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SAMMANFATTNING 

Ökad konkurrens på världens marknader gör att företag idag måste arbeta aktivt med ständiga 

forbättringar för att minska kostnader och ledtider. Inom produktion genererar kvalitetsbrister i 

processer defekter som kräver lagningar och omarbete, vilket hämmar produktivitet och skapar onödiga 

kostnader. För att förbättra processer kan man använda olika kvalitetsverktyg som följer upp 

verksamheten på olika nivåer och mäter dess prestanda. En effektiv användning kräver dock att lämpliga 

verktyg används och på rätt sätt.  

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur mätmetoder inom kvalitet kan användas för att 

minska omarbete inom produktion. Hur ett mätsystem som redogör för omarbete kan skapas samt vad 

produktionsföretag bör beakta inför tolkning av mätmetoder för att minska omarbeten ställdes som 

ledande frågor. Arbetet bestod av en litteraturgenomgång och av en fallstudie på en verkstad där man 

tillverkar statorer. Uppdragsgivarens prioritet var att undersöka och mäta omfattningen av omarbete på 

produktionslinjen, det vill säga den totala tidsåtgången för att korrigera defekta statorer i slutändan. 

Man planerade även att så småningom utveckla den datastyrda tillverkningsdelen ytterligare.  

 

Genom att använda några väletablerade kvalitetsverktyg inom ramen för en genomtänkt metodologi, 

kunde ett mätsystem iterativt skapas som möjliggjorde kartläggning av olika små omarbetsmoment och 

fel som tidigare inte dokumenterats. Studiens mätresultat visade att vissa kategorier stod för en 

betydande frekvens av det totala omarbetet. Analys av orsaker med kvalitativa metoder visade att i en 

komplex produktion med många aktörer involverade, kunde inte en enkel härledning mellan omarbete 

och orsak göras. Istället kunde ett antal påverkande mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer 

listas. Det kunde även konstateras att mätsystem i en produktionslina utsätts för påfrestningar som 

begränsar dess användbarhet. Slutresultatet mynnar ut i rekommendationer till företaget för att 

underlätta det ständiga förbättringsarbetet på ett effektivare – och mer ekonomiskt sätt. 

 

Slutsatser som kunde dras var att mätmetoder inom kvalitet kan användas för att minska omarbete 

inom produktion genom att arbeta aktivt med att skapa och följa upp ett användarvänligt mätsystem för 

registrering. För att härleda till orsaker behöver systemet kompletteras med datatriangulering och 

ytterligare mätsystem där fel uppstår. 

 

 

Nyckelord 
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1.INLEDNING 

I inledningen presenteras området och en problembeskrivning inom detta. Därefter presenteras syftet 

med examensarbetet, efter vilket kapitlet avslutas med avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Sedan den ekonomiska globaliseringen som kraftigt ökat sedan 1970-talet har villkoren för de 

västerländska tillverkningsindustrierna ändrats: Hårdare konkurrens och friare handel över gränserna 

leder till att fler företag tvingas arbeta med att minska kostnader och ledtider [1].  

 

Kvalitetsbrister inom produktion genererar defekter som kräver lagningar och omarbetning, utgörande 

en ”dold fabrik” av kostnader som hämmar produktionen. Genom att förbättra kvaliteten kan resurser 

omvandlas från denna dolda fabrik till produktion [5]. Kopplingen mellan ökad kvalitet med ökad 

produktivitet och minskade kostnader är idag vedertagen. Det var dock först på 1970-talet, när den 

japanska biltillverkaren Toyota lyckades krossa de västerländska konkurrenterna genom 

kostnadseffektiv tillverkning av högkvalitativa bilar, som kvalitetsanvändningen på allvar blommade ut 

[3]. Japans biltillverkare hade efter andra världskriget haft problem då landet saknade resurser och 

efterfrågan till att massproducera på ett traditionellt vis som USA och västerländerna. Ingenjören Taiichi 

Ohno inspirerades då av kvalitetspionjären W. Edwards Deming, författare till Lean Quality Principles 

(1950): Han skapade Toyota Production System (förkortat TPS), ett integrerat socio-tekniskt system 

innefattande principer och verktyg inom lean production filosofin för användning inom produktion och 

logistik. TPS blev en succé och ökad fokus på kvalitet uppnåddes genom en utvidgning av 

kvalitetsstyrning i organisationer:lean production integrerades i managementstrategier såsom Total 

Quality Management (tidigt 1980-tal). Kvalitetsmetoden Six Sigma Quality (Motorola, 1986) är idag 

välkänd, såsom statistiska kvalitetskontrollmetoder (Design of Experiments, Statistisk Processtyrning 

med flera) som används av tillverkare till att förbättra sina processer. 

 

Korrekt implementering och användning av kvalitetssystem utgör dock ofta en utmaning för 

organisationer. Att framgångsrikt implementera lean-filosofin kräver dels att man lyckas utveckla en 

systematisk metod för att kontinuerligt identifiera och eliminera slöseri i systemet, men också att arbeta 

cykliskt med ständiga förbättringar [3]. Detta ställer krav på att metoden utvecklas inom ramen för ett 

kvalitetssystem som är integrerat i ett globalt strategiskt sammanhang [4]. Dessutom behövs mätsystem 

som fångar data om processen, konverterar datan till kunskap och möjliggör förbättringsarbeten utifrån 

vad som lärts *9+. ”What you measure is what you get ” *10+: en organisations mätsystem påverkar 

starkt ledningens och de anställdas agerande, varför val och utveckling av mätsystemen måste göras 

med försiktighet. Brist på planering, förståelse och engagemang leder i annat fall till misslyckande [15]. 

 

Xylem Inc. är en världsledande koncern inom vattenteknologin, vars breda produktportfölj av 

vattenpumpar utgör lösningar till vattenrening- och försörjningssystem för industrier och samhällen 

världen över. Företaget har sedan starten sin produktion djupt rotad i Lindås där produktion av 

blandare, dieseldrivna och dränkbara pumpar för dränering eller vattenrening äger rum. Tillverkningen 
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av statorer till elmotorer äger rum på ett flertal produktionslinjer på Elmotorverkstaden i Lindås. En av 

dessa linjer är idag nästan helt automatiserad förutom vid arbetsstationer och avsyningsstationer, där 

operatörer utför manuellt arbete och kvalitetskontroll.Ledningen på Elmotorverkstaden har idag 

svårigheter med att uppnå budgeterad produktivitet på linjen, vilket den upplever bero på att 

tillverkningen genererar alltför många defekter som behöver bearbetas i efterhand (alltsåomarbete). För 

att kunna upprätthålla produktionen enligt företagets budget har ledningen satt ett långsiktigt mål att 

minska tiden som går åt för omarbete på linjen med 50%. I syfte att uppnå detta vill ledningen så 

småningom skapa ett datoriserat registreringssystem som registrerar, databehandlar och presenterar en 

kvantifiering av omarbetet. Systemet ska även löpande föreslå åtgärder av de fel som ligger till orsak för 

dessa. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur mätmetoder inom kvalitet kan användas för att minska 

omarbete inom produktion.  

 

För att besvara detta kommer arbetet att ledas av följande frågor: 

 Hur kan ett mätsystem utformas för att redogöra för omarbete? 

 Vad bör produktionsföretag beakta inför tolkning av mätmetoder för att minska omarbeten? 

 

Arbetet kommer att stödjas av en fallstudie på en produktionslina på Elmotorverkstaden vid Xylem 

Water Solutions Manufacturing AB, Lindås. Linan är redan utrustad med diverse 

kvalitetsuppföljningsverktyg, men saknar ett sätt att registrera omarbete. Ett mätsystem kommer därför 

att skapas och testas på linjen, därefter kritiskt granskas. 

1.3 Avgränsningar 

Fallstudien gäller endast den specifika statorproduktionen på den studerade linjen i Elmotorverkstaden 

genom att betrakta det omarbete som genereras vid kvalitetskontrollsstationerna på linjen: 

arbetsstationer och avsyningsbänk. Omfattningen av ordet ”omarbete” begränsas till mindre 

korrigeringar kallade ”justeringar”, samt lagningar. Kassation betraktas alltså inte. Systemet 

sammanfattas i Figur 1. 
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Figur 1 Systembeskrivning. 

 

Fallstudien genomfördes under enbestämd period och på utvalda statorer, vilket påverkar resultatens 

djup och bredd: en översiktlig analys över produktionen gjordes under en period, medan en utförligare 

studie gjordes på ett litet urval statorvarianter. Val av metoder begränsades även genom att utesluta 

värdeflödesanalys som utgångspunkt för att hitta förbättringsområden. 

1.4 Disposition 

Rapporten inleds av det teoretiska ramverket som frågeställningen relaterar till. Där studeras olika 

tolkningar av omarbete samt metoder och verktyg för att angripa och minska detta. Därefter beskrivs 

metodologin för hur arbetet genomförts, som består av en litteraturstudie och en fallstudie. Extra vikt 

kommer att läggas på att beskriva fallstudien, som inneburit en blandning av vetenskapliga metoder. 

Fallstudien presenteras därefter med en kort presentation av företaget och en översiktlig beskrivning av 

problemet. Resultaten redovisas därefter i följande ordning: en analys och beskrivning av 

produktionsflödet ska ge en djupare inblick av verksamheten, efter vilket resultat för det mätsystem 

som skapats och testats presenteras. Resultaten analyseras därefter, och rapporten avslutas med en 

resultatdiskussion och en metoddiskussion, samt rekommendationer till företaget. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

Här syftar de två första delkapitlen till att ge oss insikter inom det område frågeställningen rör sig. Olika 

teoretiska system och principer presenteras för att kunna välja mätsystem lämpligt för 

kvalitetsförbättringari efterföljande fallstudie, där omarbete utgör ett specifiktproblem. 

2.1 Omarbete och dess följder 

2.1.1. Omarbete enligt lean production 

Lean production är en filosofi vars syfteär att identifiera och eliminera alla faktoreri en 

produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden [6], med andra ord: att få ut mer värde för 

mindre arbete. 

 

Dessa faktorer kallas för icke-värdeökande aktiviteter, eller slöseri, och står i motsats till de 

värdeökande aktiviteterna. Dessutom identifieras även hjälpaktiviteter, som är icke-värdeökande men 

nödvändiga för att stödja tillverkningen. Att eliminera slöseri leder till lägre kostnader, förbättrad 

leverans och kvalitet [25]. 

 

Omarbete är den icke-värdeökande aktivitet som går ut på att på nytt bearbeta en vara så att den blir 

förändrad [16], till följd av fel eller defekter som finns på denna. 

 

Begreppet ”slöseri” kan delas upp i tre kategorier: muda, muraoch muri. 

 Muda innefattar 7 (senare utökat till 8) kategorier av icke-värdeökande aktiviteter [3]: 

1. Överproduktion: att producera varor tidigare eller i större mängder än kunden efterfrågar. 

2. Väntan: arbetarens väntan på en maskin/ett verktyg, eller väntan pga 

arbetsbrist/förseningar/ojämnt flöde etc. 

3. Transport: transport av produkter i arbete från ett ställe till ett annat. 

4. Överarbete/okorrekt arbete: att skapa produkter av högre kvalitet än efterfrågat, eller att 

tillföra onödiga steg i arbetet pga exempelvis dåliga verktyg. 

5. Lager: att lagra kostar tid och pengar; ett för stort lager döljer problem såsom sena 

leveranser, defektermm. 

6. Onödiga rörelser: icke-värdeadderande rörelser hos arbetare såsom leta efter verktyg, 

hämta saker osv. 

7. Defekter: produktion av defekta delar/produkter, rättelser såsom kassationer, omarbeten 

och kontroller.  

8. (Oanvänd kreativitet: att inte engagera arbetarna genom att försumma idéer, kompetenser, 

utlärande). 

 Mura syftar på alla ojämnheter i processen, det vill säga variabilitet. Stabilitet är en 

förutsättning för att kunna överskåda processen och skapa förutsättningar för förbättringar [3]. 

Därmed behöver produktionsflödet designas så att alla enheter producerar i takt baserat på 

efterfrågan. 



13 

 Muri syftar på överbelastning på operatörer och maskiner. Arbetstempot kan variera men för 

hög belastning under för lång tid leder till andra problem som långsiktigt kostar mer.  

 

Muda, mura och muri hänger ihop och påverkar varandra. Variabilitet i produktion eller efterfrågan 

(mura) skapar lager, överarbete eller väntetid (muda) men kan även skapa överbelastning (muri).Slöseri 

kan dock även även skapas på många andra sätt: till exempel kan brist på utbildningeller 

standardiseratarbetssätt leda till överbelastning[17].  

 

Jakten på slöseri enligt lean utförs genom ett metodiskt, processorienterat tillvägagångssätt: produktens 

väg genom hela värdekedjan betraktas, från design och skapande till leverans av produkten till 

kunden.Det så kallade värdeflödet, utgörande värdeökande aktiviteterna, identifieras genom en 

kartläggning avproduktionsflödet med hjälp av olika strategier, metoder och verktyg. 

2.1.2. Omarbete enligt statistiska metoder 

Att minska variation och sträva efter stabilitet för att förbättra processer återfinns även inom den 

statistiska världen. I statistisk litteratur är definitionenpå kvalitet följande: ”kvalitet är omvänt 

proportionellt till variation” [4]. Detta bygger på idén att alla processer innehåller naturliga variationer 

som är den kumulativa effekten av många små, oundvikliga fel (chance causes). I ett system med 

problem (till exempel maskinfel, undermåligt material, operatörsfel) uppkommer variationer som beror 

på tilldelningsbara orsaker (assignable causes). Dessa variationer är ofta mycket större än 

bakgrundsvariationer, och därför kan man urskilja oundvikliga fel från tilldelningsbara fel. 

Processförbättring uppnås genom att minska tilldelningsbara fel (och på lång sikt eliminera dem) det vill 

säga minska variationerna, med andra ord att öka processens stabilitet. Omarbete är ofta ett resultat av 

överflödig variabilitet i ett system, varför det finns en tydlig koppling mellan lean production och 

statistiska metoder för kvalitetsförbättring [4].  

2.1.3. Omarbete och dess ekonomiska följder 

De ekonomiska konsekvenserna av slöseri brukar ingå i de så kallade kvalitetsbristkostnaderna. Dessa 

omfattar kostnaderna för att göra saker fel. Deär svåra att beräkna, dels på grund av olika uppfattningar 

om vad som ska ingå i kvalitetskostnader [2], men även för att man i många fall inte vet hur stor 

förlusten är på grund av den bristande kvaliteten. Kostnader för prevention, kontroll och interna eller 

externa fel brukar ingå [5]. Det har bedömts att upp till 95% av ett företags kvalitetskostnader utgörs av 

kontroller och omarbete [25], alltså kostnaden för att hantera felaktiga produkter. En minskning av 

felfrekvensen borde därför kunna ge stor positiv ekonomisk inverkan [25]. 

2.1.4 Kvalitetssystem på olika nivåer 

Genom att ha ett kostnadseffektivt kvalitetssystem kan kvalitetskostnader minskas med två 

tredjedelar[2]. Kvalitetssystem utgörs av en samling procedurer för att uppnå en organisations 

kvalitetspolicy och kvalitetsmål [12]. Genom dessa kan organisationen uppnå kvalitetsstandarder och 

marknadens kvalitetskrav. Organisationens ledningssystem måste säkerställa att kvalitetssystemet 

integreras genom alla dess funktioner. Detta genomförs genom tre aktiviteter [4]: 

1. Kvalitetsplanering, en strategisk aktivitet som målar riktlinjerna genom att utgå från kundens 

behov (VOC). 
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2. Kvalitetssäkring: innefattar aktiviteter för att hålla produkternas kvalitet genom bland annat 

dokumentation av policyn, procedurer, arbetsbeskrivningar/specifikationer och protokoll, 

liksom avtal med kunder och leverantörer. 

3. Kvalitetsstyrning och förbättring: innefattar aktiviteter för att säkerställa att produkter uppfyller 

krav och förbättras kontinuerligt. Detta uppnås genom processtyrningsmetoder, vars syfte är att 

identifiera och eliminera grundorsaker till defekter eller variationer.  

2.2 Metoder och mätsystem för ständiga förbättringar 

2.2.1. Varför ständiga förbättringar? 

Det ständiga förbättringsarbetet bygger på idén att det alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre 

produkter och arbetssätt som samtidigt kräver mindre resursåtgång. De ständiga förbättringarna (även 

kallat kaizen) är processen där många individer arbetar med små, stegvisa förbättringar på en daglig 

basis med användningen av de rätta systemen, tekniker och verktygen [2]. 

 

Som namnet antyder är inte ständiga förbättringar en engångsföreteelse: organisationer måste 

återkommande arbeta med förbättringar då det annars finns en risk för att de inte tillämpas [18].  

 

En av kaizens grundprinciper är att alla i en organisation deltar. De mänskliga faktorerna anses numera 

vara de viktigaste för att förbättra kvalitet och produktivitet[2]. 

2.2.2Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

Den så kallade PDCA-cykeln (från engelskan: plan, do, check, act) utgör en dynamisk modell som 

möjliggör ett systematiskt ramverk för ständiga förbättringar [5].Genom dess indelning i fyra 

aktivitetsgrupper betonar den att förbättringsprogram startar med noggrann planering (plan), och 

resulterar i handling (do), efter vilket uppföljning (check) möjliggör förbättringar (act). När cykeln är 

sluten börjar den om på nytt.Figur 2 visar cykeln. 

 

 
Figur 2 PDCA cykeln [11]. 

2.2.3Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC) 

DMAIC är en strukturerad problemlösningsmetodik. Den används ofta i projekt, för att finna 

grundorsaker till ett specifikt problem och angripa dessa. Metoden delas in i fem efterföljande steg med 
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egna delmål, där olika verktyg används för att uppnå dessa (verktygen beskrivs utförligare i delkapitel 

2.3 och 2.4)[30]:  

 Define-steget handlar främst om att förstå varför det finns ett problem och utse vilka egenskaper i 

processen som ska förbättras. Problemet kan beskrivas exempelvis genom kvalitetsbristkostnader, 

och mätbara mål för projektet anknytna till kundens krav sätts upp. Ett CTQ-träd kan användas för 

att omvandla de krav som ska mötas till mätbara parametrar (se avsnitt 2.4.1).  

 Measure-steget handlar om att få grepp om processens nuvarande prestanda. Detta uppnås genom 

att beakta historisk mätdata och skapa ny data genom ett noggrannt utarbetat mätsystem (se 

avsnitt 2.4). Den insamlade datan presenteras med diverse kvantitativa verktyg, till exempel 

histogram och paretodiagram (se avsnitt 2.3.2). 

 Analyze-steget handlar om att identifiera och rangordna potentiella orsaker till defekter och 

problem. Datan från ”measure”-fasen analyseras med ett urval av grafiska och statistiska metoder. 

Utöver detta används kvalitativa verktyg varav spagetti diagram, 5 ”varför”, FMEA och 

fiskbensdiagram för att förstå hur processen beter sig och varför (se avsnitt 2.3.3). 

 Improve-steget handlar om att utveckla, implementera och utvärdera lösningar för att uppnå målet 

som formulerades i ”measure”-steget. Till lösningsförslag kan lean-verktyg inom visuell styrning (till 

exempel 5S) utses, eller implementering av statistisk processtyrning i processen. 

 Control-steget handlar om att se till att de lösningar som föreslogs och implementerats i föregående 

fas implementeras i processen, så att förbättringarna kvarstår även efter att projektet avslutats.  

2.2.4Att mäta kvalitet hos organisationer 

För att mäta processers effektivitet och verkningsgrad i syfte att anpassa dagliga aktiviteter till 

strategiska mål använder sig organisationer av olika nyckeltal (på engelska: Key Performance Indicator, 

KPI) som en del av deras prestationsmätsystem (på engelska: Performance Measurement System, PMS) 

[32]. PMS kan beskrivas som processen att samla in, bearbeta och presentera kvantifierade 

konstruktioner i syfte att följa upp, övervaka och förbättra en organisations kapacitet[27]. Exempel på 

KPI inom tillverkningsindustrin är proportion kass [25], eller Overall Equipment Effectiveness (OEE), ett 

tal som sammanfattartillgänglighet, prestanda och kvalitet(kvaliteten fås genom att räkna andelen 

godkända produkter i en tillverkningsprocess). 

 

Problemet med denna form av aggregerade tal är att de ofta inte återspeglar den så kallade ”dolda 

fabriken”. Denna består av omarbete innefattande att producera, hitta och laga defekta produkter. För 

att på ett närmare plan kunna angripa och följa upp problem såsom låg produktivitet, behövs dessutom 

utöver aggregerad data på en högre nivå, även data och verktyg för detaljerade undersökningar [25].  

2.2.5 Mätsystem för ständiga förbättringar 

Ju mer man vet om en process, desto bättre kan den fås att fungera. Det innebär att för att uppnå 

ständiga förbättringar måste ett system finnas för att fånga data om processen, omvandla denna till 

användbar kunskap och genomföra förändringar i processen [9]. 

 

Figur 3 föreställer en process sett som ett system med en uppsättning av inputs och outputs. 
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Figur 3 Modell för betydelsen av statistiska metoder för kvalitetsstyrning [4]. 

 

Om man tänker sig att processen utgörs av en produktion, kan Figur 3 förklaras på följande vis: Till 

processen tillförs en input i form av material, information och komponenter. Kontrollerbara faktorer 

(temperatur, tryck mm) och ej styrbara faktorer (externa omständigheter) förvandlar inputs till en färdig 

produkt med ett antal mätbara kvalitetsegenskaper betecknade CTQ(på engelska: critical-to-quality, 

CTQ)[4]. Huruvida den färdiga produkten uppfyller krav kan fås från bland annat produktspecifikationer 

som utgörs av till exempel mekaniska eller elektriska begränsningar. En jämförelse av det erhållna 

värdet mot specifikationerna möjliggör säkerställning att tillverkade produkter har en acceptabel 

standard [25]. 

