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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet på vår 
civilingenjörsutbildning inom Industriell ekonomi med inriktning mot 
kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts 
vid Assa AB under hösten 2007 och har varit både givande och lärorikt. 
Våra teoretiska kunskaper har fått tillämpas i praktiken och gett oss goda 
kunskaper inför vårt framtida yrkesliv. 
 
Vi skulle härmed vilja passa på att tacka alla som på olika sätt hjälpt och 
stöttat oss under arbetets gång.  
 
Först och främst vill vi tacka Björn Kvarnström, handledare vid Luleå 
tekniska universitet för värdefulla tips, kommentarer och åsikter under 
arbetets gång. 
 
På Assa AB vill vi tacka vår handledare Bengt Johansson, avdelningen för 
produktionsteknik samt övriga vi kommit i kontakt med. Ett särskilt tack 
vill vi rikta till Patrik Thysell för allt engagemang och tålamod.  
 
Vi vill även tacka våra familjer och vänner som hjälpt och stöttat oss under 
hela examensarbetet. Slutligen vill vi även tacka oss själva för det stöd och 
den motivation vi gett varandra. 
 
 
 
Stockholm, januari 2008 
 
 
 
 
__________________________           ___________________________ 
 
Elin Foghammar            Charlotta Johansson
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Sammanfattning 
Det finns ett uttryck som lyder ”Att vinna eller försvinna”. I dagens 
samhälle har detta blivit allt mer påtagligt. Att vara näst bäst duger inte 
längre. Att låta produkter nå ut på marknaden som inte är korrekta utan 
orsakar missnöje hos kund är inte acceptabelt. Det duger inte heller att 
producera produkter som måste kasseras på grund av felinställda maskiner 
eller på grund av bristande materialkontroller. 
 
För att klara den ökande konkurrensen ställs krav på lönsamhet och 
effektivitet. Detta är något som kräver att företag idag kan möta de 
kundkrav som ställs och producera korrekta produkter i tid. Av den 
anledningen arbetar allt fler i större utsträckning med förbättrings- och 
förändringsarbete och en del i detta, framförallt hos tillverkande företag, är 
arbetet med att förbättra sina processer.  
 
Detta examensarbete syftar till att studera statistisk processtyrning och att 
lyfta fram den problematik som finns med arbetssättet. Examensarbetet 
skall resultera i en rutinbeskrivning som är tillämpbar för införandet av och 
det fortsatta arbetet med statistisk processtyrning. Det skall också visa på 
hur förbättringar i form av reduktion av variation kan generera en potentiell 
kostnadsbesparing.  
 
För att underbygga resultaten med tillförlitlig information har en fallstudie 
genomförts på Assa AB:s cylinderkärntillverkning i Eskilstuna. Fallstudien 
har genomförts enligt Six Sigma metodiken DMAIC varvid 
maskindugligheten har undersökts på fyra olika flöden. Utöver fallstudien 
har benchmarking genomförts på två av SKF:s enheter som arbetar med 
statistisk processtyrning och Six Sigma, Hållarefabriken i Göteborg och 
SKF Mekan i Katrineholm. Därtill har en intervju hållits med Johan Tisell, 
författare inom området för statistisk processtyrning samt före detta 
kvalitetschef för olika projekt på Volvo.  
 
Slutsatsen av examensarbetet är att den befintliga teori som finns angående 
de problem som kan uppstå i samband med statistisk processtyrning tycks 
stämma väl överens med det som visade sig under fallstudien och 
benchmarkingen. Vissa problem har dock inte belysts tidigare. Ett exempel 
på detta är att produkter ofta är komplexa med långa mättider vilket gör det 
svårt att få in tillräcklig mätdata. Examensarbetet visade också på att stora 
besparingar kan göras genom att centrera processerna runt målvärdet. I 
fallstudien uppgick den potentiella kostnadsbesparingen med hjälp av detta 
förbättringsförslag till drygt 4.1 miljoner SEK efter borträknade kostnader. 
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Abstract 
In today’s society it is not good enough to be the second best. To let 
products that are not functional reach the market cause dissatisfied 
customers and is therefore not acceptable. It is not good enough to produce 
products that have to be rejected due to maladjusted machines or to 
inadequate material controls. 
 
To manage the increased competition among companies there is a 
requirement for profitability and effectiveness. Companies have to meet 
the customer demands and to produce functional products on time. For this 
reason it has become more common among companies to practice some 
kind of improvement work. One part of this, especially among producing 
companies, is to improve their processes. 
 
The purpose of this master thesis is to study statistical process control and 
to emphasise its associated problems. The master thesis will result in a 
routine description that is applicable on the implementation and continuous 
work with statistical process control. Furthermore, the thesis will show an 
example of how improvements due to reduction of variation can generate a 
potential cost-saving.  
 
To reinforce the results with reliable information a case study has been 
conducted at Assa AB in Eskilstuna. The case study has been carried out 
according to the DMAIC methodology and the machine capability has 
been studied at four different processes. A benchmarking has been carried 
out on two units at the company SKF. Both units work with both statistical 
process control and Six Sigma. Besides this an interview was conducted 
with Johan Tisell, author within the field of statistical process control and a 
former quality manager at Volvo. 
 
The conclusion of the thesis is that the existing theories concerning 
statistical process control and its associated problems seem to correspond 
well to the results of the case study and the benchmarking. Some problems 
though have not been pointed out before. One example of this is that 
products often are rather complex with long measurement procedures. This 
makes it hard to get enough measurement data. The thesis also showed that 
large cost-savings can be made by making sure that the processes are 
centered around the target value. In the case study the potential cost-saving 
by implementing this improvement proposal amounted to over 4.1 million 
SEK. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte och avgränsningar för att ge en 
introduktion till examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Omvärlden förändras ständigt och dessutom i en allt snabbare takt. En allt 
mer global marknad och en intensivare konkurrens leder till att företag står 
inför utmaningen att hela tiden förändra och effektivisera sin verksamhet. 
(Ljungberg och Larsson, 2001) 
 
Den ökade konkurrenssituationen och de höga kraven på 
kostnadseffektivitet och lönsamhet gör att behovet av att göra rätt redan 
från början har blivit påtagligt. Intresset för att arbeta med förbättringar har 
ökat över tiden och i de flesta verksamheter bedrivs idag någon typ av 
förbättrings- och förändringsarbete. (Sörqvist, 2004) 
 
För att effektivisera sin verksamhet och därmed få ökad lönsamhet 
fokuserar många företag idag sitt förbättrings- och förändringsarbete på 
sina processer. Processerna i en verksamhet bygger på det naturliga 
arbetsflödet och innebär att något förändras eller utvecklas  
(Nationalencyklopedin, 2007). Genom att arbeta med processerna kan 
alltså en utveckling ske i form av förbättringsåtgärder och detta har lett till 
att företag och organisationer idag ofta talar om att deras verksamheter 
skall processorienteras.   
 
Verktyg och modeller från det statistiska ämnesområdet kan användas för 
att utifrån processens historia dra slutsatser om dess framtida resultat och 
ge den information som behövs för att förbättra processen. Detta statistiska 
synsätt innebär alltså att varje enskild observation inte skall betraktas som 
något unikt utan istället ses som en del av den information som visar hur 
bra processen fungerar och hur den kan förbättras. (Ljungberg och Larsson, 
2001) Att arbeta med statistiska verktyg på detta sätt i sina processer 
benämns vanligtvis statistisk processtyrning. 
 
Mason och Antony (2000) menar att en lyckad implementering av statistisk 
processtyrning innebär en rad fördelar för verksamheten. 
Kassationskostnaderna minskar, reklamationerna blir färre och kunderna 
nöjdare som sammantaget leder till högre lönsamhet. Däremot lyfter 
Mason och Antony (2000) också fram att en stor andel av de företag som 
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provat upplever svårigheter vid en implementering och fortsatt arbete med 
verktyget. Vad beror detta på? Företag som gör en stor satsning på 
verktyget kanske inte alltid är beredda på de eventuella svårigheter som 
kan uppkomma. Kan det vara så att teorin runt statistisk processtyrning 
skiljer sig från hur det fungerar i praktiken? Är det så att det finns saker 
som försvårar arbetet med statistisk processtyrning och hur bör man då 
arbeta?  
 
Genom att studera statistisk processtyrning på ett djupare plan och 
identifiera svårigheter som inte tidigare nämnts i teorin finns en möjlighet 
att utöka forskningen på detta område. Det finns också en möjlighet att 
lägga en grund för en ökad förståelse hos företag. Förståelse för statistisk 
processtyrning och hur de ska arbeta med verktyget, utifrån sina 
individuella förutsättningar, för att nå ständiga förbättringar.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att belysa de svårigheter som kan uppstå 
vid ett införande av statistisk processtyrning samt lyfta fram de problem 
som kan uppstå med det kontinuerliga arbetet. 
  
För att konkretisera syftet har två mål definierats för examensarbetet. 
  

� Ta fram en rutinbeskrivning för implementering av och fortsatt 
arbete med statistisk processtyrning.  

  
� Visa på hur förbättringar i form av reduktion av variation kan 

generera en potentiell kostnadsbesparing.  
 
Det första av dessa mål anses viktigt eftersom arbetet med att ta fram en 
rutinbeskrivning kommer att ge en bra inblick i och sammanställning över 
de problem som måste beaktas vid arbete med statistisk processtyrning. 
Det andra målet togs fram för att rent praktiskt få en möjlighet att prova på 
att arbeta med statistisk processtyrning och därigenom också få insikt i 
vilka problem som kan uppstå. 
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1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet är avgränsat till att endast undersöka hur arbetet med 
statistisk processtyrning fungerar på tillverkningsprocesser. Problematik 
som är specifikt kopplad till mjuka processer kommer därmed inte att 
studeras. 
 
Denna avgränsning gjordes då författarna till detta examensarbete under 
sin studietid främst kommit i kontakt med tillverkningsprocesser. Att 
studera mjuka processer skulle kräva mer resurser i form av tid och 
arbetsinsatser. En studie av dessa processer skulle kräva ytterligare 
kunskap som idag inte finns i samma utsträckning som för 
tillverkningsprocesser. Detta ansågs därför ta onödigt fokus från syftet. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras examensarbetets teoretiska referensram med de 
teorier som anses vara relevanta för arbetets fortsatta utveckling.    

2.1 Förbättringsarbete 
Ordet kvalitet kommer från det latinska ordet qualitas och betyder 
beskaffenhet. Intresset för kvalitet som strategisk fråga har växt sig allt 
starkare i västvärlden under de senaste årtiondena. Genom att arbeta 
kontinuerligt med ständiga förbättringar kan en produkts kvalitet 
säkerställas. Därför anses kvalitet och förbättringsarbete vara två begrepp 
som är tätt sammankopplade. (Bergman och Klefsjö, 2001) 
 
Kvaliteten på en produkt är enligt Bergman och Klefsjö (2001) dess 
förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov, krav och 
förväntningar. Att kontrollera produkters kvalitet är däremot inget nytt. På 
marknader där säljare och köpare möts ansikte mot ansikte har köparen 
alltid haft direkt möjlighet att kontrollera kvaliteten på varan. Det som 
däremot påverkat utvecklingen är industrialiseringen och den ökade 
massproduktionen inom tillverkningsindustrin. Denna har fört med sig en 
specialisering som idag innebär att det är svårt att skapa helhetsbilder och 
bedöma den totala kvaliteten. Det går inte längre att förlita sig på kunnande 
och yrkesstolthet som en garanti till att felaktiga produkter inte släpps ut på 
marknaden. (Sandholm, 2001)    
 
Idag ser allt fler organisationer kvalitetsfrågor som en integrerad del av 
verksamheten. Det blir också allt viktigare att skapa förutsättningar för en 
hög kvalitet redan i samband med utvecklingen av produkter och därför 
bedriver företag idag ett kontinuerligt förbättringsarbete. (Bergman och 
Klefsjö, 2001) 
 

2.1.1 Kvalitetsbristkostnader 
Det finns en rad olika begrepp som används för att benämna de kostnader 
som är kopplade till kvalitetsområdet. På 50-talet introducerade Joseph 
Juran ordet kvalitetskostnader, på senare tid har dock benämningen 
kvalitetsbristkostnader blivit allt vanligare. Detta på grund av att man vill 
påtala att det inte är kvalitet som kostar utan bristen av denna. (Sörqvist, 
1998) 
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Enligt Sörqvist (1998) kan begreppet kvalitetsbristkostnader definieras 
som ”de totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och 
processer inte är fullkomliga”. Med förluster menas i detta fall samtliga 
effekter som kvalitetsbrister har på ett företags tillgångar, intäkter och 
kostnader. Kvalitetsbrister i sin tur omfattar det resultat som uppstår av att 
kundernas uttalade, underförstådda och omedvetna behov inte uppfylls. 
(ibid) 
 
Den kostnadsindelning som introducerades av Feigenbaum på 50-talet har 
traditionellt använts vid klassificering av kvalitetskostnader. 
Kvalitetskostnaderna delades enligt detta synsätt in i fyra olika kategorier; 
förebyggande kostnader, kontrollkostnader samt interna och externa 
felkostnader. Genom att begreppet kvalitetsbristkostnader har blivit allt 
mer accepterat har det blivit vanligare att den första kategorin, 
förebyggande kostnader, utesluts. Förebyggande kostnader bör ses som en 
investering i god kvalitet och inte som en kostnad för bristande kvalitet. 
(ibid) 
 
Idag delas alltså kvalitetsbristkostnaderna vanligtvis in i de tre sistnämnda 
kategorierna.  Kontrollkostnaderna är kostnaderna för att kontrollera att rätt 
kvalitet levereras i alla led. Interna felkostnader definieras som förluster 
orsakade av avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks före leverans 
till kund. De externa felkostnaderna definieras som förluster orsakade av 
avvikelse från önskad kvalitetsnivå som upptäcks efter leverans till kund. 
(ibid) Figur 2.1 visar en sammanställning för de olika kategorierna av 
kvalitetsbristkostnader. 
 

 
Figur 2.1: Kvalitetsbristkostnader, fritt från Montgomery (2005)  
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2.2 Six Sigma 
Under sent 80-tal lanserad Motorola förbättringsprogrammet Six Sigma 
och idag är det ett av de absolut starkaste och mest utbredda 
förbättringskoncepten i världen (Sörqvist, 2004). Six Sigma innebär en 
integrering av de fyra elementen kund, medarbetare, process och strategi 
för att nå ständiga förbättringar. Genom ett vetenskaplig och statistiskt 
förhållningssätt där egenskaper viktiga för processernas utfall mäts skapar 
Six Sigma en värderingsgrund för kvalitet och gör det möjligt att jämföra 
olika processers prestanda. (Park, 2003)     
  

2.2.1 Teorin bakom Six Sigma 
För att förstå statistiken inom Six Sigma krävs en grundkunskap kring 
några av de begrepp som är centrala för området. Detta gäller främst 
begrepp såsom variation och varians.   
 
Variation, varians och standardavvikelse 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att man i alla sammanhang upplever 
variationer vars orsaker inte alltid går att precisera. Det finns två typer av 
variation, slumpmässig variation och urskiljbar variation. Den senare kallas 
ibland även för systematisk variation. (ibid) Slumpmässig variation i en 
process är ständigt närvarande och det är denna som gör att två produkter 
aldrig är exakt lika även om de tillsynes är det. Systematisk variation är 
motsatsen, det vill säga, variation i en process som inte vanligtvis finns 
där. Det är den sistnämnda som skapar oförutsägbara förändringar i 
processerna i jämförelse med den slumpmässiga variationen som är 
förutsägbar. (Park, 2003) Tabell 2.1 visar en sammanställning av de 
skillnader mellan slumpmässig och systematisk variation som Sandolm 
(2001) definierar. 
 

