3.1.2 om processledningsbeskrivningen beskrivs också att en förståelse för processen är 

nödvändig för att kunna leda och förbättra den och även Jurans krav på styrbara processer kan 

kopplas till detta. En jämförelse med dessa krav och vad processerna har för förutsättningar på de 

olika företagen kan göras. Framförallt gjuteriprocesserna har svårt att uppfylla de krav som Juran 

nämner då det finns många slumpmässiga, okända faktorer som spelar in. I sandhanteringen är det 

också svårt att koppla ihop sandkraven med slutprodukten och hur slutprodukten påverkas av att en 

parameter någonstans i processen förändras. Just sandhanteringen kan också kopplas ihop med icke 

stationära processer (kapitel 3.1.2) och behovet är att få kontroll över de dessa egenskaper genom 

exempelvis ett reglersystem. Detta måste göras innan styrdiagram är aktuellt, annars riskerar SPS att 
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inte göra någon nytta då den urskiljbara variationen antingen är för överväldigande eller inte går att 

hitta orsaker till. 

6.5.3 Syner på SPS 

Utifrån de studiebesök som har genomförts har ett antal olika syner på SPS framträtt. 

I fallen med de svenska bolagen så användes inte SPS i någon av dem. I Motor AB:s fall hade det 

funnits ett implementeringsförsök i sandhanteringen men inget som användes i dagsläget, trots att 

allt fanns inlagt i systemet. Inom Transmission AB hade mätrummet tillgång till data presenterat i 

tidsdiagram med automatiska kapabilitetsberäkningar. Dessa två företag såg ett antal 

användningsområden för SPS inom verksamheten, även om dessa möjligheter oftast var begränsade 

till enskild data eller processer. Eftersom alla dessa företag också utgår från lean-liknande system så 

är det inte helt otroligt att detta är ett karaktärsdrag som kan hänvisas till ständiga förbättringar, de 

letar ständigt efter metoder som kan förbättra verksamheten. Dock ska det påpekas att dessa företag 

ser potentialen med SPS utifrån ett verktygsperspektiv där styrdiagram med kapabilitetsberäkningar 

kan användas för specifika processer, och inte som en storskalig strategi som inkluderar hela 

företaget. SPS skulle i sådana fall användas som ett stöd för de andra principerna. 

Inom Komponent AB som är det enda av de undersökta företagen som använder SPS, används detta 

över hela produktionen och där produktegenskaperna bestämmer var och när det ska ske. Synen på 

SPS baseras därmed på produkten och dess egenskaper samt processkapabiliteten. Dock används SPS 

endast på produktkaraktäristik och blir produktionsspecifikt (till skillnad från de målparametrar som 

har med ledtider och kundtillfredställelse att göra). De ser styrdiagram som synonymt med SPS och 

verkar hantera de andra verktygen separat. Slutligen kan det sägas att företaget använder SPS som 

ett verktyg för att på en teknisk nivå styra och övervaka enskilda maskiner.  

De svenska företagen nämnde också en hel del problem relaterade till SPS. Några av dessa handlade 

om vilken data som ska användas i SPS-systemet om företaget hanterade mycket data samt de 

insatser som måste göras relaterat till utbildning.  

6.6 Analys av nuläget (Järn AB) 

6.6.1 Organisation 

Järn AB använder sig av ett lean-inspirerat kvalitetsledningssystem som finns beskrivet i kapitel 4. I 

det kapitel som handlar om Lean och Toyotas tankesätt (kapitel 3.2.1) så nämns ett antal problem 

med statistiska metoder (och Six Sigma). Till exempel finns en risk att det blir en uppvisning i statistik 

istället för att lösa problemet samt att de förbättringsförslag som fås kanske inte stödjer lean-

principerna fullt ut. Dessa problem gäller även SPS. Faktabaserade beslut och visualisering är en stor 

del inom lean och Järn AB. SPS och styrdiagram kan fungera som bra visualisering över hur väl 

processen fungerar, med avseende på enskilda egenskaper. Dessutom beskrivs det i ISO/TS 16949 att 

ständiga förbättringar ska baseras på minskad variation, så SPS borde ha en plats inom denna typ av 

företag. Dock får det inte glömmas bort att även Lean har verktyg för att hantera dessa typer av 

problem och att Toyotas synsätt på fakta är mer visuellt baserad. 

En annan punkt som nämns i kapitlet 3.1 om Kvalitetsledning och organisation är att besluten ska tas 

på en lägre nivå och att personalen ska få större ansvar för beslutsfattande. Detta ingår även i Lean-

idéerna och Järn AB arbetar efter dessa principer. Som exempel kan nämnas att kvalitetsansvaret har 
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delegerats ner till processerna och att kvalitetsavdelningarna verkar stödjande i stället. I många fall 

verkar också flera avdelningar på "beställning" från de tillverkande processerna så dessa är, i högsta 

grad, i fokus. I samma kapitel som ovan beskriver även Oakland hur en organisation ska vara 

uppbyggd för att SPS ska fungera. Denna beskrivning sammanfaller i stort med hur Järn AB:s 

organisation kan beskrivas samt de övriga beskrivningarna som också finns under kapitlet. 

Om en jämförelse med studiebesöken görs så kan det nämnas att organisationen är liknande och 

byggd på samma grund, det vill säga ett processfokus med kunden i centrum. Alla är också 

certifierade enligt ISO 9001. En direkt jämförelse mellan Järn AB och Komponent AB kan göras för att 

fastslå om det finns skillnader som beror på SPS när det gäller organisationen. För Komponent AB:s 

del så är organisationen och kvalitetsarbetet uppbyggt kring lean-principerna med förbättringsförslag 

och dagliga möten. De problem relaterade till SPS som har beskrivits ovan har inte observerats i 

Komponent AB. Möjligen kan det diskuteras om SPS bidrar till ständiga förbättringar då de mest 

verkar använda det som ett reglersystem för inställningar. För kapabilitetsberäkningarna är det dock 

bra.  

I anslutning till organiseringen av Komponent AB så finns det inget som är direkt beroende av SPS då 

den kvalitetsavdelning som arbetar med SPS-hanteringen också har andra uppgifter. I och med att de 

arbetat så länge med SPS så är det också ett väl inarbetat system och det är svårt att se i detalj hur 

arbetet har påverkat organisationen. En iakttagelse som kan göras är dock att de ingenjörer som 

finns kring processen verkar ha större ansvar kring planering för kvalitet jämfört med andra 

studieobjekt, där operatörerna får delar av detta ansvar. 

Inom Komponent AB utför operatörerna det egentliga arbetet med SPS-graferna och sedan 

analyseras dessa grafer inom kvalitetsavdelningen där mycket tid går åt till detta. Inom Järn AB utförs 

datainsamling till kapabilitetsstudier med vissa tidsintervall av avdelningens personal och 

beräkningarna utförs av kvalitetspersonalen vid avdelningen. Datainsamlingen på Komponent AB 

görs kontinuerligt medan datainsamlingen vid Järn AB är uppdelad i kontrolltester samt separata 

kapabilitetsstudier (detta är dock beroende på process). Kontrolltesterna är de som utförs 

kontinuerligt (till exempel var 10:e minut) och vissa data noteras i ett protokoll. Dock verkar inte 

dessa data användas i kapabilitetsstudien. Undantaget är gjuteriet men i stort kan det sägas att 

kontrollmätningarna och kapabilitetsstudierna är separata på Järn AB. Poängen är att en kontinuerlig 

insamling av data (som anpassats till syftet) som sedan används i kapabilitetsstudierna gör att 

mätningar specifikt för denna inte behöver göras. Problemet är dock, som framkommit under 

studiebesöket hos Komponent AB, att det blir mycket datahantering istället. 

Ur Järn AB:s organisationsschema i nulägesbeskrivningen (kapitel 4) framgår det att 

produktutvecklingen är separerad från produktionen, vilket kanske inte är så konstigt. 

Produktutvecklingen klassificerar måtten på produkten och detta påverkar starkt hur övervakning 

och eventuellt SPS-arbete kommer att utföras i fabriken, dock framgick att det finns vissa 

osäkerheter inom företaget kring dessas giltighet. Från besöket på Komponent AB (kapitel 5.3) 

framgick hur betydelsefullt dessa klassificeringar är, relaterade till SPS. En bättre kommunikation 

mellan produktutveckling och produktion på Järn AB skulle underlätta arbetet och motivationen. 