 

En typisk tillverkningsprocess består av ett antal tillverkningssteg, där element stegvis tillförs produkten 

och olika kvalitetstester görs. I den avancerade tillverkningsindustrin genereras ofta en stor mängd data, 

som kan vara en värdefull tillgång för att identifiera förbättringsområden och minska antalet defekter 

[25]. Därmed ger mätsystem möjlighet för att arbeta med ständiga förbättringar.  

2.3 Kvalitetsverktyg vid förbättringsarbete 

För att uppnå ständiga förbättringar behöver organisationer använda sig av lämpliga kvalitetsverktyg 

och tekniker [2]. Det behövs dels verktyg för att extrahera meningsfull information ur processen, men 

även verktyg för att sammanfatta och rangordna informationen, i syfte att kunna analysera denna och 

fokusera på lämpliga förbättringsområden. Många företag har dock misslyckats med att använda verktyg 

på rätt sätt på grund av brist på eftertanke i urvalsprocessen [13]. Trots detta baseras de flesta verktyg 

på några fundamentala grafiska sådana, kallade de sju grundläggande kvalitetsverktygen: 

1. Kontrollblad 

2. Flödesdiagram 
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3. Histogram 

4. Paretodiagram 

5. Orsak-och-verkandiagram 

6. Punktdiagram 

7. Styrdiagram 

 

Dessa har en rad fördelar: de är enkla att lära siganvända, och kan användas inom alla områden från 

produktutveckling till tillverkning och leverans [13]. De används ofta i kombination med andra verktyg, 

till exempel FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

 

Nedan presenteras någragrundläggande kvalitetsverktyg med respektive användningsområden, i 

följande ordning: verktyg för att identifiera, verktyg för att kommunicera och prioritera och till sist 

verktyg för att analysera.  

2.3.1 Verktyg för att identifiera 

a. Kontrollblad 

 
Figur 4 Exempel på kontrollblad [28]. 

Ettkontrollblad är ett datainsamlingsverktyg (ofta så enkelt 

som ett pappersark) att använda på plats där händelser 

klassificeras under olika förskapade kategorier [2]. Det är 

lätt att använda och hjälper att skapa en tydlig bild av 

situationen, varför det anses vara ett bra startverktyg vid 

datainsamling. Dess design ska dock vara genomtänkt med 

tydliga kategorier arrangerade på det mest meningsfulla 

sättet. Den företräds av ett antal förberedande steg: Vilken 

typ av data som ska insamlas bestäms först (ex: antal 

defekter per produkt eller typ av defekt) med tillhörande 

kontextuell data (skift, operatör, affärsenhet etc). Urval 

av produkt och vilka egenskaper som ska mätas bestäms sedan innan val av lämplig typ av kontrollblad 

görs.När kontrollbladet är designat tydliggörs datainsamlingsmetod och ifyllnadsinstruktioner samt 

insamlingsperiod [26]. Det bör noteras att manuell datainsamling är tidskrävande, framför allt i takt med 

den stora mängd data som genereras i tillverkningsindustrier. Ett datasystem blir ofta nödvändigt för att 

det ska bli hanterbart.  
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b.Flödesdiagram 

 
Figur 5 Flödesdiagram [28]. 

Flödesdiagram används för att få en bild i form av ett diagram. Genom 

att använda olika symboler som placeras så att alla steg i en process 

framstår i ordning, utgör detta en betydelsefull hjälp för att 

dokumentera eller beskriva en process för att senare kunna utvärdera 

och förbättra den. En processkarta är en förutsättning för att få en 

fördjupad förståelse av en process, före tillämpningen av verktyg och 

tekniker såsom FMEA eller SPC [2]. 

Ibland beskrivs tidsplot istället för flödesdiagram som ett av de 7 

grundläggande kvalitetsverktygen. En tidsplot är en visuell presentation 

av händelseförloppet genom att värden plottas på ett tidsdiagram. Det 

är en enklare variant av kontrolldiagram. 

 

Ett annat sätt att få en visuell presentation av processer är genom att använda spagettidiagram. 

Verktyget utgår från en fysisk karta av anläggningen där processen äger rum. På denna ritas det faktiska 

fysiska flödet av en produkt genom förädlingsprocessen med spagettiliknande kontinuerliga streck. 

Verktyget utgör ett praktiskt sätt att identifiera slöseri [2]. 

2.3.2 Verktyg för att prioritera och kommunicera 

Visualiseringar spelar en viktig roll när en prestation ska analyseras både vad gäller form och innehåll. 

Den grafiska presentationen utgör en av de viktigaste delarna i skapandet av information för 

beslutstagande: Hur bra insamlad data än må vara, måste denna framställas så att korrekt tolkning kan 

göras och beslut fattas därefter [26]. 

a. Histogram 

 
Figur 6 Histogram [28]. 

Histogramär en grafisk representation av värden i en enskilt 

upprättad datamängd efter deras frekvens eller relativ 

frekvens [2]. Värdena utgör basen över vilken 

stapeldiagram med höjd motsvarande frekvens ställs upp. 

Histogram visualiserar datadistribution och avslöjar 

variationer i processen. 
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b. Paretodiagram 

 
Figur 7 Paretodiagram [28]. 

Ettparetodiagramkan betraktas som en form av rangordnat 

stapeldiagram med en kumulativ procentuell kurva över det 

[2]. Diagrammets användning motiveras av den så kallade 

pareto principen, en empirisk regel enligt vilken 20 procent av 

orsakerna står för 80 procent av verkan.Detta betyder i 

praktiken att för att effektivast minska defekter, eller öka en 

process stabilitet, ska man fokusera på några men betydliga 

orsaker [9]. 

 

2.3.3. Verktyg för att analysera 

När de största problemen är lokaliserade, behövs verktyg för att undersöka grundorsaker [25]. 

a. Orsak-och-verkandiagram 

 
Figur 8 Orsak-och-verkan (fiskbens-) diagram [34]. 

Orsak-och-verkan-diagram kallas även 

fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram, efter dess 

skapare. Det är ett verktyg som på ett strukturerat 

och visuellt sätt syftar till att hitta grundorsaken till 

ett givet problem. På så sätt kan orsakerurskiljas från 

problemets symptomer [2]. Figur 8 visar ett allmänt 

fiskbensdiagram.  

 

Problemet anges vid fiskens huvud, medan 

potentiella orsaker, sorterade under ett antal  

huvudgrenar (”category” i Figur 8), fördelas över fiskens benstruktur. För varje orsak undersökssedan 

vad som ligger bakom, vilket placeras ut på fiskens benförgreningar. Detta upprepas, tills grundorsaken 

har identifierats.Huvudgrenarna är vanligtvis ett urval ur dessa: maskin, man, metod, material, underhåll 

(maintenance), moder natur, mätning. Hur många och vilka av dessa som skall ingå beror på fallet men 

inom tillverkningsindustrin är de 4 förstnämnda vanligast [2].  

 

I ett fiskbensdiagram kan man med fördel använda sig av ”5 varför”-metoden. Genom att utgå från en 

specifik verkan och ställa frågan ”varför” 5 gånger, ska 5-varför metoden leda från verkan till dess 

grundorsak. Metoden går till så att varje svar som fås på frågan ”varför” utgör basen för nästa ”varför”. 

För att metoden ska vara effektiv ställs krav på en tydlig problemdefiniering men även tydliga, relevanta 

och ärliga svar till varje fråga [14]. 
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b. Punktdiagram 

 

 
Figur 9 punktdiagram [28]. 

 

Punktdiagram används för att hitta potentiella 

korrelationer mellan 2 variabler, egenskaper eller 

faktorer. Det indikerar relationer som ett mönster av 

orsak-och-verkan. En korrelation finns när 2 variabler 

plottade på x-axeln och y-axeln visar ett linjärt 

samband.  

 

c. Styrdiagram 

 
Figur 10 Allmänt styrdiagram. 

Styrdiagramär en mycket användbar 

övervakningsteknik, som kan byggas och användas 

under förutsättning att en process är stabil d.v.s. 

förutsägbar [4]. Dess generella utseende illustreras i 

Figur 10. 

 

Diagrammet består av en central linje (CL), samt av 

en övre och en undre styrgräns (UCL resp LCL, från 

engelskan upper respektive lower control limit). 

CL anger populationens medelvärde, medan UCL och LCL erhålls utifrån populationens 

standardavvikelse när processen är stabil. Punkternareflekterar händelseförloppet och plottas successivt 

på diagrammet. När ovanliga typer av variationer förekommer, plottas punkterna utanför 

kontrollgränserna.  

 

Kontrolldiagram kan både användas som löpande visuell prestationsuppföljning eller som analysverktyg 

för att sträva efter att etablera processtabilitet [9]. Det möter dock en del praktiska hinder: När 

diagrammet visar en avvikelse, kan det vara svårt att direkt hitta orsaken till felet, eller för operatören 

att ha befogenhet eller tid till att angripa denna [9]. När grundorsaken väl hittats, är nästa utmaning att 

förhindra denna från att återuppstå. En lösning för att lättare kunna spåra orsaker kan vara att sätta upp 

ett mätsystem på de ställen där de potentiella felen kan komma från.SPC är ett komplext verktyg och 

kräver därför ledningens stöd och tid för upplärning för korrekt användning [20]. 

d. Failure mode and effect analysis (FMEA)  

FMEA är ett systematiskt och analytiskt kvalitetsplaneringsverktyg för att identifiera vad som kan gå fel 

vid olika stadier av tillverkningen eller användningen av en produkt eller service. En effektiv användning 

av FMEA leder bland annat till färre defekter/fel under produktionen och färre kundklagomål. FMEA 

sammanställs i en tabell med spalter enligt följande steg i dess konstruktion [2]: 

1. Dela upp processen i distinkta, konkreta steg/handlingar. 

2. För varje steg, identifiera vad som kan gå fel. Detta kallas potential failure mode. 

3. Effekten av varje failure mode sammanställs. 

4. Nuvarande detektionsmetoder för varje FM undersöks. 
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5. En Risk Priority Number (RPN) bestäms för varje steg. Detta är ett nummer mellan 1 och 10 som 

är en avvägning av 3 kriterier: 

 Förekomst (F): sannolikheten på en skala 1-10 för att en specifik orsak resulterar I det 

identifierade FM 

 Detektion (D): på en skala 1-10, relaterar till det existerande detektionssystemet för det 

aktuella felet 

 Effektens allvarsgrad (A): på en skala 1-10, sannolikheten att kunden påverkas av felet med 

avseende på funktionaliteten av produkten. 

6. Den korrektiva handlingen som resulterar av felet bestäms. 

7. Stegen i FMEA rangordnas efter minskande RPN, och korrektiva handlingar för att minska på de 

största RPN planeras/ utförs. 

 

Ovanstående kvalitetsverktyg presenterades efter deras syfte. Enligt den Europeiska Organisationen för 

Kvalitet (EOK) utgör dock kontrollblad, histogram och styrdiagram verktyg för datainsamling, medan 

orsak-och-verkandiagram, paretodiagram, flödesdiagram och punktdiagram utgör verktyg för 

dataanalys. Verktygets funktion anses dock inte vara unikt: Inom kvalitetsförbättringsstrategIn PDCA-

cykeln, där verktygen fördelas mellan de 4 faserna Plan, Do, Check och Act, kan de flesta 7QC-verktygen 

användas i de flesta faserna [13].  

2.3.4 Metoder för tidsbestämning 

Alltfler arbetsgivare inom diverse branscher väljer att anställa folk för anpassningsbara, högkvalificerade 

jobb, i syfte att möta efterfrågan på anpassade varor och tjänster. Därför får arbetskostnader och 

arbetstider ökad betydelse för företagets framgång. En minskning i arbetstid innebär väsentliga 

kostnadsminskningar, minskad ledtid och ökad produktionskapacitet [23].  

 

Att mäta och kartlägga tid på arbetsuppgifter är dock en svårare utmaning än man kan tro. Den 

traditionella tidsstudien (bestående av tidtagning med ett tidur av en observatör) möter både sociala 

och tekniska barriärer:  

 Att en utomstående eller högre uppsatt person iakttar ens arbete med ett tidtagarur i handen 

känns i många fall obekvämt för arbetaren.  

 Hur ska man tidsbestämma ett arbetsmoment? Ett arbete kan till att börja med ofta utföras på 

många olika sätt, varför en stor variation i tid förekommer. Sedan är ofta det ena momentet 

beroende av ett annat, varför kategorisering är komplicerad. Ytterligare en utmaning utgörs av 

valet av observatör (tidsstudieman): En person som aldrig utfört ett arbete förut lär ha svårt att 

urskilja när en anställd gör något annorlunda från det andra, varför validiteten påverkas.  

 

För att överkomma dessa barriärer har diverse tidsmätningsverktyg uppkommit, varav två stycken 

presenteras nedan: 

 Arbetsprovtagning (work sampling):innebär momentana observationer av ett arbete under dess 

utförande.Vid varje observation bockar tidsstudiemannen av vilket moment som förekommer 

från en lista förskapade kategorier. Kategorierna tilldelas sedan tid utifrån arbetets totala tid 

och koefficienter beroende på deras frekvens. 
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 Methods Time measurement (MTM): Denna metod går ut på att definiera en teoretisk arbetstid 

per arbetsmoment, genom attundersöka vilka exakta rörelser som utgör detta. Varje rörelse har 

en standardtid som är extremt noggrant utarbetad: tiden mäts i TMU, där 1 TMU=0,0006 min. 

Rörelserna delas in 5 huvudkategorier: att nå (räcka efter något), att röra (förflytta ett objekt), 

att vrida, att släppa och att trycka.  

2.4 Utformning av mätsystem 

En lyckaddatainsamlingkräver tydligamål ochgod förberedelse [30].  

2.4.1 Från kundbehov till mätbar parameter 

Kundens behov eller önskemål undersöks genom olika metoder och sammanfattas som olika egenskaper 

kallade kundens röst (VOC, från engelskan ”Voice of The Customer”). Genom ett trädformat diagram 

kallat CTQ-träd (på engelska:critical-to-quality), kan sedan egenskaperna stegvis brytas ner i mer 

specifika krav och till sist i olika specifika mätbara egenskaper, kallade CTQ-specifikationer. Dessa ligger 

sedan till grunden för val av nyckeltal (KPIs) [30]. CTQ-träd utgör därför länken mellan kundens 

kvalitativa önskemål och de kvantativa specifikationerna. 

2.4.2Typ av data 

All numerisk data kan sorteras inom en av följande kategorier: kontinuerlig data, räknedata eller attribut 

data. Det är viktigt att ha förståelse för vilken typ av data som används då det har inverkan på vilken typ 

av analys och vilka verktyg som senare kan användas [30]. 

 Kontinuerlig data resulterar från att mäta en egenskap. Typiskt för kontinuerlig data är att det 

inte utgörs av endast heltal, till exempel längd eller vikt. 

 Räknedata avser heltal och som namnet låter höra, resulterar från att räkna saker. Exempel är 

antal defekter. 

 Attribut data resulterar från att klassificera saker i olika kategorier, till exempel bestämma om 

en produkt levereras i tid eller ej (ja/nej). Beskrivande statistik för attribut förs vanligtvis i 

procent. Tidsplot, stapeldiagram och paretodiagram är användbara grafer. 

2.4.3 Urvalsstorlek och provtagningsfrekvens 

 Urvalsstorleken (hur mycket data som samlas in) bestäms av datatypen (kontinuerlig eller 

attribut), av variationer i processen och av krav på resultatens precision. Minsta 

stickprovsstorlek (minimum sample size, MSS) kan användas som riktlinje för detta: 

MSS (attribut data)= (2/d)2 * p * (1-p) 

MSS (kont data)= (2* standardavvikelse / precision)2 

Där p= uppskattad proportion i processen, d=önskad precision 

 Provtagningsfrekvensen handlar om var och när (hur ofta)data ska samlas. Om data samlas in 

från specifika kategorier inom en population (till exempel ett specifikt arbetsskift) antas en  

stratifierad provtagningsstrategi, till skillnad från en slumpmässig provtagning. Vid bestämning 

av hur ofta data ska samlas är det viktigt att datan blir representativ för processen.Alla 

processer påverkas av ett antal upprepade variationer i tiden som ger dess utfall någon form av 

cykliskt utseende [30]. För en tillverkningsprocess är några exempel bemanningens uppdelning i 
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skift, eller maskinernas ökande slitage mellan underhållen. Provtagningsfrekvensen baseras på 

dessa variationer, samt på provmängden och önskad precision. En tumregel är att uppta 

mätningar så att minst 4 punkter insamlas för varje cykel. 

2.4.4 Mätsystemanalys 

Ett mätsystem utgörs inte bara av ett mätinstrument utan av samtliga procedurer som omger och 

inverkar på själva mätprocessen [30]. För att säkerställa att data är tillförlitlig kan mätsystemanalys 

användas för att identifiera och mäta potentiella mätfel i denna. Två distinkta kategorier utgör källor till 

fel i mätsystem: 

1. Riktigheten hos ett mätsystem är graden av överensstämmelse mellan det genomsnittliga värdet 

på en serie mätresultat och dess faktiska (riktiga) värde [21]. Kvantitativt uttrycks riktighet via 

bias eller systematiskt fel. 

2. Noggrannheten hos ett mätsystem är den grad ivilken upprepademätningar underoförändrade 

förhållandenvisarsamma resultat. Noggrannheten kan delas in i 2 kategorier: 

o Repeterbarheten anger mätinstrumentets förmåga att ge samma mätresultat när alla 

andra faktorer är oförändrade 

o Reproducerbarheten anger användarnas förmåga att skapa lika resultat som varandra 

när alla andra faktorer är oförändrade [30]. 

 

I en mätsystemanalys kontrolleras förutom dessa kategorier även resolutionen. Denna utgörs av 

mätinstrumentets upplösning, d.v.s. förmågan att registrera/skilja mellan små detaljer. 

 

Analys av mätsystem görs även i bredare mening på metoder och tillvägagångssätt i studier, till exempel 

huruvida en intervjufråga som ställs på 2 olika sätt genererar samma svar eller inte. Mätsystemanalysen 

består då istället av en kontroll av tillförlitligheten och validiteten. 

 

Tillförlitlighet är synonym med noggrannhet, medan validitet (eller giltighet) är ett mått på om en viss 

fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva [8], med andra ord en synonym 

till riktighet. 

2. 5 Mätsystem i praktiken: hinder och möjligheter 

2.5.1 Från design till användning: Utmaningar och hinder med mätsystem 

Ett prestationsmätsystem (PMS) har en livscykel som forskningen kring denna delar upp i 3 domäner, 

eller ”faser”[24 i 27]:  

 design och strukturering 

 implementering 

 användning ivardagsarbetet.  

 

Denna kan sammanfattas i en stegvis process: 

 registrering av mätdata i systemet 

 konvertering av data i det administrativa systemet 
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 konstruktion av visuell display 

 användning av data som styrmedel. 

 

Ett PMS påverkas och utformas av flera element: tillgängliga resurser, den interna dynamiken och 

sammanhanget i vilket det används [22 i 26]. Bland resurser omfattas exempelvis tillgång till tid, rum, 

människor, teknologi och information. Sammanhanget utgörs av bland annat miljö, organisationskultur 

med flera, medan den interna dynamiken syftar på bland annat kognitiva faktorer, avsikter, regler och 

procedurer för registrering. Dessa element påverkar och begränsar PMSets kvalitet och effektivitet, till 

exempel spelar de kognitiva faktorerna en viktig roll i såväl utformning såsom tolkning av den 

information som skapas, från insamling av rådata till dess slutliga användning som styrmedel [26]. 

 

Därmed riktas en del kritik mot kvaliteten på data som skapas av ett PMS. En del av denna riktar sig mot 

att det finns ett gap mellan den information som anges av PMS och det som verkligen händer ute 

iindustrin [29 i 26]. En aspekt av detta är till exempel att mätningar är retrospektiva och endast återger 

en historisk syn. Vikten av en tvåsidig kommunikation mellan operatörer och ledning för att PMS ska 

kunna vara effektivt har påpekats i en annan studie [19]. 

 

En annan aspekt är uppfattningen att PMS saknar objektivitet, eftersom data ofta skapas socialt, av 

människor [27]. I en studie listasett flertal källor som påverkar kvaliteten på den slutliga informationen 

skapad av PMS:et i den stegvisa processen av informationsbyggande [26]:  

 systemets utformning i form av vad som bestäms att registrera/ inte registrera 

 datorproblem som hindrar effektiv registrering. 

 otydlig definiering av datainsamlingsparametrar 

 mänskliga fel/brist på kunskap 

 tekniska problem eller fel vid datakonvertering 

 vinkling/fel vid visualisering 

 tolkning och användning av den insamlade datan. 

 

Dessutom kan PMS inverka negativt på kvalitetsfokus: när människor efter ledningens bedömning 

tillsägs att ”skapa siffror” (till exempel antal producerade enheter per skift), skiftar fokus mot kortsiktiga 

resultat på bekostnad av kvalitet [3].  

2.5.2 Medel för att överkomma utmaningar med PMS 

För att övervinna de utmaningar som finns vid implementering av ett PMS för att säkra ett effektivt 

system finns en del studier. I en studie listas framgångsfaktorer som har en betydelsefull inverkan på 

design och implementering av ett PMS för att visualisera och kontrollera defekter i en produktionsenhet 

[20]: 

 Ett tydligt syfte skall uttryckas av ledningen.  

 Systemet skall ges validitet genom att involvera slutanvändarna i ett tidigt stadium. Dessa har 

ovärderlig erfarenhet och kunskap inom sitt arbetsområde,vilket utgör en tillgång under 

utvecklingsprocessen, samtidigt som det utgör en chans för att använda deras kreativitet. 

Genom att låta operatörerna påverka, kan det skapas acceptans för systemet under utveckling 
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samt motivation att använda det. Utbildning och träning inom det framtida systemet är andra 

motivationsskapare. 

 Ett litet men kunnigt utvecklingsteam med lämplig expertis bör delta under hela processen. 