Tabell 2.1: Skillnader mellan slumpmässig och systematisk variation enligt 
Sandholm (2001) 

Slumpmässiga variationer Systematiska variationer 
Många orsaker Ett fåtal orsaker 
Varje orsak har liten inverkan Varje orsak har stor inverkan 
Åtgärder för att minska de 
slumpmässiga variationerna är oftast 
inte ekonomiskt motiverade 

Åtgärder för att minska de systematiska 
variationerna är vanligtvis ekonomiskt 
motiverade 

När enbart slumpmässiga variationer 
förekommer ger processen det bästa 
resultatet 

När systematiska variationer förekommer 
ger processen inte det bästa resultatet 
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Varians ( 2s ) är ett spridningsmått som används för att mäta variationen. 
(Vännman, 2002) Variansen är summan av de kvadrerade avstånden av 
varje observation ( x ) från provets medelvärde ( x ) dividerat med 
provgruppstorleken (n ) minus ett. (Montgomery, 2005) Formeln för 
varians visas i Ekvation 2.1  
 

Varians   
1

11

2)(
2

−

∑
=

−

=
n

n

i

x
i

x

s                 (Ekvation 2.1) 

 
Då enheterna av provets varians blir kvadraten av de ursprungliga 
enheterna är detta ibland obekvämt att räkna med, istället används ofta 
standardavvikelsen. Standardavvikelse (s ) definieras som kvadratroten av 
variansen och formeln för denna återfinns i ekvation 2.2. (ibid)   
 

Standardavvikelse  
1

11

2)(

−

∑
=

−

=
n

n

i

x
i

x

s                 (Ekvation 2.2) 

 
Den största fördelen med att räkna på standardavvikelsen framför 
variansen är enligt Montgomery (2005) att standardavvikelsen uttrycks i 
ursprungsenheterna. Författaren poängterar dock att det är viktigt att 
komma ihåg att standardavvikelsen inte visar på provets storlek eller 
omfattning utan enbart visar spridningen runt medelvärdet. 
 
Reduktion av oönskad variation 
I arbetet med ständiga förbättringar har Six Sigma fokus på reduktion av 
oönskad variation och namnet symboliserar dess mål, att ytterst sällan – 
inte mer än i genomsnitt ca 3,4 gånger per miljon möjligheter – skall en för 
kunden viktig egenskap vara otillfredsställande. (Bergman och Klefsjö, 
2001) Det vill säga att variationen skall vara så liten att inte mer än 3,4 
gånger per miljoner möjligheter skall en kund bli missnöjd på grund av en 
felaktig egenskap.  
 
3,4 defekter på en miljon möjligheter är alltså den teoretiska felkvoten och 
bygger på förhållandet mellan processens toleransgränser och spridning. 
Felkvoten utrycks ofta med hjälp av förkortningen DPMO (defects per 
million opportunities) och toleransgränserna sätts utifrån ställda 
produktkrav. För Six Sigma gäller att avståndet mellan toleransgränserna 
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minst får vara ±6 standardavvikelser och på samma gång får inte 
medelvärdet skifta mer än 1,5 standardavvikelser, se Figur 2.2. Att 
förbättringsprogrammet fick namnet Six Sigma kommer från detta 
förhållande då den grekiska bokstaven för sigma (σ) används inom 
statistiska sammanhang som en beteckning för standardavvikelse och Six 
syftar till det minsta tillåtna antalet. (Sörqvist, 2004) 

 
Figur 2.2: Illustration över innebörden av Six Sigma, fritt från Sörqvist (2004) 

 
Utöver det statistiska förhållningssättet är enligt Bergman och Klefsjö 
(2001) betoningen på högsta ledningens engagemang i förbättringsarbetet 
karakteristisk för Six Sigma. Sörqvist (2004) talar om ett förbättringsarbete 
som ett enhetligt och företagsglobalt program baserat på en tydlig 
infrastruktur, gemensamma problemlösningstekniker och enhetliga 
utbildningar.  

2.2.2 DMAIC 
Inom Six Sigma finns en uttalad metod för att systematiskt arbeta med 
ständiga förbättringar. Denna metod kallas vanligtvis för DMAIC och är en 
förkortning av de fem faserna define, measure, analyse, improve och 
control. (Magnusson et al, 2003) 
 
DMAIC-metodiken är en cyklisk process som är knuten till olika arbetssätt 
och verktyg (Bergman och Klefsjö, 2001). Företag världen över använder 
sig av denna metod då den visar på tydliga förbättringsmöjligheter och 
genererar verkliga resultat samtidigt som den är tillämpbar på alla slags 
processer (Magnusson et al, 2003).  
 
Nedan följer en sammanfattning av de fem faserna enligt Magnusson et al 
(2003) 
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Define handlar om att identifiera den process eller den produkt som är 
behov av att förbättras. En förbättringsgrupp sätts samman för att arbeta 
med förbättringsprojektet och tillsammans definierar de den 
resultatvariabel som är i behov av förbättringar. 
 
Measure handlar om att identifiera de faktorer som kan tänkas ha inverkan 
på resultatvariabeln. Ny data samlas in utifrån de faktorer som identifieras 
och processkapaciteten, både kortsiktig och långsiktig, uppskattas.   
 
Analyse är den fas där den nya datamängden som samlats in används för 
att identifiera vilka faktorer som har starka samband med resultatvariabeln. 
Detta görs med hjälp av statistiska analyser och andra lämpliga 
kvalitetsverktyg. Påvisas inga starka relationssamband mellan faktorerna 
och resultatvariabeln kan det vara aktuellt att gå tillbaka och försöka finna 
nya faktorer att mäta.  
 
Improve handlar om att ta fram lösningar utifrån nyvunnen kunskap från 
analysfasen. Finns det flera lösningar som är möjliga genomförs 
kostnadsanalyser för att finna den bästa lösningen att implementera.  
 
Control är slutligen den fas där det handlar om att verifiera att 
förbättringsmålen har uppnåtts och att processen fortgår som förutsatt. 
Kostnadsbesparingar beräknas och information om resultatet 
kommuniceras ut i organisationen.    
 
I Figur 2.3 visas en schematisk bild över de olika faserna och runtom dessa 
illustreras de viktigaste principerna inom Six Sigma som ett ramverk för 
arbetsgången.  
 

 
Figur 2.3: Illustration av DMAIC-cykeln, fritt från Bergman och Klefsjö (2001) 
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2.4 Statistisk processtyrning 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är syftet med statistisk processtyrning 
att försöka finna systematiska orsaker till variation och eliminera dessa. 
Montgomery (2005) menar att statistisk processtyrning består av en mängd 
verktyg som används i syfte att uppnå stabilitet i processerna och detta 
genom reduktion av oönskad variation. Sandholm (2001) talar om 
processtyrning och menar att detta syftar till att ta fram information om 
processens utfall, jämföra utfallet med angivet mål samt vidta åtgärder om 
det finns en skillnad mellan utfallet och målet.  
 
Gemensamt för dessa tre synsätt på statistisk processtyrning är allas 
enighet om en minskning av variation. För detta krävs vissa statistiska 
förutsättningar såsom en korrekt matematisk modell, normalfördelad data 
och kunskap om den aktuella processen. 
 
En sannolikhetsfördelning är en matematisk modell som relaterar värdet av 
en variabel till sannolikheten att det värdet finns med i populationen. Det 
finns två olika typer av sannolikhetsfördelningar, kontinuerliga och 
diskreta. En kontinuerlig fördelning innebär att variabeln kan anta värden 
på en kontinuerlig skala. En diskret fördelning innebär att variabeln istället 
endast kan anta specifika värden, till exempel heltal. (Montgomery, 2005)  
 
Flera av de statistiska metoderna som används inom förbättringsarbeten 
och framförallt inom statistik processtyrning bygger på att datamängden 
som studeras är normalfördelad. Normalfördelningen är en kontinuerlig 
fördelning och kännetecknas av dess symetriska utfall vilken bestäms av 
medelvärde µ och standardavvikelsen σ. (Sörqvist, 2004)  
 
Att data är normalfördelat är enligt Bergman och Klefsjö (2001) en 
förutsättning för att kunna bedöma en process förmåga att producera 
enheter innanför uppsatta toleransgränser. När mätdata från en process inte 
kan antas vara normalfördelad kan en transformation av materialet 
genomföras för att approximativt skapa ett normalfördelat utseende.   
(Montgomery, 2005) 
   
Johnson och Tisell (1989) anser att grundtanken med statistisk 
processtyrning är att hela tiden veta var mittpunkten på den 
normalfördelade kurvan är och jämföra detta värde med väntevärdet för 
processen. Visar det sig att detta värde är skiljt från väntevärdet bör 
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processen korrigeras så att de sammanfaller, då detta innebär att oönskad 
variation har reducerats.   
Enligt Antony (2000) är det vanligt att det enbart är användandet av 
styrdiagram som uppmärksammas i samband med statistik processtyrning. 
Antony (2000) påtalar dock att det även är viktigt att använda andra 
verktyg för en lyckad implementering av statistisk processtyrning. 
Bergman och Klefsjö (2001) talar om ett antal verktyg som brukar kallas 
de sju förbättringsverktygen, se Figur 2.4. 
 

 
Figur 2.4: De sju förbättringsverktygen fritt från Bergman och Klefsjö (2001)  

 
Eftersom gränsen mellan slumpmässig och systematisk variation inte är 
helt klar kan många av förbättringsverktygen vara till hjälp för att 
identifiera orsakssamband och vidta åtgärder för att minska variationen 
(Sandholm, 2001). 
 

2.4.2 Styrdiagram 
Styrdiagram är ett av de grundläggande förbättringsverktygen inom 
statistisk processtyrning för att finna urskiljbara orsaker till variation, se 
Figur 2.5 (Bergman och Klefsjö, 2001). Genom att upprätta styrdiagram 
kan en process prestanda kontrolleras och ge larm om värden hamnar 
utanför det normala (Magnusson et al, 2003).    
 
Diagrammen bygger på beräknade övre och undre styrgränser. (Sö och Su) 
samt en centrallinje (CL) som vanligtvis beräknas på medelvärdet av 
observationerna. Styrgränserna beräknas utifrån centrallinjen och har till 
syfte att avgöra om processen är i statistisk jämvikt eller ej. (Bergman och 
Klefsjö, 2001) Hamnar värden utanför styrgränserna eller uppvisar de 
plottade värdena ett icke slumpmässigt utseende indikerar detta att det 
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finns systematisk variation i processen och att denna därmed inte befinner 
sig i statistisk jämvikt (Johnson och Tisell, 1989).  
 

                    
Figur 2.5: Schematisk bild över styrdiagram, fritt från Montgomery (2005) 

 
Det är viktigt att inte blanda ihop begreppet styrgränser med begreppet 
toleransgränser då det handlar om två olika saker. Toleransgränserna 
fastställs utifrån uppsatta produktionskrav och syftar till att undersöka hur 
väl enskilda värden klarar av att möta de krav som ställs. (Bergman och 
Klefsjö, 2001) Styrgränserna är kopplade till en given process medan 
toleransgränserna är kopplade till enskilda värden. Vanligtvis beräknas 
styrgränserna till +/- 3 standardavvikelser från centrallinjen. Styrdiagram 
introducerades av Walter A. Shewhart för att skilja på slumpmässig och 
urskiljbar variation i processerna. (Magnusson et al, 2003) 
 
För att öka sannolikheten att upptäcka icke slumpmässig variation nämner 
Montgomery (2005) förslag på regler som kan tillämpas. Uppfylls regeln 
skall det generera ett larm och därmed indikera att processen inte är stabil. 
Dessa regler kommer ursprungligen från Western Electric Handbook 
(1956) och de fyra vanligaste sammanfattas nedan.    
 
� En punkt utanför 3σ från centrallinjen 
� Två av tre på varandra följande punkter utanför 2σ från centrallinjen 
� Fyra av fem på varandra följande punkter innanför 1σ från 

centrallinjen 
� Åtta punkter i följd plottade på samma sida av centrallinjen 

 
Det finns en rad olika typer av styrdiagram att välja mellan. Beroende på 
vilken slags data som skall samlas in, i vilket syfte och hur långt arbetet 
med processerna nått så varierar valet av styrdiagram. Handlar det om att 
starta upp arbetet med statistisk processtyrning och få processerna stabila 
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sägs arbetet vara i fas I och grundläggande styrdiagram upprättas. Handlar 
det däremot om att övervaka processerna sägs arbetet ha nått fas II och mer 
avancerade styrdiagram kan införas. (Montgomery, 2005) 
 
Det datamaterial som samlas in och bearbetas i samband med statistisk 
processtyrning brukar också klassificeras i två grupper beroende på 
egenskaper. Är datamängden mätbar, det vill säga att det finns någon form 
utav kontinuerligt mått, såsom längd, tid, temperatur etcetera klassificeras 
det som variabeldata. Är däremot datamaterialet sådant att det inte kan 
mätas numeriskt utan istället delas upp exempelvis i defekt/ ickedefekt 
klassificeras det som attributdata. (ibid)   
 
Individuella mätvärden 
I många situationer består provgrupperna av individuella mätvärden, det 
vill säga n = 1. För dessa fall måste speciella styrdiagram konstrueras. Ett 
vanligt sätt är att använda den glidande variationsbredden, moving range 
(MR), av två på varandra följande observationer (xi, xi-1) som bas för 
uppskattning av processens variation. Den glidande variationsbredden 
definieras i Ekvation 2.3. (Montgomery, 2005) 
 

1−
−=

i
x

i
x

i
MR   (Ekvation 2.3) 

 
De parametrar ett styrdiagram för individuella mätvärden innehåller visas i 
Ekvationerna 2.4–2.6. Beteckningen d2 är en given konstant baserad på 
provgruppsstorleken n och finns tabellerad i exempelvis Montgomery 
(2005).  
 
Styrgränser för individuella mätvärden 
 

Övre styrgräns 

2

3
d

RM
xUCL +=   (Ekvation 2.4) 

 
Centrallinje xCL =    (Ekvation 2.5) 
 

Nedre styrgräns 

2

3
d

RM
xLCL −=   (Ekvation 2.6) 
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Vid individuella mätvärden kan det även vara lämpligt att använda sig av 
Cusum- eller EWMA-diagram. Dessa diagram är ofta lämpade i fas II av 
statistisk processtyrning då de har en bättre förmåga att upptäcka små skift 
vilket många gånger är aktuellt vid övervakningen av processerna. Det som 
skiljer Cusum och EWMA åt är tydligheten av att styra mot ett givet 
målvärde, detta är påtagligare i ett Cusum-diagram. Däremot upplevs 
EWMA ofta vara enklare att använda. (ibid) 
 
Cusum står för den kumulativa summan och innebär att summan av 
avvikelserna från ett specifikt målvärde över tiden studeras. (ibid) 
 
EWMA står för exponentially weighted moving average, vilket betyder 
exponentiellt viktat glidande medelvärde. EWMA är mindre känsligt för 
normalfördelningsantagandet och anses därför vara idealiskt för 
individuella mätvärden. (ibid) 
 
Grundformeln för observationerna och styrgränserna för ett EWMA visas i 
Ekvationerna 2.7–2.10 nedan. I formeln för EWMA är lambda (λ ) en 
given konstant som visar på hur stor hänsyn som skall tas till historiska 
värden. L  i formlerna står för bredden av styrgränserna och väljs vanligtvis 
till 3. (ibid)  
 
EWMA 
 
Observation        

1
)1(

−
−+=

i
Z

i
x

i
Z λλ       (Ekvation 2.7) 

 

Övre styrgräns  
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σµ   (Ekvation 2.8) 

 
Centrallinje         

0
µ=CL         (Ekvation 2.9) 

  

Nedre styrgräns  [ ]iLLCL 2
0 )1(1

)2(
λ

λ

λ
σµ −−

−
−=            (Ekvation 2.10) 

 
För Cusum finns två sätt att skapa styrgränser, antingen genom Tabular 
Cusum eller genom att använda V-mask. I formlerna 2.11-2.13 presenteras 
styrgränser enligt Tabular Cusum då detta anses vara den mest användbara 
metoden enligt Montgomery (2005). Tabular Cusum ackumulerar de 
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observationer som ligger ovan samt under givet målvärde. Observationerna 
ackumuleras i C+ och C- och kallas vanligen ”one-sided upper and lower 
cusums”. (ibid) 
 
Tabular Cusum 

Observation ∑
=

−=
i

j j
x

i
C

1
)0( µ    (Ekvation 2.11) 

Övre styrgräns  [ ]+
−

++−=+
1)0(,0max

i
CK

i
x

i
C µ      (Ekvation 2.12)   

 
Undre styrgräns  [ ]−

−
+−−=−

1)0(,0max
i

C
i

xK
i

C µ   (Ekvation 2.13) 

 
Startvärden är +

0C , −
0C = 0 

 
Autokorrelation 
Om ett beroende finns mellan observationerna anses datamängden vara 
autokorrelerad. När ett relativt lågt värde tenderar att följas av ett annat lågt 
och vice versa, ett högt av ett högt, kallas detta för positiv autokorrelation 
medan när ett lågt värde följs av ett högt kallas det negativ autokorrelation. 
Innan styrdiagram upprättas är det viktigt att kontrollera om datamaterialet 
innehåller någon typ av autokorrelation. En autokorrelationsundersökning 
innebär att en beskrivning görs av sambandet mellan de olika 
observationerna i datamaterialet över tiden. (Montgomery, 2005)  
 
Det finns en risk med autokorrelationen så till vida att denna kan vara 
missvisande. Autokorrelerad data kan i vissa fall bero på urskiljbar 
variation och behöver alltså inte nödvändigtvis vara autokorrelerad. 
Däremot går det att komma till rätta med autokorrelation så att 
datamängder kan analyseras trots beroende mellan observationerna. Ett sätt 
att göra detta på är att upprätta en tidsseriemodell, så kallad ARIMA 
(autoregressive integrated moving average), som reducerar 
autokorrelationen i materialet. Det är sedan residualerna (e t) av 
observationerna ( X ) utan autokorrelation som plottas i det aktuella 
styrdiagrammet. (ibid) I Ekvation 2.14 och 2.15 visas en första ordningens 
autoregressiva ARIMA-modell samt beräkning av residualer. För 
förklaring av dessa formler hänvisas till Montgomery (2005)  
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Första ordningens autoregressiva ARIMA-modell 
 

   tt
XtX εφξ +

−
+= 1    Ekvation (2.14) 

 
Residualer    tXtXte

)
−=    Ekvation (2.15) 

 

2.4.3 Duglighet 
En process förmåga att producera enheter innanför uppsatta toleransgränser 
definieras enligt Bergman och Klefsjö (2001) som duglighet. Sörqvist 
(2004) talar om duglighet som ett mått på hur väl processen 
överensstämmer med det den är avsedd att prestera och påtalar vikten av 
duglighet både för att få nöjda kunder och för verksamhetens effektivitet. 
Det finns många faktorer som inverkar på processens duglighet och i en 
industriell produktion är det ofta påverkan från maskiner, verktyg, 
ingående material eller operatörer (Sandholm, 2001).     
 
