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Sammanfattning 
Arbetet kring mätfrekvenser, alltså hur ofta en producerad detalj ska mätas, inom produktionen på 
Volvo Cars följer i dagsläget inget standardiserat arbetssätt. Arbetet kring det bygger i stort på tidigare 
erfarenheter och vad liknande utrustningar har för mätfrekvens. Volvo Cars efterfrågar mer kunskap 
inom området för att få en mer kostnadseffektiv kvalitetssäkring. 

Arbetets huvudsyfte har innefattats av identifiering gällande vilka variabler som påverkar 
mätfrekvensen, samt uppbyggnad av en enklare modell där variablerna applicerats. Intervjuer har även 
genomförts på ett flertal företag, där några av de viktigaste slutsatserna är: 

• Mätfrekvenser arbetas med retroaktivt, snarare än proaktivt. 
• Duglighet är i dagsläget vanligast att använda vid arbete med mätfrekvenser. 
• Arbete med mätfrekvenser sker inte standardiserat. 
• Förbättring av mätfrekvenser jobbas med i låg grad och när det väl görs är det ofta triggat av 

en mantidsanalys. 

Arbetet har resulterat i identifiering av två huvudvariabler; duglighet och kvalitetskostnader. Även om 
verkligheten är mer komplicerad, kan dessa två variabler ses som huvudkategorier. Under duglighet 
och kvalitetskostnader finns sedan underkategorier.  

För duglighet finns verktygsrelaterade egenskaper såsom förslitning och dess material. Även detaljens 
material och dess termodynamiska egenskaper har inverkan på dugligheten. Slutligen återfinns 
felintensitet, vibrationer som uppstår och processens stabilitet. 

Gällande kvalitetsbristkostnader finns felkostnader som uppstår inom företagets väggar, interna 
felkostnader, och de felkostnader som uppstår när produkt levererats till kund, externa felkostnader. 
Utöver de två finns även kontrollkostnader och förebyggande kostnader. 

Arbetet har dessutom mynnat ut i en enklare modell där erfarenhet från intervjuer och data från Volvo 
Cars tagits i beaktande. Flera av de data som återfinns i modellen har tagits fram genom analysering 
av tre veckors produktionsdata från Volvo Cars. Data som används i modellen berörande kvalitet är 
duglighet och den procentuella fördelningen av den aktuella varianten. De data som har inverkan på 
kvalitetskostnaderna är hur många operationer flödet har och aktuell operations placering i relation 
till totala antalet. Även råämnets kostnad, allvarlighetsgraden för kvalitetsbristen hos aktuell egenskap 
och skrotkostnaden används. 

Modellen har sedan applicerat på en maskinerna som omfattats av arbetet för att kontrollera utfallet. 
Med data införd baserad på produktionsdata från Volvo Cars har en stickprovsfrekvens på 62 
genererats.   
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Abstract 
Work on measuring frequencies, which is how often a produced detail is to be measured, within Volvo 
Cars’ production currently does not follow a standardized approach. The work around it basically builds 
on past experiences and what similar equipment has for measurement frequency. Volvo Cars requests 
more knowledge in the area to get more cost-effective quality assurance. 

The main objective of the work has contained identification of the variables that affect the 
measurement frequency, as well as construction of a simpler model where the variables are applied. 
Interviews have also been conducted on a number of companies, where some of the key conclusions 
are: 

• Measuring frequencies are worked retrospectively, rather than proactively. 
• Capability is currently the most common for work with measurement frequencies. 
• Working with measurement frequencies does not occur standardized. 
• Improving measurement frequencies occur to a low extent, and when done, it is often 

triggered by a man-time analysis. 

The work has resulted in the identification of two main variables; capability and quality costs. Although 
the reality is more complicated, these two variables can be seen as main categories. Under capability 
and quality costs, there are subcategories. 

For capability, tool-related properties such as wear and its material are available. The material of the 
detail and its thermodynamic properties also affect the capability. Finally, error intensity, vibrations 
and stability of the process are found. 

Regarding quality deficiency there are error costs arising within the company's walls, internal error 
costs, and the error costs that occur when the product is delivered to the customer, external error 
costs. In addition to the two, there are also control costs and prevention costs. 

In addition, the work has resulted in a simpler model, taking into account experience from interviews 
and data from Volvo Cars. Several of the data contained in the model have been developed by 
analyzing three-week production data from Volvo Cars. Data used in the model related to quality is the 
capability and the percentage distribution of the current variant. The data that impact on quality costs 
is how many operations the flow has and the current operation location in relation to the total number. 
The cost of the raw material, the severity of the quality lack of the current property and the scrap cost 
is also used. 

The model has then been applied to one of the machines covered by the work to check the outcome. 
With data imported based on production data from Volvo Cars, a sampling rate of 62 has been 
generated.  
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Begreppslista 
Arbetsfel En detalj tillverkas med mått utanför tolerans och behöver 

därför kasseras.  

Beräkningsmodell  Modell för beräkning av mätfrekvenser. 

Brainstorming Arbetssätt där diskussion förs för att gemensamt komma 
fram till bästa lösning. 

Detalj   En tillverkad produkt. 

Egenskap Ett kännetecken hos en produkt. Finns en tolerans kopplad 
till egenskapen 

Förstabit Första detaljen av en variant eller efter ett verktygsbyte. 
Detaljen ska mätas 

Maskinduglighet Hur väl en maskin kan producera en detalj inom tolerans. 
Fokus är att kontrollera maskinen. 

Medelvärde   Samtliga värden delat på antal observationer. 

Medianvärde   Mittersta observationen. 

Målvärde   Värdet att sträva mot inom den angivna toleransen. 

Normalfördelning Fördelning, där genomsnitt, median och typvärde är 
identiskt. 

Processduglighet Hur väl en maskin kan producera en detalj inom tolerans. 
Fokus på att kontrollera processen. 

Standardiserat arbetssätt  Arbetet utförs likadant på ett förutbestämt sätt.  

Stickprovsfrekvens  Hur ofta en detalj behöver mätas. 

Tolerans   Hur stor avvikelse från målvärdet som är accepterat. 

Variabel   En påverkande faktor.   

Variantbyte   Byte från en variant till en annan.  

Varianttyp   En specifik sorts variant.  

QAM   Quality Assurance Matrix 

Övre- och undre styrgräns  Värden som egenskapen ska styras mot
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 
Företaget AB Volvo grundades år 1927, av Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson, som ett dotterbolag 
till Svenska Kullagerfabriken (SKF). 1927 var även året då företagets allra första bil, Volvo ÖV4, rullade 
ur deras fabrik i Göteborg. AB Volvo har under åren bedrivit produktion inom de flesta 
fordonsområden men år 1999 var det, i och med Ford Motor Companys uppköp av bilkoncernen Volvo 
Cars, slut med det. Volvo Cars ägs idag av kinesiska Geely Holding. Av över 28000 anställda världen 
över är runt 18000 stationerade i Sverige. (Volvo Cars Corporation, 2015) 

1.2 Bakgrund 
Volvo Cars har i dagsläget inget standardiserat arbetssätt när det gäller framtagning av mätfrekvens, 
det vill säga hur ofta en detalj som produceras behöver mätas. Att få fram en optimerad mätfrekvens 
skulle kunna ge en ökad kontroll på de ekonomiska faktorerna inom företaget. Studeras extremfallen 
i frågan skulle mätning kunna genomföras på samtliga detaljer. Då minimeras antalet defekta detaljer 
men personalkostnaderna tillhörande mätning skulle vara stora. Studeras andra extremfallet 
genomförs mätning väldigt sällan eller aldrig. I ett sådant fall minimeras personalkostnaden på 
bekostnad av förhöjda justerings- och skrotkostnader. Tanken med projektet är att undersöka vilka 
faktorer som spelar in när mätfrekvensen sätts för att hitta en nivå där lönsamheten sätts i fokus.  

1.3 Problembeskrivning 
För att företaget ska kunna behålla sin starka roll inom fordonsindustrin krävs än mer resurssnål 
produktion ur ett ekonomiskt perspektiv med minimala mängder slöserier. Företaget har idag inget 
standardiserat arbetssätt för framtagning av hur ofta producerade detaljer ska kontrollmätas. 
Kontrollmätningen grundas i dagsläget på erfarenhet från liknande processer, snarare än på 
matematiska beräkningar och dokumenterad data. Det resulterar i att mätfrekvensen, det vill säga hur 
ofta en producerad detalj behöver mätas, med all säkerhet kan förbättras eftersom mätningar 
eventuellt sker för frekvent. 

1.4 Syfte & Mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad för variabler som påverkar hur ofta producerade 
detaljer behöver kontrollmätas. Således innefattar arbetet att granska olika verktyg och dess inverkan 
på stickprovsfrekvensen utifrån produktionssynpunkt. Efter insamling av variablerna ska de granskas 
för att uppskatta hur mycket de egentligen påverkar mätfrekvensen. Följande tre mål har specificerats 
för projektet: 

• Identifiera vad för variabler som behövs vid utveckling av beräkningsmodell för uträkning av 
stickprovsfrekvens. 

• Skapa, alternativt använda befintlig, beräkningsmodell för avgränsat område baserad på 
framtagen data och berörda variabler. 

• Testa framtagen modell med de data och variabler som är tillgängliga. 

  



Högskolan i Skövde  Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Rikard Larsson & Joel Ljungblom 

2 
 

1.5 Område & Avgränsningar 
Området som omfattas av arbetet är en del av en produktionslina, som utför skärande bearbetning, 
på Volvo Cars. Arbetet kommer inte inkludera framtagning av en komplett modell för beräkning av 
optimerad mätfrekvens då studenterna, examinator samt handledare vid högskolan och Volvo Cars 
anser det vara för mycket arbete och näst intill omöjligt inom tidsramen. Modellen blir således ett 
exempel på hur modellen skulle kunna vara utformad med de variabler som utifrån projektets arbete 
kan bekräftas.  

Arbetets uppbyggnad är baserat på att mätningarna utförs korrekt och att mätosäkerheten är 
obefintlig. Ingen analys av mätsystemet/mätsystemen kommer således att genomföras. Arbetet 
kommer inte innefatta förbättringsarbete kring hur mätningar sker.  

Arbetet kommer inte heller analysera vad nuvarande kvalitetsarbete kostar. 

1.6 Rapportens Disposition 

Inledning Vetenskaplig 
referensram Litteraturstudie Metod

Mätdata 
från Volvo 

Cars

Intervjuer

Modell

Brainstorm

Resultat och 
diskussion

Slutsats och 
framtida arbete

 

Figur 1. Överblick över rapportens disposition 

Inledning 

Inledningen innefattar information om projektet som helhet med bland annat projektets mål, varför 
arbetet genomförs och en kort presentation om företaget projektet utförs på. Här återfinns även teori 
om, och hur arbetet förhåller sig till, hållbar utveckling. 

Vetenskaplig referensram 

Den vetenskapliga referensramen innehåller information om projektets samtliga delar, ur ett 
teoretiskt perspektiv. Allt från förklaring gällande olika variabler till vad en normalfördelning är. 

Litteraturstudie 

Här hittas tidigare genomförda arbeten som använts till att stödja projektets framfart med exempel 
som hur olika metoder bör genomföras. 
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Metod 

Kapitlet beskriver hur projektet genomförts och hur de olika stegen förhålls till varandra. Här beskrivs 
även vad för metoder som använts i projektet.  

Empiri 

Kapitlet ger en djup inblick i vad som praktiskt genomförts i projektet. 

Resultat 

Resultatkapitlet innefattar de resultat som uppnåtts med projektet.  

Diskussion 

Här återfinns en allmän diskussion om projektet som genomförts gällande vad som gått bra, vad som 
gått mindre bra och påverkan av resultaten. 

Slutsats och framtida arbete 

Kapitlet beskriver hur projektets olika mål uppfyllts och även hur arbetet bör tas vidare.  

1.7 Hållbar utveckling 
1.7.1 Teori 
”Människans existens, hennes verksamheter, hennes kunskaper och handlingsförmåga blir avgörande 
för synen på naturen och på våra möjligheter att ändra färdriktning mot en mer hållbar utveckling.” 
(Wärneryd et al., 2002, s. 13) 

Hållbar utveckling är, enligt Slaper & Hall (2011), något som omnämns mer och mer vid företags 
specificering av mål och har framförallt ökat det senaste årtiondet. Över tid har definitionens karaktär 
för hållbar utveckling förändrats. Författarna menar att det gått från att på 60-talet fokusera på 
upptäckt av miljögifter, till att på 70- och 80-talet handla om försurning. Vidare nämner de att det var 
mycket tal om övergödning på 90-talet medan hållbar utveckling idag snarare handlar om existentiellt-
materiella problem. 

Ett begrepp som på senare tid vuxit fram i samband med hållbar utveckling är, enligt Gröndahl et al. 
(2011), Triple Bottom Line (TBL). Det går bortom vinster och avkastning mot att istället innefatta tre 
prestationsdimensioner; social rättvisa, bevarande av naturresurser och ekonomisk tillväxt. De menar 
att dessa vanligtvis kallas för ”3Ps”; people, planet, profit. TBL är inget som kan måttsättas på samma 
sätt världen över, utan beror helt från situation till situation. Det används snarare för att uppmuntra 
till ekonomisk tillväxt på ett miljö- och människovänligt sätt. 

Slaper & Hall (2011) nämner att det svåra inte är att definiera TBL, utan snarare att mäta det. 3Ps kan, 
enligt författarna, mätas i enlighet med följande tre huvudkategorier: 

Ekonomisk tillväxt (profit): 

- Lön 
- Företags avkastning 
- Kostnad för underbemanning 
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Social rättvisa (people): 

- Fattigdom 
- Hushålls snittinkomst 
- Genomsnittlig pendlingstid 

Bevarande av naturresurser (planet): 

- Energikonsumtion 
- Förorening 
- Hantering av farliga ämnen 

1.7.2 Vårt förhållningssätt 
Produkten från examensarbetet är i form av en modell som ska räkna fram en optimerad mätfrekvens. 
Det innebär att samtliga tre pelare inom hållbar utveckling, som återfinns i kapitel 1.7.1, kommer att 
beröras. Begreppet ”optimerad mätfrekvens” är dock svårt att definiera eftersom det är 
situationsberoende. Det kan innebära att företaget medvetet tar en högre skrotkostnad för att hålla 
nere personalkostnader. Det skulle också kunna bidra till att tillföra extra personal för att hålla 
mängden kassationer låg. Frekvent mätning fångar förhoppningsvis upp större delen av felen, vilket 
ger låga kostnader för kassation och ombearbetning. 

Miljön har under arbetets gång alltid funnits med som underliggande påverkande faktor. 
Mänskligheten har alldeles för stor effekt på miljön vilket, om möjligt, behöver reduceras. Matt Hughes 
argumenterar i sin artikel om hur människan skulle påverkas av en zombieapokalyps. ”All you´re doing 
is removing a climate change vector (humanity), at which point our environment returns to nature” 
(Hughes, 2013). Som titeln avslöjar, och artikeln diskuterar, behöver alltså människan miljön och inte 
tvärtom. Att minska miljöpåverkan är en av vår tids absolut största utmaningar. 
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2 Vetenskaplig Referensram 

2.1 Statistiska verktyg 
2.1.1 Statistisk Processtyrning 
Det finns många källor till variation i en tillverkningsprocess. Exempel på dessa är bland annat 
vibrationer, varierande utgångsmaterial samt skiftande temperatur eller fuktighet. Syftet med att 
arbeta med statistisk processtyrning (SPS) är att identifiera variationer i processen för att sedan 
eliminera dessa. Arbete med SPS innefattar även att övervaka processen när den är i statistisk jämvikt 
och fånga ny information om nya orsaker till variation i processen. Resultatet av arbetet leder till 
stabilare processer med liten variation, där målet är att bibehålla eller, om möjligt, ytterligare förbättra 
processen. SPS är en viktig del i det kontinuerliga förbättringsarbetet. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

Enligt Bergman & Klefsjö (2002) finns två typer av variationer; urskiljbara/förutsägbara och 
slumpmässiga/oförutsägbara. De framhåller att det inte finns någon klar linje för avgränsning mellan 
hur de olika variationerna ska kategoriseras. Hur de definieras beror mycket på vilken kunskap som 
finns om processen. När de urskiljbara variationerna eliminerats eller kompenserats för, återstår 
endast de slumpmässiga variationerna. Är processen i ett sådant skede, alltså att endast de 
slumpmässiga variationerna återstår, befinner sig processen i statistisk jämvikt. Författarna menar att 
det även kallas att ha en stabil process. Är processen i statistisk jämvikt finns möjligheten att 
förutbestämma utfallet. 

Nielsen (2017b) tar upp hur målvärde används för att styra processen. Målvärdet definieras som var i 
toleransspannet processen ska styras mot. Enligt författaren är målvärdet ofta i mitten av 
toleransvidden, men det behöver inte vara det. För vissa egenskaper, som exempelvis ytjämnhet och 
kast, är målvärdet 0. 

Enligt Nielsen (2017a) ger SPS ett samlat intryck av processen, istället för att granska individuella 
mätningar. Användning av SPS ger företag kontroll på kvaliteten och de kan styra processen av rätt 
orsak mot specifika mål. Författaren påpekar att vinsterna med att jobba med SPS är stora för alla 
parter. SPS leder till att operatören kan styra processen, kassationerna minskar och kunderna blir mer 
nöjda. 

2.1.2 Processtabilitet 
Ett utbrett verktyg att använda för att undersöka stabiliteten hos en process är styrdiagram. Genom 
användning av det erhålls inte bara information om stabiliteten utan även orsaker till eventuella 
avvikelser i processen. Det används genom att ett antal observationer/mätningar utförs där värdena 
förs in i ett diagram för att beräkna en form av kvalitetsindikator. Styrgränser och toleransgränser är 
två begrepp som används för det, vilka är viktiga att särskilja från varandra. Styrgränserna används för 
att avgöra om processen är stabil eller ej, medan toleransgränserna avgör om den producerade 
detaljen tillfredsställer ställda produktionskrav. Toleransgränserna är således kopplade till en specifik 
enhet, medan styrgränserna omfattar processen. (Bergman & Klefsjö, 2002) 
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Bergman & Klefsjö (2002) definierar beräkning av styrgränserna genom två likartade formler enligt 
följande: 

𝑆𝑆ö = µ + 3 
𝜎𝜎
√𝑛𝑛

  

Ekvation 1. Beräkning av övre styrgräns (𝑆𝑆ö). 

𝑆𝑆𝑢𝑢 = µ − 3 
𝜎𝜎
√𝑛𝑛

 

Ekvation 2. Beräkning av undre styrgräns (𝑆𝑆𝑢𝑢). 

µ = Medelvärde 
𝜎𝜎 = Standardavvikelse 
𝑛𝑛 = Antal observationer per stickprov 

2.1.3 Duglighet 
”Förmågan hos en process att producera enheter med mått inom toleransgränserna kallas dess 
duglighet eller kapabilitet” (Bergman & Klefsjö 2002, s. 171) 

Bergman & Klefsjö (2002) tar upp att processens duglighet bestäms av den statistiska fördelning som 
produktstorheten följer. Skulle en process vara i jämvikt kan ofta fördelningen likställas med en 
normalfördelning. Skulle det vara fallet, bestäms fördelningen av väntevärde (genomsnitt), 
standardavvikelse (spridning) samt övre och undre toleransgräns. Författarna poängterar att 
fördelningen inte alltid behöver vara normalfördelad. Det kan ofta ske om mätning av hållfasthet eller 
ytjämnhet sker.  

Skulle en process sakna stabilitet är duglighetsmåttet inte något att arbeta med. Processen skulle då 
sakna fördelning. Det händer ofta i industrin att duglighetsmått används, trots att det är oklart om 
processen är stabil. Ett problem som finns med duglighet är att dugligheten enbart tar spridningen i 
beaktande och inte centreringen. Dugligheten ger alltså ett värde på vilka möjligheter processen har 
att producera med bra kvalitet. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

Enligt Bothe (1992) är det viktigt att se till alla egenskaper hos en produkt snarare än bara en. 
Dugligheten för en detalj definieras således enligt den egenskapen med lägst korrigerat 
duglighetsindex. 

2.1.4 Maskin- och Processduglighet 
Beskrivning av begreppen 

Maskinduglighet innebär att produkterna kontrolleras, med minsta möjliga variation. I det här fallet 
ska enbart variationen som mäts bero på skillnaderna mellan en enhet och en annan. Variabler som 
bland annat olika skift, olika maskiner eller varierande utgångsmaterial ska elimineras. Detaljerna som 
ska mätas produceras i ett sträck för att minska påverkan av dessa variabler. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

Processdugligheten tar fler faktorer i beaktande. Utöver skillnaden från enhet till enhet ska även 
faktorer som skift och olika maskiner tas i beaktande. Vid en sådan mätning tas ofta detaljerna ut under 
en längre tidshorisont, vilket leder till att centreringen kommer skifta under arbetsgången, se Figur 2. 
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Figuren beskriver anledningen till att det är en lägre processduglighet än maskinduglighet. (Bergman 
& Klefsjö, 2002) 

 

Figur 2. Skillnad på process- och maskinduglighet, fritt tolkad av Bergman & Klefsjö (2002). 