 Man bör använda sig av en iterativ designprocess med slutanvändaren i fokus. Flera versioner av 

systemet behöver testas, från papper och penna, via Excel till ett helskaligt 

registreringsprogram, med feedback och förändringar emellanåt. Systemet behöver vara 

användarvänligt, alltså snabbt och enkelt att använda efter lämplig introduktion. 

 

Ett sätt att minska den mänskliga faktorns inverkan på datan är att låta maskiner upptäcka och följa upp 

problemen själva. Sådana intelligenta maskiner finns idag inom tillverkningsindustrin, och kallas för 

”jidoka” enligt lean production. Genom ett inbyggt system är maskinerna kapabla att upptäcka när 

avvikelser eller fel uppstår, och stoppar därefter tillverkningen och varnar operatörerna genom ett 

signalsystem. På så vis besparas bördan att konstant övervaka maskiner, och arbetskraft kan användas 

till värdeökande aktiviteter istället [3]. 

 

En annan viktig aspekt inom användning av mätsystem för att uppnå förbättringar är var på en 

produktionslina de används. Medan defekter på en produkt kan räknas och lagas på slutet av linan när 

produkten färdigställts, förespråkar lean fisolofin att proaktivt stoppa för att fixa problemen där de 

uppstår [3].  
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3. METOD 

Metodavsnittet inleds med att presentera de specifika metoder som kommit till användning. Därefter 

beskrivs hur man gått tillväga för att samla data. Slutligen redogörs för procedurer, urvalsmetod, 

urvalsstorlek, val av variabler och säkerställande av resultaten. 

3.1 Metodval och definitioner 

3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Detta arbete har baserats dels på en litteraturstudie, dels på en fallstudie. 

 

Litteraturstudien ska ge läsaren en bild av ”the state of the art” och av viktiga frågeställningar inom 

området. Fallstudier rymmer möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem 

under en begränsad period [8]. Denna fallstudie följer både en kvalitativ och en kvantitativ metodologi. 

 

Den kvalitativa metoden är öppen och används för att få en uppfattning om människans upplevelser av 

olika saker och deras syn på verkligheten [37 i 33], men kan också användas explorativt, d.v.s. när man 

vet väldigt lite i förväg om fenomenet eller frågeställningen [38 i 33]. Syftet är att kunna beskriva, 

förklara och tolka fenomen [37 i 33]. Den uppnås av aktören genom deltagande och observationer, av 

respondenten genom informella intervjuer och genom en kvalitativ innehållsanalys av existerande 

dokument. Den kvalitativa metoden är ofta induktiv, och innefattar ofta en stor mängd 

informationsinsamling. Den induktiva metoden innebär att man baserat på sina iakttagelser eller sina 

data försöker komma fram till en förklaring eller modell för något [33]. 

 

Den kvantitativa metoden vill besvara frågor som ”hur många”, eller ”hur mycket” genom att studera 

det som kan begränsas och mätas. Undersökningsmetodiken utgörs av strukturerade observationer, 

utfrågningar eller mätningar samt genom kvantitativ analys av dokument. Den är mer specifik och kräver 

mera förstudier, då resultaten ska kunna användas till att dra kvantitativa slutsatser och det urval som 

görs inför mätningen ofta ska vara representativ för en större population. Kvalitet på erhållen data 

garanteras genom dess reliabilitet, reproducerbarhet och validitet. 

 

Ofta används flera metoder för att få fördjupad kunskap [8]. Användning av flera datakällor, olika 

forskningsmetoder och/eller flera forskare att undersöka samma fenomen sammanfattas under 

begreppet triangulering, vars syfte är att minska osäkerheten i de erhållna resultaten [30]. 

Datatriangulering användes i detta arbete då insamling av data genomfördes från olika källor och vid 

olika tidpunkter, samt metodtriangulering eftersombåde observationer, intervjuer, analys av dokument 

och egna kontrollblad användes för att samla information. 

3.1.2 Observationer och intervjuer 

Att använda observationer som datainsamlingsmetodik kräver en tydlig definition avvad som ska 

observeras och varför. Då urskiljs bland annat strukturerade eller deltagande observationer. 
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Deltagande observation innebär att forskaren deltar i en individs, grupps eller organisations vardag och 

lyssnar, observerar, frågar och försöker förstå vad det är som händer [8]. I strukturerade observationer 

har aktören innan observationen formulerat en hypotes och/eller ett syfte med undersökningen, 

varfördet observeras en särskild aspekt. I ostrukturerade observationer antecknas däremot det som 

händer allteftersom det händer i löpande protokoll [33]. Observation som datainsamlingsmetod innebär 

en risk för förvrängning eller feltolkningar när observatören är ensam: vi ”filtrerar” det material vi får 

från observationer, varför det är viktigt att ständigt vara på vakt efter eventuella skevheter [8]. 

 

Medan observationer filtreras genom forskarens öga, utgör intervjuer en kompletterande källa då de 

undersöker vad andra människor uppfattar ske. Det finns dock normer och regler för vetenskapliga 

undersökningar att ta hänsyn till innan intervjuer görs: forskaren ska bland annat säkerställa att 

deltagarna är fullt medvetna om syftet med forskningen [8]. Där urskiljs bland andra strukturerade, 

halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Halv-strukturerade intervjuer utgår från frågeområden 

snarare än exakta, detaljerade frågor som i strukturerade intervjuer. På så vis kan personen i viss 

utsträckning låtas styra i vilken ordning saker kommer upp [33]. 

 

Datainsamlingen beror på vilken typ av intervju används. Under strukturerade eller halv-strukturerade 

intervjuer kan svar markeras i ett i förväg utformat frågeformulär [8]. 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1. Litteraturstudie 

Litteraturgenomgången bestod av både sökning av grundteori från läroböcker men även tillämpad sådan 

i forskningsavhandlingar och tidskriftsartiklar. Bland läroböcker användes kurslitteratur, men 

ävenlitteratur från biblioteket vid Linköpings Universitet. Forskningspublikationer erhölls delvis på 

Linköpings Universitet vid institutionen för kvalitets- och verksamhetsutveckling, samt via sökmotorerna 

Google Scholar och Scopus. 

3.2.2 Fallstudie 

Tillvägagångssättet för fallstudien följde en process inspirerad av den för DMAIC. Likheter med DMAIC 

var att fallstudien delades in i flera faser: En nulägesbeskrivning (liknande ”define”-fasen), en mätfas 

(liknande ”measure”-fasen) och en analysdel (”analyze”). ”Improve” och ”control”-faserna presenteras 

senare som en diskussion. Till skillnad från ett DMAIC-projekt, där fokus ligger på att förbättra en eller 

flera definierade mätbara parametrar, syftade detta arbete dock på att skapa ett mätsystem varför ett 

friare förhållningssätt tantogs. Ett urval av de verktyg som används i metodologin gjordes och möjlighet 

att pendla mellan mät- och analysfasen för att förbättra mätsystemet utnyttjades. Tillvägagångssättet 

sammanfattas i Figur 11. 
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Figur 11 Beskrivning av tillvägagångssätt. 

a. Nulägesanalys 

Förståelse för det aktuella problemet och systemet att studera och förbättra uppnåddes genom att 

arbeta trattformat med en top-down-strategi. Detta resulterar i en nulägesbeskrivning av processen, 

från produktionslinan som helhet till en detaljerad beskrivning av systemet att kvantifiera. 

Spagettidiagram och FMEA användes för att sammanfatta den erhållna informationen. 

 

Kvalitativ datainsamling fördes genom datatriangulering: deltagande och strukturerade observationer 

gjordes på arbetsplatsen vid arbetsstationer och avsyning, kombinerat med kortare halv-

struktureradeintervjuer. En operatör med mångårig erfarenhet av linan och dessutom med en roll som 

kvalitetssamordnare var utsedd av företaget till hjälp för arbetet. Därför ställdes frågor löpande främst 

till denne. Analys av tillgänglig dokumentation och historisk data gjordes genom tillgång till 

kvalitetsrapporter, arbetsbeskrivningar, produktionsrapporter, tekniska specifikationer och 

företagsrutiner. 

 

Arbetet följdes upp kontinuerligt genom veckovisa avstämningsmöten med handledaren 

(produktionsteknikern), ibland även med närvaro av kvalitetsteknikern och produktionsledaren. Därmed 

kunde insamlat material stämmas av. 

b. Mätfas: Utformning och test av kvantitativt mätsystem 

Ett mätsystem för att kvantifiera och kartlägga parametrarna av intresse från den kvalitativa studien 

skapades och testades i 3 begränsade perioder utgörande 3 faser: pilotstudie, mätning 1 och mätning 2.  
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1. Pilotstudien pågick i en dag och gick ut på att testa och validera mätsystemet utvecklat för 

mätning 1. 

2. Mätning 1 är en frekvensstudie syftande på en övergripande kartläggning av justeringar som 

uppstår beroende på statortyp.  

3. Mätning 2 består av en tidsstudie, samt en upprepad frekvensmätning med smärre förändringar 

baserat på mätning 1. Syftet är att få ett repeterbarhetstest och att kunna analysera den 

kvantitativa datan och mätsystemet med statistiska metoder. 

 

Den kvantitativa datainsamlingen tillhörande frekvensstudien uppnåddes med hjälp av särskilda 

kontrollblad skapade för operatörerna, bestående av feltyper per produkt. För att motivera 

operatörerna och ge dem ökad förståelse för kontrollbladen, anordnades en tävling baserad på 

felkategorierna inför mätning 2. Antagandet var att detta skulle bidra till ökad datakvalitet. Även 

kontrollblad för underhåll användes under mätning 2 vid varje maskin där samordnaren ombads skriva 

ner utrustningens skick inför varje ställändring.  

 

Tidsstudien genomfördes genom strukturerade observationer med ett tidur på ett urval av operatörer 

och statortyper. Ett kontrollblad med kategorier skapade utifrån observation användes där tidsåtgång 

skrevs ner. 

c. Resultat, analys och tolkning  

Analysdelen utgick från resultaten från mätning 1 och mätning 2. Den består av: 

 presentation, rangordning och analys av mätresultat. 

 identifiering av grundorsaker och förbättringspotential till de mest 

förekommandefelkategorierna. 

 analys av det skapade mätsystemet (validitet, tillförlitlighet). 

 

Rangordning och analys av mätresultat gjordes med hjälp av verktyg från SPC: paretodiagram användes 

för att rangordna och analysera insamlad data. 

Identifiering av grundorsaker och förbättringsförslag söktes genom att under hela arbetets gång 

anteckna och observera tekniska och organisatoriska kommentarer och förekommande fenomen. För 

att nå till grundorsaker tillämpades ”5-varför”-metoden. Några kortare halv-strukturerade intervjuer 

fördes också med personer på olika positioner: 

 Med linans produktionstekniker, samtidigt som en teknisk genomgång av linan gjordes. 

 Med en tekniskt kompetent operatör. 

 Med två kvalitetssamordnare. 

 

Ett orsak-och-verkan diagram skapades sedan för att strukturera upp och kartlägga potentiella fel. 

Analys av det skapade mätsystemet gjordes genom analys enligt befintliga teorier 

 

Microsoft Excel användes som programvaratill att utföra beräkningar, skapa tabeller och grafer. 
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3.3Validitet och tillförlitlighet (mätsystemanalys) 

3.3.1 Kvalitativ metod 

I den kvalitativa metoden ingår intervjuer, observationer och analys av skriftligt dokumentation. Denna 

metodtriangulering utgjorde ett sätt att minska skevheten och öka noggrannhet och validitet.  

 För att uppnå tillförlitlighet var studenten noggrann med att ställa samma informationssort från 

olika källor bredvid varandra, och när olikheter i innehåll uppfattades kontaktades berörd 

operatör för återkoppling.  

 Validiteten uppnåddes dels genom top-down strategin, men även genom reflektion och genom 

att stämma av med kvalitetssamordnaren samt under de veckovisa mötena med handledaren på 

företaget. 

3.3.2 Kvantitativ metod 

Datainsamlingsmetoden vid frekvensstudien (d.v.s. mätning 1 och 2) utgjordes av kontrollblad med 

förskapade kategorier.  

 Riktigheten av dessa kontrollblad uppnåddes genom datatriangulering: observationer, intervjuer 

och analys av interna dokument (Standard Operating Procedure) låg till grunden för dessa. 

Riktighet i användning av kontrollbladen uppnåddes genom både muntliga och skriftliga 

instruktioner som delades ut tillsammans med dem. Där informerades om syftet med arbetet, 

om ifyllnadsinstruktioner samt beskrivning av kategorierna. Innehåll och användarperspektiv 

förbättrades sedan enligt en iterativ process: muntlig feedback från operatörer efter pilottestet, 

och skriftlig feedback från samtliga operatörer via ett frågeformulär utdelat efter mätning 1. 

Dessutom var sudenten regelbundet på plats under mätningarna för att besvara eventuella 

frågor. 

 Noggrannheten (tillförlitligheten)uppnåddes genom träning (kalibrering) av operatörerna: 

mätning 1 pågick i en vecka. Repeterbarhet och reproducerbarhet kunde på grund av 

tillgänglighetsbegränsningar hos operatörerna inte testas på annat vis. 

 Resolutionenkontrolleradesdels genom pilottestet, delsgenom att utvärdera kategorierna efter 

mätning 1: operatörerna utfrågades i frågeformuläret om flera tolkningar fanns för en kategori, 

samt om de hade fyllt i en annan kategori om de upplevde att någon saknades. Operatörernas 

tolkning av mallen kontrollerades kontinuerligt genom observationer och feedback. 

3.4 Översikt av datainsamling 

3.4.1 Urval, urvalsstorlek och frekvens 

a. Mätning 1 

 Urvalet till mätning 1 utgjordes av samtliga statortyper under en vecka i maj 2014. En breddning 

gjordes i urvalet för att få med de 10 mest producerade statorvarianterna samt några varianter 

kända för att vara problematiska, d.v.s. hänsyn togs till tidigare produktionsstatistik och 

kassationsrapporter. 

 Minimiurvalsstorleken (MSS) beräknades enligt teorin för attribut data: noggrannheten  

bestämdes till +/- 10 %. För en felkategori med förekomst p=10 %, motsvarar detta MSS=36. För 
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p=50 % motsvarar det MSS=100. Eftersom många varianter tillverkas i små batcher (ca 50 st), 

strävades efter att samla data för samtliga tillverkade statorer. Undantag gällde för 

högvolymvarianter, då dataupptagningen begränsades för att inte störa produktionen och då 

urvalsstorleken bedömdes vara tillräcklig.  

 Vid frekvensenantogs en slumpmässig provtagningsstrategi som anpassades efter yttre 

omständigheter såsom stress i produktionen. Datainsamling under nattskiften undveks. Någon 

cykellängd kunde inte bestämmas då faktorer som påverkade resultaten inte var faställda från 

början. Istället strävades efter en hundraprocentig datainsamling för de mindre serierna, och 

mindre frekvent (cirka 50 %) datainsamling för de större serierna.  

b. Mätning 2 

Urval till mätning 2 för frekvensstudien bestämdes liksom mätning 1 utifrån produktionsstatistik, 

kassationsrapporter men även analyser från mätning 1 med hjälp av SPC-verktyg (paretodiagram). Data 

för de 2 mest producerade statorerna samlades in med lägre frekvensupptagning men under hela 

körningar. Tidsstudien utfördes på ett urval operatörer på den mest producerade statorvarianten. 

 

Tabell 1 sammanfattar datainsamlingen under frekvensstudien.  

 
Tabell 1 Sammanfattning av datainsamling 

 

3.4.2 Sammanfattning av intervjuer 

Genomförda intervjuer sammanfattas i Tabell 2. Vid samtliga intervjuer användes papper och penna för 

att skriva ner svaren. De antecknades utifrån deras innehåll utan att ta hänsyn till tonläge eller pauser. 

När tveksamhet om svarets innehåll fanns dubbelkollades detta genom att be om bekräftelse för 

tolkningen. Intervjuerna var ett sätt att få svar på specifika frågor men eftersom operatörer fanns 

tillgängliga löpande på linan, lades ingen betydande vikt på att planera dem. 

3.4.3 Begränsningar och hinder 

Under perioden för mätning 2 var förhållandena för ett kvalitetsförbättringsprojekt försvårade, varför 

datainsamlingen begränsades:på grund av en kommande omfattande flytt av produktionsutrustning till 

en ny lokalisering, var produktionen mer intensiv med ett tredjeskiftsom arbetade nattetid. Upplärning 

av nya operatörer av ordinarie personal förhindrade fokus på en effektiv datainsamling. 

 

  

vad syfte Hur länge statorer vem metod

ar
bet

ss
tn

av
sy

nin
gss

tn

Pilotstudie test
utformning av 

felkategorier
1 dag samtliga operatörer kontrollblad x

mätning 1 frekvensstudie översiktlig frekvens 1 vecka samtliga* operatörer, alla kontrollblad x x

frekvensstudie översiktlig frekvens 1 vecka urval operatörer, alla kontrollblad x x

frekvensstudie MSA/distribution 1 sekvens topp 2 operatörer, urval kontrollblad x

tidstudie tidkartläggning 1 dag urval examensarbetaren tidsur x x

mätning 2
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Tabell 2Översikt av intervjuer 

När Vem Intervjutyp Var Frågor 

April 

2014 

Teknik- 

ledaren 

Halv-

strukturerad 

Verkstad, 

teknisk 

rundgång 

1. Hur kan man påverka utfallet av statorn? 

2. Vilka steg i processen är kritiska för att få en 

felfri produkt? 

3. Vilka fel kopplas vanligtvis till vilka steg i 

tillverkningen? 

April 

2014 

Två kvalitets- 

samordnare 

Strukturerad Verkstad Vilken är, enligt er, den mest förekommande typ av 

omarbete för denna stator? (topp 10) 

Maj 

2014 

Teknisk 

kompetent 

operatör 

Halv-

strukturerad 

Fikarum 1. Vad är orsaken/orsakerna till följande 

felkategorier ur ett tekniskt perspektiv 

 Tråd utanför spårlock? 

 Tråd i fel spår? 

 Förskjutna spårlock? 

 Forma härvan? 

 Knölar i krysset? 

2. Varför uppstår fel generellt, ur en teknisk 

synvinkel men även organisatoriskt sett? 

(5 ”varför”) 
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4. FALLBESKRIVNING 

Fallbeskrivningen bjuder på en kort presentation av det företag där studien genomförts, samt mer 

detaljerade fakta om frågeställningen. 

4.1 Introduktion 

4.1.1 Presentation av företaget 

Xylem Inc. (tidigare känt under namnet ITT Corporation) är en världsledande koncern inom 

vattenteknologin. Den innefattar de tre undergrupperna Water Solutions, Analytics och Applied Water 

Systems, vars breda produktportfölj av vattenpumpar utgör lösningar till vattenrening- och 

försörjningssystem för industrier och samhällen världen över. Företaget lanserade den dränkbara 

vattenreningspumpen (Sixten Englesson, 1956) och har sitt ursprung år 1901 av gjutformaren Peter 

Alfred Stenberg i Emmaboda, där tillverkningen är lokaliserad ännu idag. Denna inkluderar de fyra 

produktionsenheterna OPB, OPT, OPS och OPX som sörjer för tillverkningen av ett brett utbud av 

blandare, dieseldrivna och dränkbara pumpar för dränering eller vattenrening. Företaget har sedan 

starten sin produktion djupt rotad i Lindås. 

I Lindås befinner sig även komponentverkstaden som sörjer för tillverkningen av statorer till pumparnas 

elmotorer. 

 

4.1.2 Vad är en stator? 

En elektrisk motor består av två cylinderformade delar: en stationär yttre del kallad stator och en 

roterande inre del, rotorn. Statorn består huvudsakligen av en kärna av plåt (kallad plåtpaket) inlindad 

med en spole i koppar. Genom att föra elektricitet i spolen induceras ett magnetiskt fält som skapar ett 

vridmoment i rotorns axel och får denna att rotera. För att få en jämn rotation är kopparn specifikt 

inlindad runt plåtpaketet för att bilda ett fassystem. En viktig egenskap hos den färdiga statorn är den 

magnetiska fältstyrkan. Denna går att förstärka genom att öka antalet varv på lindningen (d.v.s. längden 

på koppartråden), genom att föra en starkare ström eller genom att använda en tjockare tråd (som 

minskar resistansen). Statorerna som tillverkas på motorverkstaden skickas vidare för att sammanfogas 

med rotorn, och utgör därefter en asynkronmotor, d.v.s. en elektrisk motor för vilken rotorns varvtal är 

asynkront med den tillförda växeleffektens frekvens.  

 

Figur 12a illustrerar dimensionerna på en stator. Figur 12b föreställer en stator innan koppling. Den har 

två lager (sett från statorns mitt och utåt) av intilliggande spoler kallade kopparhärvor. Vid tillverkningen 

förs kopparhärvorna in i plåtpaketet ett lager åt gången, i ett moment som kallas för idraget. I 

vardagsspråket benämns därför ett kopparlager för ett idrag, vilket också kommer att användas i denna 

rapport. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rotor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asynkron
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Figur 12 a. Schematisk skiss av stator med dimensioner. Figur 12b. Stator. 

4.2 Produktion, organisation och kvalitetssystem 

4.2.1 Produktion på linjen 

Statorerna på motorverkstaden namnges genom ett 8-siffrigt artikelnummer bestående av fyra par av 

siffror beskrivande följande fyra respektive egenskaper:  

 Statorns innerdiameter (cm). 

 Statorns längd (cm). 

 Antalet poler (utgörs av antalet spår). 

 Spänningsvarianten (motsvarar variant av koppartråd). 

 

Exempelvis anger ”15-10-4 62” statorn med innerdiameter 15 cm, längd 10 cm, fyra poler och 

spänningsvariant 62.  

 

Tillverkningen på linjen omfattar ett femtiotal olika statorvarianter, vilket möjliggörs genom en 

hierarkisk produktionsplanering: statorerna tillverkas familjvis, indelas gruppvis och sedan variantvis: 

 En familj utgörs av statorer av samma innerdiameter och poltal, (förutom vissa undantag). 

