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Abstract  
This essay has been carried out at Sandvik Mining and Construction Tools AB (SMC). The 

purpose of study was to introduce the statistical process control methodology (SPC) at the 

actual production cell. Before the implementation of SPC-techniques, it is required an 

analysis to ensure the measurement systems reliability. The objective of the work is that 

through a measurement system analysis (MSA) evaluate the existing measurement method 

capability and provide the relevant personnel at SMC with a new measurement model if the 

existing measurements methods fails. 

 

The method used to perform the MSA was a case study. The analysis was performed using 

various improvement works within Six-Sigma methods such as DMAIC improvement cycle 

and fishbone diagram. The study was based on quantitative and qualitative data. Collection of 

quantitative data was performed using structured observations while qualitative data was 

assembled by means of a situation analysis, individual interviews, benchmarking and a 

literature review. The work consists of three studies performed on two different measurement 

systems. 

 

The results indicated that the existing measurement systems were not reliable enough to be 

used in the SMC production. Measuring system 1 (measuring machine) were excluded from 

further analysis because of insufficient time to carry out improvements on it. Measuring 

system 2 went through a development phase where several causes of variations in the process 

were analyzed and improved. Unfortunately, the measurement system was still unfit for use in 

production. 

 

With the help of mathematical and statistics calculations, it was determined that the 

measuring machine is the most appropriate measurement system to use in the SMC 

production process. This could mean that the measurement system acceptance is dependent on 

the measuring instrument. 

  



 

 

Sammanfattning  
Detta examensarbete har utförts på Sandvik Mining and Construction Tools AB (SMC) och 

hade som uppdrag att införa arbete med statistisk processtyrning (SPS) vid en produktionscell. 

Innan implementering av SPS tekniker krävs det en säkerställning av mätsystemets 

tillförlitlighet. Målet med arbetet är att genom en mätsystemanalys (MSA) utvärdera den 

befintliga mätmetodens duglighet och erbjuda berörd personal vid SMC en ny 

mätmetodsmodell om den befintliga mätmetoden fallerar.  

 

Metoden som användes för att utföra MSA var en fallstudie. Analysen genomfördes med 

hjälp av olika förbättringsarbetssätt inom Sex sigmas metodik som till exempel DMAIC-

förbättringscykel och fiskbensdiagram. Underlagen för studien baserades på kvantitativa- och 

kvalitativa data. Insamling av kvantitativa data utfördes med hjälp av strukturerade 

observationer medan kvalitativa data samlades in med hjälp av en nulägesanalys, individuella 

intervjuer, benchmarking och litteraturstudie. Arbetet består av 3 analyser utförda på två olika 

mätsystem.  

 

Resultatet pekade på att de befintliga mätsystemen inte var tillförlitliga nog för att kunna 

användas i produktionen hos SMC. Mätsystem 1 (mätmaskinen) exkluderades från vidare 

analyser på grund av tidsbrist för att kunna genomföra förbättringar på det. Mätsystem 2 gick 

igenom en förbättringsfas där flera grundorsaker till variationer i processen analyserades och 

förbättrades. Dessvärre blev mätsystemet fortfarande odugligt för att användning i 

produktionen.  

 

Med hjälp av matematiska och statistiska beräkningar fastställdes det att mätmaskinen är det 

lämpligaste mätsystem att använda inom produktionen hos SMC. Det kan betyda att 

mätsystemets acceptans är beroende av mätinstrumentet.  

 

  

  



 

 

Förord 
 

Detta examensarbete är ett avslutande moment i maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i 
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BIAS Skillnaden mellan det observerade värdet från mätinstrumentet och det verkliga 

värdet 

GR&R Mätsystemanalys, har som mål att bestämma variationer i mätsystemet 

KMM Koordinatmätmaskin 

𝑀   Mätnoggrannhet hos ett mätinstrument 

MSA  Mätsystemanalys 
𝑅  Varians av en process 

SMC Sandvik Mining and Construction Tools AB 

SPS Statistisk Processtyrning  

𝑢ℎ Hålindikators mätosäkerhet 

𝑢𝐾𝑀𝑀 Koordinatsmätmaskinens mätosäkerhet 

�̅� Medelvärde för en viss egenskap 

𝜎 Standardavvikelse  

𝜇 Processens medelvärde 
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1 Inledning 
Enligt Lindström och Bonde-Wiiburg [1] innebär kvalitetsbrister störningar i konstruktioner, 

omarbetningar, kassationer och förseningar, vilket orsakar produktivitetsförluster och höga 

kostnader. Detta ledde till utvecklingen av Sex–Sigma, som är ett verktyg för 

kvalitetsförbättringar och har som funktion att minska upphovet av brister och defekter i en 

tillverkningsprocess [2]. 