Grundprincipen för en duglighetsanalys bygger på en jämförelse mellan 
väntevärdet för processen, standardavvikelsen och de satta 
toleransgränserna (Magnusson et al, 2003). Beroende på vilken 
information som finns att tillgå från den statistiska processtyrningen kan 
olika duglighetsmått beräknas (Bergman och Klefsjö, 2001). 
 
Det som bestämmer processens duglighet är datamaterialets statistiska 
fördelning. För att kunna bedöma denna duglighet krävs dock att processen 
är stabil, det vill säga att den är i statistisk jämvikt. Är processen stabil kan 
en approximation av den insamlade mängden data göras och beskrivas som 
en normalfördelning vilket är en förutsättning för att kunna bedöma 
dugligheten. (ibid) 
 
Att genomföra duglighetsstudier är en viktig del i ett arbete med ständiga 
förbättringar. Informationsmängden som går att utläsa från en 
duglighetsstudie är stor. Den beskriver inte enbart hur väl processen ifråga 
klarar att hålla sig innanför satta toleransgränser utan underlättar också när 
förbättringar av processer skall göras, när kravspecifikationer på nya 
utrustningar tas fram eller för att skapa konkurrenskraft gentemot andra 
leverantörer. (Montgomery, 2005) Hamnar värden utanför 
toleransgränserna är risken stor att det som produceras är mer eller mindre 
obrukbart och därmed bidrar till minskade intäkter. Detta genom färre 
korrekta produkter, kostnader i form av kassationer och, om produkterna 
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når kund, otillfredsställda mottagare som i sin tur kan ge höga 
reklamationskostnader.  
 
När utfallet av mätningarna jämförs mot de krav som ställts på 
toleransgränserna kallas det att ett duglighetstest utförs. Ett sådant test kan 
genomföras antingen på en hel process eller på delar av en process. 
Maskinduglighet kallas det när en specifik maskin i en process undersöks 
med hänsyn till dess duglighet.  (Johnson och Tisell, 1989) 
 
Duglighetsindexet Cp är ett mått på processens spridning i förhållande till 
toleransområdets bredd, för beräkning se Ekvation 2.16. Det räcker 
däremot inte med ett högt värde på Cp för att erhålla värden innanför 
toleransgränserna utan det krävs även att processen är väl centrerad, det 
vill säga hur väl processens genomsnittsvärde överensstämmer med 
målvärdet. I allmänhet rekommenderas att duglighetsindexet Cp är ≥ 1,33. 
(Bergman och Klefsjö, 2001) 
 

         σ6
uTöT

pC
−

=
               

(Ekvation 2.16) 

 
Ett duglighetsindex som även tar hänsyn till processens centrering är, 
enligt Bergman och Klefsjö (2001), det korrigerade duglighetsindexet Cpk, 
för beräkning se Ekvation 2.17.   
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 (Ekvation 2.17)  

 
För Six Sigma är kraven på duglighet högre än rekommendationen Cp och 

Cpk ≥ 1,33. För att processen skall anses ha uppnått Six Sigma gäller Cp och 

Cpk ≥ 2. (Sandholm, 2001) Det vill säga att avståndet mellan 
toleransgränserna minst är ±6 standardavvikelser och att medelvärdet inte 
skiftar mer än 1,5 standardavvikelser (Sörqvist, 2004). 
 
Det finns även möjlighet att bedöma dugligheten på datamängder som inte 
visat sig vara normalfördelade. I de fall då det är svårt att transformera 
datamängden kan duglighetsindex upprättas för icke-normalfördelad data. 
Två alternativ är möjliga där det första, Cp(q), baseras på kurvornas 
kvantiler som är anpassade till datamaterialets toppighet och asymmetri 
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och det andra, Cpc, baseras på medelvärdet av absolutavståndet från 
datamängdens målvärde. (Statgraphics Centurion XV.II) 
 

Maskinduglighet och processduglighet 
Det som skiljer ett duglighetstest som genomförs för att finna 
maskindugligheten mot ett som genomförs för att finna processdugligheten 
är att maskindugligheten enbart skall påverkas av spridningen och 
centreringen som beror på maskinen. Ett duglighetstest för en process skall 
däremot även ta hänsyn till påverkan över tiden och påverkan från 
människor, material och miljö etcetera. (Johnson och Tisell, 1989) 
 
När ett maskinduglighetstest genomförs tas ett stickprov ut.  Alla 
inställningar på maskinen skall hållas konstanta under tiden som provet tas 
och det är viktigt att försöka hålla samma materialkvalitet på det ingående 
materialet. Detta för att minska risken för yttre faktorers påverkan på 
resultatet. (ibid) 
 
Det resultat som fås av ett maskinduglighetstest är alltså ett betyg på vad 
den specifika maskinen kan prestera. Det är däremot inget betyg för den 
process som maskinen ingår i utan för att få fram ett sådant betyg, ett 
processduglighetstal, måste, som tidigare nämnts även styrningen av 
processen, materialval, operatörernas påverkan etcetera tas med i 
beräkningarna. (ibid) 
 
En förutsättning för att kunna beräkna ett processduglighetstal är att 
maskinerna är dugliga. Johnson och Tisell (1989) påtalar att en process 
aldrig kan bli duglig om inte maskinen är det. Utgångspunkten för en 
duglighetsstudie bör därmed alltid vara att kontrollera maskindugligheten.  
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2.4.4 Implementering av statistisk processtyrning 
Det finns en rad problem och svårigheter som kan göra att företag 
misslyckas med implementeringen av statistisk processtyrning. 
Montgomery (2005) menar att en lyckad användning av statistisk 
processtyrning kräver mycket mer än bara kunskap om olika statistiska 
verktyg. 
 
Under examensarbetet har en mängd litteratur och artiklar inom detta 
område studerats. Samtliga av dessa är väldigt likvärdiga. Det är i princip 
samma problem som definieras hos alla de studerade författarna. Nedan 
presenteras ett par av dessa författares åsikter och detta anses därmed vara 
representativt även för övrig teori inom området. 
 
Ledningens engagemang och inblandning i förbättringsarbetet anses av 
Montgomery (2005) vara de mest avgörande komponenterna för ett 
framgångsrikt arbete med statistisk processtyrning. Ett av de största 
problemen är att det saknas förståelse om varför statistisk processtyrning 
skall implementeras. Ledningen måste se till att skapa en medvetenhet om 
metoden och dess fördelar och sprida denna medvetenhet nedåt i 
organisationen. (Mason och Antony, 2000) Antony (2000) menar att en 
framgångsrik tillämpning av statistisk processtyrning kräver en blandning 
av ledaregenskaper, ingenjörskunskaper, statistiska kunskaper, god 
kommunikation samt planeringsfärdigheter. 
 
Antony och Taner (2003) har tagit fram en modell för hur företag på ett 
systematiskt och logiskt sätt kan gå till väga vid implementering av 
statistisk processtyrning. Modellen innehåller åtta huvudstegsteg och 
återfinns i Figur 2.6.  
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Figur 2.6: En modell över vilka steg som bör ingå vid en implementering  

av statistisk processtyrning. Fritt från Anton och Taner (2003) 
 

Modellen innehåller utöver dessa åtta huvudsteg även ett antal steg för hur 
det fortsatta arbetet med statistisk processtyrning bör gå till. Det 
poängteras att arbetet hela tiden skall ses som en ständig förbättringscykel 
som efter ett avslutat projekt startar om från och med steg fyra i modellen 
genom att en ny process prioriteras och väljs ut för övervakning. (ibid) 
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3 Metod 
I detta kapitel förs en diskussion om de metodalternativ som finns 
angående forskningsansats, undersökningsansats samt tillvägagångssätt 

och de val som gjorts presenteras. Dessutom diskuteras metodproblem. 

 

3.1 Forskningsansats 
Ett arbete kan antingen ha ett deduktivt eller ett induktivt angreppssätt. Ett 
deduktivt arbetssätt innebär att man utgår ifrån givna teorier och hypoteser 
och utifrån detta skapar sin forskningsstrategi. Ett induktivt arbetssätt 
innebär att man samlar in data och utifrån analys av dessa data skapar nya 
teorier. (Saunders et al, 2003) 
 
Angreppssättet för detta arbete var deduktivt. Utgångspunkten var studier 
av teorier inom det aktuella ämnesområdet. Därefter genomfördes en 
empirisk studie och slutligen utfördes en analys baserad på existerande 
teorier. 
 

3.2 Forskningsstrategi 
Ett arbetes forskningsstrategi är den plan som används för att svara på 
arbetets syfte och frågeställningar. Det finns ett antal olika definierade 
strategier att bygga sitt arbete på. (Saunders et al, 2003) 
 
En fallstudie är en strategi för att utföra forskning som innehåller en 
empirisk studie av ett särskilt fenomen i sitt verkliga sammanhang. Denna 
strategi är särskilt intressant om det är önskvärt att få en djup förståelse av 
den process som studeras. (ibid) Bell (2006) anser att en fallstudie har som 
syfte att belysa gemensamma egenskaper, identifiera samspelseffekter samt 
visa hur dessa påverkar implementeringen av en förändring. En fallstudie 
möjliggör att ingående studera en viss aspekt av en företeelse eller ett 
problem. En nackdel med fallstudier anses dock vara att det kan vara svårt 
att generalisera sitt resultat då endast en enhet har undersökts (ibid). 
 
Som utgångspunkt för detta arbete valdes en fallstudie på grund av att detta 
borde ge mycket kvalitativ information som ett led i arbetet med att 
uppfylla examensarbetets syfte. Genom att studera det valda ämnesområdet 
i en fallstudie och sätta ämnet i sitt verkliga sammanhang borde det också 
lägga en god grund för ett lyckat resultat. Det företag som valdes ut för 
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fallstudien var Assa AB på grund av att de ännu inte implementerat 
statistisk processtyrning på någon av sina tillverkande processer. Detta val 
gjordes för att få en bra inblick i vilka problem som kan uppstå vid 
implementeringsfasen av statistisk processtyrning. 
 

3.3 Datainsamling 
Detta avsnitt beskriver vilken sorts data som har använts samt hur den har 
samlats in. 

3.3.1 Sekundär- och primärdata 
Saunders et al (2003) skiljer på två olika typer av data, sekundär- och 
primärdata. Sekundärdata är data som redan samlats in sedan tidigare med 
ett annat syfte än vad arbetet avser. Primärdata är ny data som samlas in 
specifikt för det aktuella projektet. Bell (2006) utvecklar detta ytterligare 
genom att definiera en primärkälla som något som tillkommer under 
projektet medan en sekundärkälla anses vara en tolkning av en tidigare 
primärkälla. 
 
Under examensarbetet har både sekundärdata och primärdata använts. 
Sekundärdata har tagits främst från Assa AB:s avvikelserapportsystem och 
reklamationsdatabas för att få en inblick i vilka problem som tidigare 
uppstått. Primärdata har samlats in i form av mätdata för analys av 
maskinduglighet. Utöver detta har även ett antal intervjuer hållits. 
 

3.3.2 Kvalitativ och kvantitativ data 
Ett arbete kan baseras på antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder. 
Kvalitativa metoder innebär en låg grad av generalisering. Det centrala är 
att få en djupare förståelse av det problem som undersöks. Metoden 
kännetecknas av närheten till de källor som informationen hämtas ifrån. 
Kvalitativa metoder går på djupet och resulterar i riklig information om få 
undersökningsenheter. (Holme och Solvang, 1997)  
 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade än kvalitativa. 
Kvantitativa metoder går på bredden och resulterar i lite information om 
många undersökningsenheter. Det som är intressant är det genomsnittliga 
och representativa. (ibid) 
 
Detta examensarbete har inslag av både kvalitativ och kvantitativ data och 
information. För att kunna ta fram en rutinbeskrivning för implementering 
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av statistisk processtyrning var det nödvändigt att få en djupgående 
förståelse för organisationen och information av kvalitativ karaktär 
samlades därför in genom intervjuer och diskussioner. För att analysera 
den aktuella processen med hjälp av statistisk processtyrning samlades data 
av huvudsakligen kvantitativ karaktär in. 
 

3.3.3 Förstudie 
Utgångspunkten för examensarbetet var en litteraturstudie som utfördes för 
att få en ökad förståelse för det aktuella ämnesområdet. De sökmotorer 
som användes vid litteraturstudien var främst LUCIA (Luleå tekniska 
universitet), Book-it (Mälardalens högskola), OPAC (Stockholms 
Stadsbibliotek) samt Regina (Kungliga Biblioteket). De sökord som 
användes var bland annat statistisk processtyrning, duglighet, Six Sigma, 
DMAIC samt namn på olika författare. Samtliga sökord har använts både 
på engelska och på svenska. 
 
Vetenskapliga artiklar hämtades främst ifrån databasen Emerald Insight där 
samma sökord som ovan användes. 
 
För att få ytterligare förståelse för området fördes under förstudien även en 
omfattande diskussion med Johan Tisell som har skrivit ett antal böcker 
inom området samt arbetat som kvalitetschef för olika projekt på Volvo. 
 

3.3.4 Intervjuer 
Det finns ett flertal olika metoder att utföra intervjuer på och det är viktigt 
att anpassa sig utefter de omständigheter som råder. Något som är viktigt 
oavsett vilken typ av intervju det gäller är att innan intervjun påbörjas 
klargöra för respondenten vilket syftet intervjun har och hur svaren kan 
komma att användas. (Bell, 2006) 
 
Vid strukturerade intervjuer har man tydligt uppställda frågor, i vissa fall 
med ett antal olika svarsalternativ vilket gör det lätt att sammanfatta och 
analysera resultatet. Ostrukturerade intervjuer sker däremot utifrån ett 
övergripande tema och en friare diskussion förs. Genom dessa 
ostrukturerade intervjuer kan en mängd viktig information erhållas, det är 
dock lätt att hamna allt för långt från ämnet för att kunna få fram 
tillräckligt med användbart material. De allra flesta intervjuer som 
genomförs hamnar därför i ett spann mellan den helt strukturerade och den 
helt ostrukturerade. Det är viktigt att ge respondenten frihet att prata om 



 

26 
 

det som denna anser vara viktigt samtidigt som det måste finnas en viss 
struktur. (ibid) 
 
Vid fallstudien intervjuades berörda operatörer samt personer från 
avdelningen produktionsteknik. I många fall utfördes intervjuerna i syfte 
att få en överblick av det aktuella området och i dessa fall var intervjuerna 
av ostrukturerad karaktär. I de fall där mer specifik och djupgående 
information var önskvärd var intervjuerna mer strukturerade och frågorna 
skickades i de flesta fall i förväg till intervjuobjektet. Totalt genomfördes 
ett tiotal intervjuer.   
 