Inom Transmission AB var personalen dessutom direkt involverad i klassificeringen då denna skedde 

när mätrum och personal utvärderade ritningen. Enligt Komponent AB är det dock kunderna som 

sätter dessa klassificeringar i första hand. 
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Under besöket på Fordon AB framkom ett antal utmaningar gällande införande av SPS, vilka också 

kan styrkas från andra företags erfarenheter beskrivet i kapitel 3.7 (Implementering & Arbetet med 

SPS). Mestadels verkar dessa utgå från en brist på kunskap och förståelse, både bland personal och 

också ledning samt att ledningen brister i engagemang.  

En av slutsatserna som kan dras är att organisationssättet inte borde utgöra några problem för en 

SPS-implementering. Allt beror visserligen på hur djupt denna SPS-implementering ska göras men om 

produktionsavdelningarna får ansvaret över SPS-datan, på det sätt som sker med 

kapabilitetsstudierna i nuläget, så borde skillnaden inte vara så stor. Dock måste frågan om hur detta 

ska utföras praktiskt diskuteras. Det måste även tas hänsyn till att det arbetas i skift inom företaget 

då det kommer uppstå tillfällen när endast operatörer finns på plats och som själva måste kunna 

hantera och förstå SPS-systemet. 

6.6.2 Processer 

Bearbetning 

I bearbetningen går det oftast att koppla ett specifikt mått till en påverkande parameter i maskinen 

vilket ger operatören större möjlighet att påverka utfallet av styrdiagram. Det finns även datorer vid i 

stort sett alla arbetsplatser som skulle kunna användas för insamling och beräkning av styrdiagram. 

Fördelen är då att användningen och ansvar för SPS kan läggas över på operatören. Att operatören 

själv har ägandeskap över processen gör att de också ansvarar för resultaten och snabbare 

uppmärksammar problem, vilket diskuterades i kapitel 3.1.2 (Processer och processledning). I samma 

kapitel diskuterades även att varje produktkaraktäristik ska kunna kopplas till endast en 

processparameter och det ska vara möjligt för operatören att styra just denna.  

Den process som beskrivs som ”process för produktgrupp A” har en hög grad av automation (liksom 

flera andra processer i fabriken). I kapitel 3.7.2 nämns vissa svårigheter med att använda SPS i en 

sådan process. Ofta blir den data som samlas in varken oberoende eller normalfördelad. Under 

studiebesöket hos Transmission AB som hade uteslutande helautomatiserade processer användes 

ingen SPS vilket kan ha ett samband med ovanstående resonemang. Även att självjusterande 

maskiner inte behöver kontrolleras i samma utsträckning kan vara en anledning. Järn AB har flera 

moderna bearbetningsmaskiner som det sker kontrollmätningar vid. Skulle det bli aktuellt att införa 

SPS vid dessa maskiner måste det först analyseras hur maskinen påverkar insamlad data. Det är 

också bra att försöka utnyttja maskinens automatiska kvalitetssäkringssystem i den mån det går. 

Bearbetningsprocessen, ” Process för produktgrupp B”, har en mer uppdelad process med manuell 

hantering mellan maskinerna, och kontrollmätningar sker efter varje steg med visst intervall. Detta 

gör att operatören lättare kan koppla ett specifikt mått till en individuell maskin och en direkt 

parameter som är möjlig att justera. Det bör dock tilläggas att även i en tillsynes enkel maskin kan 

det vara svårt att koppla vissa fel till en specifik orsak, då problem som rundhet och skevhet kan bero 

på flera parametrar. 

Att det finns datorer i nära anslutning till mätstationerna gör att insamling och beräkning inte 

behöver ske manuellt. Studiebesöket hos Komponent AB visade att manuell insamling kräver mycket 

administrativa resurser. Tidigare erfarenhet hos Järn AB visar också att insamlingen av SPS-blad är 

känslig och lätt att glömma bort. Insamling och beräkning av datorer är också något som efterfrågas 

av personalen hos Järn AB, både från management och operatörer. Ett elektroniskt system gör att 
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processdugligheten skulle kunna återkopplas direkt till operatören vid maskinen och samtidigt ge 

larm om trender samt urskiljbara orsaker. Utifrån ökad kunskap om processens duglighet går det 

också lättare att ta beslut om hur ofta kontrollmätningar bör genomföras. Hos Komponent AB 

framgick att alla kontrollmätningar var baserade på måttets relevans och intervallen styrdes utifrån 

hur stabil processen var. 

En process inom avdelningen för Produktgrupp B har mätverktygen direkt kopplade till en dator med 

mjukvaran ComGage. Denna station skulle lämpa sig för ett pilotprojekt inom SPS då programvaran 

har stöd för Shewhart-diagram och kapabilitetsberäkningar. Dock är det viktigt, som beskrivs på flera 

ställen i litteraturstudien, att det finns en efterfrågan av SPS innan ett pilotprojekt påbörjas. Även en 

utvärdering av projektet efter en tids användning och se vad som fungerar bra respektive dåligt, är 

viktigt. Andra viktiga aspekter som bör uppfyllas vid implementering och pilotprojekt är punkterna 

som diskuterades i kapitel 3.7 (Implementering & Arbetet med SPS): Utbildning av personalen, 

tillräcklig kunskap hos ansvariga och engagemang. En risk med för lite utbildning är att processen 

justeras vid fel tillfälle innan processen blivit instabil, något som kunde anas under studiebesöket hos 

Komponent AB. Bristande kunskap kan också leda till sämre resultat av SPS-arbetet vilket gör att 

motivationen för fortsatt arbete minskar. 

Vid besöket hos Komponenten AB framgick att de kombinerade styrdiagram för olika produkter med 

samma toleranser, något som bör efterliknas hos Järn AB för att förbättra användningen av SPS. 

Problem som annars uppstår är att mängden styrdiagram blir alldeles för många; det tar tid att byta 

mellan diagrammen och det statistiska underlaget blir för dåligt (för korta serier). Därför är det viktigt 

att utvärdera möjligheten att kombinera styrdiagram innan SPS påbörjas. Det är även bra att utnyttja 

de måttklassificeringar som finns vid val av processparmetrar som undersöks med SPS.  

Pulvermetallurgin 

Processen består av enskilda maskiner där produkterna transporteras manuellt mellan de olika 

stegen. Likt bearbetning genomförs kontroller med bestämda intervall för att säkerställa att 

maskinen producerar inom toleranserna. Då produkterna tillverkas av pulver är det svårt att binda en 

defekt till en direkt orsak då många parametrar påverkar. Det har börjat genomföras vissa tester som 

kan liknas vid försöksplanering där de försöker kartlägga hur vissa parametrar påverkar produkten. 

Innan detta är fastställt är det svårt att avgöra vilken parameter som lämpar sig för insamling av SPS-

data och vid vilka maskiner det skulle göra störst nytta. Därmed måste detta fastställas innan det 

skulle gå att införa SPS.  

I dagsläget utförs redan mätningar och data sparas i pärmar (vid pressarna) som skulle kunna 

användas i ett styrdiagram. Det finns även datorer vid arbetsplatserna som skulle kunna lämpa sig för 

insamling och beräkning. Det skulle framför allt bidra till en ökad förståelse för maskinernas variation 

och om den är stabil eller ej. Innan en implementering påbörjas bör det dock finnas en tanke kring 

hur resultaten ska kunna bidra till ständiga förbättringar. En ökad kunskap om processen gör det 

också lättare att besluta om hur ofta kontrollmätningar bör genomföras. Det kan även öka 

motivationen för mätningarna om det sker en direkt återkoppling. Som det ser ut idag används inte 

den insamlade data i något annat sammanhang utan lagras bara i pärmar. 

I slutet av processen genomgår en stor del av produkterna en 100 % kontroll med hjälp av 

mätrobotar. All data sparas men analyseras inte i dagsläget med statistiska verktyg, istället används 
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kassationer som referens när processen utvärderas. Här skulle SPS kunna vara hjälpsamt för att 

lättare avgöra vad som är naturlig variation och vad som är ”larm”. Detta kräver inte någon insamling 

av data utan endast en analys av den befintliga datan. Programvaran Minitab finns inom avdelningen 

och skulle kunna användas. Vilken typ av diagram som bör användas beror på karakteristiken hos 

insamlad data. Syftet att använda SPS här är att ge en övergripande bild av hur processen presterar 

över tid och inte för att lösa specifika problem i enskilda maskiner, däremot går det att få indikation 

om att något är instabilt (”Out-of-control”). Detta är något som skulle påbörjas omgående för att se 

hur processen ligger till veckovis eller månadsvis beroende på vad som efterfrågas. Det kan även vara 

intressant att se över en ännu längre tidsperiod.  

