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Abstract 
Corporations today are acting on a globalized market with tough competition; for these companies 
to survive and generate profit it is crucial to continuously improve their business which puts up 
requirements to successful manage quality issues. One way to improve ones business is to 
measure and control ones processes. In this way a business can reduce variation and lower the 
company’s total cost of poor quality.  

Companies that coats wood products with lacquer has difficulties to measure their processes and 
that is why it is of interest to investigate if vibrational spectroscopy (VS) is a useful technology to 
measure the thickness of paint layers. VS are an IR based technology that can differentiate 
between different paint layers by determining their chemical composition. The data collected 
through VS can be analyzed with statistical methods for a situation analysis from statistical process 
control (SPC) methodologies to determine a process capability. 

The purpose of this study is to conduct a situation analysis of a coating process and examine if 
vibrational spectroscopy can be used for the implementation of SPC in that process. To fulfill the 
purpose a case study has been conducted at Swedwood Älmhult AB. Swedwood is interested in 
using SPC and to investigate if VS is a useful technology for determining quality parameters in a 
lacquering process. 

The study shows that VS demands some prerequisites to be functional. These prerequisites are: 
The measured process need to be stable and resources need to be allocated to continuously 
calibrate the measurement equipment. Furthermore, the production process at Swedwood is not in 
statistical control which results in products not meeting the defined tolerances. One of the quality 
parameters, gloss, has a small variability but is not centered on its target value. This should be 
easy to adjust and would result in more products meeting the tolerance requirements. For the other 
quality parameters the tolerances have to be revised or general improvements to the production 
process need to be executed. 

  



 
 

Sammanfattning 
I dag är företag hårt konkurrensutsatta då de agerar på en globaliserad marknad med många 
aktörer. För att företag ska överleva och vara långsiktigt lönsamma måste de ständigt förbättra sin 
verksamhet vilket ställer krav på ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Ett sätt att förbättra 
verksamheten är att mäta och kontrollera sina processer för att på så sätt upptäcka och minska 
spridning vilket i sin tur sänker företagets kvalitetsbristkostnader.  

Företag som lackerar träprodukter har svårt att mäta sina processer och för att komma till rätta 
med problemet har vissa företag intresserat sig för en teknik kallad vibrationsspektroskopi (VS). 
Det är därför intressant att utreda om tekniken är användbar för att mäta de kvalitetsparametrar 
som efterfrågas. VS är en teknik som med hjälp av IR-ljus kan bestämma vilken kemisk 
sammansättning ett prov har. Dessa mätningar kan sedan ligga till grund för en nulägesanalys och 
användas vid implementering av statistisk processtyrning (SPS). 

Syftet med studien är således att genomföra en nulägesanalys av en lackeringsprocess och 
undersöka om vibrationsspektroskopi kan användas vid implementering av SPS för denna 
process. För att besvara syftet har en fallstudie utförts på Swedwood Älmhult AB. På Swedwood är 
man intresserad av att använda SPS och även av att undersöka om vibrationsspektroskopi är en 
användbar teknik för företaget.  

Resultaten från studien visar att vissa förutsättningar krävs för att VS ska fungera tillfredsställande. 
Dessa förutsättningar är att processen ska vara stabil och att resurser behöver läggas på 
kontinuerlig kalibrering av mätutrustningen. I nulägesanalysen konstaterades det att Swedwoods 
tillverkningsprocess inte är i statistisk jämvikt vilket resulterar i en oberäknelig process. För en av 
kvalitetsparametrarna, glans, finns det möjlighet att öka andelen produkter som kan produceras 
inom toleransen då denna parameters spridning är godkänd och processen bara behöver 
centreras kring målvärdet. För de övriga parametrarna måste de uppsatta toleranserna revideras 
eller kvalitetsförbättringar på processen genomföras för att öka processens duglighet. 
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1. Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden till studien, vidare ges en problembeskrivning vilken leder 
fram till formuleringen av syftet. Kapitlet avslutas med att studiens avgränsningar redovisas. 

 Bakgrund 1.1
Det generella syftet med ett företag är att skapa värde för sina ägare. För att uppnå detta måste 
försäljning av varor och tjänster överstiga tillverkningskostnaden (Holmström, 2005). Bergman och 
Klefsjö (2008) menar att företag i dag är hårt konkurrensutsatta då de agerar på en globaliserad 
marknad med många aktörer. För att företag ska överleva på denna marknad och vara långsiktigt 
lönsamma måste de ständigt förbättra sin verksamhet, vilket ställer krav på ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetsarbete är att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre 
resursåtgång. Ett sätt att mäta kvalitetsarbetets förbättringspotential är att mäta 
kvalitetsbristkostnader.  

Enligt Juran (1999) som översatts och återges i Bergman & Klefsjö (2008) definieras 
kvalitetsbristkostnader som ”de kostnader som orsakas av defekta enheter, ofullkomliga processer 
eller förlorade försäljningsintäkter”. Alla företag har kvalitetsbristkostnader och för svenska företag 
uppskattas de vanligen till mellan 10-30 % av företagets omsättning (Bergman & Klefsjö, 2008). 
Således finns det pengar att spara och det är oftast mer fördelaktigt för företagets lönsamhet att 
halvera kvalitetsbristkostnaderna än att dubbla försäljningen (Harrington, 1987).  

Det har sedan Shewharts dagar på 1920-talet utvecklats ett flertal kvalitetsfilosofier och även om 
de är olika har de mycket gemensamt. Två gemensamma värderingar är basera beslut på fakta 
och arbeta med processer. Dessa återfinns i olika former bland annat inom Sex sigma, Lean 
manufacturing och Total quality management.  (Sörqvist & Höglund, 2007) (Bergman & Klefsjö, 
2008) (Hines, Found, Grififths, & Harrison, 2008) 

För att kunna basera beslut på fakta och kunna mäta sina processer är det viktigt att samla 
mätdata och att denna analysera den. Ett vanligt sätt att analysera mätdata är att använda sig av 
statistisk processtyrning (SPS). Metoden syftar till att minska variationen genom att identifiera 
bakomliggande orsaker och eliminera dessa. Genom att upprätta styrdiagram övervakas processer 
och identifiering av förändring underlättas. Detta tillåter att arbetet med att korrigera processen kan 
påbörjas tidigare och att dess kvalitetsbristkostnad kan minskas. (Bergman & Klefsjö, 2008) 
(Montgomery D. , 2009) 

Vid industriell lackering av träprodukter har det varit ett praktiskt problem att mäta 
färgskiktstjockleken. Detta har inneburit att lackeringsprocesser har varit svåra och kostsamma att 
kontrollera och övervaka. Företag som velat undersöka sina processer har varit tvungna att 
använda komplicerade och resurskrävande metoder för att samla in data, vilket inneburit att 
kontrollerna varit få och bristfälliga och inte gett en tillförlitlig bild över processens tillstånd. 

För att komma tillrätta med detta har vissa företag implementerats en teknik som kallas 
vibrationsspektroskopi (VS) för att mäta färgskiktstjockleken på träprodukterna. Denna teknik 
använder sig av infrarött ljus som studsar på produktytan och sedan analyseras. Analysen sker 
med en prediktions modell som skapats från insamlade kalibreringspunkter. VS används inte idag 
för denna typ av applikation det är därför av intresse att undersöka om VS kan användas och 
leverera tillförlitliga mätningar i detta sammanhang. 

Inom Swedwood arbetas det idag aktivt med att förbättra kvaliteten på sina produkter, de arbetar 
med att utveckla sina processer vilket främst drivs av att deras kund har infört hårdare kvalitets 
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krav på produkterna som levereras. Swedwood övervakar inte sina processer på ett systematiskt 
och tillförlitligt sätt det är därför svårt för dem att veta vilken kvalitet deras produkter håller. 
Företaget har påbörjat att implementera sin egen variant av Lean kallad ”Swedwood way of 
production”. Kvalitetsarbetet är påbörjat men inte lika välutvecklat som exempelvis inom 
bilindustrin. Eftersom Swedwood agerar i en bransch som har liten erfarenhet av kvalitetsarbete är 
det intressant att utföra en fallstudie för att se hur en organisation kan tillgodogöra sig av beprövad 
kvalitetsteknik. Swedwood använder sig inte av statistisk processtyrning idag men intresset finns. 
Vid lyckad implementering kan metoden komma att spridas till övriga delar av fabriken och 
möjligen också andra fabriker inom Swedwood koncernen.  

 Problembeskrivning 1.2
För att en organisation framgångsrikt ska lyckas öka sin lönsamhet är det viktigt att ha effektiva 
och stabila processer. Att kunna basera beslut på fakta är viktigt för att kontinuerligt kunna mäta 
och kontrollera sina processer. (Bergman & Klefsjö, 2008) 

Den största orsaken till att produkter inte möter de uppsatta kvalitetsmåtten beror på att 
tillverkningsprocessen varierar. Det är därför viktigt att identifiera, förstå och ständigt arbeta med 
att minska variation. Vid lägre variation är det färre produkter som behöver skrotas eller omarbetas 
vilket leder till minskade kostnader. Finns det kvantitativ data för viktiga tillverkningsparametrar går 
det att använda statistiska metoder för att analysera variationen. Den vanligaste metoden är SPS. 
(Sörqvist & Höglund, 2007) 

Produktkvaliteten på färdiglackerade köksfronter hos Swedwood påverkas i stor grad av vilken 
färgskiktstjocklek som appliceras (Håkansson P. , 2010). I det dagliga arbetet vid lackeringslinan 
görs därför kontrollmätningar av dessa kvalitetsparametrar några gånger per dag för att se att 
processen presterar som den ska, detta sker genom att köksfronternas färgskiktstjocklek och glans 
kontrolleras. Dessa mätningar utförs max en gång per timme vilket medför att en stor mängd 
köksfronter tillverkas mellan mätningarna utan att operatören har kontroll på färgskiktstjockleken. 
Dessa mätningar tar lång tid i anspråk och det finns anledning att ifrågasätta deras tillförlitlighet. En 
automatisk mätmetod kan öka lönsamheten genom att frigöra arbetstid och ge mer tillförlitliga 
indikationer om processens tillstånd, vilket skulle sänka kvalitetsbristkostnaderna från processen 
då problem skulle upptäckas tidigare. Idag upptäcks kvalitetsbrister först vid avsyningen som sker 
flera steg fram i förädlingskedjan. Att vidareförädla defekta produkter kostar pengar (Bergman & 
Klefsjö, 2008). I dagsläget saknas både rutiner och tillförlitliga mätmetoder för att säkerställa att 
felaktiga produkter inte skickas vidare i flödet.  