 

Beräkning av maskin- och processduglighet 

Nielsen (2017b) nämner sex olika faktorer, även kallat de 6 M:en, som påverkar spridningen i 
duglighetsmätningar. Dessa faktorer är: 

• Maskin – Inkluderar bland annat vilket verktyg som används och hur sliten maskinen är. 
• Mätning – Spridning och upplösningen på mätdonet. 
• Människa – Hur noggrann och erfaren operatören är. 
• Material – Skiftningar i materialet med avseende på bland annat hårdhet. 
• Miljö – Variationer i miljön med avseende på bland annat luftfuktighet och temperatur. 
• Metod – Vilken typ av bearbetning som används.  

Nielsen (2017b) anser att maskin- och processduglighet som ska mätas på olika sätt. När det gäller 
maskindugligheten ska endast maskin och mätning vara påverkande faktorer, jämfört med 
processduglighet där alla 6 M:en får påverka. Under en maskinduglighet får inte avbrott förkomma och 
det får heller inte ske några justeringar på maskinen. Antalet rekommenderade detaljer som ska 
användas varierar också. Författaren rekommenderar 20-50 stycken detaljer i följd vid mätning av 
maskinduglighet och 50-250 detaljer, vilket inte ska vara i följd, vid mätning av processduglighet. 

Processduglighet kan specificeras på två olika sätt; duglighetsindex och korrigerat duglighetsindex. 
Duglighetsindex (CP) tar endast hänsyn till spridningen på processen, medan korrigerat 
duglighetsindex (CPK) även tar processens centrering i beaktande. (Nielsen, 2017b) 
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Gellerstedt (1997) poängterar att alla mått inte kommer vara inom tolerans, även om ett högt 
duglighetsvärde erhålls. Enstaka produkter kommer fortfarande att vara utanför tolerans. Hur många 
produkter som är utanför bestäms av duglighetsindexet.  

Bergman & Klefsjö (2002) deklarerar beräkning av duglighetsindexet och korrigerat duglighetsindex 
genom följande två formler: 

𝐶𝐶𝑝𝑝 =
𝑇𝑇ö − 𝑇𝑇𝑢𝑢

6𝜎𝜎
 

Ekvation 3. Beräkning av duglighetsindex (𝐶𝐶𝑝𝑝). 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 (
µ − 𝑇𝑇𝑢𝑢

3𝜎𝜎
,
µ − 𝑇𝑇ö

3𝜎𝜎
) 

Ekvation 4. Beräkning av korrigerat duglighetsindex (𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝). 

𝑇𝑇ö = Övre toleransgräns 
𝑇𝑇𝑢𝑢 = Undre toleransgräns 
𝜎𝜎 = Standardavvikelse 
µ = medelvärde 

Det korrigerade duglighetsindexet kräver i detta fall att målvärdet återfinns i mitten av 
toleransområdet. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

Gellerstedt (1997) tar upp att det korrigerade duglighetsindexet ger information om hur många 
producerade detaljer som ligger inom toleransgräns. Andelen detaljer som statistiskt inte håller 
toleransen vid olika korrigerande duglighetsindex kan studeras i Tabell 1. 

Tabell 1. Andel felaktigt producerade detaljer i relation till korrigerat duglighetsindex. 

Korrigerat 
duglighetsindex 

Andel detaljer 
utanför tolerans 

1,33 0,007 % 
1,17 0,04 % 
1 0,3 % 
0,86 1 % 

 

Løvås (2006) rekommenderar att kapabilitetsindexet är över 1,5 på nya processer och 1,33 på 
väletablerade, stabila processer. Alternativet till att göra processen mer stabil är att utöka 
toleranserna. Genom det görs processen mer kapabel till att tillverka rätt kvalitet.  

2.1.5 Acceptable quality level 
Tedaldi et al. (1992) resonerar om vikten av att tidigt hitta kvalitetsavvikelser i processen. Det kan vara 
svårt att veta hur stor del av produkterna som tillverkas med bristfällig kvalitet. De pratar om två 
mätvärden som används för det, percent defective och parts per million (ppm). Dessa två värden 
beskriver hur stor del av produkterna som inte håller efterfrågad kvalitet. Genom att använda 
mätvärdena kan identifiering ske av vilken Acceptable Quality Level (AQL) som kan tolereras på färdiga 
produkter. AQL används som mått för vilken kvalitet som krävs för inkommande material. 
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För att hålla inspektionskostnaderna låga kontrolleras enbart en mindre del av inkommande material. 
Genom att enbart kontrollera en liten del, går det att kontrollera den övergripande kvaliteten på hela 
leveransen. Resultatet kan sedan jämföras med den krävda AQL, för att se om leveransen håller den 
kvalitet som krävs. (Tedaldi et al. 1992) 

Tedaldi et al. (1992) anser att det är viktigt för företag att sätta gränser för AQL på samtliga processer 
i tillverkningen. Detta görs för att säkerställa att den slutgiltiga produkten håller den kvalitet som 
efterfrågas. 

2.2 Statistiska fördelningar 
2.2.1 Beskrivning av begreppet 
En slumpmässig variabel är, enligt Bergman & Klefsjö (2002), en storhet som varierar slumpmässigt. 
Exempel som tas upp är kast av tärning, där värdet tärningen visar är en slumpvariabel. Författarna 
nämner att om ett slumpmässigt kast tas i beaktande, är det en observation. Vid ett flertal 
observationer kan slumpvariabelns fördelning erhållas. De poängterar att observationerna ska vara 
tagna slumpmässigt, det vill säga att observationerna är oberoende. 

Två viktiga begrepp som finns inom fördelningar är lägesmått och spridningsmått. Lägesmåttet 
beskriver var sannolikhetsmassan är belägen, medan spridningsmåttet definierar hur utspridd massan 
är.  Populationens genomsnittsvärde, även kallat fördelningens väntevärde eller förväntade värde, är 
ett lägesmått som ofta används. Om det finns många observationer kommer medelvärdet av dessa 
närma sig väntevärdet.  Väntevärdet brukar därför ofta kallas populationens genomsnittsvärde.  
Median är också ett lägesmått som används. Sannolikheten att få ett mätvärde över medianen är lika 
stor som att få ett under. Skulle fördelningen vara symmetrisk kommer väntevärdet och medianen att 
sammanfalla. Skulle fördelningen vara osymmetrisk är oftast medianen ett bättre lägesmått. (Bergman 
& Klefsjö, 2002) 

Bergman och Klefsjö (2002) påpekar att spridningen på fördelningen oftast anges med 
standardavvikelsen. Funktioner med låg spridning är mer centrerad runt väntevärdet, se Figur 3. 

 

Figur 3. Skillnad på olika spridningar, fritt tolkad från Bergman & Klefsjö (2002). 

2.2.2 Normalfördelning 
Normalfördelning är, enligt Løvås (2006), den viktigaste fördelningen inom statistik. Fördelningen har 
den berömda klockformade kurvan, se Figur 4. Författaren beskriver normalfördelningen genom att 
genomsnitt, median och typvärde är identiskt. Det beror på det faktum att kurvan är symmetrisk. 
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Normalfördelningen kan variera mycket, beroende på vilket medelvärde (väntevärde) och vilken 
standardavvikelse som finns.  

 

Figur 4. Normalfördelningar med olika förväntade värden och standardavvikelser, fritt tolkad från Løvås (2006). 

Genom att veta om något är normalfördelat kan det beräknas vilken fördelningsfunktion som andra 
normalfördelade variabler har. En term som används ofta är standardnormalfördelning, vilket innebär 
att väntevärdet är 0 och standardavvikelsen är 1. (Løvås, 2006) 

För att kontrollera om variabeln är normalfördelad är det lättast, enligt Løvås (2006), att rita ett 
histogram eller göra en fördelningsplott. Författaren anser att det är fördel om det kan påvisas att 
variabeln är normalfördelad, då det då är möjligt att använda flera statistiska verktyg på det. Skulle 
datauppsättningen vara liten, kan graferna se väldigt konstiga ut, även om de är normalfördelade. Det 
är viktigt att kontrollera om graferna har en rimlig symmetri och att det enbart finns en topp, se Figur 
5. 

 

Figur 5. Normalfördelningar i förhållande till mängd data, fritt tolkad från Løvås (2006). 

2.3 Verktyg inom förbättringsarbete 
2.3.1 Standardiserat Arbetssätt 
Enligt Bicheno & Holweg (2009) är standardiserat arbete en av grundpelarna i Toyota production 
system (TPS). Målet med standardiserat arbete är bland annat att skapa processer som är repeterbara 
och pålitliga. Liker (2009) påpekar vikten av att arbeta med standardiserat arbetssätt, som ett led för 
att minska slöseri i företag.  

Standardisering kan ses som ett tillstånd i ett flöde. Det finns antingen ett standardiserat arbetssätt 
eller inte. Fokus ska alltså inte ligga bara på att kontrollera om det finns ett standardiserat arbetssätt, 
utan också om det efterföljs. En standard ska beskriva hur processen ska utföras, hur den ska vara 
fördefinierad och följa ett normalt mönster. (Rother, 2010) 
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Vad som kan ses som en bra standard definieras av Bicheno & Holweg (2009). Standarden ska kännas 
naturlig, alltså att det faktum att inte följa den skulle kännas dumt. Liker (2009) poängterar att det är 
viktigt att få med de anställda i processen att få fram ett standardiserat arbetssätt. Bicheno & Holweg 
(2009) trycker också på att standarder inte ska vara statiska, utan ska hela tiden förbättras.  

För att ha standardiserade arbetssätt krävs inte bara att de finns, utan att de också efterföljs. Skulle 
standarder inte efterföljas gäller det att undersöka varför. Fokus ska inte ligga på att skuldbelägga 
operatörerna eller kräva mer disciplin. Istället ska fokus ligga på att jobba med det som ett 
ledningsproblem där fokus ska ligga på vad nästa steg ska vara för att uppnå aktuell standard. (Rother, 
2010) 

Bicheno & Holweg (2009) tar upp riskerna som finns med att dra standardisering till max. Författarna 
tar upp problematiken med att använda standardisering som ett verktyg att strukturera upp småsaker, 
som till exempel var pennan ska vara på skrivbordet. Det kan också leda till problem om 
standardisering används på ett sätt för att dölja problem i processen.  

2.3.2 Eliminering av Slöserier 
Enligt Liker (2009) finns sju olika huvudområden som är slöserier. Dessa områden kan inte bara kopplas 
till produktion, utan gäller även andra områden som administration och produktutveckling. Författaren 
har specificerat de som följande sju: 

• Överproduktion – För hög produktion, ofta av produkter som ingen beställt. Det medför 
onödiga kostnader som till exempel lagerhållning och transporter. 

• Väntan – Personal väntar och utför ingen värdeökande handling. Det kan bero på en rad olika 
saker som till exempel väntan på reservdel, nästa steg i processen eller materialbrist. 

• Onödiga transporter – Att skapa ineffektiva transporter eller onödiga förflyttningar av 
produkter i arbete (PIA).  

• Överbearbetning – Onödiga arbetsmoment som tillkommer. Det skulle kunna bero på dålig 
produktutformning eller dåliga verktyg. 

• Överlager – För stora mängder råvaror, PIA eller färdiga produkter. Det innebär ökade 
kostnader för lager och kan ge problem med produktionsplaneringen. 

• Onödiga arbetsmoment – Personalen gör onödiga rörelser under arbetsmomentet som inte 
krävs. Att gå innefattas exempelvis som ett onödigt arbetsmoment. 

• Defekter – Produkterna som tillverkas är defekta och är skrot eller kräver ombearbetning. 
Förutom de direkta kostnaderna på produkten blir det också en ökad hantering. 

Liker (2009) pratar även om ett åttonde slöseri. Det är den outnyttjade kreativiteten hos de anställda. 
Att personal inte engagerar sig gör att företaget går miste om idéer och kompetens som annars skulle 
kunna användas för effektivisering. 

Bicheno & Holweg (2009) tar även upp de nya slöserierna som tillkommit. Dessa är bland annat alltför 
mycket information samt slöseri av tid, energi och naturens resurser.  

Det är fel att säga att minskning av slöserier är samma som minskning av kostnaderna. Det är inte 
konstigt att minska slöserierna, utan att minska kostnaderna. För att se om det blir någon 
kostnadseffekt krävs uppföljningsåtgärder som att till exempel undersöka om de bidragit till ökade 
flöden. (Bicheno & Holweg, 2009) 
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2.4 Materiallära 
2.4.1 Hårdhet 
Enligt Hardnesstesters (2010) är hårdhet inte en fysisk egenskap, utan en karaktär på materialet. 
Hårdhet specificeras genom att mäta märket som blir efter att ett fördefinierat don trycks mot 
materialet med en viss kraft. Desto mindre buckla i materialet, desto hårdare material. De deklarerar 
att testet heter Brinell hardness test metod. Enheten för testet är HB, vilket står för Hardness och 
Brinell.  

Skärteknik (1989) tar upp att det genomförts en mängd olika undersökningar angående kopplingarna 
mellan hårdhet och verktygsförslitning. Speciellt gör det sig tydligt vid hårdheter som överstiger 200 
HB där hårdmetallsverktyg används. Skulle hårdheten ligga mellan 170-200 HB kan det uppstå 
störningar på grund av löseggsbildning. Det innebär att förbättrad skärbarhet nödvändigtvis inte 
uppkommer, bara för att minskad hårdhet erhålls. Normalt är den optimala hårdheten runt 175 HB. 

Den högsta hårdheten som normalt bearbetas är 300 HB. Även om det är möjligt att bearbeta högre 
hårdheter är det inte praktiskt, då hårdheten i hög grad påverkar skärbarheten. (Skärteknik, 1989) 

2.4.2 Verktygsförslitning 
Det finns ett flertal faktorer som påverkar förslitningen på verktyg. Skäreggens förslitning under 
verktygets livslängd gör att både geometrin och skärmaterialets egenskaper förändras. I den bästa av 
världar sker förslitningen av verktyget långsamt, vilket möjliggör beräkning av livslängden på verktyget 
och byte av det innan haveri sker. Dessa egenskaper är viktiga för att störningsfri produktion och god 
bearbetningsekonomi ska kunna erhållas. (Skärteknik, 1989) 

Skärteknik (1989) tar upp sex orsaker till förslitning på verktyg: 

• Eggens hållfasthet är otillräcklig – Eggens hållfasthet beror på två faktorer; skärmaterialets 
hållfasthet samt eggens geometriska styrka. Många faktorer spelar in gällande den kraft som 
drabbar eggen. Faktorer som spelar in är bland annat skärdata, in- och utgångsskeden samt 
arbetsmaterialets egenskaper. 

• Mekanisk nötning – Mekanisk nötning, eller abrasiv förslitning som det även kallas, syftar på 
repor i skäreggen. Det finns tydliga samband mellan skärmaterialets möjlighet att tåla nötning 
och hårdheten på materialet. 

• Svetsningstendenser – Handlar om risken att löseggsbildning uppstår. Risken bygger på 
materialets temperatur och arbetsmaterialets typ. Mjuka material, som bland annat vissa 
stålsorter och aluminium, har ökad risk för detta. 

• Termisk utmattning – Snabba temperaturförändringar på hårdmetallegg gör att det med tiden 
ofta kan uppstå ytsprickor. Ytsprickorna uppkommer efter att upprepade 
temperaturförändringar sker, vilket medför att verktyget expanderar och krymper. 

• Skärmaterialets varmhårdhet är otillräckligt – En plastisk deformation sker.  Många 
skärverktyg, som bland annat snabbstålsverktyg, kommer vid en viss temperatur inte längre 
kunna bibehålla sin hårdhet. Vid den temperaturen kommer verktyget inte längre fungera som 
skärverktyg och verktyget förstörs.  
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• Oxidations- och diffusionsförlopp – Två material som har intim kontakt med varandra blandar 
ofta sina atomer och molekyler med varandra. Hög temperatur och högt tryck gör dessutom 
att processen uppkommer lättare. Det kan medföra att gropar utvecklas i verktyget. 

2.5 Verktygsmaterial 
2.5.1 Verktygsmaterialets bakgrund 
Enligt Skärteknik (1989) är den viktigaste delen i skärverktyget skäreggen. På grund av detta är 
kraven på skäreggens material stora. Materialet ska inte bara vara hårt, kunna motstå utslitning och 
nötning samt ha en god eggskärpa, utan det finns även krav på att plastisk deformation inte ska ske 
vid förhöjda temperaturer.   
2.5.2 Snabbstål 
Skärteknik (1989) nämner att snabbstål, även kallat High Speed Steel (HSS), är järnbaslegeringar med 
ett brett legeringsområde. Snabbstål har goda egenskaper och när det gäller viktiga egenskaper 
omnämner de tre huvudfaktorer: 

• Flytgräns – För att inte skäreggen ska deformeras under bearbetning måste flytgränsen vara 
tillräckligt hög. Faktorer som hårdhet spelar in och flytgränsen minskas med stigande 
temperatur. 

• Seghet – För att undvika brott och urflisningar i verktyget krävs tillräckligt hög seghet. Det finns 
ett klart sammanhang mellan segheten och hårdheten på materialet.  

• Slitstyrkan – Är segheten och flytgränsen tillräckliga kommer verktygets livslängd att avgöras 
av slitstyrkan. Ökad hårdhet ger ökad slitstyrka. 

Skärteknik (1989) anser att val av bästa snabbstål är en kompromiss. Det är olika krav på olika 
applikationer. Kompromissen som behöver göras är mellan slitstyrka, flytgräns och seghet.  

2.5.3 Hårdmetall 
Hårdmetallen började utvecklas redan på 30-talet. Fördelen som drev arbetet med hårdmetall framåt 
var att skäreggens varmhårdhet var hög. Då skäreggen kunde behålla sina egenskaper vid höga 
temperaturer var det möjligt att öka skärhastigheten. De senaste 20 åren har utvecklingen dominerats 
av möjligheten till skiktbeläggning. Kombinationen mellan seghet och slitstyrka har i och med 
skiktbeläggningen kunnat förbättras. Genom att lägga en beläggning av ett segt material på 
hårdmetallen har mårdmetallen effektiviserats. (Skärteknik, 1989) 

Skiktbeläggnigen är även en viktig aspekt när det gäller livslängden på verktyget. De faktorer som 
påverkar livslängden på verktyget är grop- och fasförslitning samt plastisk deformation. Att lägga en 
skiktbeläggning på hårdmetallen gör att verktygsslitaget minskas. (Skärteknik, 1989) 

Skärteknik (1989) nämner att olika hårdmetaller definieras av en sifferkod mellan 1 och 50, där 
segheten ökar vid högre siffror. De rekommenderar att endast ha 3-4 sorter som en standard. 

2.5.4 Keramiska skärmaterial 
Keramer som används i verktyg är oorganiska och icke-metalliska. Keramiska verktyg har ett flertal 
fördelar jämfört med andra material. Keramiska material klarar höga temperaturer och har god 
oxidationsresistans. Keramiken är även nötningsbeständig och det finns god tillgänglighet av 
råmaterialet. Keramiska verktyg är lämpliga vid skärande bearbetning av hårda material, som bland 
annat gjutjärn och hårt stål. (Skärteknik, 1989) 
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De nackdelar som uppkommer vid användande av keramiska verktyg är, enligt Skärteknik (1989), 
problematiken med att materialet är sprött och känsligt mot termisk chock. 

2.6 Variabler för framtagning av modell 
2.6.1 Termodynamiska egenskaper 
Nästan all bearbetning av material genererar värme som överförs till det bearbetade materialet. Det 
är inte bara bearbetning som påverkar ett materials värme, utan även omgivningens temperatur 
påverkar. Temperaturen i materialet påverkar inte bara om det går att ta i materialet utan att bränna 
sig eller inte, utan påverkar även materialets egenskaper. Vid högre temperaturer expanderar 
materialet och omvänt vid låg temperatur, det komprimerar. Materialets temperatur är viktigt att ha i 
åtanke vid mätning, för att undvika att mätning sker när materialet är komprimerat eller expanderat. 
Höga temperaturer kan dessutom medföra att ytans finish inte blir som önskad och att verktygens 
slitage ökar. (Kalpakijian & Schmid, 2006) 

2.6.2 Rörelser på grund av temperatur 
I boken Skärteknik (1989) tas rörelser i maskiner upp beroende på temperatur. Maskinens delar rör sig 
alltså olika beroende på om den är varm eller kall. Det grundas i att temperaturen uppstår lokalt och 
sprids sedan vidare runt källan. Rörelserna precis vid uppstart är de som påverkas mest av detta i 
relation till en varm maskin. Vidare omnämns att noggrann produktion bör undvikas den första 
halvtimmen till timmen. 

Vad för rörelser som uppstår beror på maskintyp och i boken tas oljenivåer och lageransättningar upp 
som påverkande faktorer. För att få bukt på det används mätstyrning. Värmekällorna, som 
exemplifieras med motor eller transmission, placeras med fördel utanför maskinen för att i möjligaste 
mån undvika problem med det. (Skärteknik, 1989) 

2.6.3 Felintensitet 
Felintensitet är en variabel som i hög grad spelar in gällande hur ofta en detalj ska mätas. Det finns 
många olika modeller kring det, men den vanligast applicerbara är den beryktade ”badkarskurvan”, se 
Figur 6. Den ser ut precis som det låter, som ett badkar. Det är mycket fel under tiden då utrustningen 
är ny och fortfarande justeras in. Efter injustering minskar felen och blir mer förutsägbara, för att sedan 
intensifieras mot utrustningens slutskede. (Hagberg & Henriksson, 2010) 

 

Figur 6. Felbenägenhet enligt badkarskurvan, fritt tolkad från Bergman & Klefsjö (2002). 