Gjuteriet 

I gjuteridelen är förhållandena relativt svårkontrollerade. Järn AB vill gärna att sandhanteringen 

undersöks med avseende på SPS. Då handlar det främst om de olika tillsatsämnena och vattnet i 

sanden och hur SPS skulle kunna bidra till att förbättra processen och att få en mer stabil tillförsel av 

de olika ämnena. Frågan som måste ställas är dock om SPS kommer att bidra till ständig förbättring 

av denna process. Kanske är den lösning som söks i första hand ett reglersystem, vilket kan stödjas på 

Montgomery (kapitel 3.5.2) och hans hantering av icke stationära processer. 

Processen i gjuteriet är komplex och det krävs djup kunskap för att kunna koppla produktdefekter till 

processparametrar, vilket är ett problem som varit återkommande hos de gjuterier som besökts. 

Under besöken hos de två gjuterierna framkom att processen styrs främst efter processparametrar 

och kontroller sker kontinuerligt för att säkerställa att rätt nivåer uppnås. En anledning till att införa 

SPS i gjuteriprocesser bör då främst vara att minska variationen i varje enskild parameter. Genom att 

minska variationen och/eller ha ökad kunskap om den blir det lättare att tillverka en bättre 

slutprodukt.  

Användningen av SPS skulle kunna ske i samband med processövervakningen av den operatör som 

styr processen. Styrdiagrammen ska inte behöva kontrolleras kontinuerligt utan ska varna vid 

instabilitet. Detta var något som efterfrågades på Motor AB då de har alltför mycket data för att 

analysera manuellt. I deras fall handlade det dock inte om uttalad SPS utan om möjlighet att få 

varningar när ett värde hamnar utanför uppsatta gränser. Ett sådant system börjar likna det som 

beskrevs i kapitel 3.7.2 (SPS i automatiserade processer), förutom att larmet inte går direkt till 

reglersystemet utan går via operatören. Att få till ett helautomatiserat system med SPS kombinerat 

med reglersystemet skulle troligtvis bli mycket komplext men är svårt att uttala sig om då det krävs 

mer studier i frågan. Även ett system med SPS och varningssignaler skulle kräva mycket arbete och 

det bör därför stå klart vilka fördelarna är med ett sådant system innan implementering påbörjas. 

Fokus får inte heller hamna på datainsamling som sedan inte används i någon större utsträckning.  

Det framkom under besöket hos Motor AB att vid införandet av flera kassationskoder ökade 

kunskapen om processen. Järn AB har idag utförligt kodsystem men arbetet brister i insamlingen. Här 

skulle SPS kunna användas, bara den data som samlas in blir mer pålitlig. Som det ser ut idag 

sammanställs antalet fel per produkttyp i Paretodiagram. Som ett komplement skulle defekterna 

kunna redovisas i ett styrdiagram och på så vis ge ökad förståelse för variationerna. När antalet 

defekter hamnar utanför det "normala". 
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6.6.3 Kapabilitet 

Intrycket av Järn AB är att arbetet med kapabilitet håller på att utvecklas och det satsas allt mer 

resurser på detta. Det användes också hos de andra företaget som besöktes i varierande skala där 

Komponent AB var det studieobjekt som använde detta mest. Deras arbete stämmer väl överens 

med den litteratur som presenterades i kapitel 3.4 (Kapabilitet). Där rekommenderas det att 

styrdiagram används som underlag för duglighetsstudier men också att diagrammen baseras på 

provgrupper tagna över en längre tidsperiod. Deras beräkningar inkluderar också konfidensintervall 

som kompenserar för den statistiska osäkerheten som finns i kapabilitetsberäkningarna. I litteraturen 

nämns också att det är viktigt att presentera    och    tillsammans. Möjligheten att fatta rätt beslut 

sjunker om de skulle presenteras enskilt då båda ger värdefull information.  

I litteraturen avråds använda    och     då det ofta används som beslutsunderlag trots att det 

saknar statistik grund. Dock används dessa mått idag inom Järn AB och Komponent AB. Användandet 

av    och     bör därför ske med hög medvetenhet och bör inte blandas ihop med resultatet av    

och     som kan användas för att förutse processutfall baserat på statistik.  

Komponent AB arbetar kontinuerligt med processkapabilitet vid nästan varje maskin och genomför 

maskinkapabilitetsstudier vartannat år. Detta är något som ger dem bra beslutsunderlag och det 

upptäcks snabbt om någon process inte levererar som den ska och behöver repareras eller om det 

krävs en nyinvestering. Fördelen med att genomföra både maskin- och processkapabilitet gör att det 

går att jämföra och se hur mycket av variationen kommer från maskinen och hur mycket som 

kommer från resten av processen. Detta ger i sin tur ett bra underlag för ständiga förbättringar. En 

rekommendation är att Järn AB bör skilja på processkapabilitet och maskinkapabilitet i sina interna 

dokument för att undvika förvirring samt att möjliggöra att dessa två studier kan komplettera 

varandra. 

Kapabilitetstalen    och     grundar sig på specifikationsgränser, ofta satta av företaget själva. I 

kapitel 3.4.2 (Förlustfunktion & Specifikationsgränser) ifrågasätter Deming denna typ av indikatorer 

då risken finns att de specifikationsgränser som är satta inte är de som ger högst värde för kunden. 

Ett varnande exempel beskrevs av Motor AB där de förklarade (för att poängtera problemet med 

kapabilitet) att gränserna flyttades för att ge bra    vid revision. Därför är det viktigt att noga välja 

sina specifikationsgränser och kontinuerligt utvärdera dem om    och     ska användas som 

beslutsunderlag.  

Vid besök i gjuteriet framkom att kapabilitetsstudier utförs på instabila processer och avvikande 

värden plockas ibland bort. Även att studierna inte använder provgrupper riskerar också att ge ett 

missvisande kapabilitetstal. Låt säga att en provgrupp med 50 bitar ger en kapabilitet där    och     

= 1,33 vilket statistiskt innebär att 60 bitar på en miljon som tillverkats kommer ligga utanför 

tolerans. Men har ett avstickande värde plockats bort bland de insamlade provbitarna och detta sker 

regelbundet skulle detta innebära att 1 på 50 bitar(20000 på 1 miljon) hamnar utanför tolerans. Det 

motsvarar ett    och     på ungefär 0,79. Därav risken att använda kapabilitetsstudier i ostabila 

processer som beslutsunderlag.  

6.6.4 Tidigare SPS-erfarenheter 

Järn AB har en historia där de flera gånger har försökt att införa SPS på olika processer. Vissa gånger 

föll det på bristande engagemang från cheferna medan det i andra lägen föll på komplexiteten i SPS-
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systemen. Det första systemet som nämns i nulägesbeskrivningen (kapitel 4.3) är likt det som 

används på Komponent AB. Nu är visserligen systemet pappersbaserat men det är ändå intressant att 

titta närmare på hur Komponent AB har hanterat denna svårighet med bristande engagemang. Till 

att börja med så är det ett par anställda i kvalitetsavdelningen som hanterar arbetet med SPS, inte 

cheferna på linan. Detta innebär att dessa anställda har som uppgift att hämta dessa blad och att en 

avvikelse från detta (på grund av bristande vilja eller liknande) skulle vara en synlig brist som de 

dessutom måste stå till svars för. Dock kvarstår visserligen problemet med oengagerade chefer då 

dessa istället kan välja att förändra de anställdas uppgifter, men detta är då ett aktivt beslut som de 

måste ta och motivera detta. Dock måste det påpekas att Komponent AB har arbetat med SPS över 

10 år och att systemet är väl inarbetat i företagets kultur. 

På Järn AB är det linjecheferna som driver arbetet med Lean och detta arbete är därmed helt 

beroende på deras engagemang i ämnet. Detta kommer även att gälla SPS om implementeringen 

sker process-vis. Därför är det också viktigt att SPS-implementeringen bidrar till ständiga 

förbättringar och möjliggör att data kan användas på andra sätt än idag som resulterar i bättre 

processer. De problem som kan nämnas är de som är relaterade till maskinella processer, enligt 

Toyota (kapitel 3.2). De hävdar att maskinella processer är svåra att bedriva ständig förbättring på. 