Sedan flera år finns en mätutrustning som använder sig av vibrationsspektroskopi, installerad på 
Swedwoods lackeringslinan men som aldrig implementerats i den löpande produktionen. Företaget 
har en uppfattning om att mätutrustningen kan mäta de parametrar som behövs för att styra och 
kontrollera processen. Idag varierar lackeringsprocessen och många produkter produceras utanför 
toleransgränserna vilket leder till kassationer och kvalitetsbristkostnader. Detta ger ett behov av att 
kunna övervaka och kontrollera processen på ett bättre sätt.  

 Syfte 1.3
Studiens syfte är ”att genomföra en nulägesanalys av en lackeringsprocess och undersöka om 
vibrationsspektroskopi kan användas vid implementering av SPS för denna process” 
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 Avgränsningar 1.4
Syftet kommer att besvaras genom en fallstudie på Swedwood Älmhult AB. Endast det vanligaste 
påläggningsmönstret kommer att undersökas, vilket är det mönster som flest produkter tillverkas 
med och kallas för Vit 5. 
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2. Nulägesbeskrivning 
I nulägesbeskrivningen presenteras den insamlade informationen om hur företaget och dess 
processer fungerar. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av företaget och den nuvarande 
produktionsprocessen, därefter presenteras produkternas toleranser. Kapitlet avslutas med att 
återge hur den nuvarande mätprocessen genomförs. 

 Företaget 2.1
På anläggningen i Älmhult tillverkar Swedwood fyra serier av IKEAs köksfronter, som skickas till till 
samtliga IKEA varuhus runt om i världen. Vid normal produktion tillverkar fabriken i Älmhult cirka 
185 000 paket per vecka där ett paket innehåller mellan en och fem artiklar.  

Första steget i fabrikens värdekedja är att MDF-skivor köps in från i huvudsak tre 
underleverantörer. Dessa MDF-skivor förädlas till färdiga köksfronter genom följande 
produktionssteg; fräsning, slipning, borrning och olika typer av ytbehandling. Efter 
tillverkningsprocessen paketeras och skickas produkterna vidare i värdekedjan till ett närlager för 
att därifrån skickas vidare till IKEA:s distributionscentraler. Produkterna ingår sedan i en serie av 
produkter som tillverkas runt om i Swedwood koncernen. 

En av delprocesserna i värdekedjan är lackeringen av alla köksfronters täck- och baksidor. Denna 
delprocess kallas G41 och består av ett flertal steg som beror på vilken typ av produkt som ska 
tillverkas. Gemensamt för dem alla är en första slipning följt av valslackering av två lager spackel 
och ytterligare en slipning, sedan följer två eller tre lager grundfärg. Slutligen appliceras en av tre 
olika topplacker beroende på produkt och marknad. Alla lager lack appliceras genom valsning och 
mellan varje lager härdas lacken med UV-ljus. Lackeringslinan består således av två slipstationer, 
en av- och påstaplare i var ända, 7 valsar och flertalet UV-lampor.  Hela processen tar ungefär 60 
sekunder och är cirka 100 meter lång, se Figur 1. Denna process är inte en flaskhals då dess 
produktionstakt överstiger andra delar av värdekedjan det finns dock problem med tillgängligheten 
för G41. 

Bandslip 2 Bandslip 1

Material IN

Material IN

Material ut

ValsverkUV-lampor

Spackel

Spackel

G
rund

G
rund

G
rund

Topp

Topp

 

Figur 1: Tillverkningslayout G41 större bild finns i Bilaga 1 Layout G41. 

 Produktionsprocessen 2.2
Vid byte av serie börjar operatören med att ställa om samtliga valsverk till rätt lackfärg och rätt 
tjocklek på produkten, sedan genomförs en grovjustering av valsarna för att få rätt färgpåläggning. 
Varje färglager har ett målvärde och en övre och undre toleransgräns för hur mycket färg som ska 
appliceras. Dessa målvärden beror på produkt även om det är många produkter som har samma 
påläggningsmängd. Det finns fyra färgscheman som används och de benämns vit 2, vit 2,5, vit 5 
och Duvbo efter kulör och glans på topplacken. Den vanligaste är vit 5 och för den finns det två 
variationer av påläggningsmönster, där den ena består av två tunnare lager grundfärg se Tabell 1. 
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Processens toleranser är dock föremål för förändringar och ändras emellanåt för att optimera 
ytbehandlingen. 

Tabell 1:Översikt av toleranserna för de två variationerna av påläggningsmönster vit 5, för 
spackel, grund och topp är enheten g/m2 och för glans är den Ge. 

Toleranser 
Färg Spackel Grund Topp Glans 
VIT 5 I 12±2 12±2 8±1 8±1 23±2 57+3-5 
VIT 5 II 12±2 12±2 14±2 14±2 23±2 57+3-5 

 

Som det kan utläsas ur Tabell 1 finns det två valsar som lägger på spackel, två för grund och en 
för topplack. Utöver de enskilda valsarnas påläggningsmängd som mäts i g/m2 finns glans angiven 
som en parameter, glansen mäts i glansenheter (Ge) och är en visuell storhet som inte direkt beror 
på hur tjockt ett färglager är. Det är den sammanlagda mängden av varje kemiskt urskiljbart lager 
som i den här studien valts att utgöra en kvalitetsparameter. Exempelvis för kvalitetsparametern 
spackel ska alltså målvärdet ligga på 12+12=24g/m2 med en tolerans på  4g/m2, parametrarna 
grund och topp utläses på samma sätt. 

 Mätprocessen 2.3
Innan produktionen startas kontrolleras den faktiska påläggningsmängden, vilket sker genom att 
en operatör tar en provbit på 0,1m2 som slipas för att sedan vägas. Därefter vägs varje vals 
färgpålägg in och en manuell justering görs om färgpålägget skiljer sig från målvärdet. Är 
skillnaden stor justeras påläggningsmängden och en ny invägning genomförs, vid mindre 
justeringar görs en ny justering utan att någon ny invägning görs. Efter att produktionen startats 
och justerats sker endast sporadisk visuell inspektion och mätning med en handglansmätare1. Det 
står i manualen att operatören ska mäta in processen vid början och slutet av sitt skift samt vid 
varje ny serie av produkter, provtagningsfrekvensen uppgår då till cirka ett prov per timme. Har 
lackeringslinjen stått stilla under en längre period exempelvis för servicestopp vet operatörerna 
med sig att valsarna lägger på för mycket färg. Därför utförs en andra invägning cirka 10-15 
minuter efter att maskinen har startat för att säkerställa att maskinen lägger på rätt färgmängd. När 
produktionen är igång sker i princip alltid justeringen av processen efter operatörernas visuella 
bedömning och inte efter de toleranser som finns. Operatörerna agerar på detta sätt för att de 
menar att det inte är möjligt att tillverka en godkänd köksfront om de uppsatta toleranserna ska 
hållas, utan mängden färg som behöver appliceras är beroende av produkt och på råvarans 
kvalitet. Operatörernas uppfattning leder till att produkter som ska ha samma 
färgpåläggningsmängd skiljer sig åt. Färgleverantören arbetar för att förbättra sina produkter och 
ändrar på recept för lack och färg kontinuerligt vilket leder till att målvärden och de ingående 
färgerna inte hålls konstanta. 

 
  

                                                
1 En handglansmätare mäter ljusintensiteten för en yta via den speglad reflektionen. 



 

6 
 

3. Metod 
I metodavsnittet diskuteras metodteori och de val som gjorts för att uppnå syftet. I detta kapitel ges 
också en utförligare beskrivning av informationsinsamlingen och det praktiska arbetet som utförts. 
Slutligen diskuteras studiens reliabilitet och validitet 

 Metodteori 3.1
Enligt Ejvegård (2009) så ska ”ett vetenskapligt arbete vara sakligt, objektivt och balanserat”. 
Metoden ska med ett vetenskapligt synsätt angripa det ämne eller problem som ska utforskas. Den 
bör följa med som en röd tråd genom hela uppsatsen. För att utreda och hitta överensstämmande 
slutsatser och indicier bör ett batteri av olika metoder och tekniker användas vilket ökar 
trovärdigheten hos resultatet. Sammansättningen av olika metoder och tekniker täcker därigenom 
upp för varandras individuella svagheter och en fullständigare förståelse skapas. (Ejvegård, 2009) 

En studie som använder sig av redan existerande teorier och begrepp för att uppnå sitt syfte har 
en deduktiv forskningsansats, den deduktiva forskningsansatsens har som fördel att den ger 
studien trovärdighet och gör dess resultat mer generaliserbart. (Saunders, 2009). Eftersom detta 
arbete använder teorier från tidigare studier bedrivs det enligt en deduktivt forskningsansats. 

Det finns flera olika forskningsstrategier och val av forskningsmetod eller metoder är direkt kopplat 
till syftet med studien. I detta fall kommer en fallstudie att användas och utifrån det specifika 
resultat som åstadkommes dras det sedan mer allmänna slutsatser. En fallstudie används när 
forskaren undersöker ett enskilt förlopp och från detta försöker dra mer allmänna slutsatser om 
verkligheten. Problemet med detta tillvägagångssätt är att ett fall eller en liten del av en helhet 
aldrig kan förklara verkligheten fullt ut, vilket gör fallstudien som forskningsstrategi ifrågasatt. 
Eftersom det är svårt att generalisera en slutsats från en fallstudie bör den betraktas med 
försiktighet och snarare generera indicier än absoluta sanningar. (Ejvegård, 2009)  

Denscombe (1998) menar att generaliserbarheten beror på hur mycket förutsättningarna liknar 
andra fall och situationer, alltså fallstudiens representerbarhet. Detta synsätt motsätter sig Yin 
(1994) som istället menar att fallstudierna inte ska generaliseras till andra studier utan till allmän 
teori. På samma sätt som forskare generaliserar experiment till teori och att de inte försöker hitta 
representativa experiment. Bassey (1981) hävdar att en fallstudie kan betraktas som en giltig form 
av forskning så länge den genomförs systematiskt, kritiskt och vidgar gränserna för den 
existerande kunskapen. Oavsett åsikt är ett viktigt inslag i en fallstudie ett resonemang kring 
bristerna i metoden och hur de påverkar resultatets allmängiltighet (Bell, 2000). 