Johansson (1997) menar att problem i utrustningar kan klassificeras på två sätt. Determinanta 
(bestämbara) eller stokastiska (obestämbara). Felen går alltså att förutse eller sker helt slumpmässigt. 
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Verktygsbyten klassificeras vanligtvis som determinanta eftersom de oftast har ett specifikt antal 
detaljer de kan tillverka innan de, enligt statistiska beräkningar, bör bytas. Det erhålls lämpligast 
genom att låta utrustningen eller verktyget köras tills den/det går sönder. 

Vidare nämner Johansson (1997) att statusen på utrustningen kan i dess enklaste form beskrivas som 
HEL eller TRASIG. Om utrustningen är hel tillverkas detaljer som är inom toleransgräns och motsatt om 
den är trasig eller att utrustningen är helt obrukbar.  

Viktigt för att få en bra tidpunkt för byten är att deklarera vilket kriterium som är viktigast. Exempel på 
kriterium är totalkostnaden för ett stopp, hur lång tid ett stopp innebär samt vinsten. Eftersom 
inspektioner och mätningar kan kräva både produktionsförluster och operatörer är det önskvärt att 
hitta en bra balans mellan mängden inspektioner och resultatet som erhålls av dem. (Johansson, 1997) 

2.6.4 Mätfrekvens 
Frekvensen för mätning bör främst styras av kostnaden att producera felaktiga enheter. Om kostnaden 
är hög är det viktigt att snabbt upptäcka avvikelser och mätningar bör således ske mer frekvent än om 
kostnaden är låg. Det är önskvärt att genomföra små stickprov ofta snarare än stora stickprov sällan. 
Antalet stickprov bestäms av att ha en kvalitetsindikator med låg varians. Valet av vad som ska mätas 
ska baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar och statistisk analys av historiska data. (Løvås, 2006) 

2.6.5 Vibrationer 
Vibrationer kan uppdelas i två kategorier; självinducerade och påtvingade. De sistnämnda kan i sin tur 
delas upp i kontrollerade och okontrollerade. (Skärteknik, 1989) 

• Självinducerade svängningar – Dessa uppstår oftast vid start och stopp i kombination med låga 
hastigheter. De uppkommer på grund av fjädringar som löses ut då friktionen mellan verktyg 
och material som ska bearbetas ökar eller minskar drastiskt. Åtgärder för att minska dessa är 
bland annat god smörjning och styva drivsystem. 

• Påtvingade kontrollerade svängningar – Denna typ av vibrationer påstås inte utgöra några 
direkta problem. De kan användas för att erhålla önskvärd spånform. Tester av typen utförs 
för att förbättra kvaliteten på ytan och utslitningstiden på verktyget. 

• Påtvingade okontrollerade svängningar – Denna typ är däremot en faktor som ofta stör. Ofta 
uppkommer de i samband med exempelvis obalans i axlar och roterande delar. Problem av 
denna typ är ofta lätta att fixa, genom att eliminera störningskällan. Problemet ligger snarare 
i att isolera och identifiera specifikt vad störningskällan är. Spårning av denna typ underlättas 
av systematiskt arbete och slughet. Det räcker oftast med ett finger som mätinstrument för 
att finna oönskade vibrationer av denna typ.  

  



Högskolan i Skövde  Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Rikard Larsson & Joel Ljungblom 

16 
 

2.6.6 Kvalitet 
Definition av kvalitetsbegreppet 

Begreppet kvalitet definieras av Bergman och Klefsjö (2010) som möjligheten att tillfredsställa, eller 
till och med överträffa, kundernas behov och förväntningar. Kunden i sig behöver inte vara en 
person, utan kan i en tillverkningsindustri vara efterföljande process. 
Kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnader definieras av Bergman och Klefsjö (2002) som de olika kostnader som kan 
uppstå när brisande kvalitet uppstår. De kan enklare förklaras om de delas in i följande fyra kategorier: 

• Interna felkostnader – Kostnader som uppstår inom företaget och således inte når kunden, i 
form av bland annat kassationer och ombearbetningar.  

• Externa felkostnader – Kostnader som orsakas då fel upptäcks efter att produkten levererats. 
Exempel på sådana felkostnader är garantikostnader och reklamationer.  

• Kontrollkostnader – Kostnader som uppstår i samband med att produktens kvalitet 
kontrolleras gentemot ställda krav. Bland dessa finns till exempel tillverkningskontroll och 
slutkontroll.  

• Förebyggande kostnader – Dessa definieras som kostnader för åtgärder som främjar kvaliteten 
gällande hela utvecklings- och tillverkningsprocessen. Ett exempel inom kategorin är 
utvärdering av leverantörer. 

Av dessa är de interna felkostnaderna allra enklast att räkna på eftersom man väldigt ofta vet 
kostnaden för bland annat ombearbetning och kassation. De externa är betydligt svårare eftersom det 
inte bara är materiella kostnader som uppstår, utan även psykologiska såsom kundnöjdhet, vilket lätt 
sprids vidare till andra potentiella kunder. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

2.7 Verifiering & Validering 
Uttrycket validitet används för att beskriva att mätning sker av det som mätningen avser mäta. Ofta 
kan olika mått och mätmetoder förekomma, vilket ger svårigheter i att jämföra siffror och värden. Det 
är viktigt att ha kunskap om vad måttet står för och under arbetets gång använda måttet konsekvent. 
(Ejvegård, 2003) 

Enligt Merriam (1994) används begreppet extern validitet för att undersöka i vilken grad resultatet från 
en undersökning är applicerbart i andra situationer. Det bygger på hur generaliserbara resultaten är. 
Ett problem som uppstår är att generaliserbarheten ofta misstolkas. Det är vanligtvis svårt, speciellt i 
sambandsundersökningar, att påvisa datas generaliserbarhet. Det gäller speciellt om det enbart är 
enstaka fall samt om det valts ut utifrån ändamålsenligt istället för slumpen.  
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3 Litteraturstudie 

3.1 Mätteknisk beredning 
Arbetsmodell 

Daggenfelt & Gustavsson (2012) genomförde ett arbete på Scania med mål att ta fram en arbetsmodell 
för mätteknisk beredning.  Under arbetet användes Quality Assurance Matrix (QAM), en 
kvalitetssäkringsmatris, för att underlätta den mättekniska beredningen. Genom att fylla i de uppgifter 
som modellen krävde, vilket bland annat inkluderade sannolikheter för defekter och processens 
kapabilitet, kunde rekommenderad mätfrekvens erhållas. 

Arbetet kommer användas för att se vilka variabler som QAM använder. Erfarenheterna från detta 
kommer sedan appliceras på vår egen modell. Arbetet ger även en inblick i hur arbetet med mätteknisk 
beredning går till på ett större företag, vilket kommer bli bra komplettering till intervjuerna som ska 
genomföras.  

Metoder 

Lindqvist (2011) har gjort ett arbete angående processen för att ta fram mättekniska metoder för 
användning inom mätberedning. Arbetet tar upp metoden och de riktlinjer som finns vid användande 
av QAM. Författaren ansåg att mätfrekvensen bör standardiseras och att QAM är ett verktyg för detta.  
Riskanalys användes på olika egenskaper på produkten för att konstatera vilken allvarlighetsgrad felet 
orsakade hos kunden, vilket bland annat är statistisk processtyrning (SPS) och processduglighet.  

Arbetet kommer användas för att få en uppfattning om hur standardiserade arbetssätt gällande 
mätfrekvensen bör styras upp samt vilka faktorer som påverkar den. Rapporten visar även hur 
riskanalys kan användas för att konstatera vilka mätegenskaper som är kritiska.  

3.2 Kvalitetsverktyg 
Användning av QAM 

Boroiu et al. (2015) publicerade ett arbete om hur Quality Assurance Matrix (QAM) har användes för 
att identifiera och eliminera kvalitetsavvikelser. Metoden tog dock inte i beaktande vilken 
allvarlighetsgrad som avvikelsen hade, vilket författarna ville ändra på. I rapporten klargjordes hur 
allvarlighetsgraden kunde definieras och integreras i modellen.  

Arbetet används för att få mer förståelse för hur QAM kan användas som kvalitetsverktyg. Det ger 
dessutom en inblick i hur kategorisering och rangordning av allvarlighetsgrad på kvalitetsavvikelser kan 
genomföras. 

QAM som kvalitetssäkring 

Belu et al. (2016) utförde ett arbete med införandet av Quality Assurance Matrix (QAM) inom 
fordonsindustrin och vilka fördelar det ger mot traditionellt kvalitetsarbete. Arbetet påvisade vikten 
av att använda QAM både i design- och produktionsfasen. Då fordonsindustrin hade ökade krav och 
förväntningar från kunder rekommenderade författarna att uppmuntra anställda till att arbeta med 
verktyget. 
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Arbetet ger ökad förståelse för QAM, hur det ska användas i processen samt vikten av att få de 
anställda att arbeta med verktyget. 

Analys och Styrning med hjälp av SPS 

Gustafsson et al. (2004) hade i sin rapport gått igenom vad statistisk processtyrning (SPS) är samt hur 
det kunde användas inom industrin. Rapporten tog även upp en fallstudie, där det diskuterades hur 
SPS lämpligast tillämpades i praktiken. 

Rapporten används för att få en inblick i hur SPS kan användas praktiskt inom industrin samt vilka 
fallgropar som finns. 

Användning av flervariablig SPS 

MacGregor och Kourti (1995) arbetade med statistisk processtyrning (SPS) i processer där flera olika 
faktorer togs i beaktande. Vanligtvis användes SPS endast på en egenskap åt gången. En process är 
dock mer komplicerad, vilket gjorde att det krävdes att flera egenskaper kontrollerades och bedömdes 
samtidigt. Enda kravet som fanns för att kunna arbeta med det här systemet var att det fanns mätdata 
från tidigare operationer. 

Den här rapporten används för att se hur förbättringar och optimeringar kan ske med hjälp av 
flermålsoptimering. 

3.3 Skärande verktyg 
Verktygsbyte 

Corneliusson och Källgren (2004) genomförde ett arbete på Volvo Powertrain med syfte att optimera 
när verktyg ska bytas. En matematisk modell skapades i Excel och en simuleringsmodell togs fram med 
programvaran QUEST för att testa olika fall. Vid utvärdering av de båda modellerna som testades 
valdes Excel-modellen före simuleringsmodellen. Detta baserat på att modellen behövde vara enkel 
att använda, lätt att förstå och grafiskt väldigt tydlig. 

Arbetet används för att öka förståelsen för hur verktyg slits i relation till dess utnyttjande. Vi får även 
en fingervisning kring att Excel med fördel bör användas för modellen baserat på dess enkelhet.  

Verktygsövervakning 

Ding och Zhengjia (2011) konstaterade att övervakning av verktygsslitage är en viktig del för att öka 
produktiviteten och pålitligheten i verktyg. De har skapat en modell baserad på lognormal-fördelning 
med övervakning av verktyget via sensorer. Sensorerna övervakade bland annat vibrationer och 
verktygets skärkraft. Resultatet av övervakningen och modellen var högre pålitlighet i statistiken, vilket 
gav mer precis uppskattning om när verktyg bör bytas ut. 

Arbetet kommer till användning genom identifiering av vad för variabler som påverkar mätfrekvensen 
baserat på bättre uppskattning om när verktyget ska bytas. Modellen Ding och Zhengjia (2011) tog 
fram kommer att undersökas i skedet när vi ska ta fram en konceptmodell. 
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3.4 Temperatur 
Termisk deformering 

Matti och Shamani (2016) genomförde ett examensarbete för Scania där de undersökt 
temperaturskillnaders inverkan på materials dimensioner. Syftet var att minimera en buffert där 
material placerades för att erhålla rätt temperatur och undersöka lämplig lägsta temperatur för 
bearbetning, utan kvalitetsförlust. De tog fram ett rekommenderat arbetssätt för hur kalla ämnen bör 
hanteras. Efter genomförda analyser kunde de bekräfta att artiklar med temperatur mellan -20,0 C och 
+21,5 C ej påverkade slutgiltig kvalitet. 

Arbetet bidrar till förståelse kring hur temperatur och temperaturskillnader påverkar material och vad 
för metoder som kan användas för att hantera dessa.  

Temperaturmätning på verktyg 

Li et al. (2006) genomförde en optimering av hur mätningar av temperaturen sker på verktyg och hur 
temperaturer bidrar till avvikelser. Med hjälp av grey system theory, som handlar om hur man tacklar 
information med osäkerhet, lyckades författarna att se hur verktygsfel påverkas av temperatur. 

Arbetet används för att ge en ökad kunskap gällande hur temperatur påverkar egenskaper hos verktyg. 
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4 Metod 

4.1 Övergripande metod 
Den övergripande metoden som kommer användas för examensarbetet förklaras enklast genom 
granskning av Figur 7. 

1. Kravspecifikation 2. Brainstorming 3. Litteraturstudie

6. Analys av 
insamlad 

produktionsdata

4. Teoretisk 
referensram

8. Intervjuer
9. Analys av 
genomförda 

intervjuer

10. Framtagning av 
modell

11. Testning av 
modell

12. Resultat

5. Insamling av 
produktionsdata 
från Volvo Cars

7. Brainstorming

 

Figur 7. Visualisering av examensarbetets arbetsgång 

1. Kravspecifikationen skapades i samarbete med Volvo Cars. Vi fick en introduktion gällande vad 
företaget önskar få ut av examensarbetet och baserat på den informationen utformade vi 
kravspecifikationen, som sedan godkändes av Volvo Cars och Högskolan i Skövde. 

2. Nästa steg kommer innefatta en omfattande brainstorming. Den leder troligtvis till en initial 
uppfattning om vad för variabler, faktorer, metoder och verktyg som kan komma att innefattas 
i arbetet. 

3. Research på tidigare arbeten gällande det som fåtts fram från brainstormingen kommer sedan 
utföras. Här får vi en uppfattning om huruvida mycket arbete kring projektets område 
genomförts tidigare. 

4. Den teoretiska referensramen kommer sedan att skapas baserat på fakta från 
litteraturstudierna och det som framkommit i genomförd brainstorming.  

5. Insamling av produktionsdata från valt produktionsavsnitt blir nästa skedes huvuduppgift. 
6. Den insamlade data kommer efter det analyseras för att se som det redan i detta skede finns 

möjlighet att dra några slutsatser. 
7. Brainstorming kommer sedan genomföras på resultatet av analysen. Detta kommer ge en 

stadig grund till framtagningen av intervjumaterial som kommer genomföras i efterföljande 
skede. Den teoretiska referensramen kommer i detta skede kompletteras med nya fakta som 
uppkommit. 
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8. Intervjumaterial kommer tas fram baserat på teorin, de vetenskapliga studier och de data som 
finns. Intervjuer kommer genomföras med produktionsteknisk personal på ett flertal 
masstillverkande företag. Materialet från intervjuerna kommer sammanställas för att få en bra 
överblick för hur arbetet kring mätfrekvenser ser ut i dagsläget. 

9. Materialet från intervjuerna kommer sedan att sammanställas och analyseras. Informationen 
från detta kommer medföra en ytterligare påfyllning av den teoretiska referensramen. 

10. En modell kommer utvecklas baserat på de data som framtagits fram till och med detta skede. 
11. Modellen kommer testas i den mån det är möjligt.  
12. Arbetet kommer leda till en ökad förståelse för hur mätfrekvens ska sättas inom produktion. 

4.2 Brainstorming 
Wikberg et al. (2015) menar att en vanligt förekommande metod för generering av idéer är 
brainstorming. Metoden finns i flera olika konstellationer och utvecklades ursprungligen av Alex F 
Osborn. Vilket utförande som används påverkar dock inte de fyra grundreglerna: 

1. Kritisera ingen. 
2. Våga tänka utanför lådan. 
3. Kombinera och förbättra varandras idéer. 
4. Kvantitet före kvalitet. 

Målet med metoden är att generera en stor mängd idéer. Idén med brainstorming är att utnyttja 
varandras kreativitet genom att stimuleras av vad övriga i gruppen har att säga. Just därför är det viktigt 
att samtliga medverkande följer reglerna. Det är viktigt att ha en mötesledare som uppmuntrar 
idéskapandet och ser till att reglerna efterföljs. (Wikberg et al., 2015) 

Metoden kallas även för ”intern sökning” eftersom idéerna baseras på kunskap som redan finns inom 
teamet. Idégenererings-processen är den del av framtagning av en produkt som är mest kreativ och 
förutsättningslös. Det är viktigt att även ha tillgång till fysisk media för att på ett bättre sätt kunna 
visualisera sina tankar och idéer. Bra material för detta är stora ytor för skisser, lera, kartong och andra 
material för att kunna skapa tredimensionella modeller. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

4.3 Datainsamling 
Bergman och Klefsjö (2002) tar i sin bok upp att vid förbättring av kvalitet är ett av de mest vitala 
stegen just insamlingen av data, alltså faktaunderlaget. Det är viktigt att ta beslut baserade på fakta 
för att kunna få med sina medarbetare i besluten. De nämner att fokus måste ligga på insamling av rätt 
och relevant data, då inte ens de mest förfinade metoderna för granskning hjälper om data är felaktig. 
Vidare upplyser de om att det redan från början är viktigt att definiera anledningen till 
datainsamlingen, vilket enkelt kan genomföras med följande två frågor: 

- Vad är problemet vi vill undersöka? 
- Vad för data krävs för att åskådliggöra problemet? 

När svar på de två frågorna deklarerats menar författarna att insamling kan påbörjas.  
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Løvås (2006) menar att problemlösning är en process som med fördel kan delas in i fem faser: 

1. Kartläggning 
2. Orsaksanalys 
3. Problemlösning 
4. Igångsättande 
5. Effektmätning 

Just datainsamlingen har en viktig roll i faserna 1, 2 och 5. Det är väldigt vanligt att fas 3 hoppas till 
direkt utan att 1 och 2 genomförts grundligt. Resultatet av det blir oftast att dåliga och felaktiga beslut 
tas. Genomförande av faserna 1 och 2 kan enligt Løvås (2006) förenklas genom att besvara enkla frågor 
enligt följande: 

1. Kartläggning 
a. När? 
b. Vem? 
c. Hur? 

2. Orsaksanalys 
a. Varför? 

Genom att fullfölja faserna enligt ovan nämnda steg uppnås ofta förbättringsarbeten med gott 
resultat. 

4.4 Intervjustudie 
4.4.1 Förberedelser inför intervju 
Första steget i att förbereda en intervju är att bestämma vilket tema som ska studeras. Det är viktigt 
att avgränsa temat och fokusera på vad som behöver vara med och att det stöds av 
problembeskrivningen. I det här steget behövs dessutom information sökas till den teoretiska 
referensramen. Både problembeskrivningen och temat skapar bakgrunden för hur frågorna ska 
formuleras och vad de ska innehålla. I detta steg krävs också fastställande av vilken intervjutyp som 
ska användas. (Dalen, 2008) 

Enligt Dalen (2008) finns två olika typer av intervjuer; öppen eller fokuserad. En öppen intervju bygger 
på att personen i fråga fritt får prata och att en struktur saknas. I en fokuserad form är samtalet inriktat 
på specifika ämnen och frågorna är ofta definierade innan intervjun.  

4.4.2 Intervjuprocessen 
Ekholm och Fransson (1984) tar upp exempel på vad intervjuaren behöver få avklarat under intervjun. 
En av de första sakerna som behöver tas upp är intervjuns syfte. Andra viktiga angelägenheter är att 
ställa frågor, följa upp svar och registrera relevant data. Författarna påpekar att en intervju är mycket 
mer än att bara ställa frågor. Det förberedande arbete, som till exempel frågeformulerandet, har stor 
betydelse på resultatet av intervjun. 

I en intervju finns två faser, frågefasen och svarsfasen. Under frågefasen är intervjuaren sändaren och 
svararen är mottagaren. Under den tiden gör svararen en tolkning av informationen. Det gäller både 
den verbala och icke-verbala informationen, som till exempel tonfall och gester, vilket kan påverka 
svaret. Det ingår även mycket jobb för intervjuaren att kontrollera att svararen har uppfattat frågan 
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korrekt. Under svarsfasen kommer svararen att ge svar på frågan. Rollerna är till viss del ombytta, även 
om intervjuaren fortfarande är den som behöver ta initiativet. Här tar nu intervjuaren in icke-verbal 
information vilket kan påverka hur situationen uppfattas. Det är också viktigt att intervjuaren inte 
förmedlar om hen är nöjd eller missnöjd med svaren, då det kan styra svaren på ett felaktigt sätt. 
(Ekholm och Fransson, 1984) 

Dalen (2008) rekommenderar att intervjun spelas in och att noteringar tas under intervjuns gång. Det 
underlättar för att komma ihåg den icke-verbala informationen som uppkommer under intervjun. 

4.4.3 Analys av insamlad intervjudata 
Enligt Andersson (1994) är bearbetning och analysering det viktigaste steget i en intervjuprocess. 
Processen har olika arbetsmoment, beroende på om intervjun gjorts som en öppen eller fokuserad. 
Vid en öppen intervju kan svaren variera från enstaka ord till långa redogörelser. Informationen kan 
ganska lätt brytas ner och innehållsanalyseras. De anser att öppna svar ofta kan ta längre tid att 
analysera, då de måste brytas ner först. Fokuserad intervju ger specifika svar, vilket ofta kräver mindre 
arbete i efterhand. De anser även att en intervju med fördel kan inkludera båda varianterna, då de 
kompletterar varandra på ett bra sätt.  

Dalen (2008) tar upp vikten av att transkribera intervjun, om inspelning har använts. Att transkribera 
data själv ger intervjuaren möjlighet att lära känna data bättre. Även efter att intervjun har 
transkriberats är det viktigt att gå tillbaka till inspelningen om något är oklart. 