 En grupp utgörs av statorer i en familj av samma längd. 

 En statorvariant utgörs av statorer i en grupp av samma spänningsvariant. 

 

Denna klassificering förklaras genom att ställändringar mellan familjer, grupper eller varianter kräver 

inställningsändringar på maskinerna. Detta innebär allt från att ändra några maskinella parametrar via 

ett kommando på datorn till att behöva stoppa en maskin och manuellt byta ut en eller flera delar. 

Familjeställen utgör de mest krävande omställningarna. 

 

Förutom det ovannämnda skiljer sig statorer från varandra med avseende på en rad andra egenskaper. 

Längden på koppartråden och lindningsschema (d.v.s. hur kopparhärvorna placeras i spåren i 

förhållande till varandra) tillgodoses genom datorstyrda inställningsändringar. Kopplingstyp och val av 
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isoleringsmaterial regleras av operatörerna vid kopplingsstationer, som anpassar tillverkningen efter 

specifika arbetsbeskrivningar. 

 

Då efterfrågan på olika statorvarianter varierar, varierar även antalet statorer per tillverkad serie: inom 

en familj tillverkas mellan 80-300 stycken åt gången. Med en genomsnittlig produktion på cirka 200 

statorer per dag innebär detta upp till 2 familjeställ om dagen. Omställning mellan olika grupper (kallad 

längdställ) varierar därefter. På variantnivån tillverkas i regel som lägst 15 st per variantställ men kan nå 

upp till 200 exemplar. Detta innebär envarieradproduktion. 

4.2.2 Organisation 

Bemanningen på linjen arbetar i två dagliga 8-timmarsskift, fem dagar i veckan. Bemanningen fördelas 

så att sex operatörer arbetar vid kopplingsstationer, två operatörer arbetar vid avsyning/test och en är 

samordnare. Samordnaren har övergripande kontroll över dagens produktion och över maskinerna, och 

rapporterar produktionsärenden till produktionschefen. Bland bemanningen finns även tre 

kvalitetssamordnare, vilka driver kvalitetssäkringsarbetet vid linjen: bland annat godkänner och 

registrerar de kasseringsärenden och rapporterar kvalitetsärenden mellan verkstadens kvalitetstekniker 

och operatörer. De anordnar även kvalitetscirklar i syfte att granska och förbättra linjens kvalitet, och 

ansvarar för att rapportera veckovisa kvalitetsrapporter till produktionschefen via en dagbok. I denna 

antecknar samordnarna dagliga avvikelser och anmärkningar. 

 

Kvalitetssäkringsarbetet genomsyras från strategisk till operationell nivå: arbetsplatserna är städade och 

organiserade. Vid linan finns kvalitetstavlor med bland annat städ- och underhållschema för att säkra 

kvaliteten. Underhåll görs på flera nivåer: 

 Operatörsunderhåll innefattar rengöring och inspektion av avtagbara och fasta delar 

tillhörandemaskiner på linjen. Den görs beroende på sort, från varje till var fjärde vecka. 

 Mer omfattande underhåll görs av en extern grupp: maskindelar tas ur produktionen för att till 

exempel lagas, kalibreras eller slipas.  

 

Standardiserade dokument för såväl underhåll, arbetsbeskrivningar och felhantering styr 

tillvägagångssättet vid arbete.  

4.2.3 Kvalitetsrapportering och kvalitetsbristkostnader 

Verkstaden mäter sin prestation genom följande nyckeltal: 

 DPD: jämför antal defekta produktermed antal levererade produkter. 

 Labor production: jämför producerade standardtimmar med totalt antal personaltimmar. 

 On-time delivery: anger den andel stator som levererats i tid. 

 Taktboard: jämför den lovade leveransen till kund mot utfall. 

 

Operatörerna på linan mäts efter produktiviteten. En visuell tavla mäter dagligen och veckovis utfall 

gentemot mål.  
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Ett utförligt registreringssystem som registrerar och följer upp den interna kvaliteten med dess 

kostnader finns idag endast på kassationer från linjen. Varje kasserad stator tilldelas av 

kvalitetssamordnaren en felkod, rangordnade under några huvudkoder. Kvalitetsteknikern 

sammanfattar statistik i en månatlig kassationsrapport och räknar om till kassationskostnader. 

 

Vissa lagningar rapporteras idag delvis: lagningskategorier rapporteras på ett särskilt förifyllt papper i 

verkstaden. Denna data omvandlas dock endast till en total justeringskostnad per månad, uppskattad 

efter den tid som den specifika lagningen beräknas kräva. 

 

Kvalitetsbristkostnader sammanställs månadsvis. Tabell 3 visar en sammanställning hämtad från 

kvalitetsrapporterna över perioden februari-maj 2014 av de rapporterade kassationskostnaderna och 

omarbetskostnaderna orsakade av linje 15 respektive verkstaden i sin helhet. (Kassationskostnader 

anges i procent av omsättningen från samma kostnadsställe och är beräknade enligt 

standardkostnadsmetoden på antal kasserade statorer. Omarbetskostnaderna beräknas efter 

rapporterad omarbetstid från lönerapporter). 

 
Tabell 3 Kostnader för omarbete 

 

 
Figur 13 Isberget. 

 

Som synes saknar linje 15 en egen rapportering av omarbetet. Kassationer kan beskrivas som toppen av 

ett isberg, med den så kallade dolda fabriken som grund. Isberget illustreras ovan i Figur 13. 

  

L15 verkstad L15 verkstad

feb 0,78% 0,38% 0,70%

mar 0,70% 0,46% 0,64%

apr 0,75% 0,46% 0,68%

maj 0,76% 0,40% 0,67%

sept 0,78% 0,46% 0,83%

kassvärde just.kostnader
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5.RESULTAT OCH ANALYS 

Detta kapitel inleds med resultaten. Först beskrivs och analyseras linan med visuella verktyg, från ett 

översiktligt till ett detaljerat plan: det börjar med en processkarta över hela linjen, och slutar i en 

detaljerad beskrivning av arbetsmoment, sammanfattade i en FMEA. Därefter presenteras resultaten 

från den kvantitativa studien: frekvensstudie och tidsstudie. Resultaten analyseras sedan med en 

orsaksanalys sammanfattad i ett fiskbensdiagram. 

5.1. Nulägesanalys av linjen 

5.1.1 Produktflödet på linjen 

Produktflödet beskriver produktens progressiva uppbyggnad, och är en del av produktionsflödet som 

utöver detta består av informationsflödet och materialflödet. 

a. Processkarta 

Tillverkningen av en stator sker enligt processen i Figur 14. Den stegvisa tillverkningen äger rum på en 

rullande verktygsbana från spolning till bandagering, och är helt automatiserad på denna bana utom vid 

fasisolering/kopplingsstegen, som tas om hand av en operatör vid sin arbetsstation. Spårisolering, 

avsyning och impregnering sker utanför banan, då de utförs av operatörer vid separata stationer.  

 
Figur 14Flödesbeskrivnng av statortillverkningen. 
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1. Isolering av plåtpaket: Ett plåtpaket placeras av en operatör på en spårisoleringsmaskin, som för på 

isoleringspapper i plåtpaketets spår. Operatören placerar sedan plåtpaketet på en palett som rullar 

på en transportör. 

2. Spolning av koppartråd: Spolmaskinen spolar koppartråden i anslutning till en trådmatare på en 

verktygspalett, bestående av uppstickande lameller mellan vilka koppartråden förs på.  

3. Påförning av spårlock: Paletten förs vidare på verktygsbanan till spårlocksmaskinen, där spårlock 

trängs igenom den kopparinlindade verktygspaletten genom ”hål” i lamellerna.  

4. Idrag av koppartråd:Det isolerade plåtpaketet synkroniserasgenom ett datasystem med 

verktygspaletten, så att idragsmaskinen kan dra i koppar och spårlock på det isolerade plåtpaketet.  

5. Förformning:Plåtpaketet passerar sedan förformningsmaskinen, där kopparhärvan förformas genom 

att den trycks ut av ett formningsdorn som passerar genom plåtpaketet.  

6. Mellanformning: Härvan tillformas ytterligare vid mellanformningsmaskinen, som trycker ut den i 

mer fyrkantiga former. Detta sker med hjälp av yttre backar som trycker kopparn inåt, och inre 

backar som trycker kopparn utåt.  

7. Fasisolering: Plåtpaketet förs sedan vidare till en av sex arbetsstationer, där en operatör 

kvalitetskontrollerar och eventuellt fasisolerar paketet genom att fästa isoleringspapper på härvans 

insida.  

8. Påförning av idrag 2 (eventuellt 3): Plåtpaketet upprepar processen från spolning till 

mellanformning (steg 2-6), vilket innebär påförning av nästa idrag.  

9. Koppling: Då sista idraget är påfört kopplas statorn av operatören vid arbetsstationen, vilket bland 

annat innebär distättning av kabel och isolerslang. 

10. Slutformning: Idraget får sin slutliga form genom en slutformningspress, anpassad till statorns 

former. 

11. Bandagering:Kopparhärvorna bandageras med hjälp av en automatiserad symaskin, som sedan 

ställer av statorn från verktygsbanan, på en hylla.  

12. Avsyning och test: En operatör kvalitetskontrollerar sedan statorn vid en avsyningsstation och 

genomgår ett elektriskt test, efter vilket den lämnas vidare till nästa station för impregnering.  

b. Kvalitetskontroll före och under processen 

Tillverkningsprocessen utgår från ett plåtpaket som stegvis förädlas till en allt mer tekniskt avancerad 

komponent. Även om linan är utrustad med en test- och avsyningsbänk för kvalitetskontroll, befinner 

den sig vid slutet av denna och är därför en form av reaktiv snarare än proaktiv lösning. Även 

arbetsstationerna, där operatörerna kvalitetskontrollerar, befinner sig först efter fem automatiska steg i 

produktionen. Ett antal hjälpmedel finns därför till innan det att statorn når arbetsstationerna för att på 

så vis skapa förutsättningar för en godkänd produktion.  

 Innan en ny order startas har samordnaren ett tillfälle att kvalitetskontrollera underhållet på 

maskiner, delar och material i olika utsträckning. Vid ett familjeställ byts till exempel flera delar 

ut; vid variantställ byts ofta tråd varför denna kan kontrolleras. Samordnaren mäter resistansen 

på den första spolningenoch granskar de fem första spolningarna (steg 2) visuellt innan en order 

godkänns för automatisk körning. Även det första idraget (steg 4) kontrolleras. Ett antal olika 

parametrar går att ställa in via en dator vid avvikande kvalitet. 
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 Under en order kontrollerar operatören vid spårisoleringsmaskinen (steg 1) kvaliteten på 

plåtpaketet. Samordnaren kontrollerar produktionen i sin helhet genom bland annat feedback 

från övriga operatörer. Operatörer vid arbetsstationen och avsyningen kontrollerar samtliga 

statorer. Samtliga maskiner är utrustade med kontrollsystem för produktionsproblem. 

 

Figur 15 sammanfattar kontrollprocessen under statortillverkningen, och åskådliggör hur samordnarens 

roll är avgörande för att skapa förutsättningarna för en godkänd produktion, samt hur operatörerna vid 

arbetsstationerna i praktiken är de viktigaste för upptäckten av produktionsfel under processens gång 

och för återkoppling till samordnaren.  

 
Figur 15 Illustration av kvalitetskontrollpunkter på linan. 

c. Ställändringar  

Det breda utbudet på linjen möjliggörs genom ställändringar. De manuella ändringarna görs genom att 

växla löstagbara delar på maskinerna, medan de datorstyrda ändringarna görs automatiskt eller via 

kommando. Det är samordnaren som styr över samtliga ställändringar.  

 

Bland datorstyrda ändringar återfinns bland annat spolmaskinens spolprogram, idragmaskinens 

idragningskraft, byte av pressverktyg med annan diameter hos för-, mellan- och 

slutformningsmaskinerna.Symaskinen är utrustad med sensor som, då den är aktiverad, känner av 

längden på statorn med mera.  

 

Bland manuella ändringar bör nämnas: 

 För varje statorvariant används specifikt material såsom rör, slangar och kopplar. Alla detaljer 

och instruktioner finns i en operationsbeskrivning, som operatören följer för varje stator. 

 Ändring av innerdiameter på stator kräver följande: spårisoleringsmaskin behöver ny 

isoleringsverktyg och papper, spolningsmaskin behöver ställas om med nya verktygspaletter och 

spolmall, idragningsmaskin och spårlocksmaskin behöver andra idrags- respektive 

spårlocksverktyg (och ibland spårlockspapper). Symaskinen behöver utrustas med en annan 

plattstorlek, och syställets position justeras. Detta sköter samordnaren. Vid arbetsstationerna 

behöver operatörerna ändra stoppbit och rulle. 

 Ändring av längd på stator kräver pappersbyte vid spårisoleringsmaskinen och sensorn på 

symaskinen sätts på eller av, beroende på typ av stator. 

typ av kontroll spolning spârlock idrag förformn. mellanformn. arbetsstn slutformning avsyning

visuell 5 första/serie första/serie första/serie alla alla

teknisk
resistans pâ 

första/serie

resistans pâ 

alla

resistans/ 

isolation pâ alla

"jidoka" ja ja ja ja ja operatörer ja operatörer
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 Ändring av spänning på en stator kan kräva byte till koppartråd av annan diameter, samt ibland 

ändra idragsmaskinen. 

 

De manuella justeringar som krävs av byte mellan de olika ställen sammanfattas iTabell 4. Detta ger en 

bättre insikt i att produktionsomständigheter varierar i tiden med avseende på när en stator produceras. 

 
Tabell 4 Ställ och ändringar 

 

5.1.2 Justering, lagning och kassationer-definition och analys ur ett lean perspektiv 

Omarbete är en form av aktivitet som resultatav en defekt. Figur 16 tydliggör kopplingen mellan en 

defekt och det omarbete som uppstår. 

 
Figur 16 Defekt och omarbete. 

 

Omarbete innefattar en bred mängd av aktiviteter, som varierar i omfattning och allvarsgrad. En 

uppdelning av dessa aktiviteter i kategorier kan därför vara lämplig. I denna studie skiljs justeringar, 

lagningar, rivningar och ombandageringaråt.  

 Justeringar definieras som en mindre korrigering, som utförs på plats med eller utan ett verktyg. 

Det är en mild grad av lagning.  

 Lagningar: vid avsyningsstationen innebär begreppet lagning att statorn måste förflyttas från 

arbetsbänken för att lagas. Lagningarna innebär ofta att bandageringen måste klippas upp för 

att reparera skadan, och därmed behöver statorn senare ombandageras. Med andra ord är 

lagningar en hårdare form av justering. 

 Rivningar är en lagning som sker vid arbetsstationerna, och innebär att operatörerna river upp 

ett helt idrag med koppartråd. Statorn körs därefter om på linan ett varv för att få ett nytt idrag 

påfört. De är med andra ord en hårdare variant av lagning. 

familjeställ gruppställ variantställ

verktygsbana plattor

spårisolering isoleringsplatta+ stands
papper, 

plåtpaket

spolmaskin verktygspallett, spolmall
tråd, 

spolprogram

spårlocksmaskin
spårlocksverktyg, papper 

(?)

idragsmaskin idragsverktyg

förformning formningsdon*

mellanformning formningsdon*

arbetsstation stoppbit, rulle, material material material

slutformning formningsdon*

bandagering
plattor, position på 

maskin
sensor på/av
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 Ombandageringar är ett omarbete som resulterar av en lagning där bandageringen slitits upp 

(eller när symaskinen sytt fel), och är därmed bundet till lagningarna. Statorer kan dock 

ombandageras av andra skäl än av lagningar.  

 

Figur 17 redogör en uppdelning av omarbete i kategorier samt en rangordning av dessa i vilken ordning 

de utförs när ett fel uppstår. 

 

 
Figur 17 Omarbeten och prioriteringsordning 

 

Tabell 5 visar en uppdelning av aktiviteterna på linan efter tillförning av värdeökning. 

Kvalitetskontrollenutgör en hjälpaktivitet, medan omarbetet är en icke-värdeökande aktivitet. 

 
Tabell 5 Värdeökande aktiviteter 

 
 

Muda, mura och muri sammanhängande: en typ av kategori medför ofta en annan. Till exempel kan en 

lagning medföra en form av onödig rörelse då operatören måste gå och hämta ett verktyg eller förflytta 

produkten. Övrigt slöseri som hör till olika former av omarbeten beskrivs nedan. De beror dels på var 

under processen som felet upptäcks eller lagas, dels på typ av fel. 

 

Vid arbetsstationerna sitter operatörerna med lagningsutrustning, varför all justering, lagning och 

kassation sker på plats. Ibland är lagning inte möjlig, till exempel då en härva är helt trasslig. Då kan 

operatören riva ur all koppartråd ur plåtpaketet och föra statorn ett nytt varv på bandet för idragning av 

ny koppartråd. I det fallet att en stator behöver kasseras helt, skickar operatören tillbaka statorn på 

bandet efter att ha registrerat kassationen på datorn och en ny stator sätts automatiskt på tillverkning 

under förutsättning att samma sort fortfarande körs.  

Vid avsyningsstationen krävs däremot mer mobilitet hos operatörerna, och den består av två delar:  

 En avsyningsbänk där statorn kontrolleras visuellt och mekaniskt. 

 En testbänk där isolations- och resistansmätning görs innan statorn skickas vidare till 

impregnering. 

Värde-ökande aktiviteter Hjälpaktiviteter
Icke-värde ökande 

aktiviteter

ställändringar lagningar
ombandageringar

underhåll justeringar

städning kasseringar /rivningar

inspektion/kontroller transporter

väntetid 

pauser/byten/ möten

hämta/leta efter material

rapportering av kass

onödiga rörelser i arbetet

operationer vid 

produktfklödet: påförning 

av spårisolering/ spårlock, 

spolning, idrag, 

för/mellan/slutformning, 

fasisolering/koppling, 

bandagering
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Figur 18 föreställer en schematisk skiss av arbetsplatsen vid avsyningsstationen. Det normala flödet vid 

en felfri stator åskådliggörs av de gröna pilarna. 

 
Figur 18 Flöde vid felfri stator. 

 

När ett mindre fel upptäcks på en stator vid avsyningsbänken repareras det omedelbart på plats med 

händerna eller med enkla verktyg (detta kallas justering). Vid mer komplicerade fel (lagningar) klipps 

bandagageringen upp och lagningen genomförs istället på en separat lagningsbänk efter vilket statorn 

ombandageras vid behov och omkontrolleras på nytt.  

 

I fallbeskrivningen nämndes att lagningar som sker vid avsyningsbänken rapporteras via ett 

kontrollblad.Lagningar rapporteras förutom med avseende på felkategori (typ av defekt) även med 

avseende på subkategorierna övrigt, isolationsfel och resistansfel.  

 Övrigt grupperar fel som upptäcks vid avsyningsbänken, innan test. Statorn lagas direkt på 

lagningsbänken. 

 Isolationsfel grupperar fel som lagas till följd av ett avvikande isolationsvärde vid teststationen. 

Defekten lokaliseras först vid en så kallad brännstation, innan det lagas vid lagningsbänken. 

 Resistansfelgrupperar fel som lagas till följd av ett avvikande resistansvärde vid teststationen. 

Statorn undersöks direkt vid lagningsbänken. 

 

Dessa tre subkategorier är egentligen inga fel (alltså defekter) i sig utan benämner den effekt 

(isolationsfel, resistansfel) som ett fel skapar. Effekten genererar i sin tur utöver omarbetet lagning en 

viktig del slöseri i form av onödiga rörelser. För att åskådliggöra detta sammanfattas de extra rörelserna 

som följer ett avvikande isolationsvärde vid det elektriska testet, i Figur 19: 

1. Statorn ställs på en vagn. 

2. Vagnen körs till en brännstation, där statorns fel identifieras. 

3. Vagnen körs tillbaka. 

4. Statorn överförs till en bänk, där den lagas. 
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5. och6. Statorn avsynas och resistans mäts på nytt. 

7. Statorn ställs på en vagn och körs till symaskinen för ombandagering (8). 

9. och 10. Statorn avsynas på nytt och lagras för impregnering. 

 
Figur 19 Flöde vid isolationsfel. 

 

En analys av lagningskontrollbladet möjliggjorde en indelning av kategorierna efter de onödiga rörelser 

de genererar, se Figur 20. 

 
Figur 20 Flöde per lagningstyp. 
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5.1.3. Kvalitetskontroll på linjen- från krav till åtgärd 

I följande avsnitt förklaras mer ingående de kvalitetskriterier som en stator skall uppfylla följt av de 

arbetsmoment som operatörerna därmed utför. 

a. Kvalitetskrav vid arbetsstationer och avsyningsstation  

En stator skall: 

 Vara visuellt tillfredställande: koppartrådar ska ligga i rätt spår, inga trådar eller andra 

komponenter ska vara skadade/klämda, rätt material skall vara använt på rätt ställe osv. 

 Följa standarden för luft- och krypavstånd, som definierar det kortaste avståndet mellan två 

delar med olika spänning separerade av luft respektive av ett isolerande material. Detta varierar 

mellan statorer och förklaras av avanceradelektronik som utelämnas i detta arbete. De kritiska 

punkterna för att uppnå detta är att det är exempelvisrätt avstånd mellan kopparhärvor eller 

härvben (den raka delen av kopparhärvan som ligger närmast toppen av plåtpaketet), eller rätt 

insättning av isolermaterial (spårisolering, spårlock, fasisolering).Figur 21 illustrerar olika 

måttkrav som standarden genererar. I figuren finns sex stycken härvben. 

 Ha rätt dimensioner på härvan, då statorn senare ska sammansättas med rotorn där 

toleranskraven är höga. 

 Vara godkänd vid resistans- och isolationsmätningen.  