 Informationsinsamling 3.2
Vid en litteraturstudie är det viktigt att hårt begränsa det område som ska undersökas för att 
översiktligt kunna bearbeta tidigare forskningsrön på området. Information från tidigare studier kan 
dock behöva vidareförädlas för att passa det nya syftet (Ejvegård, 2009). Litteraturstudien täcker in 
litteratur kring kvalitet, vibrationsspektroskopi, SPS och mätsystemanalys. Sökningar i databaser 
efter relevant litteratur har gjorts varvid främst följande sökord använts: Total quality management, 
vibrational spectroscopy, Six sigma, quality, NIR, statistical process control, control chart, 
capability, gauge R&R. Sökningarna har främst gjorts i databaserna Science Direct, Pure, Scopus, 
Google Scholar och Ebsco. De artiklar som hittades sorterades sedan efter relevans och endast de 
som kunde antas innehålla relevant information lästes.  

Empirin i den här studien består av kvantitativ data. Enligt Saunders et al (2009) så är kvantitativ 
data i rå form inte intressant, utan det är först efter att denna bearbetats på olika sätt som rådata 
omvandlas till information. För att kunna tolka kvantitativa data menar författarna att den måste 
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dels vara uppställd på ett sådant sätt att det går att använda kvantitativa metoder för analys, 
dessutom måste forskaren veta vilken statistisk metod som passar var. 

De kvantitativa data som kommer samlas in är främst för de fyra kvalitetsparametrarna spackel, 
grund, topp och glans där de tre första mäts i g/m2 och glansen mäts i glansenheter (Ge). Rådata 
från VS-mätutrustningen analyseras med hjälp av de statistiska programvarorna Minitab 16 och 
Statgraphics Centurion XVI för att ligga till grund för duglighets- och SPS-analysen. För 
mätsystemanalysen (MSA) kommer rådata att samlas in från de befintliga mätsystemen vid 
lackeringslinjen, som i sin tur används vid kalibreringen av modellerna. 

Intervjuer är en kvalitativ datainsamlingsmetod och för att göra denna information användbar 
måste den underliggande meningen identifieras. Desto vagare och mer flytande den insamlade 
informationen är desto svårare är den att analysera. Kvalitativ data är inte av standardiserad typ 
utan är ofta komplex, vilket medför att någon form av sammanfattning är nödvändig för att minska 
datamängden och få fram kärnan i informationen. (Saunders et al, 2009) 

Intervjuer är en vanlig källa till kvalitativ data och semi-strukturerade intervjuer är den vanligast 
förekommande intervjutekniken vid fallstudier. Vid denna typ av intervjuer kan forskaren ställa 
frågor och lägga fram fakta, samtidigt som respondenten kan ge sin syn på andra, för den, viktiga 
frågor. En framgångsfaktor vid intervjuer är att hitta rätt personer att intervjua. Det är viktigt att inte 
bli beroende av en respondent då det finns risk att den personliga relationen påverkar 
objektiviteten hos både forskaren och respondenten. (Yin, 1994) 

De kvalitativa data som samlas in i denna studie är främst från semi-strukturerade intervjuer med 
operatörer och andra sakkunniga i den process studien undersöker. För att säkerställa att 
informationen från de genomförda intervjuerna är pålitlig har flertalet tekniker använts. Oftast har 
intervjuerna gjorts med två intervjuare för att minska risken för skevhet eller bias. Efter intervjun 
har den tolkade informationen diskuterats mellan intervjuarna och eventuella skillnader och 
frågetecken har identifierats och lösts med en kompletterande intervju. När efterfrågad information 
funnits hos flera personer har flera intervjuer genomförts för att få en mer heltäckande bild och 
minska vikten av enskilda personers åsikter och svar. Respondenterna har valts ut efter deras 
erfarenhet och kunskap om processen. 

 Tillvägagångssätt 3.3
En omfattande studie gjordes sedan över hur den nuvarande mätprocessen fungerade, eftersom 
denna skulle användas för att samla in de kalibreringspunkter som behövdes till den modell2 som 
skulle skapas. Då detta mätsystem som är bestående av en våg och en handglansmätare visade 
en otillräcklig noggrannhet förbättrades det med ny utrustning och nya rutiner, vilket ledde till ett 
kapabelt mätsystem. 

När detta var gjort påbörjades arbete med att samla in kalibreringspunkter till att skapa och 
optimera modellerna, varvid mätdata till styrdiagrammen och duglighetsstudien kunde börja samlas 
in. Parallellt med detta arbete installerades den mjukvara och den teknik som krävdes för att 
utrustningen skulle fungera i produktionen. För att implementeringen skulle ske på bästa sätt 
gjordes ett flertal ostrukturerade intervjuer med operatörerna vid lackeringslinan.  

Därefter tog analysarbetet vid och insamlad data analyserades med hjälp av teori från 
litteraturstudien. Först kontrollerades om processen uppfyllde de krav som ställs för att kunna 
implementera SPS och sedan beräknades och analyserades styrgränser och duglighetsmått.  

                                                
2 Modellen beskrivs utförligare i kapitel 4.2 Vibrationsspektroskopi. 
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Att skapa manualer för fortsatt drift och underhåll skedde simultant med ovanstående steg. För att 
veta vad som var väsentligt och vilken form manualerna skulle ha intervjuades både leverantören 
såväl som operatörerna till mätutrustningen. När manualerna var färdiga hölls utbildning med 
inblandad personal dels om kvalitet och SPS, men även i hur utrustningen skulle skötas och 
användas. 

 Metodutvärdering 3.4
Metoden utvärderas utifrån begreppen reliabilitet och validitet. Vilka är viktiga begrepp att diskutera 
vid all forskning. 

Reliabilitet 

En studies reliabilitet är dess förmåga att ge samma resultat vid olika tillfällen och med samma 
förutsättningar vilket skulle säkerställa att studien genomförts på ett adekvat sätt. Målet är att om 
en annan studie skulle upprepa exakt samma procedur på samma fall skulle den nå samma 
resultat och slutsats. Detta är omöjligt att genomföra då förutsättningarna för studien ändras över 
tiden och är olika före och efter studiens genomförande. En hög reliabilitet minimerar fel och 
påverkan i studien. För att studien ska gå att upprepa är det viktigt att det sker en dokumentering 
av arbetsgången, utan denna information är det svårt för externa granskare att bekräfta studiens 
reliabilitet. (Yin, 1994) 

För att säkerställa att den information som samlats in under studiens gång är tillförlitlig är det viktigt 
med en kritisk prövning och noggrannhet vid insamlandet och bearbetandet av informationen 
(Holme & Solvang, 1997). Vid mätningar som används för att kalibrera beräkningsmodeller 
säkerställs reliabiliteten genom att en mätsystemanalys genomförs.  

Validitet 

Validitet är ett mått på hur väl en fråga och svar mäter eller beskriver det som eftersöks. Validiteten 
bygger på reliabiliteten, en hög validitet är omöjlig utan en hög reliabilitet. Det är däremot möjligt att 
ha en låg validitet samtidigt som reliabiliteten är hög om det som mäts vid upprepning ger samma 
resultat men inte klarar av att mäta det som efterfrågas. Det är komplicerat att mäta validiteten och 
ofta bidrar den inte mycket till studien så länge det inte rör sig om rena test eller mätstudier. Detta 
utesluter inte att studien ska bedrivas med en kontinuerlig kritisk granskning av insamlat material 
och information den ger upphov till. (Bell, 2000) 

Studien tar grund i att färgskikttjockleken är en viktig kvalitetsparameter för köksfronterna då denna 
bestämmer ytans utseende och motståndskraft. Detta påstådda samband mellan färgskikttjocklek 
och kvalitet grundas på ett flertal intervjuer med personer inom företaget för att säkerställa dess 
validitet. VS mäter inte direkt färgskikttjockleken utan rådata måste först omvandlas med hjälp av 
en matematisk modell. Validiteten i omvandlingen mellan det som verkligen mäts och det som 
efterfrågas är en källa till fel i mätmetoden, därför undersöks validiteten i dessa modeller. 



 

9 
 

4. Teori 
I teorikapitlet presenteras den teori som är relevant för studiens bakgrund och genomförande. 
Först ges en kort genomgång av några av grunderna inom kvalitet sedan beskrivs 
vibrationsspektroskopi, mätsystemanalys och statistisk processtyrning. Till sist ges en genomgång 
av duglighetsbegreppet. 

 Kvalitet 4.1
Det finns flera definitioner av vad kvalitet är. Ordets ursprungliga betydelse är; beskaffenhet eller 
egenskap. Begreppet har sedan förändrats och utvidgats, som exempel använder Juran (1999)  

”Fitness for use” 

vilket på svenska skulle översättas till ungefär lämplighet för användning. Bergman och Klefsjö 
(2008) använder en annan längre och mer uttalad definition på kvalitet som tydligare syftar till den 
förväntade nyttan för kunden. Deras definition lyder  

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

De ovan nämnda definitionerna har gemensamt att de ger kvalitetsbegreppet en vidare betydelse 
och en större innebörd än ordets ursprungliga betydelse. De har även gemensamt att de syftar 
framåt i värdekedjan, det är inte den som tillverkar produkten som avgör dess kvalitetsnivå, det är 
kunden. Denna kundfokus som finns i definitionerna är en central del i allt kvalitetsarbete. I princip 
alla åtgärder har som mål att öka kundtillfredsställelsen för såväl interna som externa kunder. Med 
interna kunder menas kunder inom produktionskedjan som bearbetar produkten efter den berörda 
processen. Att den produkt de får motsvarar kraven är av största vikt för att de i sin tur ska kunna 
leverera en godkänd produkt vidare till de externa kunder som finns utanför företagets väggar och 
som betalar för produkten. (Bergman & Klefsjö, 2008) 

Kvalitet och lönsamhet 

Flertalet forskare har dragit slutsatsen att förbättrad kvalitet leder till ökad lönsamhet. (Bergman & 
Klefsjö, 2008) (Singhal & Hendricks, 1997) (Laszlo, 1997) (Sörqvist & Höglund, 2007). Laszlo 
(1997) anser att goda förbättringsprojekt i princip alltid “pays its way”. Sörqvist och Höglund (2007) 
skriver att erfarenheter från förbättringsprojekt i många olika verksamheter visar att de är en 
mycket god investering som snabbt återbetalar sig. Han skriver att ett genomsnittligt Sex sigma 
projekt ger resultat som fem till sex gånger överstiger kostnaderna för projektet.  