Bearbetningen av en intervju ska ses som en kreativ process. Materialet som producerats behöver få 
en mer sammanhängande struktur och målet med detta är att få fram ett tydligare budskap. Det är 
viktigt att skära bort intressant material, om det inte tillför något eller saknar relevans. Det tidigare 
växelspelet mellan intervjuare och svarare finns inte kvar i bearbetningsfasen, vilket gör det viktigt att 
försöka vara neutral. (Krag, 1993)  
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5 Empiri 

5.1 Datainsamling 
5.1.1 Insamling av mätdata 
Utvalt område avsett för projektet omfattar fyra maskiner. Tre av dessa innefattas i samma operation, 
operation X, i form av tre parallella bearbetningsmaskiner som alla utför samma arbetsuppgift. Den 
fjärde maskinen är en mätmaskin, operation Y, som återfinns senare i flödet där samtliga 
bearbetningar genomförda i operation X mäts. Förtydligande av produktionsupplägget återfinns i Figur 
8. Utöver den mätning som sker i operation Y genomförs även viss mätning i operation X i form av 
förstabit och stickprov. 

Operation X

Operation X

Operation X

Diverse övriga 
operationer Operation Y EndDiverse övriga 

operationerStart

 

Figur 8. Förtydligande av produktionsupplägget. 

Varför just dessa operationer valts är på grund av följande anledningar: 

• Maskinerna i operation X… 
o … är parallella, vilket möjliggör att jämförelse mellan de olika maskinerna kan 

genomföras. 
o … tillverkar flera olika varianter. 
o … producerar inte med hundraprocentig kvalitet, vilket medför att undersökning 

gällande trender och mönster inför och kring arbetsfel kan genomföras. Med arbetsfel 
menas att detaljen har producerats med en otillräcklig kvalitet och behöver därför 
skrotas eller justeras.  

• Operation Y utför mätning på 100 % av de bearbetningsmoment som genomförs i operation 
X. 

Volvo Cars använder en programvara som sparar ner en omfattande mängd data för varje specifik 
detalj. Operation Y är uppkopplad mot denna programvara och sparar ner all mätning som genomförs 
i operationen. Genom programvaran samlas tre veckors mätdata in gällande tre olika varianter 
producerade under denna tidsperiod. Volvo Cars tillhandahåller även specifikt de detaljer som är 
utanför tolerans, både från mätning genomförd i operation X- och Y, för att undersökning kring 
arbetsfelen enklare ska kunna genomföras. Informationen ska ligga till grund för kontroll av en mängd 
olika egenskaper. Initialt kommer följande uppgifter undersökas: 

• Duglighet – Hur presterar de olika maskinerna i jämförelse med varandra? 
• Variantbyte – Hur påverkas dugligheten av ett variantbyte?  
• Arbetsfel – Hur ser styrningen ut inför och efter arbetsfel skett? 
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Uppgifterna som kontrolleras har tagits fram genom brainstorming och bygger på den information som 
kan erhållas från Volvo Cars. Uppgifterna kommer ligga till grund för hur duglighet kan användas ur 
mätfrekvenssynpunkt i beräkningsmodellen. 

5.1.2 Behandling av mätdata 
De insamlade maskindata var från början inte i ett hanterbart utförande och första steg i behandlingen 
blev att skapa en omfattande Excel-fil. I sin färdiga form medförde filen enkelhet i sökning och filtrering 
av specifika önskade värden. Filen delades sedan upp i olika ark baserat på vad de skulle användas till, 
med exempel som variantbyten för de olika varianttyperna i operation X:s olika maskiner. 

I den utsträckning det varit möjligt har 200 detaljer använts för varje uträkning av duglighet. 
Programvaran som har använts för samtliga duglighetsberäkningar är Minitab. Minitab är ett statistiskt 
program som lämpar sig väl för bland annat duglighetsanalyser. Hur duglighet beräknas återfinns i 
kapitel 2.1.4. Beräkningarna som utförs är för CPK, alltså processduglighet. Undergruppernas storlek 
(subgroup size) har valts till 1, baserat på att det inte kan bekräftas att ändringar i maskinerna inte 
genomförts mellan detaljerna. Analyserna som genomförs lever alltså inte upp till vad som krävs för 
en maskinduglighet, se kapitel 2.1.4. För varje detalj finns 87 egenskaper som används för uträkning 
av duglighet. Dessa återfinns i Tabell 2. Exakt vad varje egenskap innefattar specificeras inte, på grund 
av sekretess. 

Tabell 2. Lista över egenskaper som undersökts. 

    Lista över egenskaper som undersökts 
RL1 V Minø   RL4 H Minø   RL5 Ovalitet över 30°    Vevtapp3 M maxø   

RL1 V Maxø   RL4 H Maxø   RL2 Kast till RL1 & RL5    Vevtapp3 H minø   

RL1 M Minø   RL5 V Minø   RL3 Kast till RL1 & RL5    Vevtapp3 H maxø   

RL1 M Maxø   RL5 V Maxø   RL4 Kast till RL1 & RL5    Vevtapp4 V minø   

RL1 H Minø   RL5 M Minø   RL2 Kortkast till RL1 & RL3    Vevtapp4 V maxø   

RL1 H Maxø   RL5 M Maxø   RL3 Kortkast till RL2 & RL4    Vevtapp4 M minø   

RL2 V Minø   RL5 H Minø   RL4 Kortkast till RL3 & RL5    Vevtapp4 M maxø   

RL2 V Maxø   RL5 H Maxø   Vevtapp1 V minø   Vevtapp4 H minø   

RL2 M Minø   RL1 Max-Minø    Vevtapp1 V maxø   Vevtapp4 H maxø   

RL2 M Maxø   RL2 Max-Minø    Vevtapp1 M minø   Vevtapp1 Max-Minø    

RL2 H Minø   RL3 Max-Minø    Vevtapp1 M maxø   Vevtapp2 Max-Minø    

RL2 H Maxø   RL4 Max-Minø    Vevtapp1 H minø   Vevtapp3 Max-Minø    

RL3 V Minø   RL5 Max-Minø    Vevtapp1 H maxø   Vevtapp4 Max-Minø    

RL3 V Maxø   RL1 Ovalitet    Vevtapp2 V minø   Vevtapp1 Ovalitet    

RL3 M Minø   RL2 Ovalitet    Vevtapp2 V maxø   Vevtapp2 Ovalitet    

RL3 M Maxø   RL3 Ovalitet    Vevtapp2 M minø   Vevtapp3 Ovalitet    

RL3 H Minø   RL4 Ovalitet    Vevtapp2 M maxø   Vevtapp4 Ovalitet    

RL3 H Maxø   RL5 Ovalitet    Vevtapp2 H minø   Vevtapp1 Ovalitet över 30°    

RL4 V Minø   RL1 Ovalitet över 30°    Vevtapp2 H maxø   Vevtapp2 Ovalitet över 30°    

RL4 V Maxø   RL2 Ovalitet över 30°    Vevtapp3 V minø   Vevtapp3 Ovalitet över 30°    

RL4 M Minø   RL3 Ovalitet över 30°    Vevtapp3 V maxø   Vevtapp4 Ovalitet över 30°    

RL4 M Maxø   RL4 Ovalitet över 30°    Vevtapp3 M minø    
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För duglighetsberäkning under variantbyte användes 100 detaljer före bytet och 100 efter. 
Beräkningarna jämfördes sedan med uträkningar genomförda på 200 efter varandra producerade 
detaljer av varje varianttyp. Antalet använda detaljer för denna duglighetsberäkning baserades på 
litteratur som återfinns i kapitel 2.1.4, där 50-250 detaljer rekommenderas. 

Måtten på de olika varianterna är i stort sett identiska. Det enda som skiljer modellerna åt är måttet 
för RL med 7 mm. Då toleransvidden är samma, har måtten justerats vid kontroll av variantbyte för att 
möjliggöra undersökning av eventuell påverkan vid variantbyte. Detta har kunnat genomföras utan 
påverkan på dugligheten. 

Data som använts för projektet finns inte bifogat då de ur Volvo Cars perspektiv innehåller 
sekretessbelagd information. 

Under samtliga duglighetsanalyser har högsta CPK, lägsta CPK, medel-CPK, median-CPK och antal 
värden under 1,33 beräknats. Högsta och lägsta CPK har tagits fram för att kunna granska maskinernas 
sämsta respektive bästa egenskap. En problematik som snabbt upptäcktes var svårigheten med att se 
kopplingar enbart kring dessa värden, då duglighetsanalys på de 87 olika egenskaperna endast ger en 
högsta och en lägsta CPK att arbeta med. För att få ytterligare information om förändringar i processen 
inkluderades median, medel och antal värden under 1,33. Medel och median ger i det här fallet en 
antydan om hur samtliga 87 egenskaper påverkats med respektive duglighetsmätning. Medel och 
median möjliggör även jämförelse av deras inbördes värden, för att konstatera huruvida extremvärden 
påverkar dugligheten. Antal värden under 1,33 inkluderas enligt anvisningar från litteraturen, se 
kapitel 2.1.4 för mer information, och Volvo Cars använder värdet som efterfrågat minimum på 
befintlig process. 

5.1.3 Analys av mätdata 
Duglighet 

För att få grundläggande förståelse för hur de parallella maskinerna beter sig har maskinernas 
duglighet beräknats. Det medför att maskinerna enklare kan jämföras inbördes.  

Tabell 3. Maskinernas duglighet. 

Duglighet för de olika maskinerna 
Maskin Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

1 11,606 1,215 3,410 2,640 2 
2 17,162 1,016 2,988 1,922 6 
3 14,186 0,972 3,163 1,954 3 

Som visas i Tabell 3 har maskin 1 bäst förutsättningar för att producera detaljer med rätt kvalitet. 
Detta i och med att dugligheten specificeras av den egenskapen med lägst CPK, enligt kapitel 2.1.3. 
Det ska dock tilläggas att ingen av maskinerna lever upp till en duglighet på 1,33, som efterfrågas av 
både Volvo Cars och litteraturen, kapitel 2.1.4, för befintlig utrustning. Att fortsätta med 
hundraprocentig mätning är alltså att rekommendera, för att säkerställa kvaliteten. Se bilaga 3 för 
sammanställningar av duglighet. Exempel på duglighetsmätning återfinns i Figur 9. 
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Figur 9. Exempel på duglighetsmätning. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte 

Under projektet har två olika varianter använts för att jämföra och analysera hur variantbyte påverkar 
detaljernas kvalitet. De varianter som använts benämns som V1 och V4. Utöver byte mellan de olika 
varianterna (från V1 till V4 och vice versa) har beräkningar genomförts på två kontrollgrupper. Dessa 
grupper har sedan satts i jämförelse med variantbytet för att kontrollera hur byte av variant påverkar 
kvaliteten kontra att fortsätta med samma variant.  

Tabell 4. Jämförelse av dugligheter vid variantbyte. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 1 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 12,508 1,417 3,764 2,958 0 
Skarv V4-1 12,237 1,449 3,615 3,147 0 
Kontroll V1 15,313 1,408 4,151 3,506 0 
Kontroll V4 12,775 0,752 4,094 3,554 8 

Tabell 5. Jämförelse av dugligheter vid variantbyte. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 2 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 17,225 1,462 4,880 4,180 0 
Skarv V4-1 16,578 1,601 5,167 4,168 0 
Kontroll V1 18,738 1,215 4,795 4,499 2 
Kontroll V4 17,669 1,694 5,405 4,192 0 

Tabell 6. Jämförelse av dugligheter vid variantbyte. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 3 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 13,141 1,482 4,414 3,606 0 
Skarv V4-1 14,864 1,715 4,625 4,127 0 
Kontroll V1 15,906 1,542 4,754 3,844 0 
Kontroll V4 12,536 1,449 4,076 3,349 0 
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Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6 visar hur dugligheten påverkas vid variantbyte och innefattar även 
kontrollgrupper som endast innehåller en av varianterna. Samtliga typer av mätningar, skarv och 
kontroll, har haft likvärdiga förutsättningar förutom byte mellan varianter. 

Utöver jämförelse av samtliga 87 egenskaper, har även duglighetstestet brutits ner i mindre delar. 
Anledningen har varit för att ytterligare kunna analysera duglighetsanalyserna och, om möjligt, kunna 
jämföra olika delar av duglighetsanalyserna med varandra. Grupperna med data som valts omfattar 
”RL minø/maxø ” och ”Vevtapp minø/maxø”. Grupperna har bestämts baserat på att samma egenskap 
bearbetas på flera ställen på samma detalj. För att tydliggöra kan det likställas med en detalj med fyra 
hål på rad där alla hål i sig är lika, fast har just olika placering. Fokus har legat på att undersöka hur en 
grupp av egenskaper påverkas av ett variantbyte. Målet är att identifiera huruvida varje 
duglighetsanalys på detaljens olika områden skulle ge samma resultat som dugligheten för detaljens 
samtliga egenskaper. 

Tabell 7. Jämförelse av dugligheter vid variantbyte angående "RL", maskin 1. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 1 (RL) 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 3,537 1,449 2,505 2,490 0 
Skarv V4-1 3,93 1,728 3,011 3,130 0 
Kontroll V1 4,605 1,408 3,448 3,483 0 
Kontroll V4 4,214 2,153 3,510 3,557 0 

Tabell 8. Jämförelse av dugligheter vid variantbyte angående "RL", maskin 2. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 2 (RL) 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 4,815 1,507 3,410 3,510 0 
Skarv V4-1 5,46 1,818 4,249 4,377 0 
Kontroll V1 5,020 1,274 3,278 3,140 1 
Kontroll V4 5,437 1,694 3,830 3,880 0 

Tabell 9. Jämförelse av dugligheter vid variantbyte angående "RL", maskin 3. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 3 (RL) 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 4,771 1,482 3,086 3,008 0 
Skarv V4-1 5,045 1,715 3,532 3,532 0 
Kontroll V1 4,278 1,589 3,301 3,285 0 
Kontroll V4 4,282 1,449 3,106 3,060 0 

Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9 visar hur dugligheten ser ut för de egenskaper specificerade som ”RL 
minø/maxø”. 
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Tabell 10. Jämförelse av dugligheter vid variantbyte angående "Vevtapp", maskin 1. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 1 (Vevtapp) 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 4,788 1,417 2,756 2,296 0 
Skarv V4-1 4,510 1,449 2,855 2,494 0 
Kontroll V1 4,324 1,436 2,496 2,347 0 
Kontroll V4 3,108 0,752 1,742 1,647 8 

Tabell 11. Jämförelse av dugligheter vid variantbyte angående "Vevtapp", maskin 2. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 2 (Vevtapp) 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 5,305 2,078 3,828 3,675 0 
Skarv V4-1 6,351 1,601 4,151 3,928 0 
Kontroll V1 7,187 1,418 4,407 4,873 0 
Kontroll V4 5,708 2,102 3,752 3,600 0 

Tabell 12. Jämförelse av dugligheter vid variantbyte angående "Vevtapp", maskin 3. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 3 (Vevtapp) 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 5,093 2,084 3,240 3,022 0 
Skarv V4-1 5,394 2,050 3,636 3,323 0 
Kontroll V1 6,075 1,577 4,106 4,128 0 
Kontroll V4 4,622 1,575 3,021 3,030 0 

Tabell 10, Tabell 11 och Tabell 12 visar hur dugligheten ser ut för de egenskaper specificerade som 
”Vevtapp minø/maxø”. 

Styrning vid kvalitetsavvikelse 

Från de data som insamlades på Volvo Cars samlades även samtliga kvalitetsavvikelser, även kallat 
arbetsfel, in som skett under tidsperioden för insamlad produktionsdata. Av dessa påvisades en 
specifik del av detaljen mer felbenägen än andra delar. Det blev således den grupp arbetsfel som valdes 
att undersökas. Samtliga av dessa undersöktes i Minitab för att se om några tydliga mönster kunde ses 
inför och kring dessa arbetsfel. Då arbetsfelen undersökts har 20 detaljer före arbetsfel och 20 efter 
använts, alltså totalt 41 detaljer. Antalet detaljer som valdes baserades på att framtagen graf skulle 
vara enkel att analysera och mönster lätt kunna urskiljas. Figur 10 visar ett exempel på resultat som 
erhålls vid uträkning i Minitab. I exemplet används skillnaden mellan ett max-mått och ett min-mått 
där optimalt värde är 0 och övre toleransgräns ligger på 0,008. Som synes finns även UCL och LCL med, 
som är den engelska översättningen för övre- och undre styrgräns. Som nämns i kapitel 2.1.2 används 
styrgränserna för att avgöra om processen är stabil eller ej, alltså om felen baserad på undersökt data 
sker slumpmässigt. Detta omnämns djupare förklarat i kapitel 2.1.1. Figur 10 visar att processen är 
inom styrgränserna när avvikelsen sker.  
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Av samtliga 25 undersökta arbetsfel visade sig 19 av dessa ske på ett sätt det inte går att dra några 
tydliga slutsatser från, eftersom processerna påvisats stabila. 8 av samtliga arbetsfel har skett då 
variantbyte mellan V1 och V4 skett. Felen uppenbarar sig vid byte åt båda håll. Slutsatsen för de 
undersökta arbetsfelen blir således att någon speciell styrning kring arbetsfel inte går att förutse. 

 

Figur 10. Exempel på resultat från styrdiagram i Minitab. 

5.1.4 Slutsatser av mätdata 
Slutsatserna baseras på totalt 9 duglighetsanalyser, som alla återfinns i kapitel 5.1.3. Det framkommer 
tydligt att vissa egenskaper är problematiska i samtliga maskiner. I flertalet av analyserna får samma 
egenskap sämst CPK. På samma sätt är ofta den egenskapen med högst CPK samma i flera av 
maskinerna. Slutsatsen kring detta är att duglighetsanalys av en maskin ofta ger en bra indikation på 
vad som bör fokuseras på vid förbättringsarbete. För ytterligare information, se bilaga 3. 

Vid jämförelse av duglighet vid variantbyte kan ett flertal lärdomar tas. Den egenskapen med högst 
CPK påverkas negativt av ett variantbyte, se Tabell 13. Det är alltså svårare att fortsätta producera med 
samma kvalitet vid ett variantbyte, om man analyserar den egenskap med högst CPK. Hur lägsta 
duglighet påverkas av ett variantbyte är svårt att säga med den informationen som finns tillgänglig. 
Inga direkta samband kan dras och det är därför svårt att förklara hur den lägsta dugligheten påverkas 
vid byte av variant. 

Tabell 13. Förtydligande av högsta CPK samt skillnad på skarv och kontroll. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 1 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 12,508 1,417 3,764 2,958 0 
Skarv V4-1 12,237 1,449 3,615 3,147 0 
Kontroll V1 15,313 1,408 4,151 3,506 0 
Kontroll V4 12,775 0,752 4,094 3,554 8 

Maskin 1 ger en intressant bild kring hur medel- och medianvärde av duglighet påverkas vid 
variantbyte. Maskinen ger en tydlig bild av att dugligheten, sett på alla värden, minskas vid variantbyte. 
Detta trots att inte högsta eller lägsta värdet på dugligheten följer samma mönster. Det visar hur 
dugligheten i stort påverkas av ett variantbyte, vilket påvisas i Tabell 13. Maskin 2 och 3 visar inte 
samma tydliga mönster, vilket skulle kunna innebära att en högre duglighet på maskinen ger ett 
tydligare resultat vid variantbyte. 
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Då analyserna brutits ned till mindre områden har fler mönster exponerats. Vid undersökning av 
duglighet för ”vevtapp” påvisas V1 ha väsentligt högre medel- och medianvärde, se Tabell 14. V1 är en 
högvolymare och V4 är en lågvolymare. Om en variant är hög- eller lågvolymare baseras på årsvolymen 
för respektive variant. I projektets fall står V1 för 60 % medan V4 står för 15 %. Varianter utöver dessa 
förekommer även i flödet, men har inte förekommit i projektets insamlade data. Slutsatsen för det blir 
att en högvolymare produceras med bättre kvalitet i det långa loppet kontra en lågvolymare. Mönstret 
för bättre kvalitet för V1 återfinns även på de andra duglighetsmätningarna, även om det där inte är 
lika tydligt. 

Tabell 14. Förtydligande att V1 och V4 har en skillnad i CPK. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 3 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 13,141 1,482 4,414 3,606 0 
Skarv V4-1 14,864 1,715 4,625 4,127 0 
Kontroll V1 15,906 1,542 4,754 3,844 0 
Kontroll V4 12,536 1,449 4,076 3,349 0 

Vid undersökning av variantbytena finns tydliga mönster för instyrning till ny variant. Vid jämförelse 
av de olika variantskarvarna framkommer det uppenbart att byte från V1 till V4 påverkar dugligheten 
mer negativt, än vice versa, se Tabell 15. En anledning till detta kan vara att instyrningen till V1 
genomförs bättre, då V1 är högvolymare. 

Tabell 15. Förtydligande av skillnad vid olika variantbyte. 

Jämförelse av duglighet vid variantbyte maskin 2 
Typ Högsta CPK Lägsta CPK Medel Median Värden under 1,33 

Skarv V1-4 17,225 1,462 4,880 4,180 0 
Skarv V4-1 16,578 1,601 5,167 4,168 0 
Kontroll V1 18,738 1,215 4,795 4,499 2 
Kontroll V4 17,669 1,694 5,405 4,192 0 

Skillnaden mellan medel- och medianvärdet är större vid kontroll av samtliga egenskaper jämfört med 
de delområden som även analyserats. Duglighetsmätningar med högre högsta CPK har också en större 
skillnad mellan medel- och medianvärde.   