De kan ha rätt i detta då manuella processer är enklare att förändra, exempelvis är en 

metodförändring både är billig samt förändrar processen i grunden. I en maskinell process skulle det 

krävas stora ingrepp eller kanske till och med en ny maskin för att förändra någon grundläggande 

metod. Det finns en risk att kapabilitetsarbetet endast leder till att dåliga maskiner som inte uppfyller 

kraven ersätts med nya istället för en kontinuerlig förbättring. Ett annat problem är att maskinerna 

kanske är så tekniskt komplicerade att endast företaget som tillverkar dem kan göra någon större 

förändring i dem, vilket också hämmar den ständiga förbättringen. På Järn AB finns ett antal av dessa 

processer, till exempel de automatiserade linorna samt CNC-maskiner. Dock finns det också en hel 

del processer som är mer kontrollerbara utifrån teknisk synvinkel, däribland ett antal delprocesser 

inom flödesgruppen som presenteras under ”Process i Produktgrupp B” (kapitel 4.2.2). I dessa typer 

av processer kan SPS ha en roll att spela då förändringar faktiskt kan göras. 

Eftersom Järn AB söker en typ av SPS-implementering som visualiserar processen för operatörerna 

samt ger en kontinuerlig feedback när det gäller kapabilitet, borde orsakerna till varför föregående 

system försvunnit undersökas ytterligare då dessa har varit liknande system. Bidragande orsaker har 

varit bristande engagemang, för komplicerade system och allmänt motstånd mot ny teknik. En av de 

centrala idéerna som finns inom Järn AB nuförtiden när det gäller införande av 

kvalitetsledningssystem och liknande är att operatörerna begär dessa samt de ingående verktygen. 

Om detta sker på avsett sätt så borde motståndet minska. Detta är dock beroende på hur SPS 

hanteras rent tekniskt. I första hand borde systemet rikta sig till operatörerna, då dessa styr 

processen. Systemet ska finnas där för deras skull och ska inte behöva hanteras ytterligare från 

management-nivå. I kapitlet 3.1.2 om Processer och processledning skriver Juran att alla steg i 

återkopplingsloopen ska skötas av personalen inom processen. Detta innebär att även beslutandet 

om åtgärder ska tas vid processen, av dess personal. Detta är också någonting som kan ses i 

Komponent AB där personalen får avgöra om processen kräver åtgärder. Processens kapabilitet är 

dock lite svårare att hantera då den, enligt litteraturen, måste hanteras på högre nivå. Detta 

utesluter dock inte att processens personal även här kan ha förslag på förbättringar och åtgärder.  
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7 Resultat 
I detta kapitel presenteras svaren på de frågeställningar som ställdes upp i inledningen.  

7.1 Hur arbetar de stora företagen inom fordonsindustrin med processer? 
 
F1.1: Hur arbetar de med processtyrning? 

Företagen som har besökts inom ramen för detta examensarbete (Järn AB undantaget) har olika 

typer av processer: gjuteriprocesser, montering och bearbetning. Gemensamt bland alla dessa är att 

de använder någon form av lean-implementering av kvalitetsledningssystemet där processtyrningen 

ingår. I dessa ingår dagliga möten med avstämningar kring problem och defekter. Inom Motor AB 

användes också programvaror för att övervaka gjutprocessen då större delen av produktionen var 

automatiserad. I monteringslinorna (Fordon AB & Transmission AB) användes de klassiska Lean-

verktygen med enstycksflöde och felsäkring för att minska risken för fel och visualisera när dessa 

ändå inträffar. 

Bearbetningsprocesserna som återfanns inom Transmission AB och Komponent AB styrdes av 

operatörerna. Regelbundna tester mot toleranser genomfördes för att upptäcka om maskinen 

behövde justeras. I Komponent AB:s fall användes dessutom data från mätningar till att analysera 

uppförande på längre sikt genom SPS. 

F1.2: Vilken syn har dessa företag på SPS? 

Inget av de svenska företagen använde SPS. Vissa hade testat det i mindre omfattning men av olika 

anledningar hade inte det arbetet fortsatt. I princip alla företag som besöktes såg dock möjligheter 

med att använda SPS och flera av dem hade också genomfört ett antal examensarbeten inom 

området. Även de företagen som har mycket montering såg användningsområden med SPS, dock 

inte lika uppenbara som kring de andra process-typerna som undersökts. 

Det enda företaget, bland dessa studiebesök, som använde SPS var Komponent AB. De använde SPS 

som ett kontinuerligt alternativ till de periodiserade kapabilitetsstudier som utförs på andra företag. 

Hanteringen av styrdiagrammet var operatörernas ansvar och de tolkade resultatet för att kunna 

justera maskinen. Kapabilitetshanteringen hade dock kvalitetsavdelningen hand om. Deras syn på 

SPS var att det bidrog till ständiga förbättringar och detta var något som även en stor del av 

personalen delade. 

7.2 Hur kan SPS integreras i Järn AB:s kvalitetsarbete? 
 
F2.1: Hur kan medarbetarna i produktionen involveras i SPS-arbetet? 

Medarbetarna involveras genom att de själva får hantera SPS-systemet och att styrdiagrammen 

presenteras direkt i produktionen. Arbetet ska vara något personalen känner att de har nytta av och 

stora möjligheter att påverka, inte utgöra en kontrollfunktion för någon annan avdelning. Ytterligare 

en motivationsfaktor är att använda SPS där det finns möjlighet att påverka utfallet genom att justera 

en tillhörande parameter. Saknas möjligheter att förbättra processen blir det svårt att se nyttan med 

SPS.  
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Viktigt är att göra SPS-systemet så användarvänligt som möjligt. Det är bra är om insamling och 

beräkning sker automatiskt men det måste fortfarande finnas en förståelse hos användaren om vad 

statistiska styrgränser innebär och vilket förhållningssätt de bör ha till dessa, vilket är något som 

kräver utbildning. Utbildning kan också hjälpa till att minska motståndet som annars kan uppstå kring 

nya tekniker. Det är bra om komplicerade termer undviks, istället för att prata om statistisk 

processtyrning benämna det som förbättrad mätning eller dylikt.  

Då SPS kommer påverka och påverkas av kontrollmätningar är det viktigt att personalen har 

förtroende för dessa. Det är bra om alla måttklassificeringar och intervall har diskuterats med 

personalen och de förstår vad som ligger bakom uppsatta krav och kundönskemål. 

F2.2: Hur kan SPS bidra till ständiga förbättringar? 
SPS ska fungera som ett hjälpmedel vid ständiga förbättringar. Genom en ökad kunskap om 

processen blir det lättare att fokusera förbättringsåtgärderna där de gör störst nytta, förutsatt att 

SPS används där det går att koppla variationen till en trolig orsak. Är processen instabil beror detta 

på urskiljbara orsaker, till exempel en felinställd maskin. Denna orsak kan kräva åtgärder i form av 

förbättringar av arbetsrutinerna. Är processen däremot stabil behövs andra förbättringsåtgärder 

såsom ny utrustning.  

Genom att veta hur stor variation processen ger upphov till i förhållande till maskinen så blir det 

lättare att styra förbättringsarbetet. Visar det sig att maskinen ger upphov till större delen av 

variationen är det oftast svårt och dyrt att förbättra. SPS kan också bidra till att felen upptäcks 

snabbare vilket gör det lättare att hitta en lämplig åtgärd. Förutsättningen är att informationen 

används på rätt sätt. Justeras processen innan den visar tecken på instabilitet är risken att SPS bara 

leder till mer justeringar.  

I ISO/TS 16949 finns skrivet att ständiga förbättringar ska baseras på minskad variation, något som 

förutsätter att variationen och dess orsaker kartläggs. Fördelen med SPS är att datainsamling sker 

kontinuerligt och operatören kan själv agera på problemen förutsatt att processen stödjer ett sådant 

arbetssätt.  

7.3 Hur kan processerna nyttja SPS rent praktiskt? 
 

F3.1: Vilka processer är lämpliga för SPS inom företaget? 

De processer som är mest aktuella för SPS är de som kan kopplas till bearbetningsdelen då dessa 

uppfyller kraven i samband med styrbarhet. Det är framförallt de mer uppdelade processerna som 

kan ha den stora potentialen för SPS då dessa har en mer direkt koppling mellan produktparameter 

och processparameter samt att mätningarna sker efter varje maskin. I Järn AB:s fall gäller detta 

främst processer likt den som beskrivs för Produktgrupp B. 

Även de processer som finns inom pulvermetallurgin kan vara lämpliga för SPS. Dock krävs bättre 

kännedom om hur processparametrarna påverkar produkten innan ett införande är aktuellt då det 

för närvarande kan vara svårt att veta varför ett problem finns samt vad som ska göras. 