 Vibrationsspektroskopi 4.2
VS är en mätmetod som är en lämplig att använda vid icke förstörande mätning av kemiska 
egenskaper eller kemiskt innehåll. Ofta används den för att undersöka beståndsdelarna i olika 
ämnen eller för att mäta andelen av ett visst ämne. Typiska användningsområden är 
fukthaltsbestämning av sågspån eller analys av ämnen inom läkemedelsindustrin. Utrustningen 
används på ett idag ovanligt sätt i denna studie men denna användning ökar. Metoden är inte 
framtagen och optimerad för bestämning av färgskiktstjocklek men har visat lovande resultat. 
(Bruker Optic, 2004) 

Utrustningen består huvudsakligen av tre delar; en lampa som sänder ut ljuset, en ljusdetektor och 
en interferometer. Lampan sänder ljus med våglängder mellan 0.75-3 µm alltså i området som 
kallas nära infrarött, därav används ibland abbreviationen NIR (Near Infrared) som betäckning för 
tekniken. Ljusdetektorn analyserar dels ljuset som skickas ut direkt från lampan och dels det ljus 
som studsat på ämnet med hjälp av interferometern. Skillnaden mellan ljusspektrumen ger 
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absorptionen av ämnet som sedan analyseras. Vibrationsspektroskopi fungerar enligt principen att 
den mäter denna skillnad i ljus som alltså absorberas av det undersökta ämnet. Utifrån denna 
absorption av ljus kan det antingen dras direkta slutsatser om ämnets kemiska beståndsdelar eller 
genom att skapa en prediktionsmodell som kan beräkna det efterfrågade värdet. Detta är möjligt 
därför att olika kemiska beståndsdelar absorberar olika våglängder av ljus olika mycket och varje 
ämne får således en unik signatur. Eftersom det utsända ljuset i viss mån tränger ner genom 
materialet är det möjligt att även undersöka ämnen som ligger under den omedelbara ytan. Detta 
möjliggör mätning av de underliggande färglagren. Analysen av absorptionen sker i detta fall med 
hjälp av en prediktionsmodell som byggts med hjälp av ett stort antal insamlade 
kalibreringspunkter. Modellen används för att översätta ett okänt ljusspektrum till de parametrar 
som efterfrågas, i detta fall färglagertjocklek och glans. En stor del i arbetet med att implementera 
utrustningen är att samla in dessa kalibreringspunkter för att bygga den matematiska modellen och 
validera denna. (Bruker Optic, 2004) (Upmark, 2010) 

 Mätsystemanalys 4.3
För att kontrollera om ett mätsystem är dugligt görs en MSA. Denna består av ett flertal tester och 
analyser för att kontrollera mätsystemets beteende. Den vanligaste och mest genomförda är den 
som undersöker mätsystemets variation, detta kallas en Gauge R&R (Repeatability & 
Reproducibility). 

I alla mätsystem finns det inbyggd variation vilket medför att när någonting mäts kommer 
variationen att bestå av två delar, dels variation från det som mäts och dels från variationen i 
mätsystemet. För att kunna basera beslut på fakta och kartlägga processen är det viktigt att 
använda ett tillförlitligt mätsystem med acceptabel variation. 

Mätsystemets variation kartläggs utifrån två kriterier, repeterbarhet och reproducerbarhet där 
repeterbarhet visar hur mycket ett mätdon sprider och reproducerbarhet visar hur mycket olika 
förutsättningar exempelvis operatörer påverkar spridningen.  

Gauge R&R genomförs vanligen så att tio produkter samlas in för kontroll och sedan mäter tre 
operatörerna varje produkt tre gånger i slumpvis ordning. Utifrån detta kan sedan repeterbarheten 
och reproducerbarheten för operatörerna bestämmas. Hur mycket variation som kan accepteras 
från mätsystemet beror på syftet med mätningarna, produkternas tolerans och processens 
variation. En tumregel är att mätsystemet ska vara kalibrerad till en inbyggd noggrannhet som är 
en tiopotens bättre än det som ska mätas. Denna tumregel ska dock användas med försiktighet 
och snarare anpassas efter analytikerns krav på upplösning från mätsystemet i fråga. ”Precision to 
tolerance” (P/T) är ett mått som mäter hur bra mätsystemet är i förhållande till uppsatta toleranser, 
(P/T) beräknas enligt 

  (1)  

där k är en konstant som vanligen sätts till 5,15 eller 6 beroende på hur känsligt systemet ska vara 
för förändringar,  är den skattade standardavvikelsen för mätdonet och  och  är övre 
och undre toleransgränser. Enligt tumregel är ett mätsystem som uppvisar P/T≤0,1 tillräckligt bra 
för de föreslagna toleransgränserna. Under vissa förhållanden kan dock ett P/T upp till 0,3 vara 
tillräckligt. (Montgomery D. , 2009) 

Om syftet med mätningarna är att övervaka en process och dess spridning kan det vara 
intressantare att jämföra mätsystemet med processens spridning. Då fås följande mått 
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  (2)  

vilket jämför mätsystemets variation i förhållanden till den totala variationen. (Montgomery D. , 
2009) 

 

Utvärdering av multivariat modell 

För att säkerställa VS teknikens tillförlitlighet kan den matematiska modell som predikterar 
mätpunkterna utvärderas. Hur väl modellen passar in mot de kalibreringspunkter som används 
avgör dess tillförlitlighet. Denna tillförlitlighet används för att skapa och välja den modell som bäst 
kan prediktera rätt värde. Modellen utvärderas med två mått; förklaringsgraden (R2) och Root 
Mean Square Error of Cross Validation. (RMSECV). 

R2 beräknas genom följande formel, 

  (3)  

där SSerr är kvadratsumman på residualerna mellan predikterat och uppmätt värde. SStot är 
kvadratsumman på residualerna mellan medelvärdet och uppmätt värde. Ett problem med  är att 
desto fler förklarande variabler som läggs till i modellen desto högre blir , detta blir ett problem 
om de förklarande variablerna inte tillför någon data utan bara brus för då kan  öka utan att 
modellen förbättras, vilken därmed leder till en sämre modell. Det är därför viktigt att inte bara 
använda detta mått vid utvärdering av modell. Förklaringsgraden mäter hur mycket av variationen 
som kan förklaras av den multivariata modellen och är definierad för 0≤R2≤1. Desto högre värde 
desto bättre kan modellen förklara en mätning. Ett R2 ≥0,9 är godtagbart för att förklara modellen. 
(Montgomery D. C., 2005)  

RMSECV beräknas enligt 

  (4)  

där (x1,i – x2,i) är residualen mellan predikterat och verkligt värde. RMSECV är ett mått på 
modellens medelfel, ett lågt värde betyder att modellen i genomsnitt predikterar det verkliga värdet 
bra. (Eriksson et al, 2001) 

 Statistisk processtyrning 4.4
Bergman & Klefsjö (2008) menar att världen är föränderlig och varierar på många sätt. Författarna 
hävdar att när det gäller tillverkning av varor och tjänster är målet att minimera variation. Vidare 
anser de att syftet med statistisk processtyrning är att hitta så många källor till variation som möjligt 
och rensa bort dessa, statistisk processtyrning består i huvudsak av sju verktyg. Dessa är 
datainsamling, histogram, paretodiagram, uppdelning, styrdiagram, Ishikawadiagram och 
sambandsdiagram. Nedan presenteras datainsamling och styrdiagram mer ingående. För teori 
kring de övriga verktygen hänvisas till vidare läsning i (Bergman & Klefsjö, 2008) eller 
(Montgomery D. , 2009).  
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Att samla in data är det mest rudimentära verktyget för att kunna förbättra kvaliteten på en vara 
eller tjänst. För att kunna undersöka en kvalitetsparameter eller process är det av största vikt att ha 
ett väl tilltaget dataunderlag som är relevant för det aktuella problemet, att samla in data för 
samlandets skull är bara slöseri. Data blir information först när den bearbetats vilket gör samlandet 
till första delen i att anskaffa information. Det är viktigt att data är korrekt och inte missvisande då 
analysen aldrig blir bättre än kvaliteten på rådata. (Bergman & Klefsjö, 2008) 
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Antaganden för styrdiagram och duglighetsstudier 

För att kunna arbeta med styrdiagram och beräkning av duglighet görs följande antaganden; den 
undersökta processen ska befinna sig i statistisk jämvikt, mätpunkterna ska komma från en 
normalfördelning och kvalitetsparametern får inte vara autokorrelerad. 

Processen måste befinna sig i statistisk jämvikt vilket innebär att den endast får uppvisa naturlig 
variation som inte kan härledas till någon urskiljbar orsak. Processen får alltså inte ha tydliga skift i 
väntevärdet och om parametern plottas i ett diagram så ska processen inte sprida mer än dess 
naturliga variation vilken uppskattas till 6σ (Montgomery D. , 2009)  

Kvalitetsparametern måste vara normalfördelad, alltså tillhöra en normalfördelning med skattad 
eller känd standardavvikelse och väntevärde. Normalfördelningen är antagligen den mest välkända 
och använda av de statistiska fördelningarna. För normalfördelningen finns en ofta använd 
notation,  ). Där µ är väntevärdet och σ är standardavvikelsen.  Fördelningen har ett 
karakteristisk klockformat utseende se Figur 2. 

 

Figur 2: Ett exempel på en normalfördelning, med fördelningen N(0,1).  