5.2 Intervju 
5.2.1 Bakgrundsidé 
Med de slutsatser som kunde dras från analysering av mätdata blev naturligt nästa steg att genomföra 
intervjuer, för att komplettera och bekräfta dragna slutsatser. Baserat på teori och analysens slutsatser 
togs ett omfattande intervjumaterial fram, som fångar upp ett brett perspektiv på ämnet. Frågorna 
har genererats genom brainstorming följt av feedback från handledare/examinator samt 
kontaktperson på Volvo Cars. 

Intervjuer valdes att genomföras med ett flertal företag för att fånga upp ett än vidare spektra på 
svaren. För att identifiera lämpliga företag för intervjuer bestämdes förutsättningar som företagen 
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behövde leva upp till. Kriterierna bestämdes baserat på projektets huvudområde för att resultaten 
från intervjuerna skulle bli baserade på samma förutsättningar. Företaget bör… 

• … arbeta med bearbetning av produkter. 
• … huvudsakligen arbeta med skärande bearbetning i metall. 
• … ha stora produktionsserier.  

Tanken med intervjuerna var att få en generellt bättre inblick i hur arbetet med mätfrekvens fungerar 
i dagsläget. Arbete med mätfrekvenser baseras mycket på erfarenhet, vilket gjorde att fokus på 
intervjuerna innebar att få till sig den kunskap som finns på företagen. Intervjun har, förutom frågor 
om arbetet runt mätfrekvens, tagit upp relaterade frågor som till exempel arbetet med duglighet. 
Frågorna återfinns bifogade i bilaga 1.  

Företagen som deltagit i intervjun kommer vara anonyma. Anledningen till detta är för att säkerställa 
att ingen sekretessbelagd information om något företag kommer ut. Personerna som intervjuas 
specificeras enbart med vilken post de har på sitt företag. Samtliga intervjuer återfinns transkriberade 
i bilaga 2. 

Resultatet av intervjuerna kommer bli att få en bredare bas att stå på gällande vad för variabler som 
påverkar mätfrekvensen. Intervjuerna kommer sedan analyseras och brytas ned för att endast behålla 
den information som är viktig för projektet. Sammanställning av dessa kommer ske och analyseras i 
enlighet med att få reda på vardera variabelns påverkan. 

5.2.2 Slutsatser av genomförda intervjuer 
Efter analysering av genomförda intervjuer har följande slutsatser dragits: 

• Mätfrekvensen finns i åtanke tidigt i processen vid nyanskaffning. Den undersöks främst ur ett 
mantidsperspektiv. 

• Mätfrekvensen kan vid nyanskaffning vara en avgörande faktor om två maskiner med i övrigt 
samma egenskaper jämförs. Mätfrekvensen anses alltså inte högt prioriterad. 

• Den dokumenterade fakta som används vid fastställande av mätfrekvens sker ofta retroaktivt 
i form av kvalitetsbrister. Duglighet och erfarenhetsbaserade bedömningar är i dagsläget det 
vanligaste sättet att sätta mätfrekvensen. 

• Framtagningen av mätfrekvens sker inte utefter en standard, utan bygger snarare på 
individsmässig bedömning. 

• Liknande utrustningar används när mätfrekvensen ska fastställas. Kopiering kan ske rakt av 
och lärdomar från liknande utrustningar tas i beaktande.  

• Överflödig mätning sker ofta eftersom egenskapen som kräver mest mätning oftast styr 
mätfrekvensen. Det är besvärligt att ha olika frekvenser i samma utrustning. 

• Det är viktigt att ha i åtanke antalet detaljer som kan behöva spärras om fel påvisats från 
mätning. 

• Förbättring av mätfrekvenser jobbas med i låg grad och när det väl görs är det ofta triggat av 
en mantidsanalys. 

• Det är delade meningar gällande om det ska ske tätare mätningar ju närmare operationen är 
kund. 
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• Var i livscykeln utrustningen befinner sig har ingen större påverkan på mätfrekvensen, utan 
det är dugligheten som styr. 

• Krav från kund är att detaljen är inom tolerans. 

5.3 Vilka variabler påverkar mätfrekvensen? 
Med den information som framtagits under projektets gång har ytterligare brainstormings genomförts 
för att ytterligare undersöka faktorer som spelar in. Informationen bygger på intervjuer, den teoretiska 
referensramen, granskning av tidigare genomförda arbeten och data från Volvo Cars. Under 
brainstormingen har ett flertal olika variabler diskuterats, men begränsning har gjorts till två 
huvudområden; duglighet och kvalitetskostnader. 

Dugligheten är en omfattande parameter vilket gör att många variabler innefattas i det. Inom duglighet 
har följande faktorer identifierats: 

• Verktygsförslitning och Verktygsmaterial 
o Resonemanget bygger på parametern ”maskin” som står för ett av M:en i 6 M (Nielsen, 

2017b). Det stöds även av Ding och Zhengjias (2011) arbete de genomfört med mål att 
skapa bättre uppfattning om när verktyg bör bytas. Även Corneliusson och Källgren 
(2004) stödjer detta med deras arbete om optimering av verktygsbyte. Slutligen kan 
även arbetet som omfattar temperaturmätning på verktyg, av Li et al. (2006), 
inkluderas som stöd. 

• Detaljmaterial 
o Den parameter som innefattas ur de 6 M:en för detaljmaterial är ”material” (Nielsen, 

2017b). Skärteknik (1989) nämner att detaljens material påverkar verktygets 
förslitning. 

• Termodynamiska egenskaper 
o Kopplat till de 6 M:en hamnar termodynamiska egenskaper under både ”material” och 

”miljö” (Nielsen, 2017b). Matti och Shamanis (2016) arbete om temperatur och 
temperaturskillnader har gett insikt i hur termodynamiska egenskaper påverkar 
materialet.  

• Felintensitet 
o Resonemanget kring denna faktor bygger på hur ofta en detalj behöver mätas 

(Hagberg & Henriksson, 2010). Det baseras även på genomförd intervjustudie där det 
konstateras att mätning sker oftare än vad som behövs. Kopplingar dras även till 
determinanta och stokastiska fel som kan inträffa (Johansson, 1997). 

• Vibrationer 
o Faktorn baseras på den teoretiska del gällande vibrationer där Skärteknik (1989) tar 

upp dess påverkan på kvaliteten. Även Ding och Zhengjia (2011) nämner vibrationer 
som en parameter att arbeta med vid övervakning av verktyg. 

• Processtabilitet 
o Bergman & Klefsjö (2002) går grundligt igenom denna faktor och avvikelsers inverkan 

på processen i relation till styrgränser och toleransgränser.  

Dessa faktorer kommer individuellt påverka mätfrekvensen, men går att inkludera under duglighet.  
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Under kvalitetkostnad inkluderas ett flertal olika variabler. En stor faktor är kvalitetsbristkostnader, 
som återfinns grundligare förklarat i kapitel 2.6.6, vilket inkluderar: 

• Interna felkostnader 
• Externa felkostnader 
• Kontrollkostnader 
• Förebyggande kostnader 

Utöver dessa parametrar har också följande faktorer inkluderats: 

• Placering av utrustning  
• Batchstorlekar 
• Mätmetod 

Dessa faktorer kommer alla ha en ekonomisk inverkan på produktion som ska sättas i relation till 
dugligheten. 
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5.4 Kvalitetskostnader 
5.4.1 Data från Volvo Cars 
För att driva arbetet vidare behöver kvalitetskostnaderna undersökas för att få en bättre inblick i hur 
de ser ut på Volvo Cars. Problematiken som finns runt detta är att Volvo Cars inte har mycket 
information om ämnet och att den information som finns till stor del är sekretessbelagd. Det gör det 
svårt att grundligt analysera parametrarna kring kvalitetskostnaderna. De data som tillhandahållits är 
följande: 

• Ämnesvärdet är 0,6 och slutvärdet är 1,0 – Skulle detaljen kosta 1000 kr som färdig produkt 
skulle råmaterialets kostnad alltså vara 600 kr. 

• I den aktuella produktionslinan finns 23 operationer och värdet ökar efterhand. 
• Värdeökningen i produktionslinan kan (något förenklat) beräknas som 1/23. 

5.4.2 Slutsatser av kvalitetskostnader 
De data som erhållits från Volvo Cars rörande kvalitetskostnaderna är, som tidigare nämnts, väldigt 
begränsade. De värden som tagits emot är dock fortfarande möjliga att applicera på modellen för att 
få en överblick på hur kvalitetskostnader kan påverka mätfrekvensen. Ytterligare diskussion om vilka 
parametrar som vore önskvärda och hur Volvo Cars kan fortsätta arbetet med att kontrollera 
kostnaderna i kvalitetsarbetet finns i kapitel 7, Diskussion. 

5.5 Modell 
5.5.1 Uppbyggnad 
Uppbyggnaden har genomförts i Excel, då det är ett enkelt program att arbeta i. Corneliusson & 
Källgren (2004) stödjer detta. De variabler som används i modellen är följande: 

• Kvalitet 
o Duglighet 
o Procentuell fördelning av aktuell variant (%) 

• Kvalitetskostnader 
o Antal operationer i flödet och placering av aktuell operation 
o Kostnad för råämne 
o Allvarlighetsgrad av kvalitetsbrist 
o Skrotkostnad 

Modellen har byggts upp som ett enkelt exempel på hur arbetet med mätfrekvenser skulle kunna se 
ut. På grund av bristande information kring kostnader rörande bland annat kvaliteten kommer 
modellen inte kunna användas fullt ut. Figur 11 visar en överblick på hur modellen ser ut. 
Programkoden återfinns i bilaga 4. 
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Figur 11. Överblick på framtagen modell. 

5.5.2 Sammankoppling 
Tidigare erhållen kunskap har legat till grund för konstruktionen av modellen. Erfarenhet gällande hur 
låg- och högvolymare påverkar dugligheten har inkluderats i modellen. Även den information 
angående kvalitetskostnader som erhållits från Volvo Cars har nyttjats, för att få en inblick i hur 
kvaliteten påverkar mätfrekvensen. Modellens variabler och hur de används förklaras enligt följande: 

• ”Duglighet (CPK)”: 
o Dugligheten sätts baserat på den aktuella egenskapen som undersöks. Dugligheten 

har genom projektets gång varit den stora variabel som undersökts för just 
mätfrekvenser. Pilarna används för att med enkelhet kunna förändra 
duglighetsvärdet. Värdet används genom olika spann där olika värden påverkar 
uträkningen av stickprovsfrekvensen olika mycket. Duglighet under 1,33 genererar 
automatiskt stickprovsfrekvens på 1, då maskinen inte är duglig.  

• ”Antal operationer i flödet” och ”Placering av operation”: 
o Dessa två variabler används vid uträkning av skrotkostnaden för aktuell operation. 

Placeringen ger den procentuella del tillfört värde till produkten och således dess 
”aktuella” värde. Variablerna är baserade på information från Volvo Cars gällande 
värdeökningen i processen. 
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• ”Kostnad för råämne” och ”Råmaterialvärde/Slutvärde (%)”: 
o Även dessa variabler används vid uträkning av skrotkostnad. Kostnaden för råämnet 

blir det värde som skrotkostnaden minst kan bli, eftersom det är en fast kostnad. 
Råämneskostnaden dividerat med slutvärdet ger en procentsats där förhållandet blir 
en del i uträkningen av skrotkostnaden. 

• ”Har variantbyte skett inom de 100 senaste detaljerna?”: 
o Som påvisats i duglighetsanalyserna påverkas dugligheten negativt vid variantbyte. 

100 detaljer har valts baserat på att det är antalet som använts åt varje riktning vid 
uträkning av duglighet vid variantbyte. 

• ”Hög- eller lågvolymare?”: 
o Som tidigare konstaterats vid analysering av duglighet har högvolymare högre 

duglighet, jämfört med lågvolymare. Lågvolymare i modellen medför att mätning sker 
oftare, under förutsättning att ett variantbyte har skett inom de 100 senaste 
detaljerna.  

• ”Allvarlighetsgrad av kvalitetsbrist”: 
o Variabeln bygger på vad konsekvenserna blir om en eventuell brist i kvaliteten förs 

vidare i flödet. Den bygger på en riskbedömning där 1 är låga konsekvenser och 5 är 
väldigt höga konsekvenser. Boroiu et al. (2015) påvisar att riskbedömning med en 5-
gradig skala lämpligen används. 

• ”Skrotkostnad”: 
o Resultatet av produktens värde i aktuell operation, om kvalitetsbrist skulle 

förekomma. Variabeln används även vid uträkning av stickprovsfrekvensen.  

Modellens fokus har varit på att den ska vara enkel att använda och ge en överblick för hur en framtida 
modell skulle kunna se ut. Om användaren inte vet hur variablerna ska definieras, finns en knapp märkt 
med ”?” kopplad till varje variabel som ger en tydligare förklaring. När samtliga värden fyllts i beräknas 
stickprovsfrekvensen genom att trycka på knappen ”beräkna”. 

Hur mycket respektive variabel i modellen påverkar har skett genom uppskattningar, då 
allvarlighetsgraden i variablerna inte kunnat fås bekräftade. Vidare diskussion om värdena återfinns i 
kapitel 7. 

5.5.3 Tillämpning 
Den modell som har tagits fram har applicerats på operation X, alltså den operation som varit aktuell 
för duglighetsanalyserna. Med den information som finns tillgänglig har värdena satts in för att få fram 
en rekommenderad mätfrekvens. Värdet 1,45 är duglighetsvärdet på ”Kontroll V4” vid variantbyte i 
maskin 3. Maskinen som undersöks är på placering 10 av totalt 23 operationer i flödet. Kostnaden för 
råämnet är fiktivt men den procentuella värdeökningen är samma som den som Volvo Cars deklarerat. 
I testet som visas i Figur 12 ger beräkningen i modellen en stickprovsfrekvens på 62.  
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Figur 12. Tillämpning av modellen på operation X. 
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6 Resultat 
Tidigt i projektet erhölls en stor mängd data från Volvo Cars, för att genom bland annat 
duglighetsmätningar få fram mönster i hur kvaliteten påverkas över tid. Volvo Cars har även delat med 
sig av de kvalitetsavvikelser som har uppkommit under samma tidsperiod. Resultatet av analyserna 
gav förståelse inom följande områden: 

• Samma egenskaper på olika maskiner ger liknande utfall gällande duglighet: 
o Maskinerna är inköpta vid samma tillfälle och är likvärdiga. Resultatet i sig kanske inte 

är oväntat, men ger ändå förståelse för att likvärdiga maskiner också producerar med 
likvärdig kvalitet. Fördelarna som uppkommer med det är att det skulle kunna räcka 
att undersöka en maskin där parallella maskiner förekommer och ändå kunna bygga 
antaganden på hur förbättringar kan ske i de övriga maskinerna.  

• Median- och medelvärde påverkas negativt av variantbyte: 
o Det konstaterades ganska tidigt att resultatet av duglighetsanalyserna skulle vara 

missvisande om enbart det högsta respektive lägsta värdet på CPK skulle presenteras, 
då enbart ett begränsat antal duglighetsanalyser har genomförts. Median- och 
medelvärde kändes rätt att inkludera för att få en bättre överblick för hur kvaliteten 
påverkas. Att variantbytet påverkar dugligheten negativt påvisar en otillräcklighet i 
processen vid bytet. Det skulle också kunna visa på hur styrningen från operatörerna 
behöver förbättras vid ett variantbyte.  

• Svårare med variantbyte från V1-V4 än V4-V1: 
o Olika variantbyten påverkar dugligheten olika. Undersöks median- och 

medeldugligheten på variantbytena finns det en klar skillnad på hur dugligheten 
påverkas. 

• V1 har högre duglighet än V4: 
o V1, som är en högvolymare, har en högre duglighet än V4, som är en lågvolymare. De 

faktorer som har undersökts här är medel och median på dugligheten. Den slutsats 
som dras av detta är att högvolymare har en större möjlighet från operatören att 
ställas in och styras mot målvärdet jämfört med en lågvolymare. En annan slutsats 
kring skillnaden är kopplingen till variantbytena. Det visar ganska tydligt att just 
lågvolymarna är mer problematiska än högvolymarna. 

Intervjuerna som genomförts har gett en inblick i hur arbete kring mätfrekvens sker på olika företag. 
De viktigaste slutsatserna som kunnat dras är: 

• Mätfrekvenser arbetas med retroaktivt, snarare än proaktivt. 
• Duglighet är i dagsläget vanligast att använda vid arbete med mätfrekvenser. 
• Arbete med mätfrekvenser sker inte standardiserat. 
• Förbättring av mätfrekvenser jobbas med i låg grad och när det väl görs är det ofta 

triggat av en mantidsanalys. 

Efterforskningarna som gjorts under projektets gång har påvisat att de faktorer som påverkar 
mätfrekvensen kunnat delas in i två huvudområden; duglighet och kvalitetsbristkostnader. Även om 
dessa områden är omfattande, är det möjligt att få in de påverkande faktorerna inom dessa två 
huvudområden. Informationen som erhållits har senare använts i modellen. 
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Modellen som tagits fram gav en inblick i hur en framtida, mer komplicerad och korrekt modell, kan se 
ut. Modellen skapades som ett exempel för att se hur den lärdom som fåtts under projektets kunnat 
tillämpas i verkligheten. Modellen som sådan finns även för att lättare kunna diskutera det framtida 
arbetet inom området och vilka delar som fortsatt arbete behövs inom. 
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7 Diskussion 
Examensarbetet efterfrågades av Volvo Cars och redan i tidigt skede såg arbetet intressant ut. Behovet 
av mer faktabaserat arbete med mätfrekvenser, än det som sker idag, kändes viktigt för att ha en 
konkurrenskraftig produktion. Den initiala uppfattningen var att det fanns stora möjligheter till 
kostnadsbesparing vid mer faktabaserad definiering av mätfrekvenser. 

Även om inte Volvo Cars hade full koll på hur mätfrekvenser skulle sättas på ett lämpligt sätt borde väl 
andra företag ha det? Tidigt i projektet stod det klart att tidigare arbeten inom detta område var få till 
antalet och svåra att hitta. Givetvis kan fel söktermer ha använts, men genom den research som gjorts 
har inte något arbete som direkt omfattar projektets frågor kunnat hittas. Vissa arbeten tar upp 
mätfrekvenser, men behandlar inte direkt frågan om vilka variabler som bör has i beaktande vid 
definiering av mätfrekvenser. Anledningen till att sakkännedom inom just mätfrekvenser är begränsad 
beror nog i många avseenden på bortprioritering. Vid inköp av ny maskin prioriteras med största 
sannolikhet arbete med maskinens funktioner och kvalitet högre än bland annat mätfrekvenser. 

Initialt skulle fokus på arbetet ligga i att ta fram en modell för att beräkna stickprovsfrekvensen. Dock 
tog det inte lång tid innan det stod klart att arbetet i det fallet skulle bli väldigt omfattande. Istället 
bestämdes att fokus skulle ligga på att undersöka vilka variabler som påverkar och på vilket sätt. 
Modellen som togs fram i projektet skulle istället användas som ett exempel på hur de data som tagits 
fram skulle kunna användas i praktiken. 

Även om en hel del slutsatser kunnat dras kring data som erhållits av Volvo Cars, bör ännu större 
möjligheter finnas till att arbeta vidare med den. De delar som analyserats i rapporten bör enbart vara 
en mindre del av vad som går att göra med den, baserat på den mängd data som finns tillgänglig. Mer 
tid och ytterligare analysering av möjligheterna skulle med stor sannolikhet bidragit till ett mer 
omfattande resultat. Det som kan tyckas konstigt i de här delarna är dock hur lite Volvo Cars använder 
data som finns tillgängligt. En anledning till det kan vara att information om tillgänglig data inte når ut 
till personal som berörs av den. 

Information angående kvalitetskostnaderna från Volvo Cars var ganska begränsade. Den information 
som mottagits från Volvo Cars menar att det i grunden finns dåligt med dokumenterad data inom 
området för kvalitetskostnader. Fokus på att identifiera hur kvalitetkostnaderna påverkas är 
begränsad, både av var bristen sker och hur den påverkar kund. De delar som Volvo Cars borde 
fokusera på för att ytterligare driva frågan med mätfrekvenser är: 

• Skrotkostnader: 
o Vilka kostnader finns för skrot i olika delar i produktionslinan? 
o Hur mycket påverkas detaljen för varje operation den passerat? 

• Externa kvalitetskostnader: 
o Vilka materiella kostnader finns associerade med att bristande kvalitet når kund? 
o Hur kan de psykologiska faktorerna appliceras, såsom kundnöjdhet och rykte? 

• Justeringskostnader: 
o Hur ser kostnaderna ut för justering av respektive egenskap? 
o Överskrider detaljens justeringskostnad skrotkostnaden? 
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Efter att ha analyserat produktionsdata och kvalitetsdata från Volvo Cars genomfördes intervjuer. 
Intervjuernas mål var att kartlägga hur arbetet med duglighet ser ut och vilka variabler företag tar i 
beaktande i dagsläget. Det hade varit önskvärt att få till fler intervjuer än vad det blev, men ett problem 
som dök upp var att de industrier som mötte de krav som ställdes var ganska få. Intervjuer med fler 
företag hade gett en än djupare inblick gällande arbete med mätfrekvenser på företag. Resultatet av 
intervjuerna gav god förståelse för hur arbetet sker idag. Det faktum att andra företag heller inte hade 
ett bra sätt att styra mätfrekvenserna var förvånande. Är anledningen till bristfälligt med arbeten inom 
området helt enkelt att ingen på djupet undersökt mätfrekvenser? Eller har helt enkelt fel söktermer 
använts? 