 
Figur 21 Luft- och krypavståndet [35] 

b. Kvalitetskontroll vid asyning och arbetsstationer 

Kvalitetskontroll vid arbetsstationer sker dels visuellt, men även genom en resistansmätning efter att 

operatören har satt dit uttagsledare (kablar). Den visuella kontrollen är ett viktigt förebyggande steg. 

Här kan operatören korrigera fel, bland annat forma tillrätta kopparhärvan för att undvika klämskador 

vid slutformningspressen eller för att göra plats till nästa idrag av koppartråd.  

 

Största delen av det normala arbetet vid avsyningsbänken består av kvalitetskontroll. Endast ett fåtal 

slutsteg tillhör den värdetillförande delen. Då avsyningsbänken är sista plats för kontroll är kontrollen 

mer rigorös än vid arbetsstationerna: exakta mått kontrolleras, förutom med upplärda ögon, med hjälp 

av en tolk, ett krokformat verktyg som förs kring härvan. Imminent korrigering av felaktiga mått görs 

genom att banka med en hammare, töja med en pryl, syl utan vass spets, eller justera spårlock med 

händer och tång.  
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c. CTQ-träd 

Kvalitetskraven kunde kopplas till ett antal CTQ-specifikationer som låg till grund för de felkategorier 

som användes i kontrollbladen. Ett CTQ-träd säkerställde därmed att felkategorier hade en koppling till 

kraven för att uppnå kundtillfredsställelse. Figur 22illustrerar denna koppling med avseende på några 

utvalda parameterar. 

 
Figur 22 Generellt CTQ-träd för defektfri stator 

5.2. Kvantitativ studie av omarbeten 

Nedan följer en redogörelse före resultaten tillsammans med en analys. Upplägget lyder enligt följande: 

 Först beskrivs utformning av kontrollblad. 

 Därefter sammanfattas resultaten med olika kvantitativa verktyg. 

 Processens stabilitet diskuteras genom att analysera repeterbarheten på flera tidsperioder. 

 Tidsstudien sammanfattas. 

 En orsaksanalys genomförs med bland annat fiskbensdiagram. 

5.2.1 Utformning av kontrollblad för frekvensstudierna 

a. Typ av data 

Frekvensstudien syftar till att undersöka olika fel hos olika statortyper i tiden, med andra ord ska 

resultaten kunna läsas som att statortypen A hade X % av defekttyp B under körningen C. Därmed 

utformades kontrollbladet så att typ av defekt framstod som kategorier. 

b. Konceptuell data 

Då tillverkningen av statorer innebär många delsteg, varianter och operatörer, finns det många 

omständigheter (den konceptuella datan) att ta hänsyn till vid produktionen. Konceptuell data som 

samlades in var: datum, tid (för arbetsstationer), operatörsnamn, statorvariant. Ett papper innehållande 

produktionsplanering (kommande produktion i sort, antal, ordning) erhölls även av en logistiker på 
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verkstaden. Detta gjorde att körningen kunde positioneras. Status på underhåll av olika maskindelar 

noterades även från underhållsloggar. 

c. Urval av statorer 

I studien betraktades i första hand de 10 mest producerade statorvarianterna år 2013, som rangordnas i 

Tabell 6. För enkelhetens skull benäms de mest producerade statorvarianterna i löpande texten 

forsättningsvis efter produktionsvolymen. Den mest producerade varianten blir ”stator 1” och så vidare. 

Som synes står de 5 mest producerade statorerna för nästan hälften av produktionsvolymen. 

 
Tabell 6”Topp 10” år 2013 

 

d. Val av mätbara egenskaper: felkategorier 

En felkategori skapades utifrån följande kriterier: 

 Förekomst: en kategori bedöms förekomma i arbetet. 

 Tydlighet: en kategori benämns genom att kortfattat och tydligt beskriva ett omarbete som 

återkopplas till ett specifikt fel, eller genom att direkt benämna felet. 

 Spårbarhet: en kategori ska gå att spåra till specifika orsaker.  

 

Kategorierna med förklaring och orsakskategori finns i Bilaga 3.  

e. Design av kontrollblad 

Kontrollbladet vid arbetsstationerna utformades så att man fyllde i en rad per stator, i kronologisk 
ordning. Kontrollbladen till avsyningen konstruerades som ett vanligt kontrollblad. Bägge kontrollbladen 
finns i Bilaga 4 och   

statorvariant
andel av total 

volym 2013

kumulativ 

Procent

Stator 1 20,6% 20,6%

Stator 2 9,7% 30,4%

Stator 3 8,9% 39,2%

Stator 4 4,8% 44,0%

Stator 5 3,7% 47,7%

Stator 6 3,5% 51,2%

Stator 7 3,4% 54,6%

Stator 8 3,4% 58,0%

Stator 9 3,3% 61,2%

Stator 10 3,2% 64,5%
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Bilaga 5. Instruktioner till operatörerna bifogas också i Bilaga 6 och Bilaga 7. 

f. Kontrollblad för ombandagering och lagningar 

Ett enklare kontrollblad för ombandageringar uppdelade i olika orsakskategorier skapades under 

mätning 1. Det bifogas i Bilaga 8. 

5.2.2 Frekvensstudie: resultat 

a. Skillnader mellan mätning 1 och mätning 2 

Förutom skillnader i urval, finns ett antal nämnvärda skillnader mellan mätning 1 och mätning 2. 

 

 Kontrollblad: För att öka tydligheten ändrades”trasiga trådar” till”trasiga/skadade uttag” vid 

arbetsstationerna. Felkategorier med hög frekvens undermätning 1 (50 % eller mer) som 

förekom hos alla statorer och som av tillfrågade operatörer bedömdes ”alltid ingå” togs bort 

eller fördjupades inför mätning 2 för att underlätta arbetet för operatörerna. Därmed 

formulerades ”forma härvan” om till ”trasslig härva” vid arbetsstationerna; ”banka (knölar i 

krysset)”, ”klippa sytråd, ”fixa knuten” och ”forma härva med pryl” togs bort från 

avsyningskontrollbladet. ”banka (för hög härva)” och ”banka (för tjock härva)” togs också bort. 

 Mänskliga faktorer: under mätning 2 var operatörerna utsatta för större press än under 

mätning 1. Dessutom fanns ett flertal nyanställda under upplärning på linjen. Förhållandena för 

kvalitetsförbättringsprojekt upplevdes som mer komplicerade jämfört med under mätning 1. 

b.Fördelning mellan olika omarbetstyper under mätning 1 

Under följande avsnitt antas ett genomsnitt av 240 tillverkade statorer/arbetsdag. 

 

Kontrollbladet vid symaskinen för perioden 7-21 maj rapporterades 212 ombandageringar vid 

symaskinen, med ungefär lika fördelning mellan de tre underkategorierna ”symaskin har tappat tråd”, 

”lagning” och ”orderbyte. Då perioden innefattar elva arbetsdagar, motsvarar detta cirka 0,080 

ombandageringar/tillverkad stator (8 %). 

 

I kontrollbladet med lagningar rapporterades under perioden 7-19 maj (motsvarande 9 arbetsdagar) 95 

lagningar (vilket motsvarar 0,044 lagningar/ tillverkad stator, 4,4 %) varav 24 resistansfel (1,1 %), 30 

isolationsfel (1,4 %) och41 övriga fel (1,9 %). Detaljerade felkategorier framstår i Tabell 7. 

 
Tabell 7 Antal fel per kategori under 7-19 maj 2014 

 
 

Vid arbetsstationerna kryssades under mätning 1 1860 felkategorier på 1503 idrag, vilket motsvarar 1,24 

fel/idrag d.v.s. i snitt 2,5 felkategorier per stator. I kontrollbladen vid avsyningen kryssades 2486 
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kategorier fördelade på 603 statorer, vilket motsvarar 4,12 kategorier per stator. Det är dock inte 

förvånande att avsyningen ger högst utfall, eftersom kontrollbladet innehåller obligatoriska 

kontrollmoment. 

c. Frekvensfördelning vid arbetsstationer  

Figur 23 är ett rangordnat stapeldiagram över de mest förekommande felkategorierna vid 

arbetsstationerna för mätning 1, beräknat på två sätt: de fem största kategorierna är beräknade genom 

att endast betrakta de fem mest producerade statorerna (se Tabell 6) och ge en mer förekommande 

stator en större tyngd i resultatet genom att lägga in ett index; per sortär beräknat genom medelvärdet 

av medelvärdena av i studien ingående statortyper, d.v.s. alla ingående statortyper spelar in lika mycket. 

Dessutom visas ett 100 % stapeldiagram över de mest förekommande kategorierna, fördelat per 

statorsort. 

 

 
Figur 23 Paretodiagram över frekvensfördelning per felkategori vid arbetsstationer under mätning 1. 

 

Resultatet visade två utstickare: ”forma härvan” (cirka 50 %) och ”tråd utanför spårlock” (22-45 % 

beroende på beräkningssätt). ”Förskjutna spårlock”, ”tejpen lossnat” och ”klämda trådar” fick också en 

viss betydelse medan de andra kategorierna var sällsynta. Tydlig är att kategorin ”forma härvan” 

förekommer generellt hos samtliga statortyper, medan ”tråd utanför spårlock” och ”förskjutna spårlock” 

verkar kunna kopplas till framför allt vissa statorer.  

 

Före mätning 2 analyserades och modifierades mätning 1 i syfte att iterativt förbättra mätprocessen. 

Eftersom kategorin”forma härvan” hade hög förekomst hos samtliga statortyper, undersöktes om den 

kunde göras mer specifik. Efter samtal med operatörer visade de sig att det fanns fyra tolkningar för 

kategorin: 

1. Härvpaketet var trassligt/trådar stack ut. 

2. Härvpaketet vid första idraget trycktes ut i förebyggande syfte för att ge plats åt nästa idrag. 



49 

3. Härvpaketet på de stora statorernabankades till i fröebyggande syfte för att få ut statorn ur 

arbetsstationen. 

4. Härvpaketet låg nära plåtpaketet och trycktes upp för att kunna tejpa. 

 

De tre sistnämnda kategorierna kunde kopplas till operatörernas vanemönster, med förebyggande 

arbete eller hjälpmoment för att underlätta för dem. Då dessa moment inte direkt angav defekter, 

bestämdes att endast fortsätta att fokusera på den första tolkningen ”trasslig härva”. Utöver detta 

formulerades kategorin ”klämda kablar” om till ”trasiga/skadade uttag” för att öka tydligheten. 

 

Figur 24 föreställer samma som Figur 23, fast under mätning 2.  

 
Figur 24 Paretodiagram över frekvensfördelning per felkategori vid arbetsstationer under mätning 2. 

 

Mätning 2 visade samma mönster som mätning 1: vid första anblick på Figur 24 finns, liksom i mätning 1, 

några kategorier som är betydligt större än de andra: ”tråd utanför spårlock” (25 %) och ”förskjutna 

spårlock” (10 %) är återigen mest förekommande och ojämnt fördelade mellan statortyper. Kategorin 

”trasiga/skadade uttag” (en omformulering av ”klämda trådar”) förekom också men sjönk till ca 5 %, i 

nivå med flera andra kategorier. Då kategorin ”forma härvan” omformulerats till ”trasslig härva”, 

minskade denna kraftigt i frekvens. Kategorin ”uppflikta tänder” ökade dock jämfört med mätning 1. 

d. Stratifierad frekvensfördelning vid arbetsstationer 

Figur 25 visar en stratifiering av resultaten vid arbetsstationerna under mätning 1 med avseende på 

familj. Beteckningen ”xx” i till exempel ”15-xx-2” anger alla analyserade statorer med längd 15 cm och 2 

poler. 
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Figur 25 Stratifierat stapeldiagram över felfördelning för mätning 1 vid arbetsstationerna. 

 

Figuren visar att felfrekvensen varierar kraftigt beroende på statorfamilj, och även vilket idrag som 

avses. Familjen 15-XX-2 visar till exempel generellt en mångfald av feltyper, medan 15-XX-4 drabbats av 

färre men frekventa problem. Vidare kan variationerna inom en och samma familj vara stora eller väldigt 

små. Detta redovisas iBilaga 13.  

e.Frekvensfördelning vid avsyningen 

Figur 26 föreställer resultaten vid avsyningen under mätning 1. 
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Figur 26 Paretodiagram över felfördelning vid avsyningen under mätning 1. 

 

Till skillnad från arbetsstationerna finns det ett antal felkategorier som förekommer relativt ofta: åtta 

kategorier har en genomsnittlig frekvens på minst 20 %, efter vilket frekvensen avtar rejält. Kategorin 

”knölar i krysset” har en förekomst på ca 80 %. Stapeldiagrammet i Figur 26 visar att de mest 

förekommande kategorierna även förekommer relativt jämnt fördelat på statorsorter.  

Figur 27 föreställer frekvensfördelningen under mätning 2 vid avsyningen. Observera att endast några 

kategorier utvaldes för mätning 2 vid avsyningen. 

 

 
Figur 27 Paretodiagram över felfördelning vid avsyningen under mätning 2. 
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Mätning 2 visar återigen att kategorin ”spårlock förskjutet” får en frekvens på över 30 %. ”Uppflikta 

tänder” har dock ökat avsevärt jämfört med mätning 1. 

5.2.3 Reperterbarhet och stabilitet 

b. Visualisering ur ett tidsperspektiv 

Figur 28 visar den genomsnittliga dagliga felfrekvenseni arbetsstationerna under en vecka av mätning 1. 

 
Figur 28 Genomsnittlig daglig felfrekvens. 

 

Det är tydligt att det finns en variation mellan dagarna som tyder på en instabil process. Denna variation 

kan delvis förklaras av att det finns ett samband mellan statorvariant och felantal. Genom att beräkna 

genomsnittligt antal felkategorier per statortyp, kunde det noteras att det varierade mellan 0,42 och 

1,72. 

 

Vidare analyserades variationerna inom en dag. Figur 29 utgör en tidsaxel av felförekomst vid 

arbetsstationerna under en dag. De röda vertikala strecken anges av ställändringar. 

 

 
Figur 29 Felregistreringar per kategori under en arbetsdag. 
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Här ser vi tydligt att övergången från stator 15-14-2 12 till 15-10-4 62 markeras av en plötslig ökning av 

kategorin "tråd utanför spårlock", men det kan också konstateras att det inom en statorvariant 

förekommer variationer i tiden under en körning. 

c. Stabilitet under en körning av samma sort 

I detta avsnitt undersöks processens stabilitet under en och samma körning. Figur 30 föreställer en 

tidsplot över det genomnittliga antalet fel per stator och timme under en serie med Stator 2. 

Statortillverkningen startade cirka kl 13 en vardag och pågick i ett dygn under mätning 2. Som synes 

förekommer betydande variationer: kl 23:00 förekommer en peak på drygt 1,2 fel per stator. Under 

natten är den registrerade felfrekvensen större än under dagen.   

 
Figur 30 Antal fel per stator och timme för stator 2 under en hel serie 

d. Repeterbarhet: jämförelse mellan mätning 1 och mätning 2 

Repeterbarhet mellan mätning 1 och mätning 2 testades med avseende på de två mest producerade 

statorvarianterna (Stator 1 och Stator 2) vid arbetsstationerna. Figur 31 presenterar ett jämförande 

stapeldiagram för de båda statorerna, där förekommande felkategorier jämförs. 
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Figur 31 Repeterbarhet vid arbetsstationerna mellan mätning 1och mätning 2 för Stator 1 och Stator 2. 

 

Frekvensstudien genomfördes på Stator 1 med lika storleksurval och frekvens under mätning 1 och 

mätning 2: de 40 första respektive 40 sista på en serie av 280 exemplar. För Stator 2 skiljer sig dock 

urvalsstorleken: för mätning 2 är den dubbelt så stor som i mätning 1. Figur 31 visar att mätning 1 och 

mätning 2 visar ungefär lika resultat för Stator 1 i princip samma kategorier förekommer på bägge 

mätningarna, men med något skiljande frekvens. Däremot finns en större variation mellan mätning 1 

och mätning 2 för Stator 2 kategorin ”uppfläkta tänder” uppvisar 25 % under mätning 2 men är 

obefintlig under mätning 1. I övrigt är resultaten jämförbara. 

Man kan alltså observera vissa mönster med återkommande fel hos en viss statortyp, samt variationer 

därtill. 

5.2.4 Tidsstudie: urval och resultat 

a. Tidsfördelning och total tidsåtgång 

Eftersom olika operatörer arbetar olika (snabbhet, handgrepp osv), valdes tre personer A,B och C ut för 

att delta vid tidsstudien. Vid avsyningen deltog alla tre, vid arbetsstationerna mättes tiden för en 

operatör. Tiden mättes på 10 statorer per person på Stator 1. 

 

Den totala genomsnittliga tidsfördelningen vid arbetsstationer sammanfattas i Figur 32, indelat i idrag 1 

(fasisoleringssteget) och idrag 2 (kopplingssteget). 
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Figur 32 Tidsfördelning vid arbetsstationerna för Stator 1, operator A. 

 

”kablar” och ”tejpa” föreställer värdeökande aktiviteter. De utgör 70 % av tiden vid idrag1 och 60 % av 

tiden vid idrag 2. De icke-värdeökande aktiviteter utgör drygt 25 % av tiden vid bägge idragen. Den 

totala genomsnittliga tidsåtgången vid idrag 1 och idrag 2 var cirka 140 respektive 600 sekunder. Alltså 

tog idrag 2 cirka fyra gånger mer tid än idrag 1. Detta innebär att avsevärt mer tid ägnas både åt 

värdeökande aktiviteter och omarbete vid idrag2.  

 

Den genomsnittliga tidsfördelningen vid avsyningen för två av operatörerna presenteras i Figur 33.  

 
Figur 33 Tidsfördelning vid avsyningen för Stator 1 per operatör. 

 

Den genomsnittliga tiden för avsyning var drygt två minuter per stator, och ungefär lika fördelat bland 

operatörerna. Som synes råder variationer mellan kategorierna: Operatör A lade till exempel mer tid än 

operatör C på att banka knölar. 

b. Tidsåtgång per kategori 

För att få en uppfattning av tidsåtgång per aktivitet och felkategori, räckte det inte att begränsa sig till  

Stator 1, då denna inte möteralla felkategorier. En utvidgad datainsamling utgörande gjordes därför på  

två andra statorvarianter. 
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Tabellerna ovan sammanfattar den genomsnittliga tidsåtgången per kategori vid arbetsstationer och 

avsyning (de gröna kategorierna utgör värdeökande aktiviteter, de orange är hjälpaktiviteter och de 

röda är omarbete). Kategorin ”övrigt” innefattar all tid som inte klassas under någon av andra 

kategorierna. Till denna hör transporter, framplockning av verktyg, och andra moment som 

observatören inte kunde urskilja. 

 

Mest tidsåtgång vid arbetsstationerna utgörs av värdeökande moment. För avsyningen är den 

obestämda kategorin ”övrigt” störst, följd av en rad omarbeteskategorier. Det kan konstateras att 

standardavvikelsen per kategori är hög för samtliga mätningar. 

c. Tidsåtgång åt lagningar 

En genomgång tillsammans med en operatör utförande åtgärder före och efter lagningar gav följande 

resultat:  

 
Figur 34 Tidsåtgång åt transporter och delsteg före och efter lagningar 

 

Därmed kunde tidsåtgång per lagningskategori uträknas:  

 ombandagering = 155s. 

 isolationsfel utan ombandagering = lagningstid + 255 s. 

 resistansfel utan ombandagering = lagningstid +80 s. 

 övrigt fel utan ombandagering = lagningstid +30 s. 

Lagningstid erhölls genom att operatörer antecknade lagningstiden på lagningspapperet. Beroende på 

typ av lagning antecknades mellan 10 och 15 minuter, varför en avrundning till ett medelvärde på 12,5 

min kan göras. 

5.2.5 Sammanfattning 

Genom att använda frekvensstudien och tidsstudien på denna, kan en generell tidsbedömning 

göras.Tabell 8 sammanfattar den genomsnittliga tidsåtgången per stator åt olika typer av lagning, där 

den procentuella fördelningen erhölls från resultaten i mätning 1.  
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Tabell 8 Genomsnittligtidsåtgång åt lagning per stator 

Kategori Medel 

M1 

Tid/st 

(s) 

Total tid (s) 

Isolation 1,4 % 1005 14,07 

Resistans 1,1 % 830 9,13 

Övrigt 1,9 % 780 14,82 

Ombandagering (lagning) 2,6 % 155 4,1 

  Summa 42,12 s 

 

Tabell 9 bedömer genomsnittlig tidsåtgång per stator per omarbete. Eftersom en stator i regel har två 

idrag och förs två varv på banan, summeras mätning 1 och mätning 2 för att få ett medelvärde per 

stator.Det hål som finns i tabellen under tidsåtgången förklaras av att felkategorin inte förekom under 

tidsstudien. Tabell 10 representerar samma sak, men vid avsyningen. 

 
Tabell 9 Sammanfattning frekvens ochtidsåtgång vid 
arbetsstation per stator 

 

Tabell 10 Sammanfattning frekvens och tidsåtgång vid 
avsyningen per stator 

 
Ur tabellerna ovan kan det konstateras att kategorierna ”forma härvan” och ”knölar i krysset” har en 

tydlig överrepresentation i frekvens. Med hänsyn till tiden utgör dock lagningar det största omarbetet. 

Det kan konstateras att summering av omarbetstiden i avsyningen överstiger 50 sekunder per stator och 

överstiger alltså den genomsnittliga tiden för lagningar. 