Inom ingenjörskonsten är det ofta vanligt att behöva kontrollera om ett visst urval mätpunkter 
kommer från en normalfördelning och det har därför skapats flertalet testmetoder för detta. Det 
finns grafiska metoder som använder normalfördelningspapper där de plottade värdena ska bilda 
en rät linje om de härstammar från en normalfördelning. Det finns även ett antal olika statistiska 
test som testar normalfördelningsantagandet. Ett av de vanligare är Kolmogorov-Smirnovs 
goodness of fit test, vilket testar hur väl en normalfördelning kan förklara datapunkterna och 
beräknar ett sannolikhetsvärde (p-värde). Om p-värdet är mindre än vald signifikansnivå kan 
antagandet om normalfördelning förkastas. En signifikansnivå på 5 procent är vanligt 
förekommande. (Montgomery D. , 2009) 

Kvalitetsparametern får inte vara autokorrelerad, det får alltså inte finnas något beroende mellan 
insamlade datapunkterna, utan observationerna ska vara slumpmässiga och oberoende av 
varandra. Vid användandet av autokorrelerad data ger inte de vanliga Shewhart styrdiagrammen 
tillförlitlig information utan måste korrigeras för att eliminera denna. (Montgomery D. , 2009) 

Vid användandet av ett X och MR diagram med autokorrelerad data är det enklaste sättet att bli av 
med autokorrelationen att hoppa över så många mätningar att observationerna blir oberoende. Hur 
lång tid som behöver passera mellan varje mätning undersöks matematiskt. Detta avstånd kallas 
även lag. Nackdelen med denna metod är att mätningarna sker mindre frekvent vilket kan leda till 
att det tar längre tid innan ett skift upptäcks. (Montgomery D. , 2009) 
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Styrdiagram 

Styrdiagrammet är ett verktyg som används för att övervaka en process och larma om någonting 
inträffar i processen. Styrdiagrammet används vid kartläggning av processer och kan fungera som 
en grund vid förbättringsarbete, främst vid förbättringar som med eliminering av variation och 
felcentrerade processer. Det kan även vara ett kortsiktigt verktyg vid operatörens arbete att styra 
processen mot ett målvärde.  (Montgomery D. , 2009)   

Enligt Bergman och Klefsjö (2008) så bör följande krav ställas på styrdiagram, de ska vara  

- Användarvänliga 
- Stabila och inte ge för många falsklarm 
- Snabba och enkla vid upptäckten av urskiljbar variation 
- Utformade så att det går att spåra när en förändring skett 
- Ett kvitto på att processen varit stabil. 
- En grund för det fortsatta förbättringsarbetet av processen. 

Det finns en mängd olika styrdiagram som fungerar olika bra beroende på typ av data och 
användningsområde. Faktorer som måste tas i beaktning vid val av styrdiagram, är om det är 
variabeldata eller attributdata som ska plottas. Vilken provgruppstorlek ska användas och om 
punkterna är autokorrelerade. Vidare så påverkas valet av styrdiagram av om det är stora eller 
små skift i väntevärdet som ska upptäckas. (Montgomery D. , 2009) 

 

Figur 3: Exempel på ett X-diagram för individuella mätvärden från en process som är i statistisk 
jämvikt. De röda styrgränserna är placerade på . 

Figur 3 är ett exempel på ett X-diagram för individuella mätvärden. Från detta kan det utläsas att 
samtliga mätvärden faller innanför styrgränserna och att processens värden verkar vara slumpvis 
fördelade runt väntevärdet, vilket innebär att processen är i statistisk jämvikt. Som komplement till 
ovanstående diagram används även Moving Range (MR) diagram för att upptäcka förändringar i 
variationen. Dessa skapas genom att plotta i där 

och  är det i: te mätvärdet av kvalitetsparametern. MR diagram är känsliga mot avvikelser från 
normalfördelningsantagandet och det är därför viktigt att säkerställa att 
normalfördelningsantagandet är giltigt. Även om en kontrollerad process är stabil och uppför sig 
som förväntat kommer vissa punkter att hamna utanför styrgränserna av slumpen. Med styrgränser 

Mätpunkter
0 10 20 30 40 50 60

12

14

16

18

20

22

24

  (5)  
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på ±3σ så hamnar i medel var 370:e mätvärde utanför gränserna utan att processen har 
förändrats. Detta avstånd kallas average run length (ARL). Om individuella mätvärden plottas i 
motsats till provgrupper så blir ARL kortare och larmen kommer således oftare. Eftersom det är 
viktigt att styrgränserna inte larmar för ofta om inget har påverkat processen kan detta 
kompenseras genom att den övre styrgränsen för MR-diagrammen inte använder sig av tre 
standardavvikelser utan istället bestäms till 

  (6)  

Där 4≤D≤5 och väljs efter hur ofta fel larm kan accepteras och hur snabbt förändringar i processen 
behöver upptäckas. (Montgomery D. , 2009) 

Styrgränserna för ett X-diagram med individuella mätvärden sätts vanligtvis till ±3σ och processens 
målvärde (m) eller väntevärde (µ) används som centrumlinjen. 

  (7)  

 är övre styrgräns,  undre styrgräns och d2 är en konstant som beror på n och hämtas från 
appendix VI i Montgomery D.,  (2009, sidan 702). 

 Duglighet 4.5
Enligt Sörqvist och Höglund (2007) så är duglighet ”En process förmåga att åstadkomma ett 
resultat som uppfyller ställda krav och förväntningar”. Dugligheten för processen är helt avgörande 
för dess förmåga att tillfredsställa kundernas krav och kraven på processens produktivitet. 

Duglighetsindex 

Alla nedan beskrivna duglighetsindex är beroende av att processen som undersöks är i statistisk 
jämvikt och normalfördelad. Ett av de vanligare sätten att mäta duglighet är med duglighetsindexet 
Cp vilket är en kvot mellan toleransvidden ( ) och processens naturliga variationsvidd som 
uppskattas till 6σ. Alltså 

  (8)  

Där variationen skattas enligt  

  (9)  

Duglighetsindexet Cp mäter hur mycket av processens naturliga spridning som ryms inom 
toleransgränserna. Tumregeln inom duglighetsstudier har länge varit att ett Cp ≥1,33 visar att 
processen är duglig men inom främst förbättringskonceptet Sex sigma som har höga krav på 
processers duglighet är målet att Cp ≥2. En process med ett Cp ≥2 är duglig och tillverkar i princip 
bara produkter innanför toleranserna. (Montgomery D. , 2009) 
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Cp tar inte hänsyn till om processen är centrerad runt målvärdet utan mäter endast variationen, en 
process med fel centrering men liten variation skulle således få ett bra Cp värde även om många 
produkter skulle tillverkas utanför toleransgränserna. Ett korrigerat duglighetsindex kan däremot 
användas för att även innefatta processens centrering. Det vanligaste är Cpk, vilket beräknas 
utifrån avståndet till närmsta toleransgräns från processens medelvärde i förhållande till 3σ. 

  (10)  

där µ är processens väntevärde, Tö och Tu är övre respektive undre toleransgränsen. Detta index 
är mer rättvisande om processen inte kan antas vara centrerad. Det ska dock användas 
tillsammans med Cp eftersom informationen om det är problem med spridningen eller centreringen 
försvinner i det korrigerade indexet. (Juran, 1999) 

Konfidensintervall för Cp och Cpk 

Inom industrin men även inom forskning och utbildning ignoreras ofta det faktum att 
duglighetsmåtten endast är skattningar av verkligheten. Dessa skattningar är påverkade av 
statistisk osäkerhet och är inte helt korrekta. För att på ett säkert sätt kunna uppskatta ett 
duglighetsmått bör dess konfidensintervall beräknas. Om kvalitetsparametern antas vara 
normalfördelad blir Cp med en konfidensgrad α enligt  

  (11)  

där  är det skattade värdet. n är antalet observerade mätpunkter   och är de undre 

och övre procentenheten av chi2 fördelningen för n-1 frihetsgrader, hämtas från appendix III i 
Montgomery D. , (2009, sidan 695). Med vald konfidensgrad α skattas konfidensintervallet för Cpk 
enligt 

  (12)  

där  hämtas från appendix II över den kumulativa normalfördelningen i Montgomery D., (2009, 
sidan, 693-694). (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnberg, 2003) (Montgomery D. , 2009) 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade informationen med hjälp av teorin från teorikapitlet. Här 
undersöks vibrationsspektroskopins användbarhet och förutsättningar för implementering. Förslag 
på passande styrdiagram tas även fram. Till sist analyseras processens duglighet. 

 Mätsystem 5.1
MSA delas upp i tre delar för de tre olika mätsystem som analyserats. Till Gauge R&R studierna 
användes två operatörer och tio provbitar, varje provbit vägdes två gånger. Detta är färre 
operatörer och mätningar än vad teorin rekommenderar men anses ändå acceptabelt för att 
uppskatta mätsystemets duglighet. 

MSA av våg 

En initial Gauge R&R studie gjordes på den befintliga våg som används vid kalibreringen av 
prediktionsmodellerna. Vid närmare inspektion av specifikationerna av nuvarande våg 
konstaterades att den inte hade tillräcklig upplösning för att mäta med den noggrannhet som krävs 
för att uppfylla toleranserna. Toleranserna för processen ifråga är ±1g/m2 och eftersom provbiten 
som används för mätning är 0,1m2 förlorar mätningen en tiopotens och måste alltså kunna mäta 
med en noggrannhet på ±0,1. Vågens noggrannhet bör sedan vara en tiopotens bättre alltså 
±0,01. För att konfirmera detta gjordes en initial Gauge R&R på befintlig våg (Se Bilaga 2) 

Den befintliga vågen sprider mer än hela toleransvidden i detta fall 26 gånger toleransvidden. 
Detta medför att vågen inte kan användas för att kontrollera processen i förhållande till uppsatta 
toleranser. Hur mycket vågen sprider i förhållande till processen går inte att svara på då de 
produkter som mättes inte kom från befintlig produktion. 

Efter att en ny våg och fixtur införskaffats för att säkerställa att vägningen sker konsekvent, 
genomfördes en ny Gauge R&R, se Bilaga 2. Det går att urskilja att den nya vågen upptar 22 
procent av toleransvidden vilket enligt teori och Swedwood är acceptabelt. Från analysen 
framkommer det att största delen av variationen från mätsystemet kommer från att repeterbarheten 
är låg. Slutsatsen är att det nya mätsystemet är kapabelt att mäta processen på ett tillfredställande 
sätt och kan således användas för att samla in kalibreringspunkter till prediktionsmodellerna. 

MSA av handglansmätare 

Gauge R&R har även utförts på handglansmätare för att säkerställa att glansvärdena som används 
är pålitliga. 4,4 procent av all processvariation kommer från handglansmätare vilket är under 
gränsvärdet på 10 procent. Mätsystemets reproducerbarhet sprider över 7,7 procent av uppsatta 
toleranser vilket uppfyller de generella krav som återfinns i litteraturen på mindre än 30 procent av 
variation ska komma från mätsystemet. Slutsatsen är att handglansmätaren är duglig att mäta den 
undersökta processen. För utförligare information se Bilaga 2. 