3.3.5 Benchmarking 
Benchmarking handlar om att systematiskt jämföra och lära av goda 
föredömen. Genom att titta på de företag som ligger i frontlinjen inom det 
aktuella området och identifiera, studera och analysera dessa företag kan 
ny kunskap tillskaffas och förbättringsförslag hittas. (Sörqvist, 2004) 
 
För att få en djupgående förståelse för hur olika företag arbetar med 
statistisk processtyrning genomfördes två besök på SKF, dels ett besök på 
SKF Mekan i Katrineholm och dels ett besök på huvudkontoret och 
hållarefabriken i Göteborg. Dessa två enheter inom SKF valdes ut på grund 
av att SKF Mekan är i implementeringsfasen av statistisk processtyrning 
medan avdelningarna i Göteborg redan arbetat med verktyget under en 
längre tid och är därmed väl insatta i området. Studier av dessa två enheter 
kompletterade varandra bra för att få en tydlig bild av hur arbetet med 
statistisk processtyrning ser ut i olika faser. De lärdomar och den insikt 
som anskaffades genom benchmarkingen bidrog till helhetsförståelsen för 
ämnesområdet. 
 

3.4 Projektupplägg 
Projektet startade med utgångspunkt i en omfattande förstudie för att få en 
ingående förståelse om det aktuella ämnesområdet. Fallstudien vid Assa 
AB genomfördes som ett Six Sigma-projekt enligt metodiken DMAIC. 
Detta upplägg valdes då projektet vid Assa AB skulle generera 
förbättringsförslag med en potentiell kostnadsbesparing åt företaget något 
som även var ett uppsatt mål för examensarbetet. Parallellt med fallstudien 
utfördes även benchmarking för att få ta del av praktiska erfarenheter från 
arbete med statistisk processtyrning. I Figur 3.1 visas projektets 
arbetsgång.  
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Figur 3.1: Visualisering av projektets arbetsgång 

3.5 Analysverktyg 
I detta avsnitt beskrivs de olika verktyg som använts för bearbetning av 
insamlad data under projektet. 

3.5.1 Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram räknas som ett av de sju förbättringsverktygen och 
används för att kunna genomföra en systematisk analys av vilka orsaker 
som kan ligga bakom det kvalitetsproblem som studeras. Verktyget 
benämns ibland även som orsak-verkan-diagram eller fiskbensdiagram. 
(Bergman och Klefsjö, 2001) 
 
I diagrammet beskrivs först vilka orsaker som kan tänkas ge upphov till det 
studerade kvalitetsproblemet. Därefter bryts var och en av dessa orsaker 
ned och undersöks mer detaljerat (ibid). I Figur 3.2 visas strukturen för ett 
Ishikawadiagram. 
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Figur 3.2: Modell över ishikawadiagram, fritt från Bergman och Klefsjö (2001) 

 
Ishikawadiagram användes för att utröna vad som gör det problematiskt 
med statistisk processtyrning och baserades på resultaten från fallstudien, 
intervjuerna och benchmarkingen.  
 

3.5.2 Styrdiagram 
I detta examensarbete studerades maskindugligheten för de fyra flödena i 
kärntillverkningen vid Assa AB. Att maskindugligheten valdes beror på att 
det är ett första steg för att kunna implementera statistisk processtyrning i 
processerna. Är inte maskinerna dugliga kan aldrig processerna bli det, 
något som påpekades under intervjun med Johan Tisell och även i Johnson 
och Tisells bok ”En dugligare tillverkning” (1989). Provgrupperna var av 
storlek ett vilket medförde att analyserna utfördes med hjälp av X- och 
MR-diagram. I de fall där normalfördelningsantagandet inte uppfylldes 
användes EWMA-diagram, då dessa är mindre känsliga för detta 
antagande. I vissa fall förekom även autokorrelation vilket gjorde att 
styrdiagram som byggde på ARIMA-modeller användes vid analysen. 
 

3.6 Metodproblem  
Ett arbetes trovärdighet grundas på hur hög validitet respektive reliabilitet 
det har. Med validitet avses att man verkligen mäter det som man avser att 
mäta. Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten hos ett 
mätinstrument. (Ejvegård, 2003). Bell (2006) definierar begreppet som ett 
mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid flera olika tillfällen där förutsättningarna är desamma. 
En hög reliabilitet ger därmed stabila och tillförlitliga utslag. (ibid) 
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Fallstudien bör ha lagt en grund till hög validitet då den personliga 
kontakten vid intervjuerna innebar att frågorna kunde utvecklas och 
diskuteras vid eventuella oklarheter. Vid många av intervjuerna skickades 
frågorna i förväg, vilket borde ge en ytterligare ökad validitet eftersom 
intervjuobjektet då fick möjlighet att sätta sig in i frågeställningarna i 
förväg. Dock testades inte frågorna genom någon typ av pilotintervju i 
förväg vilket kan försämra validiteten något. 
 
Det är alltid svårt att vara helt oberoende och vid intervjuer finns alltid risk 
för egna tolkningar vilket kan försämra reliabiliteten. För att undvika detta 
i största möjliga mån har samtliga intervjuer och möten utförts av båda 
författarna till examensarbetet. 
 
Utöver detta bör mätningarna av de produkter som uppmättes för 
fallstudien ha en hög reliabilitet då en och samma person genomförde 
samtliga mätningar. Dessutom fanns fastställda metoder för hur måtten 
skulle mätas upp och med vilket instrument, vilket även det borde bidra till 
en god grund för hög reliabilitet. Även validiteten bör vara hög vad det 
gäller mätningarna då samtliga mått valdes ut i samråd med mätteknikerna 
och handledaren för examensarbetet på Assa AB så att måtten skulle kunna 
generera den data som efterfrågades för analyserna.   
 
Benchmarkingen som genomfördes bör stärka reliabiliteten då den 
genomfördes på två företag och likvärdiga frågor ställdes vid de två 
tillfällena. Detta under förutsättning att resultatet från de båda företagen 
visar sig likvärdiga. Eftersom de två företagen arbetade respektive höll på 
att starta upp sitt arbete med statistisk processtyrning borde också detta 
stärka tillförlitligheten om svaren visar sig likvärdiga. Genom att det ena 
företaget kommit lite längre än det andra i sin implementering har 
förmodligen det förstnämnda också kunnat reflektera mera över problem 
som uppstod under införandet.  
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4 Benchmarking på SKF 
I detta kapitel sammanfattas intrycken och informationen från 
benchmarkingen på SKF. I examensarbetets slutdiskussion kommer dessa 

lärdomar att beaktas.   

 
För att få en djupgående förståelse för hur olika företag arbetar med 
statistisk processtyrning genomfördes två besök på SKF. Dels ett besök på 
SKF Mekan i Katrineholm och dels ett besök på huvudkontoret och 
hållarefabriken i Göteborg. I Katrineholm fördes ett samtal med Tobias 
Vikberg och i Göteborg tog Peter Hammersberg emot, båda arbetar som 
Black Belts och är väl insatta i företagens Six Sigma-arbeten. VD Tom 
Johnstone var initiativtagare till satsningen på Six Sigma på SKF. Han 
anser att metodiken ska genomsyra hela verksamheten och såg till att 
samtliga blev väl införstådda med företagets nya synsätt.     
 
Inom SKF har alltså arbetet med Six Sigma pågått under flera år men 
implementeringen av statistisk processtyrning har enbart skett på vissa 
områden. Både Vikberg och Hammersberg ansåg dock att det är av yttersta 
vikt att beslut kommer uppifrån och att utbildning ges till alla berörda 
oavsett om det handlar om Six Sigma eller statistisk processtyrning. Vad 
det gällde utbildningen av de anställda ansåg de att denna bör vara 
lättförstålig. De två enheterna, SKF Katrineholm och Göteborg, använder 
sig gärna av verkliga exempel, övningar för deltagarna och SKF har sett till 
att undervisningsmaterialet inte blivit allt för teoretiskt. SKF påtalar också 
att utbildningarna inte får ta för lång tid utan att man hellre har flera 
kortare pass. Självklart beror detta på vilka som ska utbildas och till vilken 
nivå.  
 
Då Katrineholm håller på att implementera statistisk processtyrning och 
detta arbete nyss påbörjats ansåg Vikberg att de inte ännu reflekterat över 
hur de gått tillväga. Han påtalar dock att de har ett synsätt där statistisk 
processtyrning anses vara lämpligt främst som punktsatsning mer än något 
som implementeras på samtliga processer. Detta eftersom alla processer 
inte anses lämpliga att tillämpa metoden på utan det finns andra verktyg 
som kan vara mer effektiva. I Katrineholm har dock ett antal Six Sigma-
projekt genomförts utan inblandning av statistiska metoder och för dessa 
finns beräknade kostnadsbesparingar som visar på att satsningarna på 
förbättringsarbetet har varit mycket gynnsamt.  
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Hammersberg på SKF i Göteborg visade runt på företagets hållarefabrik 
där statistisk processtyrning har implementerats och idag tillämpas i full 
skala med givande resultat. En av hållarefabrikens mättekniker framhåller 
det engagemang som finns och anser att införandet inte har inneburit några 
större problem eller svårigheter.   
 
Hållarefabriken har en mätstation efter varje operation eller maskin. Vid 
dessa mätstationer mäts varje bit som är under tillverkning. Måtten 
registreras direkt i ett statistikprogram och det finns fasta rutiner för hur 
varje mått skall tas. Mätstationerna är enbart till för att genomföra 
mätningarna och hålls rena från andra detaljer. Operatörerna ser direkt hur 
deras mätpunkter ger utslag i styrdiagrammen och de är införstådda med de 
statistiska metoderna. Allt dokumenteras och i särskilda mätrum finns 
utrymme för mer avancerade analyser. Dessutom framkommer det att SKF 
har en hög spårbarhet på sina produkter vilket underlättar arbetet med att 
finna variationsorsaker då larm i styrdiagrammen uppstår. 
 
Under besöket på hållarefabriken tar en operatör kontakt med den 
mättekniker som beskrivit hur de arbetar med statistisk processtyrning. 
Operatören har en egen idé på en analys som borde testas och får direkt 
feedback från mätteknikern. Detta är något som stärker trovärdigheten på 
det engagemang och den delaktighet i arbetet med statistisk processtyrning 
som byggts upp på framförallt SKF:s hållarefabrik och som framhålls av 
Peter Hammersberg.  
 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste delarna som framkom 
från benchmarking på SKF, se Figur 4.1.  

 
Figur 4.1: Sammanfattning av benchmarking SKF 
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5 Fallstudie  
I detta kapitel presenteras den fallstudie som genomförts enligt DMAIC på 
Assa AB. Kapitlet inleds med en kort verksamhetsbeskrivning därefter 

presenteras innehållet, analyserna och resultaten från fallstudien. 

5.1 Verksamhetsbeskrivning 
Detta avsnitt tar upp historik om företagets etablering, hur det är uppbyggt 
idag samt vilken produktion som bedrivs. 

5.1.1 Historik 
Assa AB grundades 1881 av August Stenman. Företaget tillverkade från 
början gångjärn och blev snabbt marknadsledande tack vare att August 
Stenman satsade stort på massproduktion och långa serier, samtidigt som 
omfattande produktutveckling bedrevs. Företaget expanderade snabbt och 
började snart även producera skruv. Det var dock först 19 år efter 
grundarens död som företaget tog ett första steg mot en låsproduktion 
genom att år 1939 förvärva en mindre låsindustri – K.S. Thulins Lås- och 
Metallfabrik. Detta gjordes eftersom lås ansågs vara nästa naturliga steg i 
utvecklingen av företaget. 1947 startade tillverkningen av 7-stiftscylindrar, 
vilket Assa var först i världen med, och fyra år senare infördes 
licenstillverkningen av Assa-nycklar. (Assa AB:s hemsida, 2007) 
 

5.1.2 Företaget idag 
1994 gick Assa samman med Abloy och koncernen Assa Abloy bildades. 
Idag omfattar koncernen över 150 bolag i 40 olika länder med ungefär 
30 000 anställda och en omsättning på drygt 30 MSEK per år. (Assa AB:s 
hemsida) 
 
Assa AB är idag Sverigeledande leverantör av lås- och säkerhetslösningar. 
Produktionen är förlagd till Eskilstuna och Lycksele med säljkontor i 
Umeå, Sundsvall, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Malmö. (ibid) I 
Figur 5.1 visas företagets organisationsschema. 
 



 

34 
 

 
Figur 5.1: Organisationsschema över Assa AB (Assa AB:s intranät) 

 

5.1.3 Produktion 
Assa AB tillverkar i dag cirka 27 000 olika artiklar enligt uppgift från 
Bengt Johansson, produktionsteknisk chef, allt från nycklar till kompletta 
låshus. Flera av produkterna säljs både som komponenter och som delar i 
färdigmonterade lås. Fallstudien är inriktad på kärntillverkningen och då 
främst på produktionen av de så kallade dp-kärnorna (dual pin). En 
konceptuell skiss över en cylinderkärna återfinns i Figur 5.2. 
Tillverkningen av dessa kärnor sker idag i fyra olika flöden, och det är 
dessa som kommer att studeras. Anledningen till att dessa anses vara 
viktiga är att Assa AB:s senaste produkt CLIQ kan tillverkas i två av dessa 
flöden. Produktionen av CLIQ kommer att öka under det närmsta året 
vilket kommer innebära att produktionen i samtliga fyra flödena måste 
omstruktureras. Detta innebär i sin tur att det är viktigt att veta hur bra 
maskinerna i dessa flöden kan prestera gällande noggrannhet och precision. 

 
Figur 5.2: Konceptuell skiss över cylinderkärna, Assa AB:s intranät 
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5.2 Define 
Detta avsnitt avser att definiera problemet som skall studeras vid 
fallstudien, presentera de mål som skall uppfyllas samt ge en inblick i hur 
projektets planering ser ut. 

5.2.1 Problemdefinition 
Assa AB känner idag ett behov av att förbättra och utveckla sitt 
kvalitetsarbete då kunderna ställer allt högre krav på deras produkter. 
Företaget upplever att de saknar standardiserade arbetssätt och att 
dokumentationen av mätdata ofta är bristfällig.    
 
Assa AB har tidigare försökt att införa förbättringsverktyget statistisk 
processtyrning för att säkerställa stabiliteten i sina processer men inte 
lyckats fullt ut. Idag har en ny satsning påbörjats och ett första steg har 
varit att införa ett datasystem för insamling och bearbetning av data.    
 
Syftet med fallstudien är därmed att inleda och underlätta för ett införande 
av statistisk processtyrning vid Assa AB samt att se vilka problem som kan 
uppstå. Detta genom att utföra statistisk processtyrning på Assa AB. 

 
Av tids- och resursbrist kommer examensarbetet avgränsas till att statistisk 
processtyrning enbart kommer att utföras på processen 
cylinderkärntillverkning. Flera olika typer av kärnor produceras och de 
kärnor som kommer studeras är dual pin, så kallade dp-kärnor. Dessa kan 
tillverkas i fyra olika flöden, vilka alla skall studeras.  Det första av dessa 
flöden består av de två rundbordsmaskinerna IMAS 2 och IMAS baby. Det 
andra flödet består av fleroperationsmaskinen Traub, i denna maskin 
tillverkas främst kärnor av typen dp CLIQ. Det tredje flödet innehåller 
fleroperationsmaskinen Tornos och det fjärde flödet av rundbordsmaskinen 
IMAS Flex. Maskinerna i flöde två, tre och fyra är svarvar, vilket innebär 
att det ingående ämnet är rundstavar som svarvas och kapas direkt i 
maskinen. I det första flödet är det ingående materialet svarvat och kapat i 
förväg. För schematisk bild över de olika flödena samt ingående maskiners 
egenskaper se Figur 5.3. 
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Figur 5.3: Visualisering över de fyra flödena och dess ingående maskiner 
 

5.2.2 Projektplanering 
Fallstudien utfördes under 16 veckor. Figur 5.4 nedan visar hur denna tid 
disponerats till projektets olika faser. 
 

 
Figur 5.4: En överblick för tidsdispositionen av projektets olika faser 

 

5.2.3 Projektets mål 
Nedan följer de huvud- och delmål som är framtagna för fallstudien  
 
Huvudmål 

� Ta fram en rutinbeskrivning för implementering och fortsatt 
arbete med statistisk processtyrning 

 
Delmål 

� Studera hur statistisk processtyrning kan tillämpas inom de fyra 
flödena.  

� Beräkna maskindugligheten inom de fyra flödena  
� Ta fram förbättringsförslag på processen samt beräkna potentiell 

kostnadsbesparing 
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5.3 Measure 
I detta avsnitt presenteras vilken mätdata som samlats in samt på vilket sätt 
mätdata samlades in. 

5.3.1 Maskinduglighet 
För att kunna undersöka och analysera de fyra flödenas respektive 
maskindugligheter krävdes mätdata från samtliga av dessa processer. För 
att därtill kunna jämföra de olika flödenas maskindugligheter med varandra 
krävdes mätdata som var representativa för samtliga av dessa flöden.  
 