Arbetsstation
medel 

M1+M2

tid/st 

(s)

total tid 

(s)

forma härvan 49% 11 5,3

tråd utanför spårlock 27% 19 5,1

spårlock förskjutet 13% 14 1,8

trasiga/skadade uttag 7% 0,0

tråd i fel spår 5% 70 3,7

tejpen lossnat 5% 0,0

leta efter uttag 4% 22 0,9

uppfläkta tänder 4% 0,0

vikt fasisolering 2% 17 0,4

rivning 2% 300 5,3

trådbrott 1% 0,0

vikt spårisolering 1% 0,0

spårlock vikt/trasig 1% 0,0

kablar felkopplade 1% 0,0

Avsyning
medel 

M1,M2

tid/st 

(s)

total tid 

(s)

knölar i krysset (B-sida) 82% 24 19,5

klippa sytråd 57% 0 0,0

knölar i krysset (K-sida) 50% 24 11,8

fixa knuten 45% 4 1,6

forma härva med pryl 40% 22 8,9

spårlock förskjutet 34% 15 4,9

för tjock härva (K-sida) 24% 8 1,8

för tjock härva (B-sida) 15% 8 1,1

för hög härva (K-sida) 13% 6 0,7

peta in lösa koppartrådar 13% 7 0,9

tråd utanför spårlock 11% 15 1,6

kablar felkopplade 7% 0,0

klippa fasisolering 7% 8 0,5

uppfläkta tänder 7% 0,0

peta in termokontakt 5% 0,0

tejpborttagning 3% 10 0,3

lacka 1% 9 0,1

rör täcker ej hylsa 1% 0,0

felsytt 1% 0,0
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5.3 Orsaksanalys 

5.3.1 FMEA 

För att få en detaljerad förståelse för arbetet krävdes förutom observationer att ställa sig kritisk: vilka 

steg finns i processen? Varför utförs de? Vad händer om de görs fel? FMEA utgör därför ett utmärkt 

arbetssätt att beskriva processen vid arbetsstationer och avsyningsbänk på.  

a. Vid arbetsstationer 

Sammanfattad FMEA finns redovisad i  

Tabell 11. Hela FMEA finns i Bilaga 1. Här presenteras endast den del som hör till första 

kvalitetskontrollen vid arbetsstationerna. 
 
Tabell 11 FMEA för första kvalitetskontrollsteget vid arbetsstationerna 

 
 

Hur tabellen ska läsas exemplifieras här: 

 Vid kvalitetskontrollen ska man kontrollera att alla koppartrådar ligger innanför spårlocken. Om 

fel förekommer, d.v.s. om det finns koppartrådar utanför spårlocken (failure mode), är effekten 

senare att det blir trådbrott eller andra skador (failure effect). Därför ska lämplig korrigering 

göras, som är att dra in och ur spårlocket igen så att kopparn hamnar innanför (corrective 

action). Koppartrådar utanför spårlock beror generellt på idrag- eller spolmaskinen.  

 Vid beaktning av hela FMEA i Bilaga 1, kan man generellt konstatera att större del av arbetet vid 

arbetsstationerna består av värdeökande aktiviteter, framför allt vid kopplingsfasen (andra 

idraget). En annan anmärkning gäller orsak och verkan: första idraget inleds av en 

kvalitetskontroll vars felorsaker huvudsakligen är maskinellt relaterade. Därefter inleds 

handarbete som kan ge elektriska problem (isolation och resistansfel) om det inte görs på rätt 

sätt av operatören. Samma gäller vid andra idraget.  

b. Vid avsyningsbänken 

Hela FMEA finns i Bilaga 2. I Tabell 12 visas en fraktion av FMEA:n.  

 
Tabell 12 FMEA vid avsyning 

 

gör vad failure mode failure cause failure effects corrective actions F A D RPN

 koppartrådar innanför spårlocket  koppartrådar utanför spårlock idrag/spolmaskin trådbrott/övrigt  dra ur, in spårlocket  med tång 10 1 1 10

spårlock ligger rätt förskjutna spårlock idrag dimensionsfel rätta til l  med pincett/händer 5 1 1 5

härvpaketet ligger ej  fel
trasslig härva/ härvpaket ligger 

fel

spolmaskin/ 

mellanformning

klämskador/trådbrott i  pressen, 

mekaniska problem
forma härvan 10 10 1 100

tänder  inte uppflikta tänder uppflikta
spårisoleringsma

skin /annat
rätta til l  med pincett/händer 1 1 1 1

härvor/kablar l igger ej i  kryss härvor/kablar l igger i  kryss
spolmaskin/ 

mellanformning
dimensionsfel/klämda kablar 1 1 1 1

kv
al

it
et

sk
o

n
tr

o
ll

failure mode failure cause failure effect corrective actions F A D RPN

rätt kablar enl OB

operatör vid arbetsstn har satt på fel 

kablar
R/elfel

klipp upp bandage, byt, koppla om, sy 

om
1 5 1 5

kablar fixerade på härvändans topp operatör har fäst kablar fel dim.fel klipp upp, tejpa om, sy om 1 5 1 5

kablarna ej skadade
operatör har placerat kablar fel/ 

slutformningspress
R/elfel riva upp bandage, byt kablar, sy om 1 5 1 5

termokontakten syns ej igenom operatör har placerat termon fel elfel peta in 1 1 1 1

ka
b

la
r
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5.3.2Orsaksanalys av de mest förekommande kategorierna 

Nedan beskrivs tillvägagångssätt och resonemang vid de mest förekommande felkategorierna.”5-

varför”-metoden användes för att hitta grundorsaker. 

a. ”Knölar i krysset” 

Resultaten från mätning 1 visar att kategorin "banka (knölar i krysset)" är framstående oavsett statortyp. 

Att banka knölarna i krysset betyder att man med hjälp av en klubba plattar till nedre delen av 

härvbenet där två härvor korsas och bildar en knöl. Knölen ska elimineras för att tolken ska kunna 

passera fritt, d.v.s. av dimensionsbegränsningar. Figur 35 illustrerar en transversal delning av en stator 

(det gula föreställer härvan, de mörkgrå plåtpaketet) med en tolk (ljusgrå) som förs runt den (statorns 

innersida är åt väster, yttersidan åt höger). Att banka knölar i krysset utgör en korrigering av Δx. 

 

 
Figur 35 Stator med tolk. 

Tabell 13 Mätning av Δz 

 

 

Att kategorin har hög förekomst har andra konsekvenser utöver tidsförluster: bankningen sliter både på 

material och kropp, och kan leda till andra problem. Denna kategori är, liksom ett flertal andra, 

subjektiv: den bygger på operatörens uppfattning om situationen som leder till dess handling, att banka, 

men den bevisar inte att problemet faktiskt finns. Enligt flera operatörer bankas det generellt mer än 

det behövs, vilket i så fall betyder att resultaten från den kvantitativa studien inte reflekterar knölar i 

krysset, men enbart bankningen på grund av det uppfattade felet. Genom att tillämpa ”5 varför”-

metoden uppstod därmed två efterföljande frågeställningar: "varför uppstår många knölar i krysset?" 

och "varför bankar operatörerna i onödan?". 

 

På första frågan är svaret tekniskt betingat, då det är maskinerna som orsakar knölarna: 

mellanformningsmaskinen skapar knölar när den pressar härvan nedåt. På grund av mekaniska 

begränsningar klarar sedan slutformningsmaskinen inte av att trycka ut knölarna, då dess inre kolvar 

(som trycker ut härvan inifrån) inte når ner dit. Följdfrågan "varför trycks härvan ner så att knölarna 

skapas?" ställdes till produktionsteknikern: Pressningen är nödvändig för att dimensionen på härvan ska 

uppfyllas, d.v.s. för att tolken ska kunna passera fritt vid avsyningen. Tolken utgör därmed den slutliga 

fysiska begränsningen. För att undersöka möjliga förbättringspotentialer, mättes mellanrummet mellan 

tolken och kopparhärvan (Δz på Figur 35) på K-sida och B-sida på ett par statorvarianter. Resultaten 

K-sida
K-sida 

kabel
B-sida

15-14-2 13 14 4 4

14 8 3

11 4 4

13 9 4

10 3 4

15-10-4 62 4 0 4

4 0 4

3 0 6

2 1 5

4 0 4

Δz (mm)
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presenteras bredvid figuren och visar att det i vissa fall verkade finnas marginal för att pressa mindre 

hårt, eller att se över inställningar på idraget.  

 

I en efterföljande diskussion med produktionsteknikern visade det sig att frågan är betydligt mer 

komplicerad. Dels påverkas resultaten av underhåll och av maskinernas tillstånd, dels kräver 

omprogrammering av en parameter i tillverkningen vidare ändringar på resten av linan, för att uppfylla 

de många marginella kraven på statorn. Optimering av produktionsprocessen är en avancerad, 

kontinuerligt pågående uppgift. 

 

För att få svar på första frågan (varför operatörerna bankar i onödan) ställdes denna direkt till några 

godtyckliga operatörer. Vissa operatörer berättade att de bankar systematiskt, av vana, framför allt på 

vissa statorer där man förväntar sig att just det problemet ska uppstå. Varför man förväntar sig 

omarbete av vissa slag förklaras enkelt: felet uppstår ofta, och situationen upplevs som ett normalläge 

vars lösning är utom operatörernas förmåga att lösa själva. Åter till bankningen i onödan: flera 

operatörer använde sig av försiktighet: "när jag inte vet, bankar jag för säkerhets skull". Varför vet man 

då inte? Svaren är flera och kan hämtas från flera kategorier:  

 Material: Tolken som används för dimensionskontroll når inte hela vägen ner till krysset (Δy i 

Figur 35), varför operatören inte kan kontrollera knölarna mekaniskt utan måste bedöma 

visuellt.  

 Metod: Flera operatörer har medgett att upplärningen är viktig för att utföra arbetet rätt. 

Osäkerhet eller ovana resulterar i överflödiga justeringar och/eller brist på kunskap om varför 

det är viktigt att göra rätt. 

b. ”Forma härva med pryl” 

Resonemanget kring denna kategori liknar det för "banka (knölar i krysset)". Den är också subjektiv 

varför samma frågeställningar kan ställas, dels "varför behöver man forma härvan med prylen" men 

även "varför formar man i onödan". Svaret på fråga nummer två liknar det för knölarna: Det finns inget 

verktyg eller metod som på förhand informerar om ifall härvan verkligen behöver formas eller inte. 

Istället är det upp till operatören att bedöma om härvan behöver åtgärdas. Svaret på första frågan ligger 

först och främst i kryp-och-luft-standarden: denna kräver att härvbenen ligger åtskilda från varandra. 

Inställningar på formningsmaskinerna skulle delvis åtgärda problemet. 

c. ”Forma härvan” 

"Forma härvan" var den kategori som förekom allra mest under mätning 1 för samtliga statorer vid 

arbetsstationen. Benämningen bedömdes vara för generell, varför kategorin specificerades inför 

mätning 2 till "trasslig härva".Då minskade frekvensen avsevärt. Innebörden av att forma härvan under 

mätning 1 hade varit en av följande underkategorier: 

 Härvan var spretig/trådar stack ut och behövde därmed petas in med fingrarna.  

 Härvpaketet vid första idraget behövde tryckas ut eller bankas ut med klubban i förebyggande 

syfte för att ge plats åt nästa idrag och undvika klämskador i pressen. Detta gällde främst för 2-

poliga statorer med tre idrag.  
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 Härvpaketet på de stora statorerna (21-xx-4) behövde bankas på B-sidan för att få ut dem från 

arbetsstationens palett. 

 Härvpaketet låg nära plåtpaketet och trycktes upp med en pryl för att lättare kunna tejpa 

härvan. 

 

Den förstnämnda underkategorin orsakas främst av spolmaskinen, som är grunden för att härvan ska få 

rätt form och dimensioner. De tre sistnämnda underkategorierna beskriver dimensioneringsåtgärder i 

förebyggande syfte. Dessa kan delvis förklaras av att produktionslinan innefattar en bredd av produkter 

och inte är optimerad för alla storlekar. Ett verktyg för att tejpa eller en omdimensionering av paletten 

skulle kanske utgöra möjliga förbättringar. 

d.”Tråd utanför spårlock”/”förskjutet spårlock”/”tråd i fel spår” 

Kategorierna ”tråd utanför spårlock” och ”förskjutet spårlock” förekommer frekvent vid både avsyning 

och arbetsstationer. Till skillnad från de andra kategorierna är de inte subjektiva då de direkt pekar på 

ett fel. Till skillnad från de andra analyserade kategorierna hittills, varierar också förekomsten med 

avseende på stator: vissa statorer möter dessa problem mer än andra, återkommande. Typ av stator 

påverkar avsevärt spår utanför spårlock, som framkommer av undersökningen. Trådar av mindre storlek 

samt hög spårfyllnad angavs som bidragande faktorer till detta fel. Byte till en tjockare tråd angavs som 

tänkbart förbättringspotential, men skulle kräva omprogrammering och nya inställningar på maskinerna. 

Omfattande beräkningar och verifikationer skulle dock krävas för att bekräfta detta. Påståendet 

testades genom att plotta trådtjocklek mot resultat från mätning 1 i ett korrelationsdiagram, se Figur 36. 

Spårfyllnaden beräknades genom att multiplicera antalet spolvarv vid spolning med trådens area, och 

dess förhållande med kategorin ”tråd utanför spårlock” presenteras i Figur 37. 

 

 
Figur 36 Korrelationsdiagram mellan kategorin "tråd utanför 
spårlock” och statorers trådtjocklek. 

 
Figur 37 Korrelationsdiagram mellan kategorin "tråd utanför 
spårlock" och spårfyllnad. 

 

Som vi ser har både Figur 36 och Figur 37 en låg korrelationskoefficient, varför mätstudien inte kan 

bekräfta operatörernas påståenden. Inte heller genom att enbart jämföra likartade statorer av samma 

storlek kunde korrelation ses, detta visas dock inte här. 
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5.3.3 Kompletterande information: 4M och fiskbensdiagram 

Eftersom orsakskategorierna ”metod” och” människa” är desamma för alla statorer på verkstaden är det 

rimligt att gå in på ”material” och ”maskin” för att förklara de fel där skillnader finns mellan 

statorvarianter. En tekniskt kompetent operatör på linan intervjuades för att erhålla kompletterande 

information om fel som uppstår på grund av maskinproblem. Inga entydiga svar erhölls. Istället finns en 

rad interagerande faktorer som tillsammans resulterar i fel.  

a. Maskin: Spolmaskinen och idragsmaskin 

Spolningen går först till så att verktygspaletten placeras så att lamellerna hamnar på en specifik position 

rakt under spolmallen. En kopparhärva skapas först på spolmallen tack vare en så kallad flyer, som 

roterar tråden med hög hastighet runt denna. Trådarna släpps ner stegvis mellan lamellerna med hjälp 

av upp-och-ner rörande flaggor, och trycks även stegvis ner av mallen. Tråden kapas sedan av en sax, 

efter vilket processen upprepas för nästa kopparhärva. 

 

Spolmall är en avtagbar del som behöver ändras för varje statortyp (ex 18-11-4 har en egen spolmall). 

Den behöver underhållas enligt ett särskilt schema. Diametern på spolmallen är inställningsbar och styr 

härvans ”längd”, kallad medelledarlängden. Hur långt ner spolmallen sänks på respektive steg är viktigt 

då en för låg sänkning (nederkanten på spolmallen för hög i förhållande till toppen på styrlamellerna) 

ger en glipa som gör att tråd kan fastna på styrlamellen. Vid motsatt situation riskeras att man spolar på 

kanten på nästa spolmallssteg, vilket ger trådskador eller att trådar kommer fel i fel spår på 

verktygspaletten. 

 

Flyerhastigheten är också inställningsbar. Den är programmerad för att ge rätt trådspänning och är 

kritisk för att koppartråden ska hamna rätt i verktygsmallen. Den är viktig även för att trådarna ska falla 

och lägga sig rätt över varandra mellan lamellerna under spolningen. En för hög hastighet leder bland 

annat till att trådar lägger sig i fel spår.Informationen från spolning sammanfattas i Tabell 14.  

 
Tabell 14 Spolmaskin: påverkande faktorer 

 subdelar inställningar effekt risker 
 

 
 
 
 

Spolning 

verktygspalett   Lameller dåligt underhållna-->trådskador 
 
 

spolmall 

diameter medelledarlängd  

 
höjdsteg 

 
Tråden på rätt plats 

För hög position-->tråd kan fastna på 

styrlamellerna-->tråd i fel spår/trassel 

  för låg position-->trådskador 
 

flaggor  
 

Trådarna på varandra 
Dåligt skick-->trasslig härva 

 sitter löst -->dålig spolning, trådar i fel spår 
 

flyer 
 

flyerhastighet 
 

trådspänning 
för hög trådspänning-->tråd i fel spår 

för snabb spolning--> tråd i fel spår 

 

Idragsmaskinen sammanfogar kopparhärvan med plåtpaketet och för samtidigt in spårlocket i spåren. 

Detta uppnås genom ett idragsverktyg som skjuter upp härva och spårlock, och maskinen håller i 

plåtpaketet. Idragsverktyget måste bytas med avseende på poltal och innerdiameter. 
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Idragningskraften ställs in så att härva och spårlock skjuts in lagom mycket. Om inte härvan hamnar på 

rätt ställe kan den bli klämd i mellanformningen. Spolningsproblem återspeglas ofta i detta steg, då 

trådar hamnar i fel spår eller utanför spårlocket om härvan inte är rätt spolad från början.  

 

Maskinparken uppvisar en mycket högre grad av komplexitet som inte kan sammanfattas i en enda 

tabell, varför Tabell 14 är förenklad och inkomplett. Den illustrerar dock att det finns ett antal olika 

parametrar och inställningar som stegvis kan leda till bekanta fel och omarbeten, och därmed att det är 

svårt att generalisera och utse en entydig grundorsak till ett givet komplicerat tekniskt problem. För att 

överkomma de tekniska utmaningarna driver ledningen med jämna mellanrum förbättringsprojekt, 

därav bland annat utveckling av nya verktyg och system, eller modifiering av maskinparken för att kunna 

stötta den stora variantfloran av statorer utgörande en viktig konkurrenskraft för 

produktionsanläggningen. 

b. Metod 

Underhållet verkar vara lika viktigt som det är tidskrävande. Samtliga intervjuade operatörer var ense 

om att underhållet missköts. Dåligt underhåll skapar förutom smutsiga/trasiga maskiner eller delar, även 

okalibrerade sådana och brist på kontroll över produktionsverksamheten. Det leder till slitage och 

frustration, och även till defekter såsom trådbrott och ojämn kvalitet.  

Status för underhåll undersöktes genom att under mätning 2 anteckna skicket för avtagbara delar före 

och efter ställändringar vid spolmaskinen, spårisoleringsmaskinen och idragsmaskinen. Generellt sett 

bedömdes delarna som kontrollerades vara godkända, både före och efter användning. Vissa delar var 

dock smutsiga, sneda eller ooljade. Bristerna kunde oftast åtgärdas på plats, vilket inte hade gjorts om 

denna extra kontroll inte hade genomförts. Bristande underhåll kunde även bekräftas genom avläsning 

av underhållschema, som visade att underhållet försummats under flera perioder.  

 

Eftersom underhåll är en mer långsiktig investering, kan en förklaring till dess misskötsel vara ett alltfört 

stort fokus på den kortsiktiga produktiviteten. Dessutom kan underhållet kräva att maskiner monteras 

isär och tillverkningen då måste stanna upp. 

 

Det finns idag inget system som fångar den data som skapas av maskinerna (till exempel flyerhastighet). 

På så vis är det svårt att dra lärdom eller följa upp problem när de uppstår. Tekniska anteckningar förs 

dock i en loggbok av personalen. Då ändrade inställningar återställs till ett teoretiskt läge vid nästa 

körning, krävs samarbete och kommunikation mellan de operatörer som har behörighet att ändra. 

Problem kan även uppstå efter att underhåll då maskinen satts i bättre skick: de optimala inställningarna 

är inte längre desamma och behöver ställas om. 

c. Människa 

Under fallstudiens gång noterades att ett antal parametrar på linan var ojämna. Dels varierade 

bemanningen i antal, och fördelningen mellan nyanställda var ojämn mellan skiften. Mellan två skift 

varierade också bemanningen mellan arbetsstationer och avsyningsbänk, varpå köer vid den senare 

skapades, som ökar risk för stress och viss mån av slarv. Med instabilitet minskar förutsättningarna för 
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att följa rutiner och skapa ett jämnt flöde. Andra instabilitetsindikatorer är den ojämna kvaliteten som 

produceras på linjen.  

d. Material 

Korrelation mellan vissa fel och material söktes. Hänvisning görs tillFigur 36 och Figur 37. 

5.3.4 Sammanfattning 

Figur 38 föreställer ett sammanfattande fiskbensdiagram över potentiella orsaker till att en defekt 

uppstår.

 
Figur 38 Fiskbensdiagram över generell uppkomst av defekt 

 

Som nämnts förut finns det många parametrar som påverkar utfallet, och det kan tilläggas att många 

kategorier är beroende av varandra. Kategorin ”människa” påverkas av kategorin ”maskin”: om en 

maskin fungerar dåligt och producerar många defekter kan det leda till stress som leder till slarv och 

ännu fler fel. Vidare är kategorin ”maskin” komplex: en dålig spolning leder till att idraget blir påverkat; 

en ändring av en inställning på en spolning kan leda till ett behov att anpassa idraget. 
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6. DISKUSSION 

Nedan diskuteras först de analyserade resultaten genom att återkoppla till den teoretiska 

frågeställningen.  Därefter förs en reflektion över de använda metoderna i detta arbete. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur mätmetoder inom kvalitet kan användas för att 

minska omarbete inom produktion. 

 

För att besvara syftet leddes arbetet av 2 frågor: den ena undersökte hur ett mätsystem kan utformas 

för att redogöra för omarbete, och den andra syftade till att ta reda på vad produktionsföretag bör 

beakta inför tolkning av mätmetoder för att minska omarbete.   

 

Resultatet av fallstudien blev ett mätsystem där operatörerna genomför omarbete, i detta fall vid mitten 

och slutet av produktionsprocessen. Mätsystemet utgjordes av kontrollblad i pappersformat som 

operatörer fyllde i löpande när omarbete skedde, efter vilket data registrerades och analyserades på 

Excel. 