Inom gjuteriet är ett införande inom sandhanteringen svårt i dagsläget då förhållandena är 

svårkontrollerade. För att möjliggöra för ett framtida SPS-användande kan reglersystem användas för 

att få en mer stabil process då processen kan anses vara svårstyrd.  
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F3.2: Vilka SPS-verktyg kan användas inom dessa processer? 

Bearbetning och pulvermetallurgin har visat sig kunna dra störst nytta av styrdiagram. Vid införandet 

av styrdiagram i dessa processer är det framförallt   R-diagram som intressant. Det ger information 

om både medelvärdet och variansen vilket är betydelsefull information vid processtyrning. Detta 

diagram är också lämpligt för att upptäcka större förändringar i processen vilket är bra i 

inledningsskedet om processen ännu inte är stabil (fas 1). Det var också den typen av diagram som 

användes hos Komponent AB. På längre sikt kan det också löna sig att införa andra typer av diagram 

som EWMA och CUSUM om processen är stabil (fas 2) för att upptäcka små förändringar.  

I den mån det går bör diagram baserat på variabel data användas då det kan indikera på problem 

innan dessa har inträffat till skillnad från styrdiagram med attribut (p- och np-diagram). Fördelen 

med attributdiagram är att många specifikationer kan samlas i ett attribut (till exempel avvikande 

från kraven) men det blir svårare att hitta orsaker till problemen. Förslagsvis kan dessa typer av 

diagram användas där data redan samlas in för att förbättra beslutsunderlaget vid processtyrning på 

längre sikt, däribland data från den automatiserade kontrollstationen i pulvermetallurgin och 

defektrapporteringen i gjuteriet.  

När väl processerna är stabila rekommenderas att använda kapabilitetsberäkningar på den data som 

fås från diagrammen. Detta för att utvärdera hur väl processen klarar av att producera med hänsyn 

till satta toleranser.  

8 Slutsats 
I slutsatsen presenteras de rekommendationer som baseras på resultatet samt det praktiska 

förslaget. 

8.1 Rekommendationer till Järn AB 
Organisation 

Det första steget för att börja använda SPS är att ha ett klart och tydligt syfte med SPS i 

organisationen och där målen för varje enskilt införande är tydliga.  

Själva arbetet med SPS bör ske på operatörsnivå och där arbetet stöds av övriga nivåer. Syftet är att 

ha insamling och analys av data så nära processen som möjligt då snabb feedback är viktigt för 

processens styrning samt att ge operatörerna ansvar för förbättringarna baserat på detta. 

Till en början rekommenderas ett småskaligt försök i en mindre process (till exempel en enskild 

maskin) där datan har ett lättförståeligt, tekniskt ursprung (mått).  

I ett senare skede kan det vara aktuellt att även använda SPS på processer ur ett större perspektiv 

(flera maskiner, tillverkningslina) där datan utgörs av till exempel defekter eller ledtider. Det viktiga 

är att använda data som representerar resultatet av processen samt motsvarar den 

förbättringspotential som finns. 

 Människa 

För att skapa engagemang kring SPS och kvalitetssäkring måste det tydligt framgå för de anställda 

varför parametrarna är viktiga för kunden, genom utbildning. Det är också bra om personalen har 
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möjlighet att påverka de kvalitetssäkrande rutiner som finns uppsatta och därmed öka 

engagemanget. 

Används SPS i tillverkningsprocessen bör operatörerna ha ansvar för systemet och själva kunna 

påverka processen utifrån resultatet av styrdiagrammen. Detta förutsätter att den data som 

analyseras kan kopplas till specifika parametrar som kan justeras av operatören. För att kunna 

analysera styrdiagrammen krävs utbildning inledningsvis men också repeterande utbildning.  

Teknik 

De processer som visat sig lämplig att inleda arbetet med SPS är bearbetning då de uppfyller kraven 

på styrbarhet dock vara försiktig med utfallet från självjusterande maskiner. Datainsamlingen bör ske 

så enkelt som möjligt för operatören. Det system som visat sig möjligt att använda är ComGage som 

är anpassat för produktionsmiljö och förenligt med nuvarande mätutrustning dock är mjukvaran 

begränsad till    -diagram. 

8.2 Praktiskt förslag 
Den process som anses lämplig att påbörja SPS inom bör vara den som beskrivs som ”Process för 

produktgrupp B” utifrån det som framkom i analysen. Men som första steg kan det vara lämpligt att 

utvärdera det ComGage-system som finns inom fabriken och hur det kan vara till nytta i ett 

pilotprojekt för SPS. Lärdomarna från pilotprojektet tas sedan med till en större implementering vid 

den föreslagna processen. Till en början skulle insamlade värden kunna skrivas in manuellt från 

mätverktygen in i datorn. Skulle det visa sig att det finns en efterfrågan att fortsätta kan en 

investering i modernare mätutrustning göras, till exempel ComGage. 

Programvaran kan till en början vara Minitab eller Excel för sammanställning av styrdiagram då det 

redan finns inom företaget. Däremot är det viktigt att insamlingen går smidigt och att 

styrdiagrammen uppdateras kontinuerligt. Det bör dock övervägas om inte en annan programvara 

som är mer anpassad för användning i produktionsmiljö kan vara mer lämplig att använda. Det är 

också bra är om det går att markera i styrdiagrammet när en justering görs på maskinen, till exempel 

byter verktyg, vilket ger förståelse för förändringar i diagrammet. Det är också bra att gruppera mått 

och produkter i den mån det går för att minimera antalet styrdiagram. Gruppera mått och produkter 

med samma toleranser.  

Mätmaskinen (DuraMax) skulle kunna användas på flera mått än vad som kontrolleras idag. Värdena 

som samlas in måste överföras på något bra sätt till programvaran för styrdiagram. Till en början kan 

det ske manuellt men även se över möjligheten till en nätverksbaserad lösning. Fördelen med 

mätmaskinen är att den har hög noggrannhet vilket tar bort mycket av den variation som annars 

uppstår vid de manuella mätningarna.  

Under studiebesöken har det framkommit att programvaran QDAS används vid flera företag. 

Programvaran har stöd för flera typer av styrdiagram, bland annat Shewhart och EWMA. Vid en 

framtida investering kan det vara värt att se över huruvida programvaran lämpar sig för användning i 

produktion. Under studiebesöken användes det främst i management sammanhang.  

Inledningsvis är Shewhart-diagram lämpligt att använda då det är lättare att förstå den 

bakomliggande teorin. EWMA har däremot fördelar vad gäller känslighet för förändring och hur det 

påverkas av icke normalfördelad data. När väl arbetet med SPS har fått fäste och det finns insamlad 
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data bör undersökas om EWMA-diagram kan stödja processen. I inledningsskedet kan en 

insamlingsfrekvens på 1-2 gånger per timme användas och resultatet bör baseras på provgrupper 

med omkring fem bitar, vilket har diskuterats med personalen på linan och anses som en rimlig 

frekvens. Det överensstämmer också med den insamlingsfrekvens som användes av Komponent AB.  

Innan något av detta arbete påbörjas ska användaren fått utbildning inom SPS. Det ska tydligt framgå 

när åtgärder ska vidtas på processen utifrån styrdiagrammets resultat. Det ska också vara kartlagt hur 

mycket variation mätutrustningen ger upphov till (MSA). Samt att i inledningsskedet kontinuerligt 

utvärdera insamlingsintervallen utifrån processens stabilitet. Risken är annars att det genomförs fler 

mätningar än nödvändigt och personalen tappar motivation.  
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9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
Litteraturstudien 

För att stärka litteraturstudien ytterligare kunde flera källor ha valts för att ställas mot varandra. 

Framförallt mer kritiska källor kring SPS då använda böcker ger för lite utrymme för eventuella 

problem med SPS. Dock får de källor som används ses som pålitliga då de är välciterade i andra 

studier och författarna välkända inom valt område. Vissa källor är äldre, den äldsta från 1931 

(Shewhart) och en annan välanvänd källa från 1989 (Juran). Anledningen till att så gamla källor 

använts beror på att de får ses som originalkällor och deras åsikter har gjort stora avtryck på dagens 

arbete med kvalitet och processtyrning. 

De artiklar som används i rapporten är också välciterade eller har kända författare, ofta en 

kombination av båda. Ett fåtal artiklar är valda baserade på rekommendationer från universitet, 

dessa artiklar är inte lika välciterade men anses vara pålitliga källor.  

Mycket av informationen i litteraturstudien kommer från ett fåtal författare, Bergman & Klefsjö 

(2002), Montgomery(2009) och Oakland(2008) används flitigt. De fakta som ansågs kontroversiella i 

något avseende eftersöktes stödjande eller motsägande källor till. I övrigt är mycket av den 

information presenterad i litteraturstudien allmän känd inom området och beskrivet på liknade sätt 

hos framstående författare. 