För att kunna säkerställa maskindugligheten statistiskt säger teorin att 
minst 20-25 observationer krävs (Montgomery 2005). Utifrån detta 
samlades 30 produkter från respektive flöde in. Maskindugligheten bygger 
på att enbart variation som beror på maskinen skall visa sig. För att 
undvika påverkan från andra faktorer samlades därför produkterna in i en 
följd.  
 
Cylinderkärnorna är komplexa produkter med ett stort antal mått. 
Tillsammans med att samtliga mått mäts manuellt ger detta upphov till 
långa mättider. Att mäta en produkt fullständigt kan ta upp emot 4-6 
timmar. Detta gör att det vid studien av maskindugligheten är svårt att 
kontrollera samtliga mått. Det beslutades, i samråd med 
produktionstekniker vid Assa AB, att det var rimligt att mäta ett tiotal olika 
mått. 
 
Till varje cylinderkärna finns en så kallad livlina, denna innehåller alla de 
mått som är gemensamma för samtliga varianter av den aktuella kärnan. 
För att kunna jämföra flödena med varandra valdes mått ut som fanns 
representerade på alla de fyra livlinorna. Undantaget i detta fall är 
cylinderkärnan dp CLIQ eftersom denna är Assa AB:s senaste produkt och 
den anses mycket viktig. På grund av detta valdes i det här fallet även mått 
som är specifika för just denna livlina ut. 
 
Ett av flödena, flöde 1, som studerades innehåller två stycken maskiner och 
de utvalda måtten fördelades så att båda maskinerna representerades. 
Dessutom begränsades urvalet av mått till ytmått, det vill säga mått som 
inte krävde att kärnan kapades innan mätning, detta för att minska 
mättiderna. De mått som slutligen valdes ut för mätning valdes i samråd 
med produktionstekniker och övrig insatt personal vid Assa AB. En 
sammanställning för de mått som valdes återfinns i Bilaga 1. 
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Alla mätningar genomfördes av en och samma mättekniker och samtliga 
produkter markerades med en siffra för att skapa spårbarhet och minska 
risken för sammanblandning. Mätningarna genomfördes enligt specifika 
mätinstruktioner och måtten registrerades automatiskt i Rektron, vilket är 
det statistikprogram Assa AB använder sig av.   
 
Som ett första steg i analysen borde en mätsystemanalys ha genomförts. Då 
det var av stor vikt att få in så mänga mätvärden som möjligt valdes detta 
bort till förmån för mer mätdata. Eftersom resurser i form av tid och 
tillgänglig mätkompetens var begränsade var detta ett nödvändigt val. 
Detta beslut styrktes av att Assa AB ansåg sig ha tillräckligt noggranna 
mätmetoder.   
 

5.3.2 Intervjuer på Assa AB 
För att identifiera de eventuella problem som finns i och omkring 
produktionen av cylinderkärnor genomfördes diskussioner och intervjuer 
med berörda operatörer och produktionstekniker. För att kunna få ut så 
mycket information som möjligt har anonymitet garanterats för de 
tillfrågade operatörerna. Produktionsteknikerna som har tillfrågats 
definieras i referenslistan.  
 
En majoritet av de tillfrågade operatörerna upplever att det ofta är panik 
inom produktionen. Långsiktighet saknas och problem behandlas först när 
det blir akut. Det händer ofta att det blir många omställningar i maskinerna 
på grund av att planeringen inte hålls när viktiga beställningar kommer 
med kort varsel. Produktionsteknikerna håller med om att detta 
förekommer och är medvetna om problemet.  
 
Två av de tillfrågade operatörerna påpekar att engagemanget varierar 
mycket mellan olika operatörer. Vissa tycks arbeta enligt mentaliteten att 
allt löser sig på något sätt, vilket gör att andra upplever att de får ta stort 
ansvar själva för att allt ska fungera som det ska. Det upplevs inte heller 
som att stor kompetens belönas. Mer kunskap innebär mer jobb vilket gör 
att många undviker att ta på sig mer ansvar, eftersom detta leder till ökad 
arbetsbelastning utan att någon kompensation erhålls. 
 
Det framkom vid diskussioner med operatörerna att de inte upplever att 
kommunikationen uppåt fungerar speciellt bra. Denna åsikt uttryckte 
samtliga intervjuade operatörer. Ledningen är osynlig för de anställda och 
tycks inte vara medvetna om de problem som uppstår. Operatörerna påtalar 
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att det ofta känns som att de gör mycket jobb som personalen uppåt i 
organisationen inte är medvetna om. Den dåliga kommunikationen gör att 
saker inte alltid rapporteras och ledningen tror därför ofta att allt flyter på 
utan problem trots att operatörerna ibland får mycket merarbete på grund 
av dålig planering och liknande.  
 
Även kommunikationen i sidled har brister. Det framkommer önskemål 
från operatörerna att ha mer direktkontakt med personal i efterföljande led. 
Det händer ibland att produkter skrotas utan att operatörerna får veta 
varför, vilket gör det svårt att undvika samma misstag i framtiden.  
 
Det visar sig också under intervjuerna att synsättet och kunskapen bland de 
tillfrågade operatörerna varierar mycket. Vissa tänker enbart på sin del i 
produktionen, medan andra tar hänsyn även till efterföljande led. Ett 
exempel på detta kan vara att vissa vet att ytbehandlingen efter 
kärntillverkningen gör att cylinderkärnans diameter kommer öka något. 
Med anledning av detta siktar man medvetet något lägre än målvärdet. 
Andra operatörer fokuserar inte alls på detta utan styr helt efter ritningen.  
 
Även kunskapen om begreppet variation tycks variera. Vissa operatörer 
tänker på detta vid inställning av maskinen och siktar därför alltid mot 
målvärdet. Andra jobbar efter principen att är den första produkten rätt 
kommer även alla andra att vara det. På grund av detta nöjer man sig med 
att värdena visar sig vara innanför toleransgränserna, och tar ingen hänsyn 
till hur nära målvärdet processen ligger. 
 
Idag tycks kunskap i många fall saknas om varför det är viktigt att mäta, 
många operatörer saknar helt utbildning i mätteknik. Det händer att 
personalen avviker från de mätmetodsinstruktioner som finns och man 
mäter inte alltid samtliga mått som finns med eftersom de själva anser sig 
veta att dessa är onödiga. Mätningarna tar överlag mycket lång tid vilket 
gör att många upplever det som jobbigt och att det tar tid från övriga 
arbetsuppgifter. Mätningarna dokumenteras inte heller alltid utan 
operatörerna nöjer sig med att konstatera att produkten är rätt.  
 
Överlag verkar både operatörer och övrig personal anse att det finns stora 
brister i kunskapsöverföringen. De nya får lära av de äldre vilket gör att 
kompetensen hos nyanställd personal är starkt beroende av kunskapen hos 
tidigare anställda. De personer som arbetat länge inom produktionen anses 
ofta ha mycket stor kunskap och denna dokumenteras inte när de slutar. 
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Detta ställer till stora problem när flera personer slutar inom en kort 
tidsperiod. 
 
Vid diskussioner med de tillfrågade produktionsteknikerna framkommer 
ett specifikt problem som kan ställa till svårigheter vid användande av 
statistisk processtyrning. Detta är produkternas spårbarhet som är mycket 
låg. Vid tillverkning av cylinderkärnorna är det i många fall inte fastsällt i 
vilken slutprodukt dessa kommer att hamna och spridningen blir därmed 
mycket stor. Från slutprodukten är det mycket svårt att hitta hela kedjan 
tillbaka till när och under vilka förutsättningar cylinderkärnan har 
tillverkats. 
 

5.4 Analyse 
I detta avsnitt redovisas de analyser som gjorts utifrån den insamlade 
datamängden. En duglighetsanalys presenteras av de fyra flödena, därefter 
följer en viktning av resultatet utifrån tre olika viktningsmetoder och 
slutligen presenteras ett värderingsschema över de fyra flödena där hänsyn 
tas till viktningsmetodernas olika tillförlitlighet.  

5.4.1 Duglighetsanalys 
För att kunna genomföra en korrekt duglighetsstudie på de mått som valts 
ut kontrollerades datamaterialets normalfördelning som ett första steg i 
analysen. Detta för att avgöra huruvida duglighetsstudier för 
normalfördelad data eller icke normalfördelad data skulle upprättas. 
 
Normalfördelningen avgjordes med hjälp av fyra olika 
normalfördelningstester. Dessa tester var Chi-squared, Shapiro Wilk’s, 
Skewness Z-score samt Kurtosis Z-score. Visade tre eller fler av dessa 
tester på normalfördelning klassades datamängden som normalfördelad.  
  
Därefter avgjordes huruvida datamaterialet för respektive mått var 
autokorrelerat eller ej. Vid påvisad autokorrelation upprättades en ARIMA-
modell för att reducera korrelationens påverkan och duglighetsindex togs 
därefter fram.  
 
För samtliga datamängder upprättades toleransdiagram och för de som 
visat sig vara normalfördelade upprättades styrdiagram för individuella 
mätvärden, det vill säga X- och MR-diagram. I de fall där icke 
normalfördelad data förekom upprättades styrdiagram enligt EWMA. I de 
fall där datamängden var autokorrelerad upprättades styrdiagram som 
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bygger på de framtagna ARIMA-modellerna. Styrdiagrammen användes 
sedan för att kontrollera huruvida processerna var stabila eller inte. De 
flesta av processerna visade sig vara stabila. I ett par fall förekom något 
enstaka larm. Det beslutades dock att låta även dessa processer vara kvar i 
den fortsatta analysen. Detta beslut fattades då det rimligtvis bör 
förekomma enstaka falsklarm samt att maskindugligheten enbart visar en 
ögonblicksbild av hur processen ser ut. För maskinduglighetsstudierna 
spelar det därför inte någon roll eftersom variation över tiden inte vägs in. 
Efter analys av processernas stabilitet genomfördes slutligen 
duglighetsanalyser för samtliga mått. De värden som togs fram var de två 
duglighetsindexen Cp och Cpk samt processens DPMO, det vill säga 
förväntat antal fel på en miljon möjligheter. En principskiss för hur 
processen med duglighetsanalysen gått till visas i Figur 5.5. 
 

 
 

Figur 5.5: Principskiss över hur duglighetsanalysen genomfördes 
 
En sammanställning av resultatet från analysen för respektive flöde 
återfinns i Bilaga 2. I denna bilaga går att utläsa huruvida datamängden 
varit normalfördelat, om det funnits autokorrelation, vilka diagram som 
upprättats samt vilka värden de olika processerna fått på duglighetsindexen 
samt på DPMO.     
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5.4.2 Viktning av de fyra flödena 
Eftersom varje flöde innehåller ett stort antal mått måste värdena som 
tagits fram i duglighetsstudien viktas samman för att kunna få en 
helhetsbild av respektive flöde. De fyra flödena kan därefter jämföras med 
varandra. Tre stycken olika metoder för viktning togs fram och resultatet 
enligt dessa tre metoder vägdes därefter samman för att få en total bild av 
respektive flöde. De tre metoderna som användes är medelvärde, median 
samt felkvot. 
 
Den första metoden, medelvärde, bygger på genomsnittsvärdet av samtliga 
duglighetsmått som tagits fram för respektive flöde. Resultatet av denna 
analys visas nedan i Tabell 5.1.  

 
Tabell 5.1: Sammanställning av de genomsnittliga duglighetsmåtten för 

respektive flöde 
Flöde Cp Cpk 

IMAS2/IMAS Baby 1,522050 0,542568 
Traub 8,772488 7,224733 
Tornos 4,193525 2,706964 
IMAS Flex 1,562883 1,052176 

 
Vid sammanvägningen tas hänsyn endast till duglighetsmåttet Cp. 
Anledningen till detta är att det andra duglighetsmåttet, utöver variationen, 
även tar hänsyn till processens centrering. Duglighetsindexet Cpk ger 
därmed ingen ytterligare information om hur maskinen presterar och väger 
dessutom in operatörernas påverkan vilket inte är intressant för 
maskinduglighetsstudien. 
 
Att väga samman måtten enligt medelvärdesmetoden har en nackdel i att 
vissa specifika mått uppvisar mycket höga duglighetsmått, vilket kan ge 
upphov till något skeva genomsnittliga värden. För att undvika att enstaka 
värden påverkar resultatet alltför mycket tas därför även medianen för 
duglighetsmåtten med som en viktningsmetod. Detta för att se var 
processen har sitt mittersta värde. En sammanställning för detta visas i 
Tabell 5.2. 
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Tabell 5.2: Sammanställning av medianen av duglighetsmåtten för respektive 
flöde 

Flöde Cp Cpk 
IMAS2/IMAS Baby 1,452055 0,485715 
Traub 8,167950 7,002410 
Tornos 2,664405 1,977000 
IMAS Flex 1,292230 1,035125 

 
Den tredje viktningsmetoden som används för att väga samman måtten i 
varje flöde är ett så kallat seriesystem där felkvoten för varje maskin 
beräknas. Genom att beräkna varje ingående komponents 
funktionssannolikhet och därefter multiplicera dessa med varandra fås en 
funktionssannolikhet för hela systemet (Bergman och Klefsjö, 2001). 
 
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) fungerar ett seriesystem så länge 
samtliga komponenter fungerar. I det här fallet kommer alltså 
cylinderkärnan fungera så länge samtliga studerade mått blir korrekta, och 
med hjälp av seriesystemet kan därmed sannolikheten för att 
cylinderkärnan blir korrekt tas fram. 
 
Felkvoten har baserats på måttens DPMO och dessa värden räknas sedan 
om i procent. För att få fram en total felkvot för varje process multipliceras 
dessa procentsatser därefter med varandra. Seriesystemet visar 
sannolikheten att produkten uppvisar minst ett av de fel som kan uppstå i 
processen. För att undvika multiplikation med noll räknas procentsatsen av 
DPMO först om till andel rätt per miljon möjligheter. Dessa procentsatser 
multipliceras sedan i seriesystemet vilket ger processens 
funktionssannolikhet. Utifrån detta värde kan slutligen felkvoten beräknas. 
Hur beräkningarna har gått till visas nedan i Ekvation 5.1-5.5. 
 
     Antal förväntade fel för mått i = 

i
DPMO  (Ekvation 5.1) 

     Andel förväntade fel               = 
1000000

i
DPMO

               (Ekvation 5.2) 

     Andel förväntade korrekta = 
1000000

1 i
DPMO

−  (Ekvation 5.3) 
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K                (Ekvation 5.4) 

 
     Felkvot = 1 – Funktionssannolikheten  (Ekvation 5.5) 
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Då skattning av processens DPMO är känslig för normalfördelnings-
antagandet har endast de mått som konstaterades vara normalfördelade vid 
duglighetsanalysen tagits med. En av förutsättningarna för att kunna 
använda seriesystem är dessutom att variablerna, det vill säga måtten, är 
oberoende. Detta kontrolleras genom att samtliga mått plottas i en 
korrelationsmatris. Mått som korrelerar med andra plockas bort för att 
analysen skall ge ett korrekt utfall. I första hand plockas mått som 
korrelerar med flera andra bort, detta för att kunna behålla så många som 
möjligt i analysen. I de fall där två mått enbart korrelerar med varandra 
plockas det mått med bäst centreringsvärde bort. 
 
Flera av måtten i processerna har visat sig vara mycket ocentrerade. Detta 
visar sig genom att de Cpk-värden som beräknades i duglighetsstudien 
överlag är relativt låga. Dålig centrering beror på hur operatörerna har ställt 
maskinerna och speglar därmed inte maskinens verkliga prestation. För att 
få fram felkvoter som enbart tar hänsyn till maskinernas variation måste 
observationerna därför centreras så att processens medelvärde hamnar på 
det målvärde som är uppsatt för processen. Detta har gjorts genom att 
addera skillnaden mellan målvärde och medelvärde till det faktiska värdet. 
Detta visas nedan i Ekvation 5.6, där ix är den ursprungliga observationen, 
cl är processens målvärde och x är medelvärdet av de ursprungliga 
observationerna. På detta sätt fås en process med samma variation, det vill 
säga samma standardavvikelse, som tidigare men med ett väntevärde som 
är identiskt med målvärdet.  
 

( )xcl
i

x
centreradi

x −+=,   (Ekvation 5.6) 

 
Figur 5.6 visualiserar detta samband och i figuren visar den nedersta 
kurvan de ursprungliga observationerna medan den övre visar hur kurvan 
förflyttas efter att observationerna har centrerats. 
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Figur 5.6: Visualisering över hur kurvan ser ut före respektive efter centrering av 

observationerna 
 

Genom att genomföra duglighetsstudier på dessa centrerade värden kan 
DPMO som enbart tar hänsyn till maskinens variation tas fram. 
Beräkningar av felkvoterna har genomförts både för de ursprungliga och 
för de centrerade värdena. Detta på grund av att båda dessa värden kommer 
att behövas i fortsatta analyser. Vid viktning av flödena kommer dock 
enbart felkvoterna för de centrerade värdena att beaktas. 
 