 Vibrationsspektroskopi 5.2
VS har som metod flera fördelar vid mätning av en lackprocess. Den är icke-förstörande och varje 
mätning är snabb, automatisk och kostnaden per mätning är låg om kalibrering exkluderas. Detta 
möjliggör kontinuerlig mätning av processens resultat vilket leder till snabb upptäckt av eventuella 
förändringar. Vid analys av processen är det enkelt att få tillgång till stora mängder data vilket ger 
en mer rättvisande bild av processen. Metoden ger även en möjlighet att mäta färglagertjocklek för 
färg som ligger i flera lager vilket innebär att endast en uppsättning utrustning behöver användas 
vilket sänker investeringskostnaderna. 
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VS har två huvudsakliga nackdelar, det stora arbetet med att samla in en tillräcklig mängd 
kalibreringspunkter för att kalibrera de matematiska modellerna och svårigheten att få 
prediktionerna tillförlitliga. Arbetet med att samla in alla kalibreringspunkter som krävs för att kunna 
bygga prediktionsmodellen kan bli väldigt omfattande och tungt för en organisation att driva 
igenom. Detta gäller särskilt om mätningarna görs på flera olika produkter med egenskaper så att 
flera modeller behöver skapas. Eller om egenskaperna hos processen eller produkterna ofta 
förändras så att nya modeller behövs. Arbetet som behöver läggas ner beror på följande orsaker, 
hur svårt det är att prediktera det önskade värdet, hur lätt det är att skapa tillförlitliga  
kalibreringspunkter och hur mycket kraft som behöver läggas på att skapa kaliberingspunkter som 
täcker hela det mätområde modellen ska klara av. 

Även om mycket arbete behöver läggas ner på att samla in tillräcklig mängd data är problemet 
med att få prediktionerna  tillräckligt tillförlitliga besvärligare. Prediktionernas tillförlitlighet påverkas 
av flertalet mer eller mindre besvärliga omständigheter; 

Temperaturen påverkar mätningarna markant vilket ställer till problem främst vid insamlandet av 
kalibreringspunkterna. Det är av stor vikt att mätningen av spektrumen sker vid samma temperatur 
hos ämnet som vid tänkt användningsområde. Avviker temperaturerna är det stor risk att 
prediktionerna påverkas. Detta är särskilt besvärligt om processen gör det svårt att mäta det 
verkliga värdet utan att påverka processen och därmed ämnets temperatur. Denna egenskap gör 
att det är svårt att genomföra en traditionell Gauge R&R eftersom det inte går att upprepa 
mätningarna på samma provbit. 

Känsligheten för förändringar i råmatrialet till processen kommer att påverka prediktionerna då 
förändringar i ett analyserat provs kemiska samansättning gör det svårt för VS att prediktera rätt 
värden. Om denna variation är ett problem måste fler kalibreringspunkter samlas in så att denna 
spridning kan identifieras av modellen och sedan uteslutas.  

Vid löpande produktion av enstycksprodukter kan det uppstå tillfällen där ljusstrålen träffar delvis 
på eller mellan enskilda produkter vilket kan leda till att ljuset reflekteras annorlunda vilket också 
påverkar prediktionen. Normalt används en matematisk funktion för att sålla bort dessa värde men 
är det reflekterade ljuset tillräckligt likt godkänns även mätningar som ger felaktiga prediktioner. 

Utvärdering av de matematiska modellerna 

På grund av de särskilda omständigheter som beror på VS-mätsystemets beskaffenhet är det svårt 
att genomföra en vanlig Gauge R&R. De problem som finns med VS-mätsystemet är att det inte 
går att reproducera en tillförlitlig mätning då svårkontrollerade faktorer som mätbitens temperatur, 
uppvärmning av mätbiten, mätning på exakt samma ställe påverkar mätresultatet. Då detta är ett 
problem har en alternativ metod för att ta fram spridningen för VS-mätsystemet använts. 

För att avgöra kvaliteten på prediktionerna från den matematiska modell som används till att 
beräkna de olika färglagrens tjocklek, har två parametrar beräknats. De två beräknade 
parametrarna är  förklaringsgraden (R2) och root mean square error of cross validation (RMSECV). 
Varje prediktion av tjockleken för ett visst lager färg, dvs varje kvalitetsparameter, kräver sin egen 
modell. I Tabell 2 nedan visas dessa två värden för varje modell. 
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Tabell 2: R2 och RMSECV för de olika kvalitetsparametrarnas prediktionsmodeller, toleransvidden 
och kvoten mellan RMSECV och toleransvidden. Glansen redovisas i glansenheter (Ge). 

Modell R2 RMESCV Toleransvidd  

Spackel 0,93 1,59 g/m2 8 g/m2 0,20 

Grund 0,95 1,22 g/m2 4 g/m2 0,31 

Topp 0,95 0,95 g/m2 4 g/m2 0,24 

Glans 0,90 2,30 Ge 8 Ge 0,29 

 

Från Tabell 2 kan utläsas att kvoten mellan RMSECV och toleransvidden är relativt konstant, detta 
skall dock inte tolkas som att modellerna är lika bra på att prediktera alla värden eftersom 
toleransvidden förändras. Det är tydligt att mätningarna är bäst för topp och grund vilket enligt 
leverantören också skulle stämma. Detta eftersom dessa färglager ligger överst och därmed är 
enklast att mäta. Att glansen är svår att mäta beror på att det är en visuell faktor och att 
utrustningen inte är optimerad för att mäta en sådan parameter. 
Det finns inga klara regler för vad som kan anses vara acceptabla värden utan det är avvägning 
mot den precision som önskas och det arbete som krävs för att nå dit. Eftersom arbetet med denna 
studie inte främst fokuserade på att bygga bra prediktionsmodeller genom att samla in många 
kalibreringspunkter ansågs dessa värden vara tillräckliga, denna bedömning delades även av 
Swedwood. 

 Styrdiagram 5.3
För att kontrollera att kraven för att kunna använda styrdiagram uppfylls så används insamlade 
mätpunkter från kvalitetsparametrarna; spackel, grund, topp och glans. Dessa mätpunkter är 
insamlade under olika förhållanden för att spegla processens variation. 

Statistisk jämvikt 

För att undersöka om processen är i statistisk jämvikt plottades mätpunkter som samlats in för de 
fyra uppsatta kvalitetsparametrarna, resultatet syns i Figur 4. 

  



 

20 
 

 

  

  

Figur 4: 282 mätvärden plottade i X-diagram för individuella mätvärden med styrgränser på ± 3σ. 
Från vänster till höger; glans (Ge), topp (g/m2), grund (g/m2) och spackel (g/m2). 

I Figur 4 framgår att mätpunkterna kommer från en process som inte är i statistik jämvikt eftersom 
det finns två tydligt urskiljbara skift, det första ungefär vid värde 180 och det andra vid värde 230. 
Bägge skiften kan härledas till ett produktbyte där operatörerna med stor sannolikhet har kalibrerat 
om maskinerna och således ändrat väntevärdet för kvalitetsparametern, se nulägesbeskrivningen 
för en mer ingående förklaring. För att undvika skiften i datamaterialet har den längsta serien utan 
urskiljbara skift plottats för kvalitetsparametrarna den första parametern att plottas är topp, se Figur 
5. 

  

Figur 5: X och MR diagram för parametern topp (g/m2) under produktionen utan urskiljbara skift. 

Även i Figur 5 syns det att processen är ur kontroll men denna gång inte på grund av tydliga skift 
utan för att flera mätpunkter hamnar utanför styrgränserna. Hade processen endast bestått av 
naturlig variation hade alla, punkter hamnat innanför gränserna. För motsvarande analyser för de 
andra parametrarna, spackel, grund och glans, se Bilaga 4. Där samma resultat även fås för 
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parametern grund men för glans och spackel verkar processen vara i statistisk kontroll då alla dess 
mätpunkter befinner sig innanför styrgränserna se Figur 6. Detta leder fram till att innan fortsatta 
studier görs av parametrarna grund och topp måste dessa processer vara i kontroll. 
Förbättringsarbetet som krävs för att få dessa processer i statistisk jämvikt lämnas utanför denna 
studie, däremot kan studierna av glansen och spacklet fortsätta. Det ska dock påpekas att även för 
spackel och glans är processen ur kontroll sett över produktionen av olika serier med samma 
specifikationer, det är endast inom produktionen av en och samma serie som processen kan anses 
vara i statistisk jämvikt. 

  

  

Figur 6: X och MR diagram för parametrarna spackel (g/m2) och glans (Ge) utan urskiljbara skift. 
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Normalfördelning 

För att säkerställa att datapunkterna kommer från en normalfördelning har punkterna plottats i en 
normalfördelningsplott se Figur 7 och ett Kolmogorov-Smirnov test har utförts.  

  

  

Figur 7: Histogram och normalfördelningsplott för spackel övre raden och glans undre raden. 

Utifrån Kolmogornov-Smirnov testet går det, med 95 procents säkerhet inte att förkasta 
normalfördelningsantagandet för spackel och glans, vilket även understöds av 
normalfördelningsplotten. Med detta som grund .antas att parametrarna kommer från en 
normalfördelning. Se Bilaga 4 för utförligare information kring testerna. 

Autokorrelation 

Ett av kraven som ställs på kvalitetsparametrar som ska användas för SPS är att de inte är 
autokorrelerade. 

  

Figur 8: Autokorrelationsfunktionen för 
spackel. 

 

Figur 9: Autokorrelationsfunktionen för glans. 
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I autokorrelationsfunktionen, se Figur 8 och Figur 9, kan det utläsas att mätpunkterna verkar vara 
beroende av varandra med ett lag på två punkter. Detta innebär att med två punkters fördröjning 
beror punkterna av varandra. Det finns någon mer punkt som sticker ut och som skulle kunna tyda 
på autokorrelation men då detta verkar vara slump tas inte dessa punkter i beaktning. Då 
tillgången på data inte är begränsande eftersom insamling sker automatiskt, frekvent och till en låg 
kostnad kommer endast var tredje uppmätta värde att användas. Denna ökning av avståndet 
mellan mätningarna eliminerar autokorrelationen. För att säkerställa att autokorrelationen 
försvunnit genomfördes samma analys efter att två av tre värden plockats bort. Resultatet kan ses 
nedan i Figur 10 och Figur 11.  

  

Figur 10: Autokorrelationsfunktionen efter att 
två av tre mätvärden tagits bort för spackel. 

 

Figur 11: Autokorrelationsfunktionen efter att 
två av tre mätvärden tagits bort för glans. 