Val av studieobjekt och förberedelser 

De protokoll som används genomgående vid studiebesöken har visat sig vara mycket användbara. 

Det har gjort att studiebesöken fokuserats på viktiga delar kopplade till resultatet. Det har även 

underlättat analysarbetet då informationen har en bestämt struktur. Designen av fallstudien har 

utvecklats i den mening att det har blivit lättare efter varje studiebesök att veta vad som är intressant 

och var tyngden i nästa besök bör ligga. De frågor som ställdes upp i protokollet har inte behövts 

ändrats under arbetets gång utan täckt upp de områden som varit av intresse för studien. 

Tanken var aldrig att de utvalda företag skulle vara de ”bästa i branschen” på SPS, utan en intressant 

fråga var också att se hur framstående företag som inte använder SPS istället jobbar med 

processtyrning. Vilka företag som skulle besökas bestämdes först efter att examensarbetet var 

påbörjat. Det fanns möjlighet att påverka vilka som skulle besökas. De förslag som Järn AB tog fram 

ansågs dock bra utifrån de frågeställningar som skulle besvaras. Besöken möjliggjordes också tack 

vare kontakter mellan personer på Järn AB och de besökta företagen. Dels gick det snabbare att få till 

besöken samt att vi direkt fick kontakt med ”rätt” personer inom företaget. Att två gjuterier besöktes 

kan förklaras med att det var en process som var svår att sätta sig in i och kräver mer tid.  

En nackdel med valda studieobjekt är att bara ett av företagen arbetade fullt ut med SPS och mycket 

av det praktiska förslag måste därför grunda sig på erfarenheterna från en källa. Det hade varit 

önskvärt med ytterligare ett företag i studien som arbetar med SPS i samma utsträckning som 

Komponent AB för att kunna jämföra just SPS-arbetet i en större utsträckning. Den främsta 

anledningen till att fler företag med SPS inte valdes var svårigheter att hitta stora aktörer som 

arbetar med SPS. I inledningen av studien var tanken att besöka flera förtag som jobbar med SPS. Att 
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det inte blev så beror delvis på ett felaktigt antagande om utsträckning som SPS används i stora 

industrier. Intrycket som litteraturstudien gav var att arbetet med SPS är utbrett inom industrin. 

Andra faktorer som bidrog till ett sådant antagande var företagens ISO-certifiering, speciellt 

ISO16949 som rekommenderar statistiska verktyg för minskad variation. Det var också svårt att få en 

klar bild av i vilken utsträckning studieobjekten jobbade med SPS vid en första kontakt. Först efter 

besöken gick det att dra en slutsats om SPS-arbetets omfattning.  

Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivning har utvecklats successivt under flertal besök hos Järn AB. I början låg stort fokus 

på processerna men har sedan utvecklats till frågor kring organisationen och kvalitetsarbetet. Det var 

också intressant att försöka få fram information om tidigare arbete med SPS. Detta visade sig vara 

svårt och endast ett fåtal personer hade kunskap om det då det var över 15år sedan det användes.  

Det upplevs inte som att de funnits något som begränsat arbetet studierna hos Järn AB. Det har hela 

tiden varit möjlighet att besöka Järn AB när det funnits behov. Det har även varit möjlighet att 

intervjua de personer som ansetts lämpliga för stunden och besöka processer runtom i fabriken. 

Detta har gjort att insamling av data har kunnat ske fritt och utan påverkan av andra personer vilket 

bidrar till en ökad objektivitet. 

Studiebesöken 

Istället noggranna anteckningar under studiebesöket sammanställdes informationen direkt efter att 

besöket var avslutat. Dels är det lätt att missa viktig information och det blir svårare att hålla en 

avslappnad diskussion medan det antecknas. Det upplevdes ändå som att all information gick att 

sammanställa då protokollet fylldes i direkt efter besöket (samma dag). De personer som handledde 

besöken var väl insatta i området, oftast kvalitetsansvarig. Detta utgjorde därmed ingen begränsning 

under besöken utan alla frågor kunde besvaras.  

Sammanställning av studiebesöken gjordes så objektivet som möjligt utan egna åsikter eller urval. 

Däremot har det skett ett urval kring vad som studerats under besöken eftersom tiden varit 

begränsad. Istället för att göra en grundlig undersökning av hela företaget och sedan smalna av på 

intressanta områden fick fokus läggas direkt på intressanta delar. Detta har bidragit till en något 

begränsad helhetssyn av företagen men anses ändå tillräcklig för att bygga ett resonemang kring. Det 

har även funnits möjlighet att efter besöket komplettera med ytterligare frågor.  

Valideringen av besöksprotokollen har hjälpt till att säkerställa insamlad data. Till alla besökta företag 

har det renskrivna protokollet skickats och besvarats med kommenterar. Det gäller även 

nulägesbeskrivningen av Järn AB. 

Analys 

Genom att först analysera varje studiebesök var för sig och sedan ställa analyserna mot varandra har 

det varit lättare att lyfta fram intressanta delar från varje besök. Det har också givit en bra grund för 

vidare analys av Järn AB. Då företagen skiljer sig åt på många områden har det varit svårt att göra en 

konkret jämförelse med till exempel en matris för att jämföra enskilda kriterier från alla fyra besök. 

Detta beror till stor del på att fokus har hamnat på olika områden vid besöken då processer och 

processtyrning varit olika. 
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9.2 Begreppet SPS och processer 
Begreppet SPS skiljer sig mellan litteraturen och industrin, men även mellan olika källor i litteraturen. 

Frågan som uppstår är vad som ska inkluderas i begreppet. I viss litteratur skrivs det om att SPS utgör 

grunden i hela kvalitetsledningssystemet och att allting utgår från det, medan andra beskriver det 

som en metod att minska variation (bland annat). Ute på de industrier som besökts verkar SPS-

benämningen vara väldigt fokuserad på styrdiagram och appliceringen på enskilda maskiner, det vill 

säga en väldigt teknisk syn på ämnet. Här används SPS och styrdiagram till stor del synonymt.  

Som motvikt till detta maskinperspektiv ska de större processperspektiven nämnas, där processen 

går över flera maskiner eller liknande. Ur ett processledningsperspektiv ska mätdata i sådana 

processer vara relaterat till processens resultat. Dock nämnde inget av företagen något om dessa 

större perspektiv utan hade fokus på enskilda maskiner och mått. Problemet med det större 

perspektivet är dock att det kan vara svårt att få ner på operatörsnivå utan det riskerar att hamna på 

management-nivå samt att det är svårt att hitta enskilda felorsaker relaterat till den urskiljbara 

variationen. Om kapabiliteten är dålig ur ett sådant perspektiv så måste troligtvis hela flödet 

analyseras, till skillnad från den maskininriktade typen av SPS där kapabilitetsproblem "enkelt" kan 

kopplas till enskilda delar eller liknande. Dock kan förbättringspotentialen för hela företaget vara 

större då det större perspektivet används eftersom dessa typer av stora processer är avgörande för 

kunderna och företaget, samt att de stora, riktiga problemen upptäcks (det kanske inte är defekterna 

som är det största problemet utan ledtiden eller liknande). 

I litteraturstudien beskrivs flera olika ingående delar i SPS, däribland kapabilitet. Flera av företagen 

utförde kapabilitetsstudier på sina processer men de kallade det inte för SPS. Skillnaden verkar vara 

att den kapabilitet som undersöks i SPS är kontinuerligt jämfört med dessa kapabilitetsstudier. Dock 

kan det också nämnas att Komponent AB fick fram kapabiliteten varje månad, vilket kanske kan ses 

som extra täta kapabilitetsstudier med styrdiagram för datainsamlingen. Fördelen med Komponent 

AB:s system är dock att operatörerna har ansvaret för att hitta urskiljbar variation och åtgärda detta, 

vilket inte finns inom rena kapabilitetsstudier. I litteraturen beskrivs även icke stationära och 

stationära processer där de stationära processerna är lämpliga för styrdiagram. Den fråga som är 

aktuell i detta fall är om den aktivitet som syftar till att få processen stabil tillhör SPS eller inte.  

En annan detalj handlar om kraven på att nya processer ska uppfylla vissa kapabilitetstal. Eftersom 

definitionen av en process är flytande (den kan vara flera maskiner eller en och så vidare) så kan det 

vara svårt att sätta ett uttalat, generellt krav på kapabiliteten. De enskilda maskinerna kan uppfylla 

kraven på kapabilitet i relation till produktmått men hela processen (linan) kan ha en kapabilitet där 

målparametrarna utgår från ledtid eller liknande. Det måste vara känt på vilken processnivå dessa 

krav ligger. 