De områden som behöver ytterligare utforskas för att etablera en mer komplett modell är följande: 

• De skrotkostnader, externa kvalitetskostnaderna samt justeringskostnaderna som tidigare 
nämnts. 

• Ytterligare arbeta vidare med att studera effekten av variantbyte samt typ av variant 
• Möjligheten att bättre göra riskbedömningar angående kvalitetsarbetet. 
• Granska vad för mätmetod som används på specifik operation. 
• Avgöra batchens storlek för att säkerställa att mätning verkligen genomförs även om batchen 

är liten. 

En framtida variant av modellen kommer med största sannolikhet behöva vara dynamisk. I och med 
att dugligheten med stor sannolikhet förändras över tid och att faktorer som till exempel variantbyte 
och varianttyp har inverkan, behöver uppdatering av mätfrekvenser ske kontinuerligt. Det här skulle 
praktiskt kunna innebära att operatören mäter 1/50 vid variantbyte, vilket sedan med tiden förändras 
till exempelvis 1/75 tills dugligheten återgått till det normala. Förändringar skulle rent praktiskt kunna 
ske på skiftbasis. 

Arbetet i sig har varit väldigt svårt att från början definiera precis vad som skulle göras. Då inga tidigare 
arbeten hittats specifikt inom området fanns det ingen bas att utgå från. Detta ledde till att arbetet 
med projektet togs ett steg i taget, vilket gjorde planeringen besvärlig. Det är också anledningen till att 
brainstorming har använts frekvent, för att efterhand diskutera resultatet i steget och undersöka hur 
arbetet kunnat fortlöpa. 
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8 Slutsats och framtida arbete 

8.1 Slutsatser 
Det genomförs i dagsläget inte mycket arbete kring just mätfrekvenser på Volvo Cars. Mätfrekvensen 
sätts vanligtvis vid inköp av maskin och det arbete som genomförs kring mätfrekvensen sker vanligtvis 
retroaktivt. Arbetet triggas då kvalitetsbristkostnader uppstått och mätfrekvensen förändras i de fall 
till att mätning sker mer frekvent. Eftersom många av mätningarna som genomförs inte medför någon 
förändring av processen, är det möjligt att det finns tid och pengar att spara inom området. 

Arbetet har gett en djupare inblick inom området stickprovsfrekvenser, som inte mycket arbete 
genomförs inom. Det har upptäckts både vid genomförda intervjuer och då tidigare genomförda 
arbeten undersökts. Arbetsgången för projektet har varit svår att förutse och har justerats utmed 
projektets framfart. 

Genom fakta som insamlats under projektets gång och i resultatet som genererats från intervjuerna, 
konstateras projektets syfte och mål som uppfyllda. Följande text innefattar projektets olika mål, ihop 
med en förklarade text för hur målen konstateras avklarade. 

Identifiera vad för variabler som behövs vid utveckling av beräkningsmodell för 
uträkning av stickprovsfrekvens. 

Identifieringen av vilka variabler som ska användas bygger mycket på intervjuerna som genomförts. 
Viktiga slutsatser som dragits kring dessa är: 

• Den dokumenterade fakta som används vid fastställande av mätfrekvens sker ofta retroaktivt 
i form av kvalitetsbrister. Duglighet och erfarenhetsbaserade bedömningar är i dagsläget det 
vanligaste sättet att sätta mätfrekvensen. 

• Mätfrekvenser arbetas med retroaktivt, snarare än proaktivt. 
• Duglighet är i dagsläget vanligast att använda vid arbete med mätfrekvenser. 
• Det är viktigt att ha i åtanke antalet detaljer som kan behöva spärras om fel påvisats från 

mätning. 
• Det är delade meningar gällande om det ska ske tätare mätningar ju närmare operationen är 

kund. 
• Var i livscykeln utrustningen befinner sig har ingen större påverkan på mätfrekvensen, utan 

det är dugligheten som styr. 

Utöver analysen från intervjuerna bygger resonemanget, gällande vilka variabler som påverkar 
stickprovsfrekvensen, på den teoretiska referensramen. Områdena som har undersökts i den 
teoretiska referensramen bygger på analys av brainstormingar, där olika faktorer som påverkar har 
diskuterats och undersökts. 

Skapa, alternativt använda befintlig, beräkningsmodell för avgränsat område baserad på 
framtagen data och berörda variabler. 

Inget arbete relaterat specifikt till projektets område hittades, vilket medförde att modellen fick skapas 
helt från början med endast begränsad input från tidigare arbeten. 
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Uppbyggnaden av modellen baserades på följande variabler: 

• Kvalitet 
o Duglighet 
o Procentuell fördelning av aktuell variant (%) 

• Kvalitetskostnader 
o Antal operationer i flödet och placering av aktuell operation 
o Kostnad för råämne 
o Allvarlighetsgrad av kvalitetsbrist 
o Skrotkostnad 

Hur mycket respektive variabel i modellen påverkar har skett genom uppskattningar, då 
allvarlighetsgraden i variablerna inte kunnat fås bekräftade. Mycket av detta beror på begränsad 
information gällande kvalitetskostnader från Volvo Cars. 

Testa framtagen modell med de data och variabler som är tillgängliga.  

Modellen har testats i den mån det varit möjligt på operation X, vilket har varit en av de operationer 
som varit aktuella för projektet. Värdena som använts baseras på bekräftad data i projektet, 
information från Volvo Cars och uppskattningar. Tillämpningen av modellen ser ut enligt följande: 

 

Figur 13. Tillämpning av modellen på operation X. 

Med de data som använts i detta fall genererades en stickprovsfrekvens på 62. 
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8.2 Framtida arbete 
Datahantering 

Trots att Volvo Cars samlar in stora mängder data, som kan användas för förbättringar inom 
produktionen, används den inte i sin fulla utsträckning. Personer vi haft kontakt med var delvis 
ovetandes om mängden data som faktiskt samlas in. De produktionsdata som i detta projekt granskats 
kan inte användas i den mjukvarumiljö den samlas in i. Fler mjukvaror bör ses över för att se om någon 
mer användarvänlig finns idag och som är mer dynamisk och kan användas mer aktivt. 

Modell 

Modellen som den är idag är fungerande men relativt obrukbar. Den är bara ett grovt koncept och är 
främst till för att framhäva de parametrar som bör finnas med i den. Vidareutveckling av denna innebär 
att se över kopplingarna mellan de olika parametrarna och egenskaperna som innefattas av modellen. 
Modellen är idag statisk och räknar endast på en egenskap. Önskvärt är att den blir dynamisk och 
integreras i maskiner, för att kontinuerligt uppdatera mätfrekvensen baserat på hur processen 
förändras. Många av värdena i modellen är dessutom uppskattningar enbart använda för att få en 
modell som fungerar och faktiskt ger ett värde. 

Intervjuer 

Företagen som valdes ut för intervjuerna gav en stadig bas att stå på inför efterföljande arbete. Fler 
företag bör dock intervjuas, för att få en större förståelse för hur företag behandlar frågan angående 
mätfrekvenser. Företag inom andra branscher vore också intressant, för att även fånga upp hur dessa 
företag arbetar med mätfrekvenser. 

Duglighetsanalyser 

Duglighetsanalyserna har genomförts med bas från teorier och litteraturer. För arbetsfelen upptäcktes 
tyvärr inga tydliga mönster för tidperiodens data. För att konstatera om det överhuvudtaget finns 
några mönster kring arbetsfelen, borde data ur ett längre perspektiv undersökas. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
1. Hur tidigt i processen tas mätfrekvensen i beaktande?  
2. Kan mätfrekvensen vara avgörande vid inköp av utrustning? 
3. Baserar ni besluten på någon som helst dokumenterad fakta? 
4. Har leverantören någon input på mätfrekvensen? 
5. Arbetar alla inom mätteknisk beredning på samma sätt vid framtagning av stickprovsfrekvens? 
6. Baserar ni frekvensen på liknande utrustningar? 
7. Påverkas kontrollmätningarna om olika bearbetningsmoment i samma utrustning kräver olika 

mätfrekvenser? 
8. Tas mätfrekvens i beaktande vid balansering av operationer? 
9. Har kvalitetsbristkostnaderna inverkan på mätfrekvensen? 
10. Genomförs något förbättringsarbete gällande mätfrekvenser? 

a. Om ja, vad triggar förbättringsarbetet? 
11. Sker uppföljning av duglighet? 
12. Hur påverkar placeringen av operationen, i förhållande till färdigvarulager/kund, 

mätfrekvensen? 
13. Hur skiljer sig tillfälliga förändringar av mätfrekvens från mer permanenta och hur avgör ni vad 

som är vad? 
14. Skiljer sig mätfrekvensen under utrustningens livslängd? 
15. Hur ser ni på kunder?  

a. Är nästa steg i processen kund?  
b. Nästa produktionsavsnitt? 
c. Slutkund? 

16. Vilken kvalitet krävs av kunderna (AQL)? 
17. Utöver det som tidigare nämnts, finns det några ytterligare faktorer som spelar in då 

mätfrekvens sätts? 
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Bilaga 2 – Genomförda intervjuer 

Intervju 1: Person som arbetar med mätteknisk beredning 
1. Hur tidigt i processen tas mätfrekvensen i beaktande?  

Svar: Normalt sett ganska tidigt, åtminstone så man har ett första upplägg. Man gör en mätplan i 
initialfasen. Mest vad för typ av mätning som blir en initial plan. Produktionsteknik (PT) efterfrågar så 
att den kan göra en preliminär mantidsanalys. Man ser vad som kan mätas i line och vad som kan 
hamna i mätrum. Tar ställning om verktyg behövs i line redan vid val av maskinutrustning. Man har 
gauge-plan där man dokumenterar vad för typ av mätning, frekvenser och vad för verktyg.  

2. Kan mätfrekvensen vara avgörande vid inköp av utrustning? 

Svar: Kostnaden för utrustning styr främst, sen sätts frekvensen efter det. Det har tagits fram underlag 
med 4 kategorier där kategori 1 är bäst. 1: mätbehovet elimineras. 2: kontroll sker nära processen. 
Sämst är väldigt tidskrävande mätning (ex. mätrum). 

3. Baserar ni besluten på någon som helst dokumenterad fakta? 

Svar: Väldigt sällan. Förr styrde dugligheten mätfrekvensen. Stora bekymmer innebär mätning oftare. 
Problem som kommer tillbaka från kund påverkar givetvis mätfrekvensen och även stora mängder 
kassationer i line. 

4. Har leverantören någon input på mätfrekvensen? 

Svar: Lite osäker. Men tror inte de har så stor input gällande det. 

5. Arbetar alla inom mätteknisk beredning på samma sätt vid framtagning av stickprovsfrekvens? 

Svar: Olika tänk. Beroende på erfarenhet och vad för produkt. Vevaxel har upplägg med 100 % mätning 
i slutet är ett tänk. Cylinderblock har ingen ”målvakt”. Vevaxel har lite tätare mätning i slutet jämfört 
med början. 

6. Baserar ni frekvensen på liknande utrustningar? 

Svar: Det gör vi, ja. Kopiering sker rakt av och sedan undersöks skillnaderna och justeringar görs. Men 
det är inte säkert att det som kopierats är bra. Man utgår dock från att det varit bra. 

7. Påverkas kontrollmätningarna om olika bearbetningsmoment i samma utrustning kräver olika 
mätfrekvenser? 

Svar: Den sämsta egenskapen styr frekvensen. Vi försöker att alltid hålla samma frekvens. Förr när 
bemanningssituationen såg annorlunda ut kunde det vara två olika frekvenser i samma operation, låt 
säga 25 och 50, då gick det att hålla reda på att den ena mätningen skedde dubbelt så ofta som den 
andra. 

8. Tas mätfrekvens i beaktande vid balansering av operationer? 

Svar: Troligtvis gör den det.  

9. Har kvalitetsbristkostnaderna inverkan på mätfrekvensen? 
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Svar: Det skulle jag tro. Kvaliteten uppföljs i regel månadsvis och ser man då att kostnaderna sticker 
iväg kan det ju vara bra att rota i det. Baserat på det kan frekvensen ändras lång-eller kortsiktigt.  

10. Genomförs något förbättringsarbete gällande mätfrekvenser? 

Svar: Inte i så stor grad. Det är nog väldigt individberoende. Finns ingen systematik till det. 

a. Om ja, vad triggar förbättringsarbetet? 

Svar: Kvalitetskostnaderna.  

11. Sker uppföljning av duglighet? 

Svar: Ja, det görs på lite olika sätt. QUDAS används. Mer uppkopplade data dels från 
koordinatmätmaskin i line, slutmätmaskin. Några OP är automatiserade där viktiga mått används för 
statistik. Det går mer åt SPU, Statistisk ProcessUppföljning.  

12. Hur påverkar placeringen av operationen, i förhållande till färdigvarulager/kund, 
mätfrekvensen? 

Svar: Operationer senare i processen mäts oftare för att i möjligaste mån säkerställa att felaktiga 
produkter inte kommer in i lager. Att hålla kunden skadeslös är prio 1.  

13. Hur skiljer sig tillfälliga förändringar av mätfrekvens från mer permanenta och hur avgör ni vad 
som är vad? 

Svar: I samband med problem används TTPA (Tillstånd om Tillfällig ProcessAvvikelse). Används för att 
frångå standardiserade upplägg. Om tätare frekvenser ska köras en månad, för att sedan utvärdera om 
den ska vara kvar eller ej. Kontrollinstruktionen ändras inte om frekvensen inte visar sig vara 
problemet. Operatörer har inte rätt att mäta mer sällan, men de får mäta oftare. Kan bero på väldigt 
temporärara avvikelser, exempelvis vid uppsättning av fräs.  

14. Skiljer sig mätfrekvensen under utrustningens livslängd? 

Svar: Det kan den göra. I drömfabriken underhålls maskiner så de alltid har samma status. I slutskedet 
av processer används gärna kortsiktiga lagningar för att få allt att hålla ihop tills rivning ska ske. 
Silvertejps-lagning och mätning oftare. Önskvärt att ha mätning i form av badkarskurvan. I inkört läge 
tänks det inte på så mycket.  

15. Hur ser ni på kunder? 

Svar: Nästa produktionsavsnitt, snarare än nästa operation i processen. 

16. Vilken kvalitet krävs av kunderna (AQL)? 

Svar: Begreppet känns ej igen. Inom tolerans. Avvikelser är önskvärt att de förs med produkten. 

17. Utöver det som tidigare nämnts, finns det några ytterligare faktorer som spelar in då 
mätfrekvens sätts? 

Svar: Logistik, lagret. Genomloppstid – Hur långt har vi i tid till kund. Duglighet. 
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Intervju 2: Person som arbetar som processansvarig inom mätteknik 
1. Hur tidigt i processen tas mätfrekvensen i beaktande?  

Svar: I projektprocessen tas den i beaktande tidigt, även om det sker för dåligt. Jag tycker att det borde 
vara fokus på det vid simulering. Man skulle också behöva titta på processer vi har för att identifiera 
var problemen finns. Det borde vara möjligt att ha olika frekvenser i olika delar i flödet, beroende på 
hur nära kunden operationen är. Vi pratar tidigt om mätfrekvenser, men vi sätter de inte tidigt. 

2. Kan mätfrekvensen vara avgörande vid inköp av utrustning? 

Svar: Skulle det kunna vara, även om jag inte har något exempel. Det är inte en av de viktigare 
faktorerna. 

3. Baserar ni besluten på någon som helst dokumenterad fakta? 

Svar: För lite, även om vi har en del fakta vi skulle kunna jobba med. Annars bygger det mycket på om 
det hänt något. 

4. Har leverantören någon input på mätfrekvensen? 

Svar: Nej. 

5. Arbetar alla inom mätteknisk beredning på samma sätt vid framtagning av stickprovsfrekvens? 

Svar: Nej. Det vore bra om det fanns riktlinjer som alla kan utgå från. 

6. Baserar ni frekvensen på liknande utrustningar? 

Svar: Ja, erfarenheter från tidigare utrustningar används. 

7. Påverkas kontrollmätningarna om olika bearbetningsmoment i samma utrustning kräver olika 
mätfrekvenser? 

Svar: Man kollar på den som är värst. 

8. Tas mätfrekvens i beaktande vid balansering av operationer? 

Svar: Nej. 

9. Har kvalitetsbristkostnaderna inverkan på mätfrekvensen? 

Svar: Ja, det har det. Mycket beror på hur nära kunden bearbetningen är. Vid arbete med 
kvalitetsarbete mot slutkund kunde vi ha en stickprovsfrekvens på 300. Dock var inte 
produktionsavsnittet suget på att behöva avgränsa 300 detaljer om något var fel. Frekvensen sattes då 
till 60. 

10. Genomförs något förbättringsarbete gällande mätfrekvenser? 

Svar: Nej. Vi vill, men har inte tid. 

a. Om ja, vad triggar förbättringsarbetet? 

Svar: Redan besvarat.  
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11. Sker uppföljning av duglighet? 

Svar: Beror på avsnitt. O-fabriken har olika lag som följer upp processdugligheten. Maskinduglighet 
kontrolleras enbart vid inköp av maskiner eller när ny produkt införs.  

12. Hur påverkar placeringen av operationen, i förhållande till färdigvarulager/kund, 
mätfrekvensen? 

Svar: På vissa ställen har vi det. I O-fabriken så har vi det. I den nya flexline mäter vi oftare i slutet av 
processen jämfört med i början. 1/100 i början och 1/80 eller 1/50 i slutet. 

13. Hur skiljer sig tillfälliga förändringar av mätfrekvens från mer permanenta och hur avgör ni vad 
som är vad? 

Svar: Skulle det vara problem och vi behöver mäta oftare skriver vi en tillfällig processavvikelse. 
Kontrollinstruktionen ändras om det skulle bli permanent.   

14. Skiljer sig mätfrekvensen under utrustningens livslängd? 

Svar: Nej. Vi tittar inte på hur utrustningen presterar. 

15. Hur ser ni på kunder?  
a. Är nästa steg i processen kund?  
b. Nästa produktionsavsnitt? 
c. Slutkund? 

Svar: Kunden är efterföljande produktionsavsnitt. 

16. Vilken kvalitet krävs av kunderna (AQL)? 

Svar: Används inte. Det ska vara inom tolerans. Vi använder istället styrgränser där vi ska vara inom 75 
% av toleransgränsen. 

17. Utöver det som tidigare nämnts, finns det några ytterligare faktorer som spelar in då 
mätfrekvens sätts? 

Svar: Ja, mycket beror på hur mycket som produceras av en variant. Lågvolymer som enbart kommer 
någon gång per månad och i ett litet antal går det inte att mäta var 100:e av. Då är det viktigt att någon 
bit från den batchen mäts. Jag ser väldigt positivt på att det här området undersöks. Jag har, med hjälp 
av produktionsteknik, försökt driva projekt inom detta. Det borde finnas möjlighet att göra ganska 
stora vinster i det här. 
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Intervju 3: Person som arbetar med produktionsberedning 
1. Hur tidigt i processen tas mätfrekvensen i beaktande?  

Svar: Det blir relevant först när man tittar på arbetsplatsutformningen. Det är intressant ur ett 
mantidsperspektiv. 

2. Kan mätfrekvensen vara avgörande vid inköp av utrustning? 

Svar: Indirekt, då dugligheten är en viktig faktor som påverkar mätfrekvensen.  

3. Baserar ni besluten på någon som helst dokumenterad fakta? 

Svar: Inte i dagsläget. Väldigt sällan. Det är mer en empirisk ”trial and error”-approach beroende på 
hur mycket kvalitetsproblem som finns. Mycket bygger på erfarenhet. 

4. Har leverantören någon input på mätfrekvensen? 

Svar: Vi för en diskussion, men i slutändan är det vi som sätter den. 

5. Arbetar alla inom mätteknisk beredning på samma sätt vid framtagning av stickprovsfrekvens? 

Svar: Vi har inget standardiserat arbetssätt som vi arbetar efter. Man har lärt sig processen av någon, 
vilket gör framtagningen mycket erfarenhetsbaserat. 

6. Baserar ni frekvensen på liknande utrustningar? 

Svar: Ja, i väldigt hög utsträckningen. 

7. Påverkas kontrollmätningarna om olika bearbetningsmoment i samma utrustning kräver olika 
mätfrekvenser? 

Svar: Ja. Då mäter man generellt mer än vad som behövs. Den egenskap som behöver mätas oftast 
sätter frekvensen.  

8. Tas mätfrekvens i beaktande vid balansering av operationer? 

Svar: Ja, det gör det indirekt. Vi beräknar hur mycket arbete varje produkt genererar. Varje produkt i 
flödet skulle till exempel kunna generera två minuters mätning på stationen. Det bygger på hur lång 
tid mätningen tar och stickprovsfrekvensen. Ser vi en obalans i bemanningen, kan optimering av 
mätning ske om mätningen är problemet. 

9. Har kvalitetsbristkostnaderna inverkan på mätfrekvensen? 

Svar: Ja, i ett reaktivt syfte. Först när arbetsfel har inträffat undersöks mätfrekvensen. Det finns 
arbetssätt som ska följas vid arbetsfel. En del i det är att just undersöka mätfrekvensen. 