För fullständig beräkning av felkvoterna för de fyra flödena, både före och 
efter centrering, se Bilaga 3. I Tabell 5.3 följer en sammanställning över de 
felkvoter som tagits fram för respektive flöde. Felkvoten för flödet Tornos 
visar sig vara hög före centrering. Anledningen till detta är att för ett av de 
studerade måtten hamnade samtliga observationer utanför 
toleransgränserna. I relation till den mängd produkter som kasseras per år 
samt i samråd med produktionstekniker på företaget anses dock denna 
siffra trots detta vara rimlig och får därför vara kvar i fortsatta analyser. 

 
Tabell 5.3: Sammanställning av felkvoten för respektive flöde 

Flöde Felkvot 
ocentrerade 

Felkvot 
centrerad 

IMAS2/IMAS Baby 0,396 0,035 
Traub 0,115 0 
Tornos 0,835 0,0015 
IMAS Flex 0,02 0,005 
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De tre viktningsmetoderna vägs samman för att slutligen få en helhetsbild 
av respektive flöde. I Tabell 5.4 visas en sammanställning över hur bra 
varje flöde är enligt respektive metod. Varje flöde har fått poäng utifrån 
vilken placering det har jämfört med de övriga flödena. Poäng ges från ett 
till fyra, där fyra innebär topplacering och ett är sämst. 
 

Tabell 5.4: Sammanställning över de poäng varje flöde tilldelats utifrån 
respektive viktningsmetod 

Flöde Medelvärde Median Felkvot 
IMAS2/IMAS Baby 1 2 1 
Traub 4 4 4 
Tornos 3 3 3 
IMAS Flex 2 1 2 

 

5.4.3 Värderingsschema  
De olika viktningsmetoderna anses ha olika grad av tillförlitlighet och bör 
därför ges olika vikt vid sammanvägningen. Därmed går det inte enbart att 
summera de poäng som varje maskin fått enligt sammanställningen i 
Tabell 5.4. Den metod som anses vara bäst är felkvoten som tagits fram 
med hjälp av seriesystemet. Detta på grund av att metoden bygger på en 
sannolikhet för att minst ett fel skall uppstå. Metoden är mycket vanlig vid 
beräkning av tillförlitlighet. Medelvärdet av duglighetsindexet anses vara 
den näst bästa metoden eftersom detta är ett bra sätt att beskriva ett stort 
antal mått. Medianen anses något sämre då den inte tar hänsyn till 
extremvärdena och mest är tänkt som ett komplement till 
medelvärdesmetoden. 
 
I Tabell 5.5 visas ett värderingsschema för de fyra flödena. I detta 
värderingsschema har hänsyn tagits både till poäng och till metodens vikt. 
Den vikt som metoden har multipliceras med poängen för varje flöde. 
Detta ger en totalpoäng för varje flöde på just den metoden. Flödets 
slutpoäng tas sedan fram genom att summera dessa totalpoäng. 
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Tabell 5.5: Värderingsschema för de fyra flödena 
 Vikt Poäng/Totalt  
 Metod   A B C 

  
D 

Felkvot  3 
 1     

3                                          
 4 

12 
 3 

9 
 2 

6 

Medelvärde  2 
2  

4 
 4 

8 
 3 

6 
 1 

2 

Median  1 
 1 

1 
 4 

4 
 3 

3 
 2 

2 

Summa   8 24 18 10 

Flöde 
A = 
IMAS2/Baby 
B = Traub 
C = Tornos 
D = IMAS 
Flex 

 
Utifrån värderingsschemat i Tabell 5.5 kan det utläsas vilken ordning de 
fyra flödena får enligt den sammanvägning som gjorts. Traub hamnar på 
första plats, därefter kommer Tornos, sedan IMAS Flex och på sista plats 
hamnar IMAS2/IMAS Baby. De två fleroperationssvarvarna anses därmed 
bättre än rundbordsmaskinerna. 
 

5.5 Improve 
I detta avsnitt presenteras de förbättringsförslag som tagits fram utifrån 
analysen av fallstudien vid Assa AB. 
 

5.5.1 Processförbättringar 
Undersökning av maskindugligheten i de fyra flöden som studerats visar på 
att en orsak till att många mått hamnar utanför toleransgränserna är att 
centreringen är dålig. Maskinvariationen är i de flesta fall liten, men på 
grund av den stora felcentreringen hamnar ändå en stor andel utanför 
toleransgränserna. Detta stämmer väl överens med det som framkommit 
vid de intervjuer som hållits med operatörer och övriga anställda vid Assa 
AB. De flesta som tillfrågats verkar arbeta efter mentaliteten att om den 
första produkten hamnar innanför toleransgränserna så kommer alla andra 
också att göra det. Det saknas alltså förståelse för begreppet variation bland 
de anställda. 
 
För att åtgärda problemet med felcentrerade processer måste högre krav 
ställas på operatörerna då maskinerna ställs. Det måste skapas en förståelse 
för hur viktigt begreppet variation är och att det inte går att nöja sig med att 
produkten hamnar innanför toleransgränserna. Operatörerna måste alltid 
sikta på målvärdet. Målet skall vara att processens medelvärde är identiskt 
med målvärdet.  
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Då det är ett mycket stort antal mått som skall mätas tar ställ av 
maskinerna relativt lång tid redan idag. Det är inte rimligt att mäta samtliga 
mått så pass ofta som krävs för en fullständig övervakning. Ett sätt att 
komma runt detta är att identifiera kritiska mått för varje enskild process. 
Detta kan göras genom att exempelvis undersöka om det finns någon 
signifikant korrelation mellan de olika måtten. På detta sätt kan ett antal 
mått väljas ut för övervakning och det borde underlätta vid ställ av 
maskinerna. 
 
Överlag verkar uppfattningen om hur man skall arbeta variera mycket. 
Detta tyder på att det saknas rutiner alternativt att de rutiner som finns inte 
följs. Detta är mycket viktigt att åtgärda. 
 

5.6 Control 
I detta avsnitt redovisas beräkningarna för den potentiella kostnads-
besparing som de föreslagna förbättringsförslagen kan leda fram till. 
 

5.6.1 Potentiell kostnadsbesparing 
För att åtgärda problemet med att processerna är ocentrerade bör man 
sträva efter att processens medelvärde hamnar på det målvärde som är 
uppsatt för processen. Vid viktningen av de olika flödena togs felkvoter 
fram för varje process, både före och efter centrering. Genom att räkna på 
hur mycket felkvoten minskar genom centrering kan ett värde på hur 
många fler produkter som hamnar innanför toleransgränserna efter 
centreringen jämfört med tidigare tas fram. Genom att räkna på hur stor 
produktionsvolymen är under tolv månader, kan en potentiell 
kostnadsbesparing tas fram. Tabell 5.6 nedan visar den ungefärliga 
produktionsvolymen i de olika flödena under de senaste tolv månaderna. 
För det första flödet, som består av två olika maskiner har ett snittvärde 
tagits fram utifrån respektive maskins produktionsvolym.  
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Tabell 5.6: Sammanställning över respektive flödes 
 produktionsvolym under de senaste tolv månaderna 

Flöde Volym/år 
IMAS2/IMAS Baby 363 000 
Traub 60 000 
Tornos 134 000 
IMAS Flex 104 000 

 
De felkvoter som tidigare beräknats visar sannolikheten att minst ett mått 
blir fel på varje produkt. Genom att multiplicera dessa felkvoter med den 
faktiska produktionsvolymen fås en skattning av hur många produkter som 
blir fel per år före respektive efter centrering. De framtagna siffrorna har 
diskuterats i samråd med produktionstekniker på Assa AB och anses vara 
realistiska. Resultatet av dessa beräkningar visas i Tabell 5.7 nedan. 

 
Tabell 5.7: Visar hur många fler produkter som kommer att hamna innanför 

toleransgränserna eftercentrering av processerna 
Flöde Antal felaktiga 

före centrering 
Antal felaktiga 
efter centrering 

Förbättring 

IMAS2/IMAS Baby 143 748 12 705 131 043 
Traub 6 900 0 6 900 
Tornos 111 890 201 111 689 
IMAS Flex 2 080 520 1 560 

 
Det bör poängteras att dessa beräkningar endast bygger på 
maskinvariationer samt reducering av operatörernas påverkan. Över tiden 
kommer den totala variationen vara större. Detta gör att de faktiska 
siffrorna på hur många som blir fel per år med stor sannolikhet är större än 
vad som redovisats här. Den förbättring som gjorts genom att öka 
centreringen kommer dock vara densamma oavsett hur den övriga 
variationen ser ut.  
 
Genom att ta fram en kalkyl på hur mycket varje enskild produkt har kostat 
företaget i form av material och bearbetningskostnad fram till och med det 
aktuella flödet kan en årlig kostnadsbesparing beräknas. Förmodligen är 
kostnaden betydligt större än denna summa eftersom vissa produkter 
kommer att komma betydligt längre i produktionen än till det studerade 
flödet, vilket innebär att produktens värde har ökat. Kostnaden per produkt 
varierar mycket beroende på vilken artikel det är samt hur stort antal 
kärnor som tillverkas vid samma tillfälle. De tillverkningskostnader som 
ligger till grund för de kalkyler som gjorts är baserade på artiklar som säljs 
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i stora volymer, detta för att den potentiella kostnadsbesparingen skall 
ligga i underkant.  
 
Tabell 5.8 nedan visar kostnad per produkt samt den totala besparing som 
görs på det antal produkter som hamnar innanför toleransgränserna efter 
centreringen. Summan för besparingen på de olika flödena uppgår till cirka 
5,31 miljoner SEK. 
 
Tabell 5.8: Sammanställning över vilken besparing som kan göras på respektive 

flöde 
Flöde Kostnad/styck 

[SEK] 
Antal Total besparing 

[SEK] 
IMAS2/IMAS Baby 8 13 1043 1 048 344 
Traub 64 6 900 441 600 
Tornos 34 111 689 3 797 426 
IMAS Flex 14 1 560 21 840 

 
I samband med införande av dessa förbättringar kommer även en del 
kostnader att uppstå. En ökad centrering kommer att leda till längre 
ställtider för maskinerna. Detta innebär kostnader i form av 
produktionsbortfall samt personalkostnader. Utifrån företagets framtagna 
kalkyl för nästkommande år fås maskinkostnaden per timme, det vill säga 
den kostnad som uppstår för varje timme maskinerna står stilla. I denna 
kostnad är båda fasta och rörliga kostnader medräknade. Dessa kostnader 
har kunnat fås fram för fyra av de studerade maskinerna. För Traub finns 
ännu ingen kalkyl. Kostnaden per timme för denna maskin baseras därför 
på en likvärdig maskin. Assa AB anser att kalkylerna för dessa två 
maskiner bör vara i det närmaste identiska och således har kostnaden för 
den andra maskinen använts i beräkningarna. 
 
Genom att uppskatta hur många timmars extra ställtid per år förbättringen 
kommer att innebära kan en årlig kostnad för den ökade ställtiden 
beräknas. 
  
Idag uppskattas inmätningstiden vara ungefär 50 procent av den totala 
ställtiden. Det antas att de föreslagna åtgärderna kommer att innebära en 
fördubbling av denna inmätningstid. Dessa uppskattningar har gjorts i 
samråd med personal vid Assa AB. Genom att utgå ifrån föregående års 
totala ställtid för respektive maskin görs därmed en skattning av hur många 
timmars extra ställtid förbättringen kommer att innebära. Från Assa AB:s 
affärssystem fås den totala ställtiden för respektive maskin under de 
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senaste tolv månaderna. För maskinen IMAS Baby finns ingen statistik för 
detta. Efter diskussioner med produktionstekniker på företaget beslutas 
dock att använda statistik från maskinen IMAS 3 istället eftersom denna 
anses vara likvärdig. Dock anses IMAS Baby ha något fler antal 
ställtimmar och den totala ställtiden anses vara ungefär 30 procent högre än 
för IMAS 3.  
 
I Tabell 5.9 visas den totala ställtiden under de senaste tolv månaderna, den 
beräknade ökningen av ställtiden efter att förbättringsförslaget har 
implementerats, kostnaden per timme samt den totala kostnadsökningen 
för varje maskin. Den totala kostnaden för den ökade ställtiden blir utifrån 
detta totalt cirka 715 000 SEK. 
 

Tabell 5.9: Beräkningar för att ta fram den totala kostnaden för den föreslagna 
förbättringen 

Maskin Total ställtid 
föregående år [h] 

ökning av 
ställtiden [h] 

Kostnad per 
timme [SEK] 

Total kostnad 
[SEK] 

IMAS 2 434 217 1 105 239 785 
IMAS Baby 623 312 534 166 341 
Traub 154 77 640 49 280 
Tornos 287 143 938 134 603 
IMAS Flex 250 125 999 124 875 

 
Ytterligare en kostnad som kommer att uppstå på grund av de föreslagna 
förbättringarna är förlorade intäkter för det material som skrotas. 
Skrotvärdet på mässing är 30 SEK/kg och varje enskild cylinderkärna 
väger ungefär 0,065 kg. Utifrån Tabell 5.7 ovan fås att det totalt kommer 
att skrotas 251 192 färre kärnor efter förbättringarna. Detta ger en total vikt 
på ungefär 16 328 kg. Detta ger att den förlorade intäkten för skrotet 
uppgår till drygt 489 800 SEK. 
 
I Tabell 5.10 nedan visas en sammanställning över beräkningen för den 
totala kostnadsbesparingen. Den föreslagna förbättringsåtgärden innebär 
utifrån detta en potentiell kostnadsbesparing på drygt 4,1 miljoner SEK. 

 
Tabell 5.10: Sammanställning över beräkning av den potentiella 

kostnadsbesparingen 
Minskade kostnader 5 310 000 

Kostnad ökad ställtid -715 000 
Förlorad intäkt utebliven 
skrotningspremie -489 800 

Potentiell kostnadsbesparing 4 105 200 
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6 Sammanfattande analys  
I detta kapitel sammanfattas intervjusammanställningen, benchmarkingen 
och delar av fallstudien för att skapa ett underlag för framtagandet av 
rutinbeskrivningen. Kapitlet avser att belysa områden som sedermera kan 
förbättras med hjälp av den framtagna rutinbeskrivningen och 

rekommendationer ges till Assa AB. 

 

6.1 Svårigheter med statistisk processtyrning 
Genom de intervjuer, benchmarkingen på SKF och fallstudien som 
genomförts på Assa AB har ett underlag skapats för den rutinbeskrivning 
som är ett utav examensarbetets mål att ta fram. När satsningen att införa 
statistisk processtyrning på Assa AB gjordes första gången var denna inte 
fullt genomtänkt. En förståelse saknades för statistisk processtyrning och 
att det inte var något som skulle genomförs en eller två gånger utan en 
satsning som skulle pågå kontinuerligt in i framtiden. Avsaknaden av bra 
statistikprogram och mätmetoder gjorde också sitt till att det inte kom att 
fungera som tänkt. 
 
Idag skall en ny satsning genomföras och ett utav de större problemen med 
ett införande är svårigheten att mäta. Det tar lång tid och operatörerna kan 
inte avsätta den tid som krävs då de även har andra arbetsuppgifter som 
skall prioriteras. Komplexiteten hos produkterna har bidragit till de långa 
mättiderna vilket har visat sig vara en utav de större svårigheterna med att 
införa statistisk processtyrning. På hållarefabriken i Göteborg mättes 
samtliga produkter och snabbt kunde stora datamängder användas för 
analyser. Produkterna på hållarefabriken är mer lättmätta och det kan vara 
en av anledningarna till att ett införande av statistisk processtyrning hos 
dem inte inneburit några större komplikationer.  
 
Assa AB:s problem med komplexa produkter och långa mättider går dock 
att förebygga. Ett första led är att utreda vilka mått som är av störst vikt för 
slutprodukten. Genom att identifiera de mått som är viktiga för 
efterföljande led och för att uppnå hög kundtillfredsställelse med 
slutprodukten kan förmodligen antalet mått att mäta reduceras drastiskt. 
Dock kommer mättiderna vara fortsatt långa så länge inte bättre teknik 
anskaffas för att mäta. Från fallstudien framkom också att mått korrelerade 
med varandra. Att se till korrelationen kan vara ett sätt för att välja ut mått 
att mäta då detta innebär att enbart ett mått utav de som korrelerar behöver 
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mätas. Genom att undersöka korrelationen kan alltså mättiderna minskas 
ytterligare.   
 