 

Från figurerna går det att utläsa att autokorrelationen eliminerades då två av tre mätvärden 
plockades bort. Att processen är normalfördelad och i statistisk jämvikt påverkas inte av den 
ändrade frekvensen i mätningarna. Dock förändras skattningen av medelvärdet och 
standardavvikelsen då autokorrelationen neutraliseras. De nya framräknade styrdiagrammen visas 
i Figur 12. 
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Figur 12: X och MR diagram för parametern spackel (g/m2) och glans (Ge) med var tredje värde plottat. 

Eftersom det är önskvärt att styra processen mot målvärden har styrgränser och centrumlinje 
beräknats om. Övre och undre styrgräns för spackel är beräknade enligt ekvation (3) till 22,7 g/m2 
respektive 13,4 g/m2 vid en omräkning där centrumlinjen sätts till målvärdet 18 g/m2. För glans blir 
gränserna 59,6 Ge och 54,4 Ge med en centrumlinje på 57 Ge. För MR diagrammen kommer 
styrgränserna att sättas så att ARL motsvarar samma som för ett vanligt X-diagram genom 
ekvation (2). Med ett D värde på 5 får MR diagrammet en övre styrgräns för spackel på 8,18 g/m2 
och respektive 4,9 Ge för glans. För en översiktsbild över styrgränser se tabell 3. 

Tabell 3: Målvärde och styrgränser för spackel och glans. 

Parameter Målvärde   

Spackel 18,0 g/m2 22,7 g/m2 13,4 g/m2 

Glans 57 Ge 59,6 Ge 54,4 Ge 

 

 Duglighet 5.4
Duglighetsstudier ställer samma krav på processen som användandet av styrdiagram gör, det vill 
säga att processen är normalfördelad och i statistisk jämvikt. Eftersom detta endast gällde för 
parametrarna spackel och glans är det endast på dessa som en duglighetsstudie kan genomföras. 
Duglighetsstudierna kommer dock inte att ge en fullständig bild av processen duglighet eftersom 
hela processen inte är i statistisk jämvikt. (Montgomery D. , 2009) 

Resultatet indikerar istället vad processen kan prestera om den är stabil. Från analysen av spackel 
och glans skattas standardavvikelsen till 1,56g/m2 och 0,87Ge, väntevärdet skattades för spackel 
till 18,0 g/m2 och för glans till 59,8 Ge. Värdena beräknades enligt ekvation (10) och (11) vilket ger 
dugligheten enligt Tabell 4. 

Tabell 4: Medelvärdet, skattad standardavvikelse, toleransgränser, målvärde och duglighetsindex 
för spackel och glans. 

Parameter     m Cp Cpk 

Spackel 18,0 g/m2 1,56 g/m2 22 g/m2 14 g/m2 18 g/m2 0,86 0,85 

Glans 59,8Ge 0,87Ge 60Ge 52Ge 57Ge 1,54 0,06 
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Ett Cp och Cpk på över 1,33 anses vara gränsen för en duglig process. Enligt detta är dugligheten 
för påläggningsmängden av spackel inte tillräckligt bra. För glansen är Cp bra medan Cpk visar på 
en felcentrerad process vilket leder till att processen som helhet inte är duglig. Vid arbete med 
duglighetsstudier saknas det ofta en insikt om att de värden som används i studien är skattade. Vid 
analysen av duglighetsindexen ovan ignoreras denna felkälla och den skattade standardavvikelsen 
antas vara lika med den verkliga för processen. För att ta hänsyn till att värdet är skattat kan 
konfidensintervall för Cp och Cpk skapas utifrån osäkerheten hos . Konfidensintervallen för 
duglighetsindexen blir då enligt Tabell 5. 

Tabell 5: 95% konfidensintervall för Cp och Cpk. 

Parameter Konfidensintervall Cp Konfidensintervall Cpk 

Spackel   

Glans   
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6. Slutsats 
Kapitlet slutsats inleds med att presentera studiens resultat. Här förs en diskussion om studiens 
resultat och dess generaliserbarhet för andra områden. Vidare presenteras rekommendationer till 
Swedwood och slutligen diskuteras studiens metodval och dess för- och nackdelar.  

 Resultat 6.1
Nedan har resultatet delats upp i tre delar för att besvara syftet; vibrationsspektroskopi, statistisk 
processtyrning och nulägesanalys.  

Vibrationsspektroskopi 

VS som teknik för att mäta färgpåläggningen i en lackeringsprocess har fördelar men också 
nackdelar vilka diskuterats i analysen. Huruvida metoden är lämplig beror till stor del på om dessa 
nackdelar kan övervinnas, vilket är beroende av processens egenskaper och företagets vilja att 
lägga resurser på kalibrering. VS är en teknik som är i behov av att följande kriterier är uppfyllda, 
en stabil process som inte är utsatt för ständiga förändringar, liten variation i råmaterialets och 
färgens sammansättning och oförändrat påläggningsmönster. Uppfylls dessa kriterier finns det 
plats för VS. Skulle något av dessa falla innebär det antingen otillräckligt adekvata mätningar eller 
att väldiga resurser krävs för att hålla prediktionsmodellerna aktuella. 

Under den tid studien genomfördes var Swedwoods lackeringsprocess utsatt för ett flertal 
förändringar som i sin tur krävde nya kalibreringar av prediktionsmodellerna för att leverera 
tillförlitliga resultat. För att tekniken ska vara användbar för Swedwood måste de minska de 
förändringar som processen utsätts för. De måste arbeta med leverantören av MDF för att 
säkerställa att råmaterialet är homogent. Vidare så ska de undvika att göra stora förändringar i 
påläggningsmönster eller påläggningsmängder. Om företaget ändå ska genomföra förändringar 
rekommenderas de att göra dessa samtidigt så att endast en omgång kalibreringspunkter behöver 
samlas in. 

Statistisk processtyrning 

Det konstaterades att ingen av de undersökta parametrarna var i statistisk jämvikt över flera serier. 
Om processen inte är i statistisk jämvikt ska förbättringsarbete först genomföras så att detta 
åstadkommes innan införandet av SPS påbörjas. Eftersom parametrarna spackel och glans var i 
statistisk jämvikt inom en enskild serie skapades styrdiagram för dessa. Dessa diagram kommer 
att implementeras i produktionen. Syftet med styrdiagrammen ändras då de appliceras på en 
process som inte är i statistisk jämvikt och går ifrån att vara en upptäckare av variation till att 
användas för att styra processen mot ett målvärde och fungera som måttstock på vad som faktiskt 
är möjligt att uppnå.  Därför valdes just centrumlinjen till målvärdet. Om processen centrerades mot 
målvärdet så kommer de framtagna styrdiagrammen att kunna användas på vanligt sätt. 

Utifrån data från de två kvalitetsparametrarna grund och topp konstruerades X-diagram för 
individuella observationer, standardavvikelsen har beräknats med hjälp av MR metoden och 
operatörerna kommer styra mot ett bestämt målvärde. Då de båda kvalitetsparametrarna är 
autokorrelerad kommer endast var tredje mätvärde att plottas. 
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Nulägesanalys av processen 

Eftersom ingen av processerna befanns i statistisk jämvikt över flera byten av produktserie är det 
omöjligt att genomföra en duglighetsstudie som speglar hela processen. Fokus bör först riktas mot 
att förbättra processen så att detta tillstånd nås innan en ny duglighetsstudie genomförs som kan 
ligga till grund för vidare förbättringsarbete. En duglighetsstudie för en utvald serie genomfördes 
dock för att visa på principen och uppskatta en lägstanivå för hur långt förbättringsarbetet kan 
komma med dagens maskinpark. Den undersökta dugligheten har beräknats med hjälp av måtten 
Cp och Cpk. för glansen och spacklet, värdena presenteras i Tabell 4. 

För kvalitetsparametern spackel är både Cp och Cpk otillräckliga och stora delar av produktionen 
kommer hamna utanför uppsatta toleranser. Vid jämförelsen mellan Cp och Cpk framgår det dock 
att processen är rätt centrerad eftersom de är lika stora och att variationen är för stor. Variationen 
är svårare att komma tillrätta med jämfört med om processen är felcentrerad vilket ställer större 
krav på förbättringsarbetet. 

För kvalitetsparametern glans beskriver Cpk värdet en otillräcklig process Cp värdet visar att 
variationen inte är problemet utan att processen är felcentrerad. Detta innebär att trots att 
processen är relativt enkel att justera hamnar stora delar av produktionen utanför toleranserna. Att 
glansen hamnar utanför toleranserna är oroande då de produkter som tillverkas i Älmhult ingår i 
serier som även tillverkas vid andra anläggningar och det är då viktigt att utseendet för alla 
produkter är samma. Som Cp visar är det fullt möjligt för processen att åstadkomma produkter 
inom toleranserna och resurser borde vigas åt att åstadkomma detta. 

 Rekommendationer 6.2
Swedwood bör utreda rimligheten i toleranserna för lackeringsprocessen eftersom dessa inte 
verkar användas på föreskrivet sätt av operatörerna utan mer ses som riktlinjer. Dessutom visar 
duglighetsstudien att processen har svårt att nå dessa toleranser och om förbättringsarbete ska 
påbörjas borde giltigheten i toleranserna verifieras först så att inte onödiga resurser läggs på att få 
processen innanför alltför snäva toleranser.  

Företaget bör arbeta med leverantören av MDF för att säkerställa att råmaterialet är homogent. 
Vidare bör de försöka undvika att göra förändringar i påläggningsmönster eller 
påläggningsmängder. Om Swedwood måste göra förändringar i tillverkningsprocessen bör dessa i 
möjligaste mån samordnas för att minimera kalibreringsarbetet av mätutrustningen. 

Swedwood borde genomföra förbättringsarbete för att se till att alla processparametrar hamnar i 
statistisk jämvikt innan vidare arbete med styrdiagram fortsätter. Förslagsvis med hjälp av PDCA-
cykeln. Första fokus bör riktas mot att centrera processen. Detta skulle förbättra dugligheten 
markant och ge en stabil grund att stå på i arbetet med att minska den kvarvarande variationen. 

Inför eventuella upphandlingar av mätsystem för kontinuerlig mätning av lackeringsprocesser bör 
försiktighet tillämpas i valet av utrustning och en analys av andra tillgängliga tekniker genomföras. 
Om vibrationsspektroskopi ska väljas måste processen ha de egenskaper som beskrivs i 
resultaten för att implementeringen ska bli lyckad. 