10. Genomförs något förbättringsarbete gällande mätfrekvenser? 

Svar: Ja, utifrån ett mantids-perspektiv. Upplever vi att arbetsbelastningen är för stor revideras 
mätfrekvenserna. 

a. Om ja, vad triggar förbättringsarbetet? 

Svar: Om mantiden skulle vara ansträngd. 
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11. Sker uppföljning av duglighet? 

Svar: Inte duglighet som så. Mätningar sker veckovis i mätrum. De mätdata används sedan, även om 
det inte räcker för att få fram processduglighet. Maskinduglighet finns det ingen uppföljning på, om 
det inte är något extra ordinärt problem. 

12. Hur påverkar placeringen av operationen, i förhållande till färdigvarulager/kund, 
mätfrekvensen? 

Svar: Den borde göra det, men det gör det inte. I och med att det inte finns något standardiserat 
arbetssätt kring det är det upp till varje individs erfarenhet. Jag har inte haft något projekt i nära 
anslutning till ett lager, så jag har inte påverkats på det sättet. 

13. Hur skiljer sig tillfälliga förändringar av mätfrekvens från mer permanenta och hur avgör ni vad 
som är vad? 

Svar: Det finns kontrollinstruktioner på arbetsplatserna. Det beror på avdelningen. Om förändring sker 
kan antingen kontrollinstruktionen uppdateras och mätfrekvensen ändras tillfälligt, eller så finns 
kompletterande papper på plats.  

14. Skiljer sig mätfrekvensen under utrustningens livslängd? 

Svar: Det finns ingen uttalad process gällande att frekvensen ska ändras över tid. Skulle dock en maskin 
börja producera arbetsfel så kommer bland annat mätfrekvensen att utvärderas.  

15. Hur ser ni på kunder?  
a. Är nästa steg i processen kund?  
b. Nästa produktionsavsnitt? 
c. Slutkund? 

Svar: Kund är enbart slutkund för oss. 

16. Vilken kvalitet krävs av kunderna (AQL)? 

Svar: Vi använder inte AQL, men vi har en organisation som ansvarar för att kvaliteten på det som köps 
in är tillräcklig. Vanliga beredare ställs vanligtvis inte inför sådana frågor.  

17. Utöver det som tidigare nämnts, finns det några ytterligare faktorer som spelar in då 
mätfrekvens sätts? 

Svar: Mantiden är en av de viktigare faktorer som finns. Mätningar som är komplicerade kommer också 
med stor sannolikhet inte mätas lika ofta. Jag tror också att mätning efter en värmebehandling kommer 
kräva att mätning sker oftare. Ofta kan plana ytor vara ett problem vid värmeförändringar. På maskiner 
där dugligheten är osäker mäts ofta detaljen in. 
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Intervju 4: Kvalitetstekniker inom bearbetning 
1. Hur tidigt i processen tas mätfrekvensen i beaktande?  

Svar: Fastställs i och med upprättande av kontrollberedning. Ett antal veckor innan produktion ska 
starta. En körplan körs ut som ligger 6-7 veckor framåt i tiden. Alla jobb som ska produceras under den 
tiden är med på den planen. Varje vecka granskas den så rätt ritningsutgåva och beredning finns.  

2. Kan mätfrekvensen vara avgörande vid inköp av utrustning? 

Svar: Nej. 

3. Baserar ni besluten på någon som helst dokumenterad fakta? 

Svar: Ja, det gör vi. Leveransgodkännande genomförs. Mätning uttogs varje halvtimma på ett visst antal 
fastställda mått för att se förändring under ett visst antal timmar. Baserat på det sätts frekvensen. I 
övrigt finns ett väl utarbetat arbetssätt för kontrollomfattning som krävs utifrån material, maskin, 
geometri på detalj och input från avvikelser. 

4. Har leverantören någon input på mätfrekvensen? 

Svar: Nej. 

5. Arbetar alla inom mätteknisk beredning på samma sätt vid framtagning av 
stickprovsfrekvens? 

Svar: Jag är ensam om att göra det, så ja. 

6. Baserar ni frekvensen på liknande utrustningar? 

Svar: Ja, det gör vi. Utformning på utrustning tar vi inte så stor hänsyn till, utan vi kör duglighetstest på 
maskiner.  

7. Påverkas kontrollmätningarna om olika bearbetningsmoment i samma utrustning kräver 
olika mätfrekvenser? 

Svar: Ja, högst frekvens, alltså den som behöver mätas oftast, styr.  

8. Tas mätfrekvens i beaktande vid balansering av operationer? 

Svar: Nej. 

9. Har kvalitetsbristkostnaderna inverkan på mätfrekvensen? 

Svar: Ja, det har den. Har vi för dåligt CPK-värde konstaterar vi att vi måste ha tätare mätningar.  

10. Genomförs något förbättringsarbete gällande mätfrekvenser? 

Svar: Vi håller på med analys av mätsystem för att finna brister både bland operatörer och mätdon. 

a. Om ja, vad triggar förbättringsarbetet? 

Svar: Kvalitetskostnaderna, skrotmål.  

11. Sker uppföljning av duglighet? 
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Svar: Ja, vid frisläppningen. Sista steget innan detalj skickas vidare. Alla CPK-värden gås igenom. Får 
man för lågt arbetar man med att få tillbaka rätt värde. Sker i princip varje vecka. Kundreklamationer 
och avvikelser undersöks. Bedömning görs av ledare om värdet ska undersökas.  

12. Hur påverkar placeringen av operationen, i förhållande till färdigvarulager/kund, 
mätfrekvensen? 

Svar: Nej, ej applicerbart.  

13. Hur skiljer sig tillfälliga förändringar av mätfrekvens från mer permanenta och hur avgör ni 
vad som är vad? 

Svar: Inga tillfälliga görs. Förändringar ligger kvar tills bättre lösning hittats.  

14. Skiljer sig mätfrekvensen under utrustningens livslängd? 

Svar: Nej. Dugligheten styr. Är maskinen duglig är den okej för produktion. 1,67 för nyanskaffning, 1,33 
för de i produktion. 

15. Hur ser ni på kunder? 
a. Är nästa steg i processen kund?  
b. Nästa produktionsavsnitt? 
c. Slutkund? 

Svar: Nästa steg i processen. 

16. Vilken kvalitet krävs av kunderna (AQL)? 

Svar: Vi använder QA-klasser: 1,2,3. Högre klass gör det mer avancerat. Kundgodkännande vid 
förändring av produktion.  

17. Utöver det som tidigare nämnts, finns det några ytterligare faktorer som spelar in då 
mätfrekvens sätts? 

Svar: Frekvens sätts efter utformning, bearbetningsmetod, material, i viss mån applikation. Frekvensen 
är ett minimikrav. Verktygsbyten ska sätta ny mätfrekvens. Man mäter ofta vissa mått mer än vad 
beredning säger. 
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Intervju 5: Två individer arbetandes inom produktionsteknik 
1. Hur tidigt i processen tas mätfrekvensen i beaktande?  

Svar: Vid inköp av ny utrustning görs en utvärdering efter provköring där man har tittar på dugligheten 
på maskinen. 

2. Kan mätfrekvensen vara avgörande vid inköp av utrustning? 

Svar: Inte avgörande, men kan spela in när man väljer vilken maskin som ska köpas.  

3. Baserar ni besluten på någon som helst dokumenterad fakta? 

Svar: Baserar till viss del på duglighet. Skulle mätningen vara ett problem, vidtar man åtgärder på 
mätningen. 

4. Har leverantören någon input på mätfrekvensen? 

Svar: Nej, det är upp till. De kan rekommendera.  

5. Arbetar alla inom mätteknisk beredning på samma sätt vid framtagning av 
stickprovsfrekvens? 

Svar: Nej. Ett arbete pågår med att standardisera när det gäller duglighet och kritiska egenskaper.  

6. Baserar ni frekvensen på liknande utrustningar? 

Svar: Ja. Skulle det finnas två parallella maskiner på ett område sätts oftast samma mätfrekvens på 
dem. 

7. Påverkas kontrollmätningarna om olika bearbetningsmoment i samma utrustning kräver 
olika mätfrekvenser? 

Svar: Man sätter mätfrekvensen på den som behöver mätas oftast. Övermättning på vissa egenskaper 
kan alltså ske. 

8. Tas mätfrekvens i beaktande vid balansering av operationer? 

Svar: Ja, till viss del. Det kommer inte vara styrande. Det finns en beläggningsmall där vi fyller i hur 
ofta de utför olika moment i arbetsområdet.  

9. Har kvalitetsbristkostnaderna inverkan på mätfrekvensen? 

Svar: Inte direkt. Har det gått så långt har man inte kontroll på processen. Operatören borde redan ha 
slått larm om det skulle ske.  

10. Genomförs något förbättringsarbete gällande mätfrekvenser? 

Svar: Vi försöker få till med SPC-mätningar. Här ingår det också med att vi specificerar olika mätningar 
i allvarlighetsgrad.  

a. Om ja, vad triggar förbättringsarbetet? 

Svar: Duglighet spelar in. Vi behöver bli bättre på att mäta det. Det händer också att arbete sker att 
man ska mäta detaljer mer sällan. 
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11. Sker uppföljning av duglighet? 

Svar: På vissa ställen, men inte överallt. Vi kan bli bättre på det.  

12. Hur påverkar placeringen av operationen, i förhållande till färdigvarulager/kund, 
mätfrekvensen? 

Svar: Vi har inte någon skillnad på mätfrekvensen på olika delar i flödet. Är noga med att mäta direkt 
och i nära anslutning till maskinen.  

13. Hur skiljer sig tillfälliga förändringar av mätfrekvens från mer permanenta och hur avgör ni 
vad som är vad? 

Svar: Skulle tillfälliga kvalitetsavvikelser inträffa mäter man oftare. Viktigaste är att skydda kunden. 

14. Skiljer sig mätfrekvensen under utrustningens livslängd? 

Svar: Ja, men har man koll på dugligheten har inte livslängden i sig ingen påverkan.  

15. Hur ser ni på kunder?  
b. Är nästa steg i processen kund?  
c. Nästa produktionsavsnitt? 
d. Slutkund? 

Svar: Nästa steg i processen eller nästa produktionsavsnitt. Mycket beror på om tillverkningen är av 
ett färdigt mått. 

16. Vilken kvalitet krävs av kunderna (AQL)? 

Svar: Det är kravet på ritningen som gäller. 

17. Utöver det som tidigare nämnts, finns det några ytterligare faktorer som spelar in då 
mätfrekvens sätts? 

Svar: Hitta en balans mellan duglighet och erfarenhet som finns.  
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Bilaga 3 – Duglighetsanalys 

Duglighet maskin 1, 2 och 3 
Variabel Cpk M1 Cpk M2 Cpk M3 
RL1 V Minø  2,632 1,697 1,914 
RL1 V Maxø  2,622 1,795 1,815 
RL1 M Minø   2,574 1,456 1,729 
RL1 M Maxø   2,732 1,717 1,907 
RL1 H Minø   2,191 1,531 1,653 
RL1 H Maxø   2,808 1,586 1,969 
RL2 V Minø   1,697 1,284 1,911 
RL2 V Maxø   2,255 1,727 2,338 
RL2 M Minø   1,215 1,028 1,424 
RL2 M Maxø   1,717 1,443 2,015 
RL2 H Minø   1,702 1,506 1,803 
RL2 H Maxø   2,261 1,691 2,424 
RL3 V Minø   2,247 1,569 1,612 
RL3 V Maxø   2,64 1,873 1,765 
RL3 M Minø   2,119 1,136 1,36 
RL3 M Maxø   2,469 1,372 1,507 
RL3 H Minø   2,283 1,133 1,339 
RL3 H Maxø   2,672 1,37 1,464 
RL4 V Minø   1,8 1,431 1,093 
RL4 V Maxø   2,425 1,868 1,601 
RL4 M Minø   1,267 1,016 0,972 
RL4 M Maxø   1,743 1,42 1,384 
RL4 H Minø   2,236 1,54 1,42 
RL4 H Maxø   2,704 1,832 1,737 
RL5 V Minø   2,429 1,556 1,451 
RL5 V Maxø   2,473 1,57 1,69 
RL5 M Minø   2,324 1,276 1,402 
RL5 M Maxø   2,601 1,587 1,584 
RL5 H Minø   2,776 1,686 1,907 
RL5 H Maxø   2,235 1,663 1,862 
RL1 Max-Minø    4,953 3,31 3,145 
RL2 Max-Minø    2,852 1,511 2,323 
RL3 Max-Minø    5,261 2,37 3,832 
RL4 Max-Minø    2,068 1,698 2,529 
RL5 Max-Minø    3,159 3,177 2,674 
RL1 Ovalitet    6,242 8,166 6,598 
RL2 Ovalitet    4,421 2,903 3,13 
RL3 Ovalitet    5,614 4,988 6,159 
RL4 Ovalitet    3,22 2,63 3,142 
RL5 Ovalitet    4,284 4,377 5,258 
RL1 Ovalitet över 30°   11,606 17,162 12,899 
RL2 Ovalitet över 30°    7,931 6,168 6,713 
RL3 Ovalitet över 30°    9,282 8,251 12,053 
RL4 Ovalitet över 30°    6,788 5,481 6,818 
RL5 Ovalitet över 30°    8,085 7,338 9,25 
RL2 Kast till RL1 & RL5    10,353 16,692 14,186 
RL3 Kast till RL1 & RL5    4,938 5,481 4,354 
RL4 Kast till RL1 & RL5    7,513 7,085 6,16 
RL2 Kortkast till RL1 & RL3    9,241 9,189 10,442 
RL3 Kortkast till RL2 & RL4    3,402 3,54 3,58 
RL4 Kortkast till RL3 & RL5    4,163 3,994 4,472 
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Vevtapp1 V minø   2,259 2,191 2,131 
Vevtapp1 V maxø   1,757 1,89 1,769 
Vevtapp1 M minø   2,103 1,708 2,193 
Vevtapp1 M maxø   2,092 2,114 2,176 
Vevtapp1 H minø   2,392 2,247 2,4 
Vevtapp1 H maxø   1,678 1,868 1,798 
Vevtapp2 V minø   2,321 2,146 1,94 
Vevtapp2 V maxø   1,951 2,09 1,928 
Vevtapp2 M minø   2,122 1,521 1,53 
Vevtapp2 M maxø   2,293 1,951 1,95 
Vevtapp2 H minø   2,402 2,337 1,954 
Vevtapp2 H maxø   1,336 1,626 1,388 
Vevtapp3 V minø   2,307 2,304 1,607 
Vevtapp3 V maxø   1,92 1,963 1,604 
Vevtapp3 M minø   1,404 1,371 1,205 
Vevtapp3 M maxø   1,553 1,632 1,387 
Vevtapp3 H minø   2,719 1,954 1,589 
Vevtapp3 H maxø   1,988 2,175 1,594 
Vevtapp4 V minø   3,295 1,921 1,893 
Vevtapp4 V maxø   2,789 1,664 2,239 
Vevtapp4 M minø   2,648 1,529 1,556 
Vevtapp4 M maxø   2,926 1,922 1,855 
Vevtapp4 H minø   3,548 1,923 2,07 
Vevtapp4 H maxø   2,765 1,973 2,294 
Vevtapp1 Max-Minø    3,019 2,432 3,181 
Vevtapp2 Max-Minø    1,738 1,349 1,387 
Vevtapp3 Max-Minø    2,795 2,472 3,064 
Vevtapp4 Max-Minø    3,22 3,343 3,652 
Vevtapp1 Ovalitet    3,452 3,389 4,335 
Vevtapp2 Ovalitet    2,662 2,068 3,02 
Vevtapp3 Ovalitet    3,581 2,716 2,917 
Vevtapp4 Ovalitet    3,375 3,027 3,636 
Vevtapp1 Ovalitet över 30°    5,868 6,437 7,832 
Vevtapp2 Ovalitet över 30°    5,663 4,532 6,128 
Vevtapp3 Ovalitet över 30°    6,866 5,529 5,469 
Vevtapp4 Ovalitet över 30°    6,603 5,81 6,771 

 
Högsta CPK 11,606 17,162 14,186 
Lägsta CPK 1,215 1,016 0,972 
Medel 3,41 2,988 3,163 
Median 2,64 1,922 1,954 
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Duglighet variantbyte maskin 1 
Variabel Cpk V1 Cpk V4 Cpk V1-V4 Cpk V4-V1 
RL1 V Minø  4,217 3,842 3,099 3,589 
RL1 V Maxø  4,458 3,865 3,152 3,434 
RL1 M Minø   4,38 3,478 2,546 3,079 
RL1 M Maxø   4,139 3,883 2,916 3,358 
RL1 H Minø   4,187 3,278 1,959 2,579 
RL1 H Maxø   4,103 3,782 2,628 3,143 
RL2 V Minø   2,892 3,444 2,353 2,896 
RL2 V Maxø   3,63 3,507 3,295 3,299 
RL2 M Minø   2,046 2,747 1,499 1,813 
RL2 M Maxø   2,801 3,348 2,024 2,315 
RL2 H Minø   3,315 4,118 2,11 2,447 
RL2 H Maxø   4,199 3,632 2,949 3,147 
RL3 V Minø   2,853 2,995 2,433 3,439 
RL3 V Maxø   3,287 3,554 2,825 3,914 
RL3 M Minø   3,051 3,633 2,309 3,05 
RL3 M Maxø   3,489 4,21 2,63 3,531 
RL3 H Minø   3,476 3,56 1,915 2,597 
RL3 H Maxø   4,031 4,214 2,222 3,14 
RL4 V Minø   2,324 2,73 2,246 2,753 
RL4 V Maxø   3,15 4,531 3,537 2,823 
RL4 M Minø   1,408 2,153 1,449 1,728 
RL4 M Maxø   1,935 3,151 2,078 2,441 
RL4 H Minø   3,06 3,706 2,396 2,792 
RL4 H Maxø   3,405 3,946 3,068 3,164 
RL5 V Minø   4,079 2,834 2,334 3,314 
RL5 V Maxø   4,088 3,501 3,03 3,93 
RL5 M Minø   3,976 2,945 2,091 2,777 
RL5 M Maxø   4,605 3,579 2,614 3,384 
RL5 H Minø   3,806 4,08 2,623 3,12 
RL5 H Maxø   3,057 3,054 2,818 3,341 
RL1 Max-Minø    7,435 4,811 4,152 3,661 
RL2 Max-Minø    3,561 2,846 2,558 2,661 
RL3 Max-Minø    5,726 4,977 4,853 5,291 
RL4 Max-Minø    2,083 2,325 2,237 1,803 
RL5 Max-Minø    3,193 4,039 3,399 4,308 
RL1 Ovalitet    7,759 8,326 6,827 6,613 
RL2 Ovalitet    4,828 3,2 3,798 4,064 
RL3 Ovalitet    5,335 5,428 5,579 6,769 
RL4 Ovalitet    2,995 2,351 2,958 2,641 
RL5 Ovalitet    3,87 5,5 3,949 5,773 
RL1 Ovalitet över 30°   15,313 12,554 12,508 12,237 
RL2 Ovalitet över 30°    9,834 5,736 7,347 7,383 
RL3 Ovalitet över 30°    9,987 8,51 9,751 11,739 
RL4 Ovalitet över 30°    7,013 5,565 7,051 6,199 
RL5 Ovalitet över 30°    7,135 10,372 6,542 8,999 
RL2 Kast till RL1 & RL5    12,161 12,037 10,693 2,286 
RL3 Kast till RL1 & RL5    5,82 8,143 6,636 1,728 
RL4 Kast till RL1 & RL5    8,007 12,775 7,824 1,518 
RL2 Kortkast till RL1 & RL3    9,504 5,175 7,354 2,786 
RL3 Kortkast till RL2 & RL4    3,982 5,58 4,161 1,423 
RL4 Kortkast till RL3 & RL5    3,626 4,37 4,353 1,573 
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Vevtapp1 V minø   2,465 1,019 2,269 2,224 
Vevtapp1 V maxø   1,893 0,856 1,762 1,509 
Vevtapp1 M minø   2,65 0,931 1,834 1,993 
Vevtapp1 M maxø   2,196 1,028 2,193 1,925 
Vevtapp1 H minø   2,326 0,982 2,323 2,293 
Vevtapp1 H maxø   1,431 0,752 1,673 1,449 
Vevtapp2 V minø   2,819 2,844 3,472 4,828 
Vevtapp2 V maxø   2,013 2,12 2,689 3,143 
Vevtapp2 M minø   2,611 3,146 2,526 3,448 
Vevtapp2 M maxø   2,447 2,544 3,53 3,886 
Vevtapp2 H minø   2,367 3,108 3,095 4,134 
Vevtapp2 H maxø   1,444 2,264 2,137 2,695 
Vevtapp3 V minø   2,234 1,618 2,148 2,072 
Vevtapp3 V maxø   1,862 1,117 1,768 1,71 
Vevtapp3 M minø   1,642 1,746 1,417 1,494 
Vevtapp3 M maxø   1,436 1,369 1,71 1,942 
Vevtapp3 H minø   2,107 1,696 2,13 2,084 
Vevtapp3 H maxø   1,536 1,267 1,937 2,085 
Vevtapp4 V minø   4,324 2,293 4,788 4,169 
Vevtapp4 V maxø   3,658 1,601 4,262 3,496 
Vevtapp4 M minø   3,933 2,11 3,302 3,415 
Vevtapp4 M maxø   3,506 1,584 4,621 3,894 
Vevtapp4 H minø   3,845 2,137 4,244 4,51 
Vevtapp4 H maxø   3,159 1,675 4,318 4,125 
Vevtapp1 Max-Minø    2,562 2,976 3,085 3,24 
Vevtapp2 Max-Minø    2,791 5,925 1,783 2,377 
Vevtapp3 Max-Minø    2,685 4,77 3,243 3,523 
Vevtapp4 Max-Minø    5,753 6,915 5,331 5,122 
Vevtapp1 Ovalitet    2,943 4,831 3,86 2,926 
Vevtapp2 Ovalitet    2,819 4,744 2,653 2,572 
Vevtapp3 Ovalitet    3,968 4,317 4,686 3,848 
Vevtapp4 Ovalitet    5,538 4,415 5,333 4,176 
Vevtapp1 Ovalitet över 30°    5,616 9,266 7,005 5,631 
Vevtapp2 Ovalitet över 30°    5,917 8,864 5,703 5,626 
Vevtapp3 Ovalitet över 30°    7,343 8,588 9,112 7,68 
Vevtapp4 Ovalitet över 30°    10,689 8,83 9,869 7,503 