 

6.1.1 Hur kan ett mätsystem utformas för att redogöra för omarbete? 

I litteraturen har det  rapporterats att produktionsmiljöer utgör en utmaning för att använda 

kontrollblad och registrera kvalitetsarbete [25]. Så var även fallet i denna studie, där operatörerna 

arbetade under press för att uppnå verkstadens produktivitetsmål. Den fysiska utformningen av 

arbetsplatsen var sådan att ett extra pappersark kunde utgöra ett störande moment för att arbeta 

ohindrat. Med tanke på dessa aspekter kan två viktiga faktorer listas för att införa ett värdigt mätsystem 

som inte motverkar registreringsviljan hos operatörer: mätsystemet måste vara användbart och 

användarvänligt. 

 

Med användbarheten menas att PMS:et måste uppnå sitt syfte: att användas till att följa upp och 

förbättra en organisations kapacitet [26]. I detta fall menades ett mätsystem som kunde fånga upp 

omarbete och ge förutsättningarna att följa upp det. 

 

En utgångspunkt var att definiera omarbete och förstå dess omfång. I detta fall visade det sig att olika 

typer av omarbeten skiftade i omfång då vissa genererade andra typer av slöseri. Enligt [3] är muda, 

mura och muri sammanhängande varför visuella verktyg såsom flödesdiagram var relevanta för att 

åskådliggöra detta.  

 

Därefter var det viktigt att använda sig av verktyg som kunde fånga data och omvandla denna till 

användbar kunskap. Ett kontrollblad med relevanta felkategorier skapades. 

Utifrån ett CTQ-träd kunde produktkrav stegvis mynna ut i tillhörande felkategorier. Eftersom ett FMEA 

utgår från operatörens arbete, utgjorde denna ett bra komplement för att förankra sig i operatörens 

verklighet och de fel som kan uppstå. Dessa två verktyg tillsammans var en bra grund för att skapa 
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kontrollbladet.I syfte att lättare kunna tolka resultaten var det användbart att sträva efter att skapa 

kategorier som i möjligast mån kunde härleda till en specifik orsak. 

 

Studien visade att en rangordning av data med stapeldiagram följt av användning av kvalitativa verktyg 

(fiskbensdiagram, fem ”varför”) var användbara för att hitta och prioritera sannolika grundorsaker.  

 

För att skapa ett användarvänligt mätsystem var två viktiga komponenter: fokus på kontrollbladets 

layout, och dess tydlighet.  

 En nyckel för att uppnå en acceptabel layout var att använda sig av en iterativ skapandeprocess 

med involvering av slutanvändarna. Genom en tvåsidig kommunikation kunde kontrollbladet 

förbättras under mätningens gång. En viktig aspekt i layouten var att påtrycka den konceptuella 

datan, utan vilken kontrollbladen var oanvändbara. 

 För att skapa tydlighet var, förutom den förbättringsmöjlighet som den iterativen processen 

erbjuder, även tydliga skriftliga instruktioner med muntlig genomgång var två användbara 

verktyg. Andra element rörande utformning av felkategorier var också av betydelse: 

 Att minimera antalet kategorier genom att gruppera de som var lika och kunde leda till samma 

orsak 

 Att hålla sig till befintlig språkjargong om sådan fanns 

 

I kapitel 2 av denna rapport beskrivs en rad framgångsfaktorer med en betydelsefull inverkan på design 

och implementering av ett PMS. Dessa är: ett tydligt syfte uttryckt av ledningen, att involvera 

slutanvändarna i ett tidigt stadium av utvecklingen, en iterativ designprocess och att ha ett litet kunnigt 

team i utvecklingsprocessen [26]. Genom ovanstående rekommendationer uppnås detta.  

 

I denna studie identifierades två typer av omarbetskategorier: 

 Systematiskt omarbete som uppstod i princip för alla statorer och alla operatörer. Till en viss 

grad verkade operatörernas beteendemönster ligga bakom detta mer än faktiska tekniska 

fel.  

 Sporadiska kategorier som när de uppstod som utlöste reaktioner hos operatörerna för att 

se till att eliminera felen från tillverkningen 

 

Studien visade att för att få bukt med den dolda fabriken kunde inget omarbete ignoreras: den totala 

tidsåtgången åt småkorrigeringar låg i samma storleksordning som lagningar, trots att företaget idag 

endast rapporterar lagningarna.  Detta ger ett utmärkt exempel på hur småfel utgörande ”den dolda 

fabriken” kan leda till betydande dolda kostnader. 

 

För att skapa ett omfattande mätsystem men ändå ett begränsat antal kategorier föreslås därför att 

mäta i omarbete i två omgångar: 

1. Vid första omgången, mäta ”allt” för att fånga systematiska småfel och beteenden. Genom 

stapeldiagram kan de mest förekommande kategorierna (de systematiska felen) identifieras och 

angripas.  



67 

2. Skapa ett nytt system som fokuserar på mindre förekommande omarbetskategorier men utan 

de systematiska felen i syfte att bespara omständig registrering. 

 

I denna studie utgjordes mätsystemet av pappersark som insamlades och databehandlades i efterhand. 

Detta är dock inte en långvarig lösning. Ett automatiserat datasystem för registrering och 

databehandling bör vara det enda långsiktiga alternativet för att registrera omarbete.  

 

6.1.2 Vad bör produktionsföretag beakta vid tolkning av mätsystem för att minska 

omarbete? 

Ett mätsystem som placeras på slutet av en produktionslina påverkas av variationer från ett 

ackumulerande antal parametrar. I fallstudien kunde detta illustreras via ett fiskbensdiagram, som lyfte 

fram orsaker till fel från bland annat den mänskliga, metodologiska och maskinella faktorn. Dessutom 

konstaterades att processen var instabil, och att därmed det inte finns några förutsättningar för att 

införa statistisk processtyrning vid slutet av linan.  

 

Dessa variationer gör att det är svårt att via mätsystemet spåra orsaker till ett visst fel och åtgärda 

detta.Detbekräftas i [9] att det i multistadieprocesser är svårt att hitta orsaken till ett specifikt fel. Ett 

lösningsförslag är därmed att sätta upp ett på ställen där fel potentiellt kan uppstå [9]. Inom lean 

production förespråkas också att backa upp i processen för att förbättra den. Genom till exempel 

”jidoka” kan processen stoppas där fel uppstår [3].  

 

I teoridelen nämndes även svårigheten att följa upp och åtgärda fel i samband med att de uppstår då 

faktorer som operatörens tid och befogenheter ofta är begränsade [9]. Denna studie utfördes på en 

verkstad där en lina stod för produktionen av över 40 statorvarianter, och ställändringar genomfördes 

flera gånger dagligen med byte av statorvarianter däremellan. Detta skedde i en relativt bullrig miljö där 

avstånd mellanmaskiner försvårade kommunikationen. Därför utgör linans fysiska uppsättning 

ytterligare ett hinder för att kunna tolka och använda datan i realtid för att uppnå förbättringar.  

 

Flera faktorer i ett mätsystem som påverkar dess datakvalitet nämndes i kapitel 2. En viktig komponent 

var att datan utformas av bland annat den interna dynamiken, alltså människorna och det sammanhang 

i vilket systemet används [22 i 26]. Detta reflekterades i studien då övertidsarbete påverkade 

operatörernas inställning gentemot datainsamling, och därmed resultatet på insamlad data.  

Utöver detta är subjektiviteten en annan betydande faktor[27].Det är operatörens uppfattning av 

fenomenet som styr den insamlade datan. I fallet av omarbete är det operatörens uppfattning om att 

ett fel faktiskt förekommer och behöver åtgärdas som styr datainsamlingen, om denna sker via ett 

manuellt kontrollblad. Därmed återspeglar datan inte nödvändigtvis de fel som faktiskt förekommer. 

 

Därför är det viktigt att förhålla sig kritiskt till data som insamlas. Liksom påpekas i [29 i 26] finns det en 

lucka mellan det som sker i verkligen och vad som registreras i ett mätsystem. 
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För att öka kvaliteten på insamlad data är det också därför viktigt att integrera mätsystemet i 

verksamheten. Kvalitetsförbättringsmetoder är enligt teorin en integrerad del av organisationers 

kvalitetssystem [4]. Detta kräver i sin tur långsiktighet, eftersom upplärning och ändrade vanor på kort 

sikt kan ha ett negativt inflytande på produktiviteten. Ledningens stöd är därmed viktig för att motivera 

operatörer att använda systemet. Det sista påståendet har påpekats i ett antal studier: såväl vid 

implementering av SPC [20] som av mätsystem rent allmänt [26]. 

6.2 Metoddiskussion 

I denna studie användes ett tillvägagångssätt som var inspirerat av DMAIC. Denna används normalt till 

att förbättra processer genom att hitta och senare angripa grundorsaker till problem. I detta fall syftade 

studien till att skapa ett mätsystem, varför metodologin inte valdes i sin helhet. Däremot var DMAICs 

strukturerade angreppssätt en inspiration, och ett urval med verktyg som normalt hör därtill gjordes. En 

fördel med att inte använda DMAIC i sin helhet var att det erbjöd en större frihet. Till exempel gjordes 

en tidsstudie, som kan utgöra en länk mellan frekvensstudie och ett PMS, med tid som nyckeltal. 

Däremot betydde mer frihet även mer ansvar att själv styra arbetet åt rätt håll.  

 

Vid fallstudien angreps problemet genom en top-down strategi. Detta var betydelsefullt för att få 

förståelse för systemet i sin helhet och dess komponenter. Angreppsättet tillämpades även på 

datainsamlingen: denna genomfördes först i en veckas tid, på samtliga statorer och operatörer.  

Då en rad med tekniska, organisatoriska och mänskliga komponenter verkade som huvudingredienser i 

en livlig verkstadsmiljö, innebar detta specifika utmaningar. Jag skulle därför för ett senare 

kvalitetsarbete rekommendera att utgå från ett mindre system i form av färre involverade operatörer 

med ett begränsat urval statorer, och dessutom involvera en kunnig och erfaren operatör i 

utvecklingsteamet 

 

I teorin diskuterades en rad med utmaningar för att uppnå data av bra kvalitet. Delvis angavs att antalet 

steg från dataregistrering till datakonvertering och tolkning ackumulerar osäkerhet. Dessa steg kunde 

inte undgås i denna studie med manuella kontrollblad. Genom datatriangulering kunde dock den 

kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen komplettera varandra, och datan från de olika metoderna 

kunde jämföras. Detta utgjorde en intressant metodologi för att bemöta den kritik som mätsystem får 

för att inte återspegla den faktiska verksamheten. Intervjuer med olika personer var ett bra sätt att få 

svar på frågor och skapa bekräftelse för observationer.  

 

Tiddstudien genomfördes på ett litet urval statorer och operatörer, varför den inte är generaliserbar. Att 

angripa ett problem med avseende på dess tidsåtgång utgör en del aspekter att beakta för att bedöma 

resultatet: 

 Det var observatören som förde datainsamling istället för operatören: datainsamlingen skedde 

utifrån vad som sågs och uppfattades, istället utifrån vad operatören gjorde. Detta innebär, som 

teorin tyder, en rad metodosäkerheter: observatören har själv aldrig genomfört det operatören 

gör, och kan missa eller misstolka en del väsentliga moment. En operatör berättade när 

tidsstudien var avslutad att när hon bankar knölar i krysset passar hon samtidigt på att åtgärda 
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ett annat problem genom bankningen, samtidigt som hon gör en visuell kontroll. Alltså 

återspeglar ett omarbete (i detta fall bankning för knölar i krysset) flera felkategorier samtidigt.  

 På resultaten kan man se att tidsåtgången per kategori är ganska låg: det handlar ofta om 

mindre än 30 sekunder. Arbetet består av många, snabba rörelser varför observation med 

tidtagarur inte kan påstås vara en tillförlitlig metod. En inspelning hade varit nödvändig för att i 

detalj kunna analysera och dela upp olika moment noggrannare. 

 Tidsstudien genomfördes sist av mätningarna, då observatören upplevde en viss trötthet hos 

operatörerna gentemot studien i sin helhet. Att genomföra en tidsstudie är känsligt och bör 

göras under positiva förhållanden.  

 

Annat slöseri observerades under studien som inte är närmare behandlade här. Exempelvis 

observerades stora flödesvariationer vid arbetsstationerna, då dessa ibland utgjorde flaskhalsar med 

statorer i kö, men ibland förekom väntetider då tekniska problem tidigare på linan förhindrade det 

normala flödet. På grund av de metodbegränsningar som valdes i studien kunde inte dessa fenomen 

fångas och ställas i förhållande till omarbete. 

 

Under arbetet möttes jag ibland av en viss skepsis hos en del operatörer gentemot projektetpå grund av 

att tidigare kvalitetsprojekt inte lett till förändringar. Denna attityd försvårar skapandet av motivation. 

Dessutom genomfördes studien under komplicerade omständigheter med överarbete.  

 

Val av metoder och tillvägagångssätt som beskrivs i kapitel 3 hade därför kunnat berikas genom att ta 

större hänsyn till den sociala aspekten i systemutvecklingen, och operatörens perspektiv. Element som 

saknas är till exempel: hur kan man på bästa sätt skapa acceptans för en fallstudie genomförd av en 

utomstående bland operatörer? Vilken information behöver de ta del av, hur och när? Hur kan man 

motivera till att delta? Faktum var att tydlig informationsförmedling till operatörerna var en kritisk 

faktor för att erhålla kvalitetsdata (den mänskliga faktorn beskrivs i kapitel 2), men även för att skapa en 

positiv relation i utvecklingsarbetet. 
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7. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

Slutsatsen till detta arbete beskrivs först genom att besvara de frågeställningar som ställdes för att 

uppnå syftet med arbetet. Därefter presenteras några rekommendationer till företaget. 

7.1 Slutsats 

7.1.1 Utformning av mätsystem för att redogöra för omarbete 

På en komplex teknisk produktionslina användes kvalitetsverktyg inom ramen för en genomtänkt 

metodologi för att skapa ett mätsystem som möjliggjorde kartläggning och rangordning av olika små 

omarbetsmoment som tidigare inte dokumenterats, med tillhörande möjliga grundorsaker. 

Mätsystemetskapades i flera steg: 

1. Genom en top-down strategi erhölls en förståelse för verksamheten, som kunde illustreras med 
visuella verktyg. 

2. Genom att kombinera lämpliga kvalitativa verktyg (FMEA och CTQ-träd)kunde djupare förståelse 
erhållas, och datainsamlingen förberedas. 

3. Kontrollblad och tidur användes för att samla in data. 

4. Kvantitativa verktyg (paretodiagram mm) användes för att presentera och tolka datan. 
Intervjuer sammanfattades genom kvalitativa verktyg (fiskbensdiagram) för att komplettera den 
kvantitativa datan. 
 

5. Analys av föregående datainsamling och feedback från slutanvändarna användes för att 
uppdatera mätsystemet med fokus på användarvänlighet och användbarhet, efter vilket 
mätningen upprepades. 

7.2.2 Att beakta inför tolkning av mätmetoder för att minska omarbeten 

Produktionsmiljön ger upphov till några utmaningar vid användning och tolkning av mätmetoder för 

minskat omarbete: 

 Ju senare i en tillverkningsprocess ett mätsystem placeras, desto fler faktorer interfererar på 
resultaten. Ett mätsystem i slutet av en komplex produktionslinje med många aktörer 
inblandade kan användas för att kartlägga fel men klarlägger svårligen orsaker. Kompletterande 
mätsystem där fel potentiellt uppstår skulle behövas.Ett gemensamt mätsystem som används 
för ett stort produktutbud där mätparametern tenderar att variera mellan de olika produkterna,  
gör det svårare att uppnå en stabil process. 

 Det finns svårfrånkomliga hinder såsom produktionens fysiska uppsättning och 
produktionstakten för att effektivt använda mätsystem i realtid i slutet av en lina för att minska 
omarbete.  
 



71 

 Användning av nya mätmetoder kräver tidsresurser somkortsiktigt står i konflikt med 
produktivitetskrav, vilket kan inverka på datakvaliteten. Samtidigt inverkar faktorer som den 
interna dynamiken och subjektivitet på denna. Därför är ett visst kritiskt förhållande till insamlad 
data rimligt, samtidigt som mätsystemetkan förbättras genom uppmuntran att använda det och 
kompletteras genom datatriangulering. 

 
Mätmetoder inom kvalitet kan användas för att minska omarbete inom produktion genom att arbeta 

aktivt med att skapa och följa upp ett användarvänligt mätsystem för registrering. För att härleda till 

orsaker behöver systemet kompletteras med datatriangulering och ytterligare mätsystem där fel 

uppstår. 

 

7.2 Rekommendationer till företaget 

Följande rekommendationer föreslås till företaget: 

 

 Bättre teknisk uppföljning vid början av produktionslinjen genom att införa rutiner för kontroll 

och statusdokumentation av maskindelar innan ställ. Även undersöka förutsättningarna för 

datoriserade statistiska kontrollmetoder av lämpliga parametrar vid spolmaskinen. 

 

 En utökad tillgänglighet vid produktionslinjen med en specialutbildad produktionstekniker som 

löpande följer upp kvalitetstekniska problem vid maskinparken och driver dess ständiga 

förbättringsarbete. 

 

 Att utöka prestationsvisualiseringen för operatörerna utöver produktiviteten med ett 

kvalitetsmått som relaterar till omarbete, till exempel proportion kass eller lagningar.  

 

 Att använda historisk produktionsdata för att se över om produktionsplaneringen kan göras 

stabilare och med större framförhållning: kostnaderna för att bygga upp en viss mängd lager kan 

väga upp de indirekta kostnader som en växlande produktion innebär. 

 

 Utökad operatörsutbildning och förbättrad ergonomisk arbetsmiljö för ett effektivare arbete. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 FMEA vid arbetsstationerna 

 
  

gör vad failure mode failure cause failure effects corrective actions F A D RPN

 koppartrådar innanför spårlocket  koppartrådar utanför spårlock idrag/spolmaskin trådbrott/övrigt  dra ur, in spårlocket  med tång 10 1 1 10

spårlock l igger rätt förskjutna spårlock idrag dimensionsfel rätta ti l l  med pincett/händer 5 1 1 5

härvpaketet l igger ej  fel
trasslig härva/ härvpaket l igger 

fel

spolmaskin/ 

mellanformning

klämskador/trådbrott i  pressen, 

mekaniska problem
forma härvan 10 10 1 100

tänder  inte uppflikta tänder uppflikta
spårisoleringsma

skin /annat
rätta ti l l  med pincett/händer 1 1 1 1

härvor/kablar l igger ej i  kryss härvor/kablar l igger i  kryss
spolmaskin/ 

mellanformning
dimensionsfel/klämda kablar 1 1 1 1

för trådarna inåt paketet
drar upp mer än ett varv/ för ej 

trådarna inåt
operatör resistansfel/ klämda uttag vara uppmärksam 5 5 1 25

tejpa härvorna tejpen lossnar material/trådtyp trådskador tejpa om 1 5 5 25

skyddsrör på trådarna fel rör används operatör isolationsfel/ rör täcker ej hylsa gör rätt 1 5 5 25

klipp til l  1 cm klipp til l  annat än 1 cm operatör problem vid koppling gör rätt 1 1 5 5

stoppa in skyddsrör i  härva, tejpa fel rör i  fel härva operatör kablar felkopplade gör rätt 1 5 5 25

fa
si

so
-l

er
in

g

l imma fast fasisolering enl OB felfixering av fasisolering operatör isolationsfel/ viken fasisolering klippa fasisolering/ l imma om 1 5 5 25

kv
al

it
et

s-

ko
n

tr
o

ll

kolla härvan
trasslig härva/ härvpaket l igger 

fel

spolmaskin/ 

mellanformning

klämskador/trådbrott i  pressen, 

mekaniska problem
forma härvan 10 10 1 100

kablar enligt l indningschema felkoppling operatör resistansfel gör rätt 1 5 5 25

tejpa härvan på baksidan tejpen lossnar material/ trådtyp
tråd rivs upp/rycker med vid 

bandagering
tejpa om 1 5 5 25

vita isolationsslangar placeras fel rör används operatör isolationsfel gör rätt 1 5 5 25

klipp til l  1 cm klipp til l  annat än 1 cm operatör problem vid koppling gör rätt 1 1 5 5

skala koppartråden fel skalare/ fel inställd operatör trådbrott, resistansfel skala rakt och rätt 1 5 5 25

gula rör på ca hälften av trådarna fel rör används operatör rör glider bort -->isolationsfel anpassa rör ti l l  hylsstorlek 1 5 5 25

placera hylsa fel hylsa används operatör trådbrott, resistansfel använd rätt hylsa 1 5 5 25

fel hylsklämma används operatör sitter ej fast --> resistansfel använd rätt hylsklämma 1 5 5 25

koppar sticker ut operatör 
blir vass, skär av serieskarvsrör -

-> isolationsfel
koppla rakt och rätt 1 5 5 25

placera skydssrör mitt pâ kopparn fel skyddsrör placeras operatör isolationsfel gör rätt 1 5 5 25

placera kabelset i  mitten av stator 1 1 5 5

sätt ihop enligt l indningschema fel kablar kopplas/ fel verktyg operatör resistansfel/isolationsfel
koppla rätt, med rätt hylsor och 

kläm
1 5 5 25

resistansmätning resistansmätning ignoreras
oergonomisk 

arbetsställning

resistansfel vid avsyningen, 

omarbete
flytta om på arbetsplatsen 1 5 5 25

 Skriv ner resistans/spänning, signera steg ignoreras operatör försvårar spårbarhet gör rätt 1 1 5 5

se til l  att alla gula rör täcker hylsan steg ignoreras operatör isolationsfel gör rätt 1 1 5 5

term

o-

res is

placera termoresistans, där härvan 

är tunnast
placera termoresistans fel operatör 

omarbete vid avsyningen, termon 

kläms --> isolationsfel
gör rätt 1 5 5 25

kablarna tejpas fel operatör 
dimensionsfel --> symaskin syr 

sönder 
gör rätt 1 5 5 25

tejpas över spårlocken operatör impregneringsfel tejpa ej över spårlocken 1 5 5 25

klipp kablar kablar klipps fel längd operatör resistansfel gör rätt 1 1 5 5

stoppa in kablar i  stort vitt rör, vik in 1 1 1 1

avsl

ut

placeras ti l lbaka statorn på 

bandet,enligt strecket
statorn placeras fel operatör 1 1 1 1

koppla ihop övergâng

tejpa kablarna på toppen av härvan

ko
p

p
la

kv
al

it
et

sk
o

n
tr

o
ll

fö
rb

er
ed

 

ka
b

la
r

kv
al

it
et

sk
o

n
tr

o
ll

fö
rb

er
ed

 k
ab

la
r

ö
ve

rg
ån

ga
r

fö
rb

er
ed

 k
ab

la
r
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Bilaga 2 FMEA vid avsyningen 