Assa AB har dessutom stora problem med spårbarheten av sina produkter. 
Detta kan leda till svårigheter för en lyckad användning av statistisk 
processtyrning eftersom det kan bli svårt att identifiera vilka produkter som 
har drabbats av problem. När statistiska analyser väl har gjorts har 
produkterna redan hunnit sprida sig på grund av de långa mättiderna. Detta 
gör att det blir svårt att återkalla produkter i tid vilket kan leda till stora 
reklamationskostnader och missnöjda kunder. Problemet med den dåliga 
spårbarheten är svårt att komma runt. En satsning bör dock göras för att 
åtgärda eller åtminstone minska detta problem.   
 
Kommunikationen och delaktigheten är en viktig del för att lyckas med en 
implementering. En utav anledningarna att SKF kan ha nått sådan 
framgång med sin satsning på statistisk processtyrning på hållarefabriken 
och med sina Six Sigma-projekt kan vara att beslutet om införandet kom 
uppifrån. Ledningen ville tillämpa Six Sigma på hela företaget och skapade 
därför en positiv mentalitet för att skapa förståelse i hela organisationen. 
Även om inte statistisk processtyrning tillämpas på alla områden finns idag 
ändå ett förbättringstänk.  
 
På Assa AB saknas det idag förståelse för varför det ska mätas, hur viktigt 
det verkligen är att mäta, vad variation egentligen innebär och varför det är 
viktigt att sikta på målvärdet. Som framkommit arbetar alla operatörer 
något olika beroende på kunskap och erfarenhet när maskiner ställs och 
detta har gett utslag på resultaten från fallstudien. Många av måtten, 
oberoende av flöde, visade sig vara ocentrerade vilket inte kan tillföras 
maskinernas tillförlitlighet. Det finns också en mentalitet på företaget att 
alla produkter är bra så länge de håller sig innanför toleransgränserna. 
Förståelsen för kvalitetsförsämringar och att efterföljande led kan påverkas 
av att kvaliteten är varierande saknas i många fall. Det har däremot 
framkommit att en kommunikation efterfrågas med efterföljande led så att 
föregående led får vetskap om fel som uppstår som kan härledas tillbaka 
till tillverkningen. Att ha denna kommunikation är viktigt för den totala 
förståelsen, att alla är en del i kedjan och att samtliga länkar måste fungera 
för att helheten skall bli bra. 
 
Som framkommit under fallstudien dokumenteras inte samtliga mätningar, 
utan ofta kontrolleras bara att produkten ligger innanför toleransgränser. 
För att lyckas med statistisk processtyrning måste mätdata kontinuerligt 
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samlas in och sparas. Utan detta kan inte regelrätta analyser genomföras. 
Utöver mätdata är det givetvis också mycket viktigt att ha bra verktyg för 
att kunna utföra analyserna. Ett bra statistikprogram är en förutsättning för 
att lyckas. Dessutom krävs också god kompetens inom statistikområdet för 
att analyserna ska kunna tolkas korrekt. Utbildning och investering i 
statistiska verktyg är en kostnad som är nödvändig för att statistisk 
processtyrning skall lyckas. Denna kostnad skall ses som en förebyggande 
kvalitetsbristkostnad och är därmed en investering för framtiden. 
 
Processkännedom är också något som är mycket viktigt vid arbete med 
statistisk processtyrning. Brister detta kan aldrig förbättringsarbete i någon 
form lyckas, man måste känna processen för att kunna identifiera och 
förstå felorsakerna. Det måste också finnas processkännedom för att kunna 
prioritera processer. Detta poängterades av Johan Tisell under den intervju 
som hölls vid examensarbetets förstudie. 
 
Utifrån ovanstående analys och de intryck som samlats under fallstudien 
och benchmarkingen har en rutinbeskrivning tagits fram. För att en 
rutinbeskrivning skall bli användbar krävs en viss struktur som skapar 
förståelse för de olika delarna i implementeringen av statistisk 
processtyrning. Rutinbeskrivningen innehåller inte en detaljerad 
beskrivning av de statistiska momenten utan den är till för att lyfta fram 
vilka olika steg som bör finnas vid en implementering av statistisk 
processtyrning. Detta för att skapa en god grund för det framtida 
kontinuerliga arbetet. De olika stegen skall däremot förklaras ingående så 
att det går att genomföra i den egna verksamheten.  
 
För att få en bild över några av de svårigheter och dess orsaker som finns 
med statistisk processtyrning sammanfattas dessa i ett ishikawadiagram 
nedan, se Figur 6.1. Rutinbeskrivningen kommer att ta upp moment som 
gör att dessa problem kan förebyggas.  Detta ligger sedan till grund för att 
syftet skall kunna besvaras. Den rutinbeskrivning som examensarbetet har 
resulterat i återfinns i Bilaga 4. 
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Figur 6.1: Ishikawadiagram över identifierade svårigheterna med införande av 
och kontinuerligt arbete med statistisk processtyrning 

 

6.2 Rekommendationer till företaget 
Utifrån ovanstående analys har ett antal rekommendationer till Assa AB 
tagits fram. Dessa är de mest kritiska faktorerna för att företaget skall 
kunna nå förbättringar samt påbörja en eventuell implementering av 
statistisk processtyrning. 
 
Ett tydligt problem idag är att operatörerna inte siktar mot målvärdet utan i 
många fall nöjer sig med att produkten är innanför toleransgränserna. Det 
är mycket viktigt att all berörd personal får utbildning i grundläggande 
statistik för att få en ökad förståelse för vikten av mätningar samt 
innebörden av variation. De beräkningar som gjorts visar att det finns en 
potentiell kostnadsbesparing på drygt 4,1 miljoner SEK. Bara genom att 
centrera processerna lite mer än idag kan en del av denna 
kostnadsbesparing uppnås. 
 
Rutiner för det kontinuerliga arbetet vid maskinerna verkar inte finnas eller 
åtminstone inte följas. Ett standardiserat arbetssätt är en förutsättning för 
att få bort den mänskliga faktorn som en variationsorsak. Det räcker inte 
med att rutiner finns utan det måste säkerställas att de verkligen efterföljs. 
Får personalen utbildning kommer de också att ha lättare att förstå varför 
de rutiner som finns måste efterföljas. 
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Kommunikationen mellan de olika leden tycks idag ha vissa brister. 
Operatörerna efterfrågar diskussioner med efterföljande led för att få en 
bättre förståelse hur deras arbete påverkar resten av produktionen. Det är 
mycket viktigt att personalen får en helhetsförståelse så att de kan känna 
sig som en del av hela kedjan. Detta ökar individens ansvarstagande 
eftersom man då ser att ens eget arbete är viktigt och påverkar resten. 
 
Idag använder sig Assa AB av programmet Rektron för insamling och 
analys av datamaterialet. Detta program anses inte ha tillräckliga 
möjligheter till statistiska analyser. Under examensarbetet har 
statistiskprogrammen Statgraphics Centurion samt Minitab använts. Detta 
har varit en nödvändighet för att få fram tillräcklig information och Assa 
AB rekommenderas därför att komplettera Rektron med något av dessa 
eller något likvärdigt statistikprogram. 
 
Nedan följer en sammanställning över de rekommendationer som ges till 
Assa AB. 
 

- Centrera processerna runt målvärdet 
- Utbilda personalen i grundläggande statistik 
- Tydliga rutiner och kontroll av att dessa verkligen efterföljs 
- Återkoppling mellan de olika leden i produktionskedjan 
- Komplettering med ytterligare statistikprogram 
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7 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån 
examensarbetets genomförande och resultat. 

 
De analyser som genomförts med hjälp av det insamlade datamaterialet 
visar på en rad olika problem som eventuellt kan uppstå vid 
implementering och kontinuerligt arbete med statistisk processtyrning. 
Många av dessa, till exempel brist på ledningens engagemang, bristande 
utbildning samt otillräckliga förberedelser, stämmer väl överens med den 
befintliga teori som studerats. Utöver detta har även en del nya saker som 
inte nämnts i tidigare litteratur framkommit.  
 
Fallstudien visade att det är svårt att organisera och genomföra statistisk 
processtyrning när det gäller en produkt som är relativt komplex. Många 
mått som ger upphov till långa mättider gör att det är svårt att samla in data 
kontinuerligt och i tillräcklig omfattning. I den befintliga litteratur som 
studerats påtalas aldrig svårigheterna med själva mätningarna. Det anses 
ofta vara självklart att mätdata kan samlas in utan svårigheter. Vid 
fallstudien visade sig mätningarna ta mycket tid från det övriga arbetet 
vilket skapade ett stressigt arbetsklimat.  
 
Bristen på kunskap och förståelse för tillämpning av statistisk 
processtyrning på komplexa produkter skapar svårigheter vid 
implementering och kontinuerligt arbete. Att införa statistisk 
processtyrning och upprätthålla detta kontinuerligt kräver engagemang och 
resurser. 
 
Under arbetet med att finna svårigheter med statistisk processtyrning 
gjordes dessutom en viktigt upptäckt. Något som ofta poängteras i litteratur 
om statistisk processtyrning är vikten av att centrera sina processer. Detta 
har verifierats genom fallstudien. På Assa AB var de flesta studerade 
processerna mycket ocentrerade vilket gav upphov till en potentiell 
kostnadsbesparing på drygt 4,1 miljoner SEK. Resultatet gav en djupare 
insikt i vilken potential som faktiskt finns i att centrera sina processer. 
Oavsett om man lyckas fullt ut kan även en liten förbättring av 
centreringen bidra till minskade kostnader och nöjdare kunder. 
 
Utifrån dessa slutsatser anses examensarbetet ha uppfyllt syftet samt 
bidragit till den akademiska forskningen. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion om de val som gjorts under 
examensarbetets gång. 

 
Examensarbetet bygger på främst på benchmarking och en fallstudie. 
Upplägget har känts mycket givande då det har gett en djup förståelse för 
statistisk processtyrning och dess tillämpningar. Fallstudien, som har varit 
den största delen, har gett en god möjlighet att verkligen få arbeta med och 
prova på hur statistisk processtyrning fungerar i verkligheten. Fallstudien 
har därmed varit en viktig del i att uppfylla examensarbetets syfte, det vill 
säga att identifiera de problem som kan uppstå.  
 
Hade examensarbetet genomförts ytterligare en gång hade upplägget 
troligen varit detsamma. Dock kan valet av vissa ingående parametrar 
diskuteras. Den produkt som studerades var relativt komplicerad vilket 
gjorde det svårt att följa processen. Komplexiteten gjorde det svårt att få ut 
relevant mätdata trots diskussioner med både mättekniker, operatörer och 
produktionstekniker. Detta var positivt i den bemärkelsen att det gav bra 
resultat som kunde användas för att uppnå syftet, däremot tog det mycket 
tid som kunde ha lagts på annat om en mindre komplex produkt hade 
studerats. Utöver detta borde även en mätsystemanalys ha utförts som ett 
första steg i arbetet. Detta fanns det tyvärr inte möjlighet till på grund av 
tids- och resursbrist. Hade en mätsystemanalys genomförts hade antalet 
mätvärden för analys dock blivit färre vilket hade medfört mer osäkra 
duglighetsstudier. 
 
Hade tiden funnits hade det även varit önskvärt med en mer omfattande 
benchmarking. Det hade varit intressant att besöka fler företag för att 
kunna verifiera resultatet samt få fler synvinklar på det studerade området. 
Det bör tas i beaktning att en benchmarking är väldigt tidskrävande om den 
skall utföras i stor skala. Det är ett arbete som skall pågå under en längre 
tidsperiod för att få ut så tillförlitliga resultat som möjligt. Den 
benchmarking som genomförts i det här examensarbetet anses dock ha 
givit mycket relevant information och kunskap. 
 
De intervjuer som genomfördes var relativt ostrukturerade. Med detta 
arbetssätt finns både för- och nackdelar. Risken vid ostrukturerade 
intervjuer är att den information som fås inte är relevant och ligger för 
långt ifrån ämnesområdet. Den metod som valdes i detta examensarbete 
känns dock tillförlitlig då de gav en känsla av öppenhet. De tillfrågade 
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behövde inte känna oro och intervjuarna var inte bundna till något manus. 
Upplevelsen var att mycket information framkom som kanske inte hade 
kommit på tal om vissa specifika frågor ställts.  
 
Den duglighetsstudie som genomfördes under fallstudien gav en fördjupad 
förståelse för hur viktigt det verkligen är att centrera processerna. 
Dessutom gavs en bra insikt i hur det går till att arbeta med statistisk 
processtyrning rent praktiskt. Duglighetsstudien anses därför tillfört bra 
resultat och har därmed bidragit till en ökad helhetsförståelse. 
 
Slutligen anses examensarbetet med sitt upplägg ha skapat ett tillräckligt 
underlag för att uppnå syftet. Resultatet anses ha bidragit till den 
akademiska forskningen samt genererat användbara förbättringsförslag till 
Assa AB. Framförallt anses problemet med komplexa produkter vara ett 
område där ytterligare forskning bör bedrivas. Komplexa produkter är idag 
mycket vanligt och resultatet av denna forskning skulle bidra till att fler 
företag kan lyckas med en implementering av statistisk processtyrning. 
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Bilaga 1 - Sammanställning över mått 
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Bilaga 2 - Sammanställning av maskindugligheten 
 
Flöde 1- IMAS 2/ IMAS baby 

 
 
Flöde 2 - Traub 
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Flöde 3 – Tornos 

 
 
Flöde 4 – IMAS Flex 
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Bilaga 3 - Beräkning av felkvoter  
 
Flöde 1 - IMAS2 och IMAS baby 
Kontroll av de normalfördelade måtten för IMAS2 och IMAS baby visar 
på 5 stycken signifikanta korrelationssamband. Mått nummer 62 korrelerar 
med tre andra mått och plockas därmed bort. Utöver detta plockas även 
mått nummer 6 och 68 bort ut analysen. Mellan de resterande måtten kan 
inga signifikanta korrelationssamband påvisas. 
 
Nedan i Tabell 1 visas en sammanställning över de beräkningar som gjorts 
för detta flöde innan centrering av mätvärden genomförts. 
 

Tabell 1: Beräkningar för att ta fram funktionssannolikheten för flöde 1 före 
centrering 

Mått DPMO Andel fel Andel rätt 

4 1,86456 1,86E-06 0,9999981 
22 21263,8 0,021264 0,9787362 
64 336751 0,336751 0,663249 
89 10,667 1,07E-05 0,9999893 
90 1,62E-08 1,62E-14 1 

104 69992,7 0,069993 0,9300073 

 
Beräkningarna i Tabell 1 ger en funktionssannolikhet på 0,604 vilket ger 
en felkvot på 0,396. Detta innebär att det före centreringen är 39,6 procent 
sannolikhet att minst ett av de studerade måtten hamnar utanför 
toleransgränserna. 
 
Tabell 2 visar en sammanställning över de värden som beräknats för flöde 
1 efter en centrering av processen. 
 

Tabell 2: Beräkningar för att ta fram funktionssannolikheten för flöde 1 efter 
centrering 

Mått DPMO Andel fel Andel rätt 

4 0 0 1 
22 15,931 1,59E-05 0,9999841 
64 35054 0,035054 0,964946 
89 6,64E-05 6,64E-11 1 
90 0 0 1 

104 5,01267 5,01E-06 0,999995 
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Funktionssannolikheten blir efter centrering 0,965 vilket ger en felkvot på 
0,035. Efter centrering kommer därför 3,5 procent av produkterna att 
hamna utanför toleransgränser på minst ett av de studerade måtten. 
 
Flöde 2 - Traub 
I detta flöde uppvisas en signifikant korrelation mellan mått nummer 60 
och mått nummer 61. Värdet på DPMO för dessa två mått är dock noll. 
Detta gör att det inte spelar någon roll huruvida de tas bort eller inte, 
eftersom de inte har någon inverkan på analysen, de får därmed vara kvar i 
nedanstående sammanställning. 
 
I Tabell 3 visas en sammanställning över de värden som beräknats för att 
kunna ta fram processens felkvot innan centrering. 
 

Tabell 3: Beräkningar för att ta fram funktionssannolikheten för flöde 2 före 
centrering 

Mått DPMO Andel fel Andel rätt 

5 0 0 1 
7 114992 0,114992 0,885008 

60 0 0 1 
61 0 0 1 

 
Värdena i Tabell 3 ger en funktionssannolikhet på 0,885 vilket innebär en 
felkvot på 0,115. Detta innebär att sannolikheten att minst ett mått skall 
hamna utanför toleransgränserna är 11,5 procent. 
 
De värden som tagits fram för beräkning av funktionssannolikheten efter 
centrering redovisas i Tabell 4. 
 