  



 

28 
 

 Diskussion 6.3
Valet i syftet att undersöka om vibrationsspektroskopi är en lämplig mätmetod för färgtjockleken 
grundar sig i att Swedwood redan hade införskaffat VS utrustningen för detta ändamål. Det föll sig 
då naturligt att undersöka om VS utrustningen var lämplig för applikationen. Ett alternativt 
forskningsområde hade varit att genomföra en benchmarkingstudie över lämpliga mätutrustningar 
på marknaden för den här sortens applikation.  

VS är känslig för förändringar i främst temperaturen hos materialet som mäts vilket innebär att det i 
studien har varit omöjligt att genomföra en konventionell mätsystemanalys då samma mätbit inte 
har kunnat analyseras flera gånger. Detta har lämnat studien utan en riktig förståelse för 
utrustningens verkliga variation. Eftersom mätningarna som ligger till grund för duglighetsstudierna 
kommer från utrustningen påverkas även de av eventuell variation. Studiens slutsatser om 
lämpligheten i att använda vibrationsspektroskopi som teknik för att mäta färglagertjockleken hos 
en lackeringslina kan generaliseras till att gälla andra liknande processer. Teknikens känslighet 
och behov av ständiga kalibreringar torde inte ändras för andra tillverkningsprocesser och miljöer. 
Därför borde även de krav som tekniken ställer på processen vara likadana för att mätmetoden ska 
vara användbar.  

Operatörerna kommer att använda ett styrdiagram med målvärde som centrumlinje istället för 
medelvärdet. Att använda ett målvärde istället för medelvärdet kan förvisso leda till många 
falsklarm om processen är felcentrerad men operatörerna kan i stor utsträckning ändra 
väntevärdet för en process och därmed justera in centreringen. Detta är särskilt sant för glansen 
som också är den parameter som är mest felcentrerad. Den skattade spridningen för glansen bör 
inte heller påverkas av att väntevärdet flyttas tre enheter. Den eventuella skillnaden borde vara 
liten i förhållandet till osäkerheten i skattningen av standardavvikelsen. 

Urvalet av mätpunkter kan påverka de resultaten som gäller nulägesanalysen av processen, 
eftersom ingen av parametrarna var i statistisk jämvikt över flera produktskift valdes endast ett av 
dessa ut för vidare analys. Då processen hade tydliga skift skulle skattningen av väntevärdet bli 
annorlunda om ett annat produktskift valts ut. Det fanns dock ingen anledning att utföra ytterligare 
analyser av väntevärdet eftersom detta ändras frekvent av operatörerna och fler analyser skulle 
enbart ge fler duglighetsindex som inte är giltiga. Detta problem skulle elimineras om operatörerna 
centrerade processen mot målvärdet och således undvek skiften i väntevärdet. Syftet med 
duglighetsstudierna har istället varit att visa på processens möjlighet att prestera. Studiens 
rekommendationer vid arbete med statistisk processtyrning och nulägesanalys är förankrade i 
teorin och borde således även gälla andra processer som inte är i statistik jämvikt. 

Metodutvärdering 

Metoden som valts har passat studien och studiens syfte har uppnåtts. Det har visat sig att 
fallstudien har varit en lämplig forskningsstrategi och angripit problemställningarna på ett effektivt 
sätt. Den deduktiva ansatsen, att med hjälp av teori tolka ett förlopp, har varit effektiv. Det har 
utretts om vibrationsspektroskopi är en lämplig mätmetod och vilka krav denna ställer på 
processen den ska implementeras vid. Trots att ingen av processerna befann sig i statistik jämvikt 
över flera produktionsserier så har förslag på lämpliga styrdiagram tagits fram och en lägsta nivå 
för processdugligheten fastställts.  

  



 

29 
 

7. Referenslista 
Bassey, M. (1981). Pedagogic research: on the relative merits of search for generalization and 

study of single events. Oxford review of education. 

Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Bennet, C. (1954). Effect on Measurment Error on Chemical Process control. Industrial Quality 
Controll 10, 16-21. 

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2008). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur. 

Bruker Optic. (2004). Bruker OPUS Getting Started. 

Deming, W. E. (2000). Out of the crisis. Cambridge: The MIT Press . 

Denscombe, M. (1998). The good research guide for small scale research projects. Berkshire: 
Open university press. 

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnberg, O. (2003). Statistisk verktygslåda - Samhällsvetenskaplig 
orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

Eriksson, L., Johansson, E., Kettaneh-Wold, N., Trygg, J., Wikström, C., & Wold, S. (2001). 
Multivariate and Megavariate Data Analysis Basic Principles and Applications (Part I). 
Umeå: Umetrics Academy. 

Forslund, M. (2009). Organisering och ledning. Nordstedts akademiska förlag. 

Harrington. (1987). Poor Quality-cost. Milwaukee: ASQC Quality Press. 

Hines, P., Found, P., Grififths, G., & Harrison, R. (2008). Staying Lean Thriving, not just surviving. 
Cardiff: Lean Enterprise Reserach Center. 

Holme, I. H., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund: Studentlitteratur. 

Holmström, N. (2005). Företags ekonomi - från begrepp till beslut. Göteborg: Bonnier Utbildning 
AB. 

Håkansson, L. (den 23 06 2010). Information om Swedwood. (E. Larsson, Intervjuare) 

Håkansson, P. (den 15 11 2010). (E. Larsson, Intervjuare) 

IKEA. (den 17 11 2010). Fakta & Siffror. Hämtat från IKEA.COM: 
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html den 17 11 2010 

IKEA. (den 17 11 2010). Vår affärside. Hämtat från IKEA.COM: 
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/our_business_idea/index.html 
den 17 11 2010 

Juran, J. M. (1999). Jurans Quality handbook. McGraw-Hill. 

Kanazuka, T. (1986). The Effects of Measurments Error on the Power of X- R Charts. Journal of 
Quality technology 18, 91-95. 



 

30 
 

Laszlo, G. (den Nr 6 Vol 9 1997). Research and concepts The role of quality cost in TQM. The 
TQM Magazine, ss. 410-413. 

Montgomery, D. (2009). Statistical quality control a modern introduction. John Wiley and Sons 
(Asia) Pte. Ltd. 

Montgomery, D. C. (2005). Design and Analysis of Experiments. Hoboken. 

Mou-Yuan Liao, & W.L. Pearn. (2004). Measuring process capability based on CPK.  

Pearn, W. L., & Liao, M.-Y. (u.d.). One-sided Process Capability Assesment In the Presence of 
Measurement Errors.  

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Harlow: 
Pearson Education Limited. 

Shapiro, S., & Wilk, M. (1965). An Analysis of Variance Test for Normality. Biometrika, 591-611. 

Silvano, B., & Michele, S. (2001). Statistical analysis of process capability indices with Cp.  

Singhal, V. R., & Hendricks, K. B. (September 1997). Does Implementing an Effective TQM 
Program Actually Improve Operating Performance? Empirical Evidence from Firms That 
Have Won Quality Awards. Management science, ss. 1258-1274. 

Swedwood.com. (den 31 Augusti 2010). About Swedwood. Hämtat från Swedwood.com: 
http://swedwood.com den 31 Augusti 2010 

Sörqvist, L., & Höglund, F. (2007). Sex Sigma. Lund: Studentlitteratur AB. 

Upmark, G. (2010). Användning och funktion för VS. (E. L. Rasmus Hyllengren, Intervjuare) 

Walden, C. (1990). An Analysis of Variables Control Charts in the Presence of Measurment Error. 
Missisippi State University: The Department of Industrial Engineering UMI No: 1343291. 

Yin, R. (1994). Case study research, Design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications Inc. 

 

 



 

1 
 

Bilaga 1 Layout G41 

B
andslip

2
B

andslip
1

M
aterialIN

M
aterialIN

M
aterialut

V
alsverk

U
V

-lam
por

Spackel

Spackel

Grund

Grund

Grund

Topp

Topp

  



 

2 
 

Bilaga 2: Minitab utskrifter till Mätsystemanalys 

 

Figur B-1 1: Minitabutskrift för befintlig våg, bild 1. 

 
Figur B-1 2:Minitabutskrift för Befintlig våg, bild 2. 
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Figur B-1 3: Minitabutskrift ny våg, bild 1. 

 

Figur B-1 4:Minitabutskrift ny våg, bild 2. 
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Figur B-1 5:Minitabutskrift handglansmätare, bild 1. 

 

Figur B-1 6:Minitabutskrift handglansmätare, bild 2.
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Bilaga 3 Styrdiagram för grund och topp 
Nedan syns de framräknade styrdiagrammen för grund och topp. Det syns tydligt att processen är 
ur kontroll då flera punkter faller utanför styrgränserna. 

 

 

Figur B-3 1: X-diagram för individuella mätvärden. 

 
Figur B-3 2:MR diagram för grund. 

 
Figur B-3 3: X-diagram för topp. 
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Figur B-3 4:MR diagram för topp. 
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Bilaga 4 Test av normalfördelning 
För att testa om mätdata härstammar från en normalfördelning plottas punkterna i ett histogram 
och ett normalfördelningspapper. Ett Shapiro Wilks test genomförs också vilket ger ett p värde på 
over 0,05 vilket innebär att det inte kan förkastas att värdena kommer från en normalfördelning. 

 

 
Figur B5 1: Histogram för spackel. 

 
 

 
Figur B5 2: Värdena för grunden plottade i ett normalfördelningspapper. 

 
Goodness-of-Fit Tests for spackel 
Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,0336684 
DMINUS 0,0314229 
DN 0,0336684 
P-Value 0,987268 
 
The StatAdvisor 
This pane shows the results of tests run to determine whether spackel can be adequately modeled by a normal distribution.   
 
Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater than or equal to 0,05, we can not reject the idea that spackel comes 
from a normal distribution with 95% confidence. 
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Figur B5 3: Histogram för glans. 

 
Figur B5 4: Normalfördelningsplott glans. 
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Kolmogorov-Smirnov Test 
 Normal 
DPLUS 0,0515149 
DMINUS 0,0270924 
DN 0,0515149 
P-Value 0,729094 
 
The StatAdvisor 
This pane shows the results of tests run to determine whether glans can be adequately modeled by a normal distribution.   
 
Since the smallest P-value amongst the tests performed is greater than or equal to 0,05, we can not reject the idea that glans comes 
from a normal distribution with 95% confidence. 
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