Alla industrier som besöktes var certifierade enligt ISO 9001 och de flesta var också certifierade enligt 

ISO/TS 16949. I den senare standarden står det att förbättringsarbetet ska baseras på minskad 

variation i produkt- och processparametrar. Eftersom SPS är en strategi för minskad variation så är 

det märkligt att den inte används mer än vad den gör. Anledningar till detta har nämnts i rapporten 

och rent allmänt kan det sägas att arbetet med SPS upplevs som omständigt och det upplevs svårt att 

se nyttan i förhållande till nedlagt arbete. Ett av problemen kan dock vara att dessa företag har en 

snäv syn på SPS i relation till sina processer och att SPS inte passar in just där. Det finns en risk att de 
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ser SPS som ett reglersystem för att ställa in maskinerna och har de redan självkompenserande 

maskiner så behöver de inte ett reglersystem till.   

Ytterligare en detalj angående processerna kan diskuteras. Enligt de flesta källor som har undersökts i 

litteraturstudien så är processer sällan stabila. De processer som har undersökts hos företagen anses 

dock som stabila enligt dem själva och det är väldigt få som inte är det. Detta kan visserligen grunda 

sig på att det alltid finns personal som justerar dessa processer just för att undvika att få ett instabilt 

uppträdande. Hur processerna skulle bete sig utan dessa justeringar är svårt att säga eftersom inget 

företag släpper kontrollen över processerna på det sättet. Dock finns det en risk att den justering 

som sker i nuläget introducerar mer naturlig variation istället och att justeringar baserade på 

styrdiagram kan minska denna variation genom en minskad överjustering. 

9.3 Resultat och slutsatser 
Eftersom de undersökta företagen verkar inom fordonsindustrin och alla utgår från Lean-principerna, 

så kan det vara svårt att säga någonting generellt kring den svenska industrin. Dock måste det 

noteras att dessa företag är de mer betydelsefulla bolagen inom fordonsindustrin samt att 

fordonsindustrin utgör en stor del av den svenska industrin. Det finns också en bredd i de 

processerna som har studerats samt att det, rent allmänt, finns ett stort fokus på automation i den 

svenska industrin idag. Detta gör att resultaten ändå visar tendensen inom den svenska 

verkstadsindustrin och är relevanta även för företag utanför fordonsindustrin. 

Ett problem relaterat till processledning är att processledningen på högre nivå (med ekonomisk data 

och andra parametrar) inte har berörts särskilt djupt under empirin. Detta beror främst på att tiden 

under besöken var begränsade samt att fokus har varit på de tekniska processerna och 

datainsamlingen. Detta innebär att resultaten är fokuserade på maskinnivå men det är viktigt att 

notera att SPS även är aktuellt för andra nivåer inom processledningen. På grund av att fokus ligger 

på maskinnivå så är även operatörerna viktiga i resultatet. Eftersom processledningen ska skötas så 

nära processen som möjligt så handlar det till stor del om operatörerna och deras ansvar för 

processen.  

9.4 Förslag till framtida studier 
Under detta examensarbete har det framkommit en hel del intressanta diskussionsämnen som skulle 

kunna vara ämnen för framtida studier. Bland annat har inte sambandet mellan SPS och Six Sigma 

undersökts i detta arbete, något som skulle kunna bidra ytterligare till hur SPS kan användas i en 

organisation. 

Det vore även intressant att undersöka hur vanligt det är med instabila processer i den svenska 

industrin idag. Många av källorna nämner att detta är ganska vanligt men under de besök som gjorts 

så lyser dessa med sin frånvaro.   



101 

10 Referenser  

Böcker 
Bergman, B. and Klefsjö, B. (2002) Kvalitet i alla led, Malmö: Studentlitteratur. 

Björklund, M. and Paulsson, U. (2003) Seminarieboken, Lund: Studentlitteratur. 

Blom, G., Enger, J., Englund, G., Grandell, J. and Holst, L. (2005) Sannolikhetsteori och statistikteori 

med tillämpningar, Lund: Studentlitteratur AB. 

Blom, K. (2006) Elementär SPS för korta serier – En modell för implementering av statistisk 

processtyrning anpassad för korta serier, Linköping: Linköpings Universitet. 

Bruzelius, L. H. and Skärvad, P.-H. (2004) Integrerad Organisationslära, Lund: Studentlitteratur AB. 

Dale, B. G., van der Wiele, T. and van Iwaarden, J. (2007) Managing Quality, Oxford: Blackwell. 

Deming, W., Edward (1994) The new economics - For Industry, Government, Education, Cambridge, 

Massachusetts, USA: The MIT Press. 

Fielding, N. and Fielding, J. (1986) Linking Data, London: SAGE. 

Juran, J., M (1989) Juran on Leadership for Quality: An executive handbook, New York: Free Press. 

Liker, J., K (2004) The Toyota Way, New York: McGraw-Hill. 

Liker, J., K and Meier, D. (2006) The Toyota Way Fieldbook, New York: McGraw-Hill. 

Montgomery, D., C (2009) Statistical quality control: A modern introduction, Asien: John Wiley & 

Sons, Inc. 

Oakland, J. (2008) Statistical Process Control, Oxford, UK: Elsevier. 

Ross, P., J (1996) 'Taguchi techniques for quality engineering: loss function orthogonal experiments, 

parameter and tolerance design',  

Roy, R. K. (2010) A primer on the Taguchi method, Michigan: Sme. 

Shewhart, W., A (1980 (1931)) Economic control of quality of manufactured product, Chelsea, 

Michigan, USA: ASQ Quality Press. 

Silverman, D. (2005) Doing qualitatative research, California: SAGE. 

Taguchi, G., Chowdhury, S. and Wu, Y. (2005) Taguchi´s Quality Engineering Handbook, New Jersey: 

John Wiley & Sons. 

ten Have, P. (1998) Doing Conversation Analysis: A practical guide, London: SAGE. 

Wheeler, J., Donald (1992) Understanding statistical process control, Knoxville, Tennessee: SPC Press. 

Wheeler, J., Donald (2000) Understanding variation – The key to managing chaos, Knoxville, 

Tennessee: SPC Press. 



102 

Yin, R. (2009) Case Study Research: Design and Method, California: SAGE. 

Artiklar 
Antony, J & Taner, T 2003, 'A conceptual framework for the effective implementation of statistical 

process control', vol. 9, no. 3, pp. 473-89. 

Cai, DQ, Xie, M & Goh, TN 2001a, 'An integrated SPC approach in manufacturing processes', vol. 12, 

no. 2, pp. 134-8. 

Cai, DQ, Xie, M & Goh 2001b, 'SPC in an automated manufacturing environment', vol. 14, no. 2, pp. 

206-11. 

Does, RJMM, Schippers, W.A.J. and Trip, A. 1997, 'A framework for implementation of statistical 

process control', vol. 2, pp. 181-98. 

Elg, M, Olsson, J & Dahlgaard, J, Jörn 2008, 'Implementing statistical process control: an 

organizational perspective ', vol. 25, no. 6, pp. 545-60. 

Goh, TN & Xie, M 1994, 'New approach to quality in a near-zero defect enviroment', vol. 5, no. 3, pp. 

1-9. 

Goodson, E, R 2002, 'Read a Plant -Fast', vol. 80, no. 5, pp. 105-13. 

IBR, MGCK 2004, 'ComGage Manual', p. 53. 

WOODALL, WH 2000, 'Controversies and Contradictions in Statistical Process Control ', vol. 32, no. 4, 

pp. 341-50. 