Tabell 4: Beräkningar för att ta fram funktionssannolikheten för flöde 2 efter 
centrering 

Mått DPMO Andel fel Andel rätt 

5   0 1 
7 7,35E-07 7,35E-13 0,99999999999926500 

60   0 1 
61   0 1 

 
Efter centreringen blir funktionssannolikheten i princip 1. Det skiljer sig 
först på trettonde decimalen. Detta innebär att den exakta felkvoten blir 

111035,7 −⋅  procent vilket i princip är lika med noll. Maskinens variation är 
här därmed mycket liten. 
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Flöde 3 - Tornos 
Mellan de normalfördelade måtten i detta flöde finns totalt åtta stycken 
signifikanta korrelationssamband. Genom Mått nummer 61, 78 och 79, 
som alla korrelerar med ett flertal andra mått plockas bort och därmed 
finns endast oberoende variabler kvar i analysen. 
 
De värden som beräknats för att kunna ta fram funktionssannolikheten för 
flödet innan centrering av processen visas i Tabell 5. 

 
Tabell 5: Beräkningar för att ta fram funktionssannolikheten för flöde 3 före 

centrering 
Mått DPMO Andel fel Andel rätt 

4 0 0 1 
6 0 0 1 

23 5,50E-09 5,5E-15 1 
59 391541 0,391541 0,608459 
63 713024 0,713024 0,286976 
65 52629,6 0,05263 0,9473704 
68 0 0 1 
69 5,75E-07 5,75E-13 1 

 
Värdena i Tabell 5 ger en funktionssannolikhet på 0,165 vilket ger en 
felkvot på 0,835. Utan centrering av processen kommer därmed 83,5 
procent av produkterna hamna utanför toleransgränserna på minst ett av de 
studerade måtten.  
I Tabell 6 nedan redovisas de värden som tagits fram för beräkning av 
funktionssannolikheten efter en centrering av processen. 

 
Tabell 6: Beräkningar för att ta fram funktionssannolikheten för flöde 3 efter 

centrering 
Mått DPMO Andel fel Andel rätt 

4 0 0 1 
6 0 0 1 

23 0 0 1 
59 51,5695 5,16E-05 0,9999484 
63 1400,71 0,001401 0,9985993 
65 84,3717 8,44E-05 0,9999156 
68 0 0 1 
69 0 0 1 

 
Centreringen ger en funktionssannolikhet på 0,998 vilket ger en felkvot på 
0,0015. Detta innebär att 0,15 procent av produkterna kommer att hamna 
utanför toleransgränserna på minst ett av de studerade måtten. 
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Flöde 4 - IMAS Flex 
Mellan de studerade måtten finns sju stycken olika signifikanta 
korrelationssamband. De flesta korrelerar bara med ett eller två olika mått, 
och för att enbart få oberoende variabler kvar i analysen måste fyra mått 
plockas bort, dessa blir mått nummer 3, 21, 72 och 83. 
 
De värden som tagits fram för beräkning av funktionssannolikheten innan 
centrering visas nedan i Tabell 7. 
 

Tabell 7: Beräkningar för att ta fram funktionssannolikheten för flöde 4 före 
centrering 

Mått DPMO Andel fel Andel rätt 

5 0,000124 1,24E-10 1 
23 221,156 0,000221 0,9997788 
68 1487,56 0,001488 0,9985124 
81 6205,53 0,006206 0,9937945 
82 0,008023 8,02E-09 1 
90 11812,2 0,011812 0,9881878 

 
Dessa värden ger en funktionssannolikhet på 0,980 vilket ger en felkvot på 
0,020. Detta innebär att det är 2 procent sannolikhet att en produkt hamnar 
utanför toleransgränserna på minst ett av de studerade måtten. 
 
Tabell 8 nedan visar de värden som beräknats för att kunna ta fram 
funktionssannolikheten efter centrering av processen. 
 

Tabell 8: Beräkningar för att ta fram funktionssannolikheten för flöde 4 efter 
centrering 

Mått DPMO Andel fel Andel rätt 

5 0,000121 1,21E-10 1 
23 5,55E-11 5,55E-17 1 
68 423,567 0,000424 0,9995764 
81 3492,43 0,003492 0,9965076 
82 4,39E-09 4,39E-15 1 
90 952,449 0,000952 0,9990476 

 
Värdena i Tabell 8 ger en funktionssannolikhet på 0,995 vilket innebär att 
processens felkvot är 0,005. Det är alltså 0,5 procent sannolikhet att en 
produkt hamnar utanför toleransgränserna på minst ett av de studerade 
måtten. 
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Bilaga 4 - Rutinbeskrivning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

RUTINBESKRIVNING 

STATISTISK PROCESSTYRNING 
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Inledning 
Statistisk processtyrning (SPS) är ett arbetssätt för att identifiera 
systematiska orsaker till variation och eliminera dessa. Denna 
rutinbeskrivning är framtagen som en guide för att på ett lättöverskådligt 
sätt visa hur man kan gå tillväga vid ett införande av statistisk 
processtyrning. Genom punktlistor kommer de viktigaste stegen 
presenteras och till dessa finns förklarande text med respektive punkts 
innebörd. Hur de statistiska analyserna genomförs ligger dock utanför 
ramen av denna beskrivning.   
 
Rutinbeskrivningen är uppdelad i en inledande del samt två faser. Den 
första delen tar upp grundläggande förutsättningar för en lyckad 
implementering. Fas I behandlar uppstartandet av SPS och hur man bör 
arbeta för att skapa stabila processer och fas II handlar om övervakning av 
processerna. Fas II kommer inte tas upp i detalj i denna rutinbeskrivning. 
För vidare information hänvisas till annan litteratur.   
 
Förberedelser 
Eftersom statistisk processtyrning är ett arbete som kontinuerligt kommer 
att pågå i verksamheten är det viktigt med noggranna förberedelser. Genom 
att skapa en bra grund och plattform att bygga vidare på ökar 
förutsättningarna för att införandet och det fortsatta arbetet med statistik 
processtyrning ska bli så lyckat som möjligt.     
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

1. Ledningen förmedlar budskapet om att SPS skall införas 

 

2. Tillsätt projektgrupp för införandet av SPS 

 

3. Utbilda all personal som berörs av införandet av SPS 
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[1] Ledningen 
Innan arbetet med statistisk processtyrning kan påbörjas är 
det viktigt att beslutet om införande är väl förankrat i 
ledningen. Alla i ledningen måste ha samma bild av SPS, 
vad det är för något, varför det kan vara lämpligt att införa 
och vilka fördelarna är.  
 

Arbetet med statistisk processtyrning är något som påverkar flera olika led 
i verksamheten och därför är det av yttersta vikt att samtliga är delaktiga. 
Genom att ledningen visar på ett engagemang där de tydliggör och 
förklarar varför SPS skall införas skapas en medvetenhet och förståelse för 
metodens fördelar. Ledningen måste förmedla att arbetet skall ses som en 
långsiktig satsning och inte en engångssatsning. Acceptans för satsningen 
kan nås genom att tydliggöra kommunikationsvägar och pointera att allas 
delaktighet kommer att vara nödvändig för att nå ett lyckat resultat.  
 
[2] Projektgrupp 
En projektgrupp bör sättas samman av ledningen. Denna projektgrupp ska 
vara ytterst ansvariga för implementeringen av SPS och bör bestå av 
representanter från olika verksamhetsområden där en implementering kan 
vara aktuell.  Genom att sätta samman individer med olika kunskaper, 
erfarenheter och personligheter, där gruppmedlemmarna komplettera 
varandra beroende på bakgrund skapas ett kreativt klimat som är viktigt för 
att skapa en helhet.      
 
Att gruppen består av representanter från olika verksamhetsområden 
skapar också en samhörighet där alla arbetar mot ett gemensamt mål. 
Gruppen skall leda arbetet och gemensamt avgöra i vilka processer SPS 
skall startas upp samt vara till stöd för övriga inblandade i 
implementeringsarbetet. 
 
[3] Utbildning  

Ett led i att skapa engagemang och delaktighet är 
utbildning av alla inblandade. Samtliga, från högsta 

ledningen till anställda på golvet, som berörs av SPS-
satsningen bör få utbildning i statistisk processtyrning. Det 

räcker inte att enbart ledningen visar på och förklarar varför 
företaget skall satsa på SPS utan detta i kombination med utbildning 

skapar den grund som SPS bör bygga på.    
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Utbildningen skall innehålla både grundläggande statistiska begrepp, en 
genomgång av programvaror/verktyg som kommer att bli aktuella att 
använda samt en verklighetsanknytning för att skapa en förståelse för vad 
SPS innebär i förlängningen och hur den enskilda individen kan bidra till 
förbättringar. Stor vikt bör läggas vid hur operatörernas arbete påverkar 
slutresultatet. Det är viktigt att lyfta fram hur stor skillnad det är att 
acceptera en produkt som enbart hamnar innanför tolerans mot en som 
hamnar på målvärdet. Genom att skapa en förståelse för vikten av att styra 
mot satt målvärde och visa på konsekvenserna av felcentrerade processer. 
 
Samtliga engagerad eller som kan tänkas komma i kontakt med SPS ska få 
utbildning. Självklart kan utbildningen anpassas efter deltagarna då 
tyngdpunkten kan vara olika beroende på om ledningen utbildas eller 
operatörerna. Viktigt är dock att alla får en grundförståelse för SPS och 
varför det ska införas. 
 
Vad det gäller statistikprogram är det viktigt att dessa är väl anpassade för 
verksamheten och kan användas för att samla in och analysera stora 
mängder data. De enklaste statistiska beräkningarna bör kunna genomföras 
och det bör även finnas en möjlighet till att komplettera programmen med 
mer avancerade statistiska funktioner. 
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Fas I 
När samtliga förberedelser genomförts och beslutet om ett införande har 
mognat bland de anställda berörda av satsningen kan implementeringen 
påbörjas. Då sägs arbetet fortsätta in i fas I och det första steget för 
projektgruppen blir att prioritera sina processer.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

[1] Prioritera processer 
Det första steget, som är en del utav projektgruppens 
arbete, är att välja ut vilka processer som ska övervakas 
med hjälp av SPS. Genom att definiera vilka processer 
som är kritiska för kunden, se till reklamationer och var 
kassaktioner uppstår kan en kategorisering av processerna 

ske. På så sätt skapas en bild över vilka processer som är i störst behov av 
en implementering. Exempelvis kan en matris upprättas där olika kriterium 
sätta upp mot processerna och viktas så att det på ett lättöverskådligt sätt 
går att synliggöra processernas olika behovsnivåer. Det är även viktigt att 

 

1. Prioritera processer 
 
2. Sätt en person ansvarig för projektet 
 
3. Välj ut kritiska mått i samråd med operatörer, 
mättekniker etcetera 
 
4. Kalibrera mätutrustningen och genomför en 
mätsystemanalys 
 
5. Kontrollera att maskinerna är dugliga 
 
6. Starta upp arbetet med statistisk processtyrning 
och analysera utfallet 
 
När den statistiska processtyrningen känns väl 
implementerad och styrningen fungerar som planerat 
kan arbetet gå in i fas II 
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väga in kostnaderna så att det finns en lönsamhetsgrund som kan backa 
upp beslutet av vald process.      
 
[2] Utse projektledare 
När alla i projektgruppen är överens om vilka processer som är aktuella att 
arbeta vidare med utses en projektledare som har huvudansvaret för 
införandet. Lämpligtvis väljs den person ur gruppen som har mest 
erfarenhet från de utvalda processerna. Med projektgruppen som stöd är 
det sedan dags att börja analysera vilken data som skall samlas in för att på 
ett så bra sätt som möjligt kunna fånga upp variationen i processerna och 
styra dem.  
 
[3] Identifiera kritiska mått 
Beroende på hur komplexa produkterna är som produceras i processerna 
kan en avvägning göras om alla mått är intressanta att mäta eller om det 
finns mått som är mer kritiska för produktionen. Måtten skall återspegla de 
delar som är mest betydelsefulla för processernas utfall. Genom att 
kontrollera korrelationssamband mellan mått kan antalet mått att mäta 
reduceras vilket är av intresse när det handlar om komplexa produkter med 
långa mättider. Ytterligare ett sätt att finna lämpliga mått är att upprätta 
matrisdiagram där två variabler sätts mot varandra för att analysera hur 
starka samband det finns mellan variablernas ingående parametrar, 
parametrar som är av betydelse för slutresultatet. Exempelvis kundens 
behov kan sättas mot output i processerna. När måtten väljs ut är det också 
viktigt att integrera och engagera operatörerna, mätteknikerna samt andra 
berörda parter i arbetet. Dels för att de besitter en stor kunskap om 
processerna och den output de genererar men också för att skapa en 
delaktighet där de känner att deras arbete med statistisk processtyrning är 
viktigt.        
 
[4] Genomför mätsystemanalys 

När projektgruppen valt ut den eller de processer som anses vara 
mest lämpliga och de kritiska måtten som skall mätas gäller det att 
se över vilka mätmetoder används. En mätsystemanalys skall alltid 

genomföras oavsett vad det är som skall övervakas. Detta 
genomförs för att skapa sig en uppfattning om hur stor del av 
den totala variationen som kan tänkas bero på mätsystemen och 
inte på själva processen. Det ger också en möjlighet till att 
ändra mätsystemet innan övervakningen påverkas och skulle 

mätsystemen visa sig vara icke dugliga kan detta korrigeras eller hela 
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systemet bytas ut. En grundförutsättning i mätsystem, och ett enkelt sätt att 
minska variationen, är att det finns rutinbeskrivningar så att de mätningar 
som genomförs manuellt alltid utförs på samma sätt. 
  
[5] Fastställ maskinernas dugligheter 
Är mätsystemet dugligt kan arbetet med processerna påbörjas 
dock skall alltid det första steget vara att kontrollera 
maskinernas dugligheter. Är inte maskinerna dugliga kan aldrig 
processerna bli det. Skulle det visa sig att det finns systematisk 
variation i maskinerna kommer detta korrelera med processens 
variation och på så sätt resultera i att processernas utfall försämras. 
 
[6] Starta upp processtyrningen 
Först när både maskinerna och mätsystemen visar på stabilitet kan 
statistisk processtyrning införas på processerna i helhet. Beroende på 
vilken typ av process som skall styras och vilket datamaterial som ska 
samlas in varierar tillvägagångssättet vid analysen. Det är dock viktigt att 
med regelbundna mellanrum kalibrera mätutrustningen och kontrollera att 
mätsystemen håller sig dugliga. Olika ansvar kommer att åläggas 
operatörerna, mätteknikerna och projektansvarig. Vad som åligger vem 
beror på vilken slags process som skall övervakas och vilka resurser som 
finns för att på ett korrekt och systematiskt sätt genomföra analyser och 
upptäcka urskiljbara orsaker till variation i tid. Det måste definieras vilka 
som ska vara ansvariga för att mätningar genomförs, hur kommunikationen 
skall fungera så att problem uppmärksammas och får det utrymmet som 
krävs samt vilka rutiner som gäller för de olika momenten.  
 
Det bör finnas checklistor när maskinerna ställs och det ska finnas klara 
riktlinjer över vilka mått som skall mätas, med vilken frekvens de ska 
mätas och rutiner för hur mätningarna ska ske. Det skall även finnas klara 
direktiv för hur analyserna skall ske och hur resultatet av det arbete som 
genomförs skall förmedlas ut i organisationen. Detta är av yttersta vikt för 
att bibehålla motivationen bland de anställda och skapa en delaktighet där 
de ser att arbetet gör skillnad.  
 
Hur analyserna ska utföras beror på vilket datamaterial som samlas in och i 
vilken mängd. Montgomery (2005) har tagit fram en schematisk bild över 
olika tillvägagångssätt där det tydligt går att avläsa vilka analyser som bör 
genomföras med avseende på antal observationer och valet av insamlad 
data. Denna schematiska bild återses i Figur 1 och kan vara till hjälp vid 



 

p 
 

analys av data. När den statistiska processtyrningen startat är det viktigt att 
kontinuerligt följa upp och utvärdera det resultat som utfaller.  
 
 
 
 

Figur 1: Schematisk bild över tillvägagångssättet för val av analys, fritt från 
Montgomery (2005) 

 
 
Fas II 
När processerna är stabila och styrningen, med hjälp av diagrammen, 
fungerar väl kan arbetet fortsätta i fas II. Fas II handlar främst om att 
övervaka processerna och tillämpa mer avancerade analysmetoder. 
Exempelvis kan det vara lämpligt att använda sig av Cusum- eller EWMA-
diagram för att upptäcka små skift i processerna. I denna rutinbeskrivning 
kommer detta däremot inte behandlas vidare utan för fortsatt läsning 
hänvisas till befintlig litteratur inom området. Ett förslag på lämplig 
litteratur är Montgomery (2005), Introduction to statistical quality control. 