 
 

  

failure mode failure cause failure effect corrective actions F A D RPN

rätt kablar enl OB

operatör vid arbetsstn har satt på fel 

kablar
R/elfel

klipp upp bandage, byt, koppla om, sy 

om
1 5 1 5

kablar fixerade på härvändans topp operatör har fäst kablar fel dim.fel klipp upp, tejpa om, sy om 1 5 1 5

kablarna ej skadade
operatör har placerat kablar fel/ 

slutformningspress
R/elfel riva upp bandage, byt kablar, sy om 1 5 1 5

termokontakten syns ej igenom operatör har placerat termon fel elfel peta in 1 1 1 1

samtliga trådar inbandade symaskin har slarvat/trasslig härva dim.fel sy för hand/ bandagera om 1 5 1 5

trådarna samlade/inga lösa trådar trasslig härva dim.fel peta in, forma härvan 10 1 1 10

maxmått mel fixeringspunkter 30 mm dim.fel 5 1 1 5

faserna delade spolmaskin/press I/R dela med en pryl 5 1 1 5

trådar ej skadade spolmaskin/press/ underhåll I/R
klipp upp bandage, lacka/ klipp/skala 

om, sy om
1 5 5 25

fasisolering skiljer åt faser operatör har fäst fasisoleringen fel I dela med pryl 5 1 5 25

spårlock ej vikt/sprucken hög spårfyllnad/idragsmaskin I dra ut, in spårlock/ sätt dit en extra bit 1 1 5 5

spårisolering ej vikt/sprucken I sätt dit extra spårisoleiring / kassera 1 5 5 25

spårisolering mått enl OB spårisoleringsmaskin I justera med pincett 1 1 1 1

spårlock mått enl OB idragsmaskinen I/dim.fel justera med pincett 5 1 1 5

inga trådar utanför spårlock spolmaskin/idragsmaskin I/elfel dra ut, dra in spårlock 1 1 1 1

skarvrör täcker ej  koppar/ hylsa operatör har placerat rör fel I rätta till 1 1 5 5

tolken passerar fritt runt hela statorn dim.fel 5 1 1 5

korrigera :

fasisolering går inte ut för mycket operatör har fäst fasisoleringen fel dim.fel klipp papper 1 1 1 1

skarvrör fixerade inom tolkmått

operatör har placerat rör fel/ 

slutformningspress
dim.fel

banka
1 1 1 1

inga knölar i krysset slutformningspress dim.fel banka 10 1 1 10

inga skador på insida plåtpaket från leverantör/ skada från maskin övrigt sandpapper, fila 1 1 1 1

fasiso, isoslang o tejp täcker max 50% 

av härvbenet operatör har fixerat fel
1 1 1 1

ka
b

la
r

h
är

vo
r

is
o

le
rm

at
e

ri
al

to
lk

n
in

g
ö

vr
ig

t
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Bilaga 3 Kategorier med kommentarer och orsakskoder. 

 
 

  

symaskin
kod mätning 1 kommentar orsaker

symaskin har tappat tråd sys manuellt symaskin

lagning

orderbyte vid skifte av innerdiameter bandageras de första 

trådbyte vid skifte av tråd bandageras de första statorerna för 

övrigt

arbetsstation
kod mätning 1/2** beskrivning orsakskategori

forma härvan
härvan felformad, rättas till med pryl/golfklubba operatör/mellanformning

trasslig härva** trådar sticker ut/ härvan spretig spolmaskin

 tråd utanför spårlock*
spårlocket dras ut och in igen då tråden hamnat utanför 

spårlocket
idrag/spolning

rivning rivning pga felspolning el övrigt, ange orsak spolmaskin/övrigt

förkjutna spårlock* rätta till spårlock som ej är insatt tillräckligt långt in idrag 

tråd i fel spår dra ut och in spårlock då tråd hamnat i fel spår spolmaskin

klämda trådar/för korta trådar 

(skadade/trasiga uttag**)
dra upp ett varv. Tråden måste kapas/ har gâtt av spolmaskin , mellanformning

tejpen lossnat tejpa om pga tejpen lossnat runt härvan material

leta efter uttag tråden har "gömt sig" material

uppflikta tänder* pga uppflikta tänder isoleringsmaskin/symaskin

vikt isoleringspapper rätta till uppvikt isoleringspapper operatör

trådbrott laga trådbrott med klämma + hylsa spolningsmaskinen/press/operatör

vikt spårisolering spårisoleringen rättas till spårisoleringsmaskin

kablar felkopplade koppla om kablar pga felkopplat eller resistansfel arbetsstation

* finns även vid avsyningen

avsyning 
kod mätning 1/2** beskrivning orsakskategori

spårlock vikt/trasigt spårlocket ersätts då det är vikt eller trasigt spolmaskin/idrag

forma härva med pryl härvan formas med en pryl operatör/slutformningspress

knölar i krysset härvan bankas på pga knölar i krysset slutformningspress

banka härva utsida
härvan bankas pga härvan är för tjock för tolken att 

passera fritt
press/idrag

banka härva topp
härvan bankas pga härvan är för hög för tolken att 

passera fritt
press/idrag

peta in lösa koppartrådar  peta in trådar som sticker ut. symaskin

lacka lacka pga synlig trådskada diverse, skadade verktyg/tråd

rätta till rör (täcker ej hylsa) rör täcker inte hylsan och rättas till arbetsstation

peta in termokontakt termokontakten sticker ut arbetsstation

fixa knuten avser bandageringsgarnet symaskin

klippa sytråd trådar från bandageringsmaskinen hänger löst symaskin

klippa fasisolering pga isolationspapperet är för tjockt och blockerar tolken arbetsstation

tejpborttagning pga tejp täcker mer än 50% av spårlock/härvben                             arbetsstation

kablar felfixerade på härvan
kablar ligger fel/ ej på härvan. Rätta till eller vid behov 

klippa upp o rätta till
arbetsstation
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Bilaga 4 kontrollblad arbetsstation. 

 
 
  

JUSTERING ARBETSSTATIONER

stator + spänning: datum: operatör:

timme minut

ID
R

A
G

 1

ID
R

A
G

 2

 tr
åd

br
ot

t
tr

åd
 u

ta
nf

ör
 s

på
rl

oc
k

fö
rs

kj
ut

na
 s

på
rlo

ck
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pf
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a 
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nd
er

fö
r k
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 t
rå

da
r

kl
äm

d
a/

sk
ad
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e 
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åd

ar

fe
lk

op
pl

ad
e 

ka
bl

ar

vi
ke

n 
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in
gs

pa
pp

er

vi
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n 
sp
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in
g
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a 
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 lo

ss
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t
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ta
 e

ft
er

 u
tt
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ri
vn

in
g 

+ 
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timme minut
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Bilaga 5 Kontrollblad justering vid avsyning. 

 
 

  

 JUSTERINGAR AVSYNINGSSTATION operatör: datum:
st

at
o

rt
yp

 

+
sp

än
n

in
g

antal

koppartråd 

utanför 

spårlock

spårlock 

föskjutna

spårlock 

vikt/ 

trasigt

klippa 

fas-

isolering

ta bort 

tejp

kablar 

felfixerade 

på härvan

tänder 

uppfläkta
felsytt

rätta till 

rör 

(täcker 

ej hylsa)

peta in 

lösa 

koppar-

trådar

st
at

o
rt

yp
 

+
sp

än
n

in
g

antal

koppartråd 

utanför 

spårlock

spårlock 

föskjutna

spårlock 

vikt/ 

trasigt

klippa 

fas-

isolering

ta bort 

tejp

kablar 

felfixerade 

på härvan

tänder 

uppfläkta
felsytt

rätta till 

rör 

(täcker 

ej hylsa)

peta in 

lösa 

koppar-

trådar

spårlock måttfel Övrigtsymaskin
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Bilaga 6 Instruktioner till arbetsstationerna. 
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Bilaga 7 instruktioner till avsyningen. 
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Bilaga 8 Kontrollblad vid symaskin. 

 
 
  

Fyll 1 streck/stator.

datum, 

tid

symaskin 

har tappat 

tråd
 lagning orderbyte trådbyte övrigt

statortyp 

+ 

spänning

orsak

OMBANDNINGAR SYMASKIN
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Bilaga 9 Rådata arbetsstationer mätning 1. 

 

d
at

u
m

st
at

o
r

sp an
ta

l i
 s

e
ri

e

an
ta

l k
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e
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d
e
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n

t
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g

 t
rå

d
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n
fö
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fö
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u
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a 
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u
p

p
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ta

 t
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d
e

r

fö
r 
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rt

a 
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âd
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äm

d
a 

tr
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ar

ka
b
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fe
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o
p

p
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d
e

vi
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o
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n
gs

p
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p
e

r

vi
kt

 s
p
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o
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n

g
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rm

a 
h

är
va

n

te
jp

e
n

 lo
ss

n
at

ri
vn

in
g

le
ta

 e
ft

e
r 

u
tt

ag

tr
âd

 i 
fe

l s
p

âr

4 10% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0

17 43% 2 1 10 13 0 1 2 0 0 0 5 9 0 3

21 70% 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 16 0 2 1

30 100% 2 0 10 11 0 1 0 1 0 0 8 4 0 5

13 87% 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 10 2 4 0

12 80% 2 3 9 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3

19 95% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 0

23 115% 2 2 6 12 0 0 0 1 0 0 3 11 0 8

45 16% 1 0 30 2 1 0 2 0 0 0 30 1 0 0

41 15% 2 0 27 1 1 0 0 0 0 0 21 8 0 0

34 12% 1 0 30 2 8 0 2 0 0 0 14 0 0 0

42 15% 2 0 30 2 0 0 1 2 0 0 27 8 0 0

20 100% 1 0 7 1 2 0 6 0 2 0 10 0 0 0

13 65% 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 5 0 0 0

16 80% 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0

14 70% 2 0 1 0 0 1 1 0 3 0 7 0 0 0

38 63% 1 0 12 15 3 1 0 0 1 1 15 0 3 0

35 58% 2 0 4 8 0 1 0 0 1 0 18 1 0 1

3 5% 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0

15 25% 2 0 2 10 2 0 1 0 2 0 8 1 0 0

21 105% 1 1 3 2 1 2 2 0 0 0 15 0 1 1

23 115% 2 0 4 3 1 5 7 0 1 0 16 10 0 0

42 84% 1 0 4 1 0 8 14 0 0 0 38 0 0 0

44 88% 2 1 10 0 0 3 6 0 3 0 40 19 0 0

11 55% 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0

11 55% 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8 7 0 0

14 28% 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 8 0 0 0

10 20% 2 1 3 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0

18 30% 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 11 0 3 0

29 48% 2 1 5 3 0 0 0 0 7 2 14 3 0 0

15 75% 1 1 2 3 0 0 2 0 0 0 9 0 2 1

17 85% 2 5 8 3 0 2 1 0 0 0 8 7 0 2

27 90% 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 13 0 0 0

25 83% 2 0 12 9 0 0 2 1 0 0 10 1 0 0

21 105% 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 1 2 0

13 65% 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0

7 35% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0

45 113% 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 0 2 0

27 68% 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0

34 85% 3 0 2 7 0 0 3 0 0 0 18 11 0 0

20 100% 1 0 3 3 2 0 0 0 4 2 14 0 6 0

19 95% 2 0 7 6 0 0 0 0 0 2 15 2 0 0

15 75% 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0

43 32% 1 0 10 0 3 0 0 0 0 0 25 0 3 0

36 27% 2 0 5 1 0 0 0 0 4 0 25 8 0 1

10 4% 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0

21 8% 2 0 2 1 0 0 2 2 1 3 7 0 0 0 0

21 105% 1 0 4 1 2 4 10 0 0 0 9 0 0 0 12

20 100% 2 0 13 3 0 0 6 0 3 1 10 4 0 1 1

24 48% 1 0 3 1 5 1 9 0 0 0 12 0 0 3 0

26 52% 2 0 11 3 1 2 2 0 0 0 10 6 0 2 0

56 78% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 41 0 0 0 0

47 65% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0

42 26% 1 1 3 3 1 0 1 0 2 0 17 0 0 0 0

53 33% 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 14 2 0 0 2

50 83% 1 1 5 7 0 2 2 0 0 1 28 0 3 0

57 95% 2 3 25 27 0 0 8 0 0 0 15 3 0 3

17 85% 1 1 0 0 0 0 2 0 0 8 7 1 2 0

6 30% 2 0 2 4 0 0 1 0 0 3 3 1 0 2

4 13% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

3 10% 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0

1
4

0
5

0
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15-14-2 04 40

15-14-2 01 30

15-14-2 02 15

20

21-18-4 08 20

15-14-2 12 20

15-10-4 62 280

21-18-4 01 60

1
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0
5

0
9

21-18-4 01 60

21-18-4 05 20

1
4

0
5

0
8

15-10-4 62 280

21-18-4 06

21-15-4 01 50

21-15-4 09 20

21-12-4 12 50

1
4

0
5

1
2

21-12-4 38 60

21-10-4 12 20

21-10-4 01 30

18-15-2 01 20

18-15-2 16 40

18-15-2 04 20

1
3

/5 21-12-4 38 135

1
4

0
5

1
4

21-12-4 38 280

21-12-4 28 20

21-12-4 12 50

18-11-4 01 72

20

15-14-2 05 30

1
5

/5

18-11-4 61 162

1
4

0
5

1
9

15-14-2 13 60

15-14-2 04
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08-sep 21 - 12 - 4 12 1 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08-sep 21 - 12 - 4 12 2 29 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 5

08-sep 15 - 10 - 4 62 1 56 0 24 4 0 5 0 0 0 4 0 0 0 1

08-sep 15 - 10 - 4 62 2 53 1 20 10 0 0 2 0 0 5 0 0 3 0

09-sep 15 - 10 - 4 62 1 30 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

09-sep 15 - 10 - 4 62 2 31 0 21 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0

09-sep 15 - 10 - 4 12 1 36 0 21 1 0 3 0 0 0 2 0 2 0 1

09-sep 15 - 10 - 4 12 2 27 0 21 1 0 3 0 0 0 2 0 2 0 1

09-sep 18 - 11 - 4 61 1 87 2 6 0 21 0 2 4 0 0 0 1 2 4

09-sep 18 - 11 - 4 61 2 80 2 6 0 21 0 2 4 0 0 0 1 2 4

09-sep 18 - 11 - 4 62 1 21 0 0 0 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0
09-sep 18 - 11 - 4 62 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10-sep 15 - 12 - 2 01 1 33 1 7 1 0 4 0 0 0 7 0 0 4 6

10-sep 15 - 12 - 2 01 2 38 2 31 22 0 12 1 0 0 8 0 3 9 9

10-sep 15 - 12 - 2 14 1 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10-sep 15 - 12 - 2 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10-sep 15 - 12 - 2 04 1 4 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0

10-sep 15 - 12 - 2 04 2 5 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

10-sep 15 - 12 - 2 13 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10-sep 15 - 12 - 2 13 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

12-sep 21 - 12 - 4 12 1 21 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

12-sep 21 - 12 - 4 12 2 16 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1

12-sep 21 - 10 - 4 38 1 36 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4

12-sep 21 - 10 - 4 38 2 53 0 26 4 0 4 1 8 0 1 2 0 1 4

26-sep 15 - 12 - 2 04 1 10 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0

26-sep 15 - 12 - 2 04 2 11 0 5 5 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0

26-sep 15 - 12 - 2 14 1 10 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0

26-sep 15 - 12 - 2 14 2 19 1 8 7 0 2 0 0 0 2 0 0 5 0

26-sep 15 - 14 - 2 04 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

26-sep 15 - 14 - 2 04 2 19 0 11 12 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0

26-sep 15 - 14 - 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26-sep 15 - 14 - 2 13 2 19 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
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stator sp K-sida B-sida K-sida B-sida K-sida B-sida

15-14-2 04 15 13% 73% 0% 47% 40% 93% 73% 20% 20% 0% 13% 27% 0% 7% 0% 0% 0% 20% 0%

15-14-2 01 20 0% 70% 0% 40% 30% 45% 80% 65% 15% 0% 0% 10% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 0%

15-14-2 02 15 7% 67% 0% 13% 0% 80% 73% 27% 7% 0% 0% 27% 7% 7% 0% 0% 0% 7% 0%

15-14-2 12 20 0% 25% 0% 0% 0% 80% 90% 30% 10% 0% 0% 20% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0%

15-10-4 62 45 10% 31% 40% 75% 58% 43% 6% 0% 0% 24% 52% 1% 21% 0% 9% 1% 1% 0% 0%

21-18-4 06 9 11% 22% 89% 67% 78% 56% 67% 0% 0% 89% 44% 11% 33% 0% 11% 0% 22% 33% 0%

21-18-4 08 19 5% 11% 37% 21% 95% 21% 42% 5% 0% 63% 42% 5% 53% 0% 11% 5% 0% 16% 5%

21-18-4 01 24 8% 17% 38% 50% 83% 17% 29% 8% 0% 38% 58% 0% 29% 0% 4% 25% 4% 4% 29%

21-18-4 05 15 13% 7% 20% 80% 73% 40% 0% 0% 0% 27% 60% 0% 13% 7% 20% 27% 0% 33% 0%

21-15-4 01 29 21% 17% 38% 90% 86% 17% 17% 7% 0% 41% 55% 0% 21% 0% 0% 28% 0% 41% 0%

21-15-4 09 18 6% 0% 33% 11% 67% 6% 33% 17% 0% 33% 28% 0% 11% 6% 0% 6% 0% 17% 6%

21-12-4 12 8 38% 38% 88% 50% 50% 25% 25% 0% 0% 63% 50% 0% 0% 13% 25% 25% 38% 13% 0%

21-12-4 12 45 86% 57% 100% 57% 100% 0% 0% 0% 0% 57% 43% 0% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

21-12-4 38 9 16% 48% 44% 52% 72% 6% 6% 22% 2% 24% 36% 0% 22% 4% 0% 6% 2% 0% 0%

21-10-4 12 19 40% 47% 0% 27% 53% 0% 0% 0% 0% 60% 53% 0% 53% 0% 0% 0% 0% 13% 0%

21-10-4 01 24 40% 80% 44% 52% 88% 0% 0% 4% 0% 44% 28% 0% 24% 4% 0% 0% 0% 0% 0%

#
# 21-12-4 12 45 29% 43% 71% 71% 71% 71% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 0%
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15-10-4 12 27 10 0 0 0 0 2 3 0 0 1

15-10-4 62 0

18-11-4 61 37 0 3 11 9 1 6

18-11-4 62 0

18-11-4 01 31 1 1 1

15-12-2 01 20 2 13 1 6 1 1

15-12-2 14 1

15-14-2 13 14 14

15-14-2 04 20 20

21-10-4 12 15 3 3 1 1
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15-14-2 04 5% 30% 39% 0% 2% 14% 0% 0% 25% 43% 25% 5% 11%

15-14-2 01 0% 29% 36% 0% 5% 2% 3% 0% 2% 55% 12% 4% 17%

15-14-2 02 7% 22% 14% 0% 4% 8% 0% 0% 0% 50% 8% 16% 7%

15-14-2 12 5% 17% 29% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 43% 26% 2% 19%

15-14-2 13 4% 28% 32% 0% 2% 9% 0% 0% 1% 40% 3% 3% 3%

15-14-2 05 0% 29% 14% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

15-10-4 62 0% 72% 4% 6% 0% 3% 1% 0% 0% 57% 10% 0% 0%

21-18-4 06 0% 27% 6% 6% 0% 21% 0% 9% 3% 45% 0% 0% 0%

21-18-4 08 7% 10% 0% 0% 7% 7% 0% 10% 0% 50% 0% 0% 0%

21-18-4 01 0% 23% 40% 5% 2% 1% 0% 4% 1% 45% 5% 5% 1%

21-18-4 05 2% 16% 11% 5% 16% 20% 0% 2% 0% 70% 23% 2% 2%

21-12-4 12 4% 26% 7% 9% 11% 18% 1% 1% 0% 41% 8% 0% 7% 0%

21-12-4 38 1% 16% 4% 2% 0% 3% 1% 8% 3% 54% 7% 4% 1% 0%

21-12-4 28 0% 41% 10% 5% 10% 39% 0% 7% 2% 46% 10% 0% 2% 32%

21-15-4 01 1% 16% 1% 0% 13% 23% 0% 3% 0% 91% 22% 0% 0%

21-15-4 09 0% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 82% 32% 5% 0%

21-10-4 12 19% 31% 19% 0% 6% 9% 0% 0% 0% 53% 22% 6% 9%

21-10-4 01 0% 25% 17% 0% 0% 8% 2% 0% 0% 44% 2% 0% 0%

18-15-2 01 2% 0% 10% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 56% 10% 5% 0%

18-15-2 16 0% 2% 9% 0% 1% 3% 0% 0% 0% 62% 10% 2% 0%

18-15-2 04 0% 19% 33% 4% 0% 0% 0% 7% 7% 57% 11% 11% 0%

18-11-4 01 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 41% 12% 0% 0% 0%

18-11-4 61 1% 4% 6% 1% 0% 1% 0% 4% 0% 33% 2% 0% 0% 2%
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