Standarder 
SS-EN ISO 9001:2008 

SIS-ISO/TS 16949:2009 

Muntliga 
Fordon AB (F) 

Kvalitetskoordinator (F), (Montering), 2012-05-14 

Kvalitetsingenjör (F), (Montering), 2012-05-14 

Kvalitetsansvarig (F), (Gjuteri), 2012-05-14 

Processutvecklare (F), (Gjuteri), 2012-05-14 

Järn AB (J) 

Operatör (J), (Bearbetning produktgrupp B), 2012-06-08 

Kvalitetsansvarig (J), (Pulvermetallurgin), 2012-02-08 

Kvalitetstekniker (J), 2012-06-08 



103 

Komponent AB (K) 

Kvalitetsansvarig (K), 2012-05-08/2012-05-09 

Kvalitetsingenjör (K), (Mätrum), 2012-05-09 

Processutvecklare (K), 2012-05-09 

Motor AB (M) 

Processutvecklare (M), 2012-05-03 

Sandansvarig (M), 2012-05-03 

Transmission AB (T) 

Informationsansvarig (T), 2012-04-02 

Kvalitetsansvarig (T), 2012-04-02 

Kvalitetsingenjör (T), (Mätrum), 2012-04-02 

Övrigt 

Kvalitetsansvarig (handledare för examensarbetet ” Elementär SPS för korta serier”), 2012-05-20 

 



 

Bilaga 1 Statistisk bakgrund till SPS 
För att beskriva data med hänsyn till variationen används statistik (Montgomery, 2009), vilken i sin 

tur baseras på sannolikhetsteori som är, enligt Blom et al (2005, s.2), "...variabilitetens 

grundläggande vetenskap...".  

En population är, i statistiska sammanhang, en samling element (data) som ska studeras. Varje 

element kan utgöras av flera tal eller beteckningar beroende på vad som undersöks. Exempel på en 

population är alla träd inom ett område och där varje element kan bestå av exempelvis volym och 

typ. Populationer kan också vara oändliga. (Blom et al, 2005) 

För att undersöka en population finns det två metoder att välja bland; antingen utförs en 

totalundersökning där varje element undersöks, eller så utförs en stickprovsundersökning där endast 

en del undersöks och där varje stickprov betraktas som en observation av en slumpvariabel med en 

viss fördelning (Blom et al, 2005). Montgomery (2009) beskriver termen fördelning som en 

matematisk modell där variabelns värde kopplas ihop med sannolikheten att värdet uppkommer 

inom populationen.  

De olika fördelningarna delas upp i två typer; kontinuerliga samt diskreta fördelningar. Skillnaden 

mellan dessa fördelningar är att de diskreta fördelningarna endast kan hantera vissa värden 

(exempelvis heltal eller liknande), i motsats till ett heltäckande intervall av värden som i det 

kontinuerliga fallet. (Montgomery, 2009; Blom et al, 2005) 

En viktig fördelning inom det kontinuerliga området, är den så kallade normalfördelningen. Många 

mätbara tal är approximativt normalfördelade och detta gör denna fördelning väldigt användbar. 

Centrala gränsvärdessatsen säger dessutom, enligt Blom et al. (2005), att summan av tillräckligt 

många oberoende, likafördelade slumpvariabler går att approximera som normalfördelad, vilket gör 

denna fördelning ännu mer betydelsefull. Ur normalfördelningen kan också, med hjälp av 

omskrivningar av slumpvariabeln, flera andra fördelningar fås, däribland   -fördelningen (chi-

kvadrat) och t-fördelningen. (Blom et al, 2005) 

Binomialfördelningen är en diskret fördelning där en viss händelse testas om den inträffat eller inte, 

under ett antal försök (Blom et al, 2005). Ett typiskt användningsområde för denna fördelning kan 

vara att räkna antal defekter i ett stickprov, där varje ingående detalj kontrolleras om den är defekt 

eller ej (Montgomery, 2009).  

Montgomery (2009) beskriver medelvärdet (väntevärdet enligt Blom et al) av en 

sannolikhetsfördelning som ett mått på dess position medan spridningsmåttet utgörs av variansen. 

Han förklarar också att den insamlade datan från provgrupperna ger upphov till ett 

provgruppsgenomsnitt och en provgruppsvarians. Båda dessa är skilda från de funktioner som hör till 

den matematiska modellen (som medelvärde och varians ovan) genom olika symboler eftersom 

statistikteori, enligt Blom et al (2005), skiljer på verklighet och modell. Utöver medelvärdet används 

också medianen som ett lägesmått då den delar arean under täthetsfunktionen i två lika stora delar 

(50 % -kvartilen). Även spridningsmåtten kan uttryckas på ett alternativt sätt genom att beräkna 

standardavvikelsen. Då fås ett spridningsmått som uttrycks i samma enhet som variabeln. 

(Montgomery, 2009; Blom et al, 2005) 



 

För att avgöra om datan från en provgrupp motsvarar en viss fördelning, kan en ritningsmetod 

användas där datan sorteras i storleksordning och ritas in i en graf speciellt anpassad för den 

specifika fördelningen (till exempel ett normalfördelningspapper). Om datan från provgruppen har 

samma fördelning som grafen, kommer resultatet att visa sig som en rät linje på pappret. Linjens 

lutning och placering ger standardavvikelsen respektive medelvärdet. (Montgomery, 2009) 

Syftet med statistik är att dra slutsatser och basera beslut med avseende på en population endast 

utifrån en slumpmässig stickprovsundersökning tagen ur denna population. För att få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt finns det dock ett antal saker att tänka på. Till exempel är det viktigt 

att veta hur datan har samlats in eftersom vissa analysmetoder inte är lämpade för vissa 

datainsamlingsmetoder. Även stickprovets fördelning (det vill säga sannolikhetsfördelningen i 

provgruppen) är viktig att känna till då den är kritisk för mycket av den information som kan beräknas 

utifrån stickprovet, till exempel provgruppsgenomsnittet och provgruppsvariansen. (Montgomery, 

2009) 

  



 

Bilaga 2 Formler till Styrdiagram 
   och R-diagram 

För   -diagram beräknas styrgränser enligt följande formler: 

 

              

       

              

 

(Montgomery, 2009, s. 229) 

 

I ovanstående formler är    medelvärdet av alla provgrupper (vid kontruktionstillfället),    är 

medelvärdet av variationsbredden av alla provgrupper (             för varje provgrupp).    är 

en konstant som tas ur tabell för att få en 3-sigma-gräns. (Montgomery, 2009) 

 

För R-diagram ser formlerna ut på följande sätt: 

 

          

       

          

 

(Montgomery, 2009, s.229) 

 

I dessa formler hämtas    och    ur tabell.    definieras på samma sätt som för   -diagrammet. 

(Montgomery, 2009) 

 

   och s-diagram 

När antalet prov i en provgrupp är stort eller när antalet varierar mellan de olika provtagningarna, är 

styrdiagrammen för    och s bättre (Montgomery, 2009). För s-diagrammet ser formlerna ut på 

följande sätt: 

 



 

          

       

          

 

(Montgomery, 2009, s.253) 

 

I denna formel hämtas    och    ur tabell (Montgomery, 2009).    är medelvärdet av 

standardavvikelsen för varje provgrupp. Då fås också   -diagrammet på följande sätt: 

 

              

       

              

 

(Montgomery, 2009, s.254) 

 

Här hämtas    ur tabell och    beräknas på samma sätt som innan. (Montgomery, 2009) 

  



 

Bilaga 3 Fallstudiemall 

Processbeskrivning 
Typer av processer (produktion) 
Processkartor, teknisk beskrivning av processer. Hur används SPS i processerna? Vilka processer? 

Kundkrav 
Vilka krav har kunderna på produkter, varumärke och så vidare? 

Interna toleranskrav 
Vad ligger till grund för specifikationsgränserna? Hur stor del av toleranserna kommer från uttalade 

kundkrav respektive uppskattade krav (tror att kunden vill detta). 

Tekniska systemet kring SPS 
Insamling 
Hur går mätningarna till? Automatiskt? Manuellt?  
Vad mäts? Mått eller attribut? 
Mätfrekvens. Hur datan grupperas. 

Lagring 
Tillgänglighet till mätvärden. Sökbarhet. 
Typ av system. 

Visualisering 
Se hur data och resultat presenteras. Feedback till produktion. Hur lång tid? Hur presenteras datan i 

resten av företaget? Vilka kapabilitetsindex respektive diagram används? 

Organisation 
Organisationsschema 
Organisationsschema med avseende på kvalitetsarbete. Var, när och hur tas beslut (om förbättringar, 

lösningar på problem etc.). Var hamnar mätdata? Hur används SPS idag? Hur lång tid mellan ide till 

verklighet (förbättringar)? 

Kvalitetsarbete 
En övergripande bild av företagets kvalitetssystem. Historik. Ledningens arbete och riktlinjer kring 

SPS. 

Människa 
Utbildning 
Kompetensen bland utövarna relaterat till SPS. Hur mycket utbildning? Inom vad? Statistik? Metoder? 

Engagemang 
Hur gör företaget för att väcka intresse för SPS? Ständiga förbättringar? Motivera för fortsatt 

mätning även när resultatet alltid blir bra. 

Möjlighet att påverka 
Operatörens möjlighet att påverka processen. Förbättringsförslag. 