 

CPK-sammaställning (samtliga värden) Cpk V1 Cpk V4 Cpk V1-V4 Cpk V4-V1 
Högsta CPK 15,313 12,775 12,508 12,237 
Lägsta CPK 1,408 0,752 1,417 1,449 
Medel 4,151 4,094 3,764 3,615 
Median 3,506 3,554 2,958 3,147 
CPK-sammanställning (RL minø/maxø )         
Högsta CPK 4,605 4,214 3,537 3,93 
Lägsta CPK 1,408 2,153 1,449 1,728 
Medel 3,448 3,51 2,505 3,011 
Median 3,483 3,557 2,49 3,13 
CPK-sammanställning (Vevtapp minø/maxø)         
Högsta CPK 4,324 3,108 4,788 4,51 
Lägsta CPK 1,436 0,752 1,417 1,449 
Medel 2,496 1,742 2,756 2,855 
Median 2,347 1,647 2,296 2,494 
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Duglighet variantbyte maskin 2 
Variabel Cpk V1 Cpk V4 Cpk V1-V4 Cpk V4-V1 
RL1 V Minø  4,55 4,136 4,415 5,336 
RL1 V Maxø  5,02 3,66 4,671 4,919 
RL1 M Minø   4,492 3,904 3,546 4,958 
RL1 M Maxø   5,016 4,368 4,347 5,46 
RL1 H Minø   4,847 3,525 3,465 5,051 
RL1 H Maxø   4,743 4,318 4,815 5,354 
RL2 V Minø   2,223 4,012 2,95 4,517 
RL2 V Maxø   3,158 5,437 4,27 4,416 
RL2 M Minø   1,35 2,72 1,772 2,719 
RL2 M Maxø   2,134 3,714 2,445 3,725 
RL2 H Minø   2,833 3,941 3,474 4,558 
RL2 H Maxø   3,592 5,344 4,296 4,601 
RL3 V Minø   4,566 4,046 4,048 4,909 
RL3 V Maxø   4,907 4,554 4,633 5,328 
RL3 M Minø   3,266 4,027 3,551 4,345 
RL3 M Maxø   3,699 4,506 4,138 4,945 
RL3 H Minø   3,072 3,291 3,648 4,166 
RL3 H Maxø   3,426 3,812 4,303 4,618 
RL4 V Minø   2,433 2,872 2,876 3,283 
RL4 V Maxø   3,708 3,85 3,985 4,408 
RL4 M Minø   1,274 1,694 1,507 1,818 
RL4 M Maxø   1,927 2,352 2,215 2,536 
RL4 H Minø   2,486 3,197 3,277 3,493 
RL4 H Maxø   3 3,739 4,352 4,247 
RL5 V Minø   2,696 3,856 2,249 4,007 
RL5 V Maxø   3,187 4,329 2,874 4,222 
RL5 M Minø   2,134 3,535 1,931 3,584 
RL5 M Maxø   2,589 4,192 2,374 4,12 
RL5 H Minø   2,886 4,34 2,83 4,301 
RL5 H Maxø   3,122 3,596 3,295 3,521 
RL1 Max-Minø    5,846 4,546 6,016 5,476 
RL2 Max-Minø    1,421 2,101 1,873 2,149 
RL3 Max-Minø    4,988 7,792 6,056 6,502 
RL4 Max-Minø    2,054 1,821 1,462 1,804 
RL5 Max-Minø    4,675 4,794 4,828 4,112 
RL1 Ovalitet    7,367 9,858 8,863 10,213 
RL2 Ovalitet    3,373 3,309 3,476 3,173 
RL3 Ovalitet    6,607 7,921 6,359 6,34 
RL4 Ovalitet    3,003 3,283 2,629 2,973 
RL5 Ovalitet    5,711 7,15 5,326 5,405 
RL1 Ovalitet över 30°   14,572 15,734 15,687 14,996 
RL2 Ovalitet över 30°    7,429 6,95 6,461 7,138 
RL3 Ovalitet över 30°    11,585 13,476 10,996 10,426 
RL4 Ovalitet över 30°    6,109 7,072 5,618 6,034 
RL5 Ovalitet över 30°    10,029 12,659 9,279 9,521 
RL2 Kast till RL1 & RL5    18,738 14,82 17,225 16,578 
RL3 Kast till RL1 & RL5    6,752 11,944 10,225 8,933 
RL4 Kast till RL1 & RL5    7,808 17,669 12,287 11,437 
RL2 Kortkast till RL1 & RL3    8,852 6,3 7,508 7,379 
RL3 Kortkast till RL2 & RL4    4,499 8,78 4,55 7,336 
RL4 Kortkast till RL3 & RL5    4,644 5,901 7,541 5,059 
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Vevtapp1 V minø   6,049 2,996 3,243 3,766 
Vevtapp1 V maxø   6,299 2,577 3,219 3,911 
Vevtapp1 M minø   3,465 2,308 2,38 2,425 
Vevtapp1 M maxø   4,166 2,575 2,787 2,951 
Vevtapp1 H minø   5,981 2,739 3,623 3,701 
Vevtapp1 H maxø   4,865 2,102 2,71 3,414 
Vevtapp2 V minø   4,915 5,46 5,082 6,351 
Vevtapp2 V maxø   5,549 4,745 5,02 6,184 
Vevtapp2 M minø   3,063 4,455 3,9 4,601 
Vevtapp2 M maxø   4,125 5,258 5,296 5,687 
Vevtapp2 H minø   4,993 5,708 5,014 5,409 
Vevtapp2 H maxø   2,122 5,024 2,582 5,412 
Vevtapp3 V minø   2,952 3,982 3,67 2,919 
Vevtapp3 V maxø   3,076 3,461 3,608 3,154 
Vevtapp3 M minø   1,418 3,171 2,078 1,601 
Vevtapp3 M maxø   1,722 3,185 2,608 1,896 
Vevtapp3 H minø   2,434 3,584 3,679 2,777 
Vevtapp3 H maxø   3,097 3,249 4,18 3,243 
Vevtapp4 V minø   6,445 4,309 4,733 5,328 
Vevtapp4 V maxø   5,276 3,461 4,648 4,931 
Vevtapp4 M minø   4,881 4,137 3,499 3,944 
Vevtapp4 M maxø   5,468 3,615 4,257 5,185 
Vevtapp4 H minø   7,187 4,175 4,743 5,502 
Vevtapp4 H maxø   6,218 3,76 5,305 5,349 
Vevtapp1 Max-Minø    3,586 3,887 3,771 3,758 
Vevtapp2 Max-Minø    1,215 6,796 1,723 5,022 
Vevtapp3 Max-Minø    3,401 5,643 3,547 3,746 
Vevtapp4 Max-Minø    6,051 7,694 6,217 4,902 
Vevtapp1 Ovalitet    5,028 8,01 5,734 5,383 
Vevtapp2 Ovalitet    3,522 5,536 3,792 3,6 
Vevtapp3 Ovalitet    3,67 5,215 4,824 4,773 
Vevtapp4 Ovalitet    5,81 6,12 5,695 4,086 
Vevtapp1 Ovalitet över 30°    9,387 11,927 10,897 9,538 
Vevtapp2 Ovalitet över 30°    7,529 10,394 8,829 7,194 
Vevtapp3 Ovalitet över 30°    7,298 8,886 9,208 8,932 
Vevtapp4 Ovalitet över 30°    10,492 11,348 11,629 8,532 

 

CPK-sammanställning (samtliga värden) Cpk V1 Cpk V4 Cpk V1-V4 Cpk V4-V1 
Högsta CPK 18,738 17,669 17,225 16,578 
Lägsta CPK 1,215 1,694 1,462 1,601 
Medel 4,795 5,405 4,88 5,167 
Median 4,499 4,192 4,18 4,168 
CPK-sammanställning (RL minø/maxø )         
Högsta CPK 5,02 5,437 4,815 5,46 
Lägsta CPK 1,274 1,694 1,507 1,818 
Medel 3,278 3,83 3,41 4,249 
Median 3,14 3,88 3,51 4,377 
CPK-sammanställning (Vevtapp minø/maxø)         
Högsta CPK 7,187 5,708 5,305 6,351 
Lägsta CPK 1,418 2,102 2,078 1,601 
Medel 4,407 3,752 3,828 4,151 
Median 4,873 3,6 3,675 3,928 
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Duglighet variantbyte maskin 3 
Variabel Cpk V1 Cpk V4 Cpk V1-V4 Cpk V4-V1 
RL1 V Minø  4,278 2,911 4,55 5,045 
RL1 V Maxø  3,711 2,416 4,771 4,517 
RL1 M Minø   4,548 3,195 3,648 4,382 
RL1 M Maxø   4,037 3,12 4,132 4,678 
RL1 H Minø   4,64 2,318 3,222 3,886 
RL1 H Maxø   4,583 2,785 4,374 4,719 
RL2 V Minø   3,079 3,568 3,059 3,31 
RL2 V Maxø   2,679 3,34 3,377 2,879 
RL2 M Minø   1,688 2,475 2,006 2,095 
RL2 M Maxø   2,392 3,064 2,811 2,842 
RL2 H Minø   2,812 2,751 2,965 3,334 
RL2 H Maxø   3,408 3,944 3,874 3,284 
RL3 V Minø   3,162 4,282 2,819 3,081 
RL3 V Maxø   3,626 3,989 3,213 3,547 
RL3 M Minø   2,771 4,103 2,876 2,967 
RL3 M Maxø   3,133 4,374 3,385 3,438 
RL3 H Minø   2,999 3,069 2,52 2,642 
RL3 H Maxø   3,462 3,346 2,868 3,133 
RL4 V Minø   2,308 3,028 2,493 2,765 
RL4 V Maxø   3,618 3,804 3,801 3,913 
RL4 M Minø   1,589 1,449 1,482 1,715 
RL4 M Maxø   2,568 2,087 2,132 2,448 
RL4 H Minø   3,017 2,569 3,051 3,361 
RL4 H Maxø   3,769 3,504 3,606 3,927 
RL5 V Minø   3,11 2,834 2,153 3,602 
RL5 V Maxø   3,787 3,383 2,659 4,434 
RL5 M Minø   3,013 2,399 2,065 3,494 
RL5 M Maxø   3,475 3,046 2,596 4,347 
RL5 H Minø   3,844 3,056 2,884 4,201 
RL5 H Maxø   3,928 2,963 3,182 3,976 
RL1 Max-Minø    5,008 1,902 4,457 4,588 
RL2 Max-Minø    2,033 1,789 2,324 2,143 
RL3 Max-Minø    6,213 4,597 5,709 7,218 
RL4 Max-Minø    3,451 1,117 2,529 2,653 
RL5 Max-Minø    3,946 4,112 5,027 5,215 
RL1 Ovalitet    7,981 6,252 7,199 7,696 
RL2 Ovalitet    3,7 3,272 2,899 3,244 
RL3 Ovalitet    6,201 5,855 7,136 6,381 
RL4 Ovalitet    3,555 2,648 3,171 3,197 
RL5 Ovalitet    4,892 5,628 6,986 5,36 
RL1 Ovalitet över 30°   15,891 11,878 12,4 12,956 
RL2 Ovalitet över 30°    7,809 6,669 5,966 6,831 
RL3 Ovalitet över 30°    11,679 8,29 10,827 12,126 
RL4 Ovalitet över 30°    7,266 6,189 6,759 6,56 
RL5 Ovalitet över 30°    8,529 9,244 12,48 8,743 
RL2 Kast till RL1 & RL5    15,906 12,536 12,295 14,864 
RL3 Kast till RL1 & RL5    4,961 9,902 7,127 7,219 
RL4 Kast till RL1 & RL5    8,126 12,245 9,632 9,392 
RL2 Kortkast till RL1 & RL3    12,214 3,9 6,096 6,104 
RL3 Kortkast till RL2 & RL4    3,674 4,553 4,353 4,485 
RL4 Kortkast till RL3 & RL5    5,583 4,872 4,906 5,142 
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Vevtapp1 V minø   4,065 2,233 2,843 3,059 
Vevtapp1 V maxø   3,17 2,052 2,567 2,739 
Vevtapp1 M minø   3,774 2,205 2,128 2,251 
Vevtapp1 M maxø   3,503 2,363 2,649 2,854 
Vevtapp1 H minø   4,92 2,065 2,681 2,856 
Vevtapp1 H maxø   3,606 1,575 2,49 2,588 
Vevtapp2 V minø   6,075 3,506 3,831 5,178 
Vevtapp2 V maxø   4,797 2,708 3,991 5,394 
Vevtapp2 M minø   4,752 2,684 2,602 3,259 
Vevtapp2 M maxø   5,813 3,198 3,17 4,297 
Vevtapp2 H minø   5,579 3,325 3,884 4,403 
Vevtapp2 H maxø   1,577 2,921 3,136 4,896 
Vevtapp3 V minø   3,117 3,942 2,907 3,289 
Vevtapp3 V maxø   2,453 3,082 2,484 2,942 
Vevtapp3 M minø   1,947 3,031 2,084 2,05 
Vevtapp3 M maxø   2,141 3,029 2,207 2,405 
Vevtapp3 H minø   3,401 3,716 3,221 3,357 
Vevtapp3 H maxø   2,38 2,967 2,6 2,621 
Vevtapp4 V minø   5,211 4,622 5,006 4,695 
Vevtapp4 V maxø   5,461 3,625 4,108 4,325 
Vevtapp4 M minø   4,191 4,029 3,774 3,847 
Vevtapp4 M maxø   5,185 3,591 3,992 4,345 
Vevtapp4 H minø   5,806 5,712 5,093 5,279 
Vevtapp4 H maxø   5,615 5,498 4,321 4,337 
Vevtapp1 Max-Minø    3,732 2,371 3,608 3,775 
Vevtapp2 Max-Minø    1,542 4,159 2,595 4,546 
Vevtapp3 Max-Minø    3,32 3,997 3,741 3,358 
Vevtapp4 Max-Minø    5,789 5,231 5,469 5,825 
Vevtapp1 Ovalitet    4,646 4,048 8,108 5,498 
Vevtapp2 Ovalitet    4,54 3,349 3,375 4,053 
Vevtapp3 Ovalitet    3,224 3,458 4,559 4,25 
Vevtapp4 Ovalitet    5,185 4,204 4,839 4,806 
Vevtapp1 Ovalitet över 30°    8,683 7,242 13,141 9,851 
Vevtapp2 Ovalitet över 30°    10,153 7,353 6,875 7,897 
Vevtapp3 Ovalitet över 30°    6,621 6,55 8,622 7,888 
Vevtapp4 Ovalitet över 30°    10,012 7,433 8,487 9,38 

 

CPK-sammanställning (samtliga värden) Cpk V1 Cpk V4 Cpk V1-V4 Cpk V4-V1 
Högsta CPK 15,906 12,536 13,141 14,864 
Lägsta CPK 1,542 1,449 1,482 1,715 
Medel 4,754 4,076 4,414 4,625 
Median 3,844 3,349 3,606 4,127 
CPK-sammanställning (RL minø/maxø )         
Högsta CPK 4,278 4,282 4,771 5,045 
Lägsta CPK 1,589 1,449 1,482 1,715 
Medel 3,301 3,106 3,086 3,532 
Median 3,285 3,06 3,008 3,532 
CPK-sammanställning (Vevtapp minø/maxø)         
Högsta CPK 6,075 4,622 5,093 5,394 
Lägsta CPK 1,577 1,575 2,084 2,05 
Medel 4,106 3,021 3,24 3,636 
Median 4,128 3,03 3,022 3,022 
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Bilaga 4  - Programkod 
Public x As Integer 
Public y As Integer 
Public z As Integer 
Public v As Double 
Public w As Double 
 
Private Sub Calc_Click() 
Calc.Font.Size = 14 
If Range("E4").Value < 1.33 Then 
x = 1 
ElseIf Range("E4").Value > 1 And Range("E4").Value < 1.35 Then 
x = 30 
ElseIf Range("E4").Value >= 1.1 And Range("E4").Value < 1.4 Then 
x = 40 
ElseIf Range("E4").Value >= 1.2 And Range("E4").Value < 1.45 Then 
x = 50 
ElseIf Range("E4").Value >= 1.3 And Range("E4").Value < 1.5 Then 
x = 60 
ElseIf Range("E4").Value >= 1.5 Then 
x = 70 
End If 
If (Range("C6").Value <> "" And Range("C8").Value <> "" And Range("C10").Value <> "" And 
Range("C12").Value <> "" And Range("G14").Value <> "" And Range("G16").Value <> "") Then 
Range("C23").Value = Range("C10").Value + ((Range("C10").Value / Range("C12").Value) - 
Range("C10").Value) * (Range("C8").Value / Range("C6").Value) 
w = Range("C23").Value / 1000 
End If 
 
If Range("E18").Value = 1 Then 
v = "1,0" 
ElseIf Range("E18").Value = 2 Then 
v = "0,9" 
ElseIf Range("E18").Value = 3 Then 
v = "0,8" 
ElseIf Range("E18").Value = 4 Then 
v = "0,7" 
ElseIf Range("E18").Value = 5 Then 
v = "0,6" 
End If 
 
If z = 1 Then 
If y = 1 And Range("G14").Value <> "" Then 
Range("C25").Value = (x * v) / w 
ElseIf y = 2 And Range("G14").Value <> "" Then 
Range("C25").Value = (x * 1.1 * v) / w 
End If 
Else 
Range("C25").Value = (x * v) / w 
End If 
End Sub 



Högskolan i Skövde  Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Rikard Larsson & Joel Ljungblom 

69 
 

 
Private Sub Definition1_Click() 
Definition1.Font.Size = 14 
MsgBox " Vad är dugligheten på aktuellt undersökt värde, baserat på de 200 senast bearbetade 
detaljerna?" 
End Sub 
 
Private Sub Definition2_Click() 
Definition2.Font.Size = 14 
MsgBox "Hur många operationer finns totalt i aktuellt flöde?" 
End Sub 
 
Private Sub Definition3_Click() 
Definition3.Font.Size = 14 
MsgBox "Vilken placering i ordningen har aktuell operation?" 
End Sub 
 
Private Sub Definition4_Click() 
Definition4.Font.Size = 14 
MsgBox "Vad är kostnaden för råämnet i aktuellt flöde?" 
End Sub 
 
Private Sub Definition5_Click() 
Definition5.Font.Size = 14 
MsgBox "Hur stor procentuell andel står råämnets kostnad står för i relation till detaljens slutvärde 
från aktuellt flöde?" 
End Sub 
 
Private Sub Definition6_Click() 
Definition6.Font.Size = 14 
MsgBox "Har färre än 200 detaljer av aktuell variant bearbetats sedan det senaste variantbytet?" 
End Sub 
 
Private Sub Definition7_Click() 
Definition7.Font.Size = 14 
MsgBox "Definieras aktuell variant som högvolymare eller lågvolymare?" 
End Sub 
 
Private Sub Definition8_Click() 
MsgBox "Hur allvarlig är kvalitetsbristen från aktuell operation är om den lämnar aktuell operation?" 
& vbCrLf & "" & vbCrLf & "1. Kvalitetsbristen upptäcks senare i flödet utan extern påverkan." & vbCrLf 
& "2. Det är stor chans att kvalitetsbristen upptäcks senare i flödet. " & vbCrLf & "3. Kvalitetsbristen 
upptäcks i efterkommande produktionsflöde." & vbCrLf & "4. Kvalitetsbristen upptäcks vid provning 
av motor." & vbCrLf & "5. Kvalitetsbristen upptäcks först när motorn hamnat hos slutkund." 
End Sub 
 
Sub Hog_Vol_Click() 
Range("G16").Value = "Högvolymare" 
y = 1 
End Sub 
 
Sub Lag_Vol_Click() 
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Range("G16").Value = "Lågvolymare" 
y = 2 
End Sub 
 
Private Sub Rensa_Click() 
Rensa.Font.Size = 14 
Range("C25:C26").ClearContents 
Range("C6:C13").ClearContents 
Range("G14:G17").ClearContents 
Range("C23:C24").ClearContents 
End Sub 
 
Private Sub SpinButton1_Change() 
Range("E4").Value = SpinButton1.Value * 0.01 
End Sub 
 
Private Sub SpinButton2_Change() 
Range("E18").Value = SpinButton2.Value 
SpinButton2.Min = 1 
SpinButton2.Max = 5 
End Sub 
 
Private Sub VarByt_Ja_Click() 
Range("G14").Value = "Ja" 
z = 1 
End Sub 
 
Private Sub VarByt_Nej_Click() 
Range("G14").Value = "Nej" 
z = 2 
End Sub 
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