 

Sandvik Mining and Construction Tools AB (SMC) är en leverantör av verktyg för 

bearbetning i berg. Företagets underhållsavdelning har arbetat med utvecklingen av det 

förebyggande underhållet med syftet att minimera kvalitetsbristerna, nästa steg i utvecklingen 

är att tillägga maskindugligheten som ytterligare ett verktyg. Företaget ser ett behov att 

implementera duglighetsmätningar eftersom dagens operatörer ofta hanterar flera 

maskinceller, vilket leder till att maskindugligheten blir avgörande för kvaliteten på 

produkterna. 

 

Ett viktigt moment under produktionen av borrkronor är pressningen av stiften i 

borrkronornas huvud. Denna aktivitet kräver hög precision och ställer därmed krav på snäva 

toleranser. För att säkerställa passningen mellan stiften och borrhålet görs en manuell mätning 

med förutbestämd frekvens beroende på partistorleken. En ny investering, en 

koordinatmätmaskin, i produktionen har som mål att möjliggöra en lågbemannad 

tillverkningsprocess. För att lyckas uppnå den efterfrågade effektiviteten och samtidigt 

upprätthålla slutproduktens kvalitet krävs det mycket av maskinparken och mätsystemet. 

Därför beslutades att utföra mätsystemanalysen på den nya mätmaskinen och jämföra den 

med den befintliga mätsystem. 

 

Bergman och Klefsjö [3] framhåller att användning av statistiska metoder inom Sex sigma, 

exempelvis statistisk processtyrning (SPS), gynnar företag inom tillverkningsindustrin. Innan 

implementering av SPS-tekniker krävs det en säkerställning av att de registrerade 

variationerna inte beror på mätsystemet [4]. Detta görs med hjälp av mätsystemanalys (MSA). 

Ett fullständigt mätsystem består av mätinstrument, mätmetod, fixtur, operatör och omgivning 

[5]. Samtliga delar kommer att påverka mätningarna och är i sin tur viktiga faktorer att 

analysera. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom implementering av en ny mätmetod, säkerställa att 

dagens tillverkningsprocess upprätthåller organisationens tillverkningskrav. 

 

1.2 Mål 
Målet med arbetet är att genom en mätsystemanalys utvärdera den befintliga mätmetodens 

duglighet och erbjuda berörd personal vid SMC en ny mätmetodsmodell om den befintliga 

mätmetoden fallerar.  

 

1.3 Frågeställningar 
1) Vilka faktorer påverkar mätsystemets duglighet i dagens tillverkningsprocess?  

2) Vilket målvärde ska kontrolleras vid utförda kontrollmätningar i produktionen? 

3) Vilken typ av förändringar krävs för att förbättra den befintliga mätmetoden? 
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1.4 Avgränsningar  
Detta arbete har avgränsats till framtagningen av en tillförlitlig mätmetod. Projektet har främst 

fokuserats på att analysera en specifik detalj och ett mått som enligt kvalitetsledningen ansågs 

mest kritiskt.   
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2 Teoretisk referensram  
I följande kapitel presenteras omfattande information om Sex sigma, bakgrund och 

grundprinciperna till statistisk processtyrning (SPS), fiskbensdiagram och mätsystemanalys 

(MSA). Dessa teorier ligger till grund för genomförande av examensarbetet.  

 

2.1 Sex sigma  
Sex sigma är ett förbättringsarbetssätt som växte fram under 80-talet på företaget Motorola. 

Denna strategi har som mål att reducera oönskad processvariation, som kan leda till en 

kostnadssänkning eller förbättrad kundtillfredsställelse [3]. Sex sigmas arbetsmetodik utgörs 

av förbättringscykeln DMAIC vilket står för; Define - Measure - Analyze - Improve – Control 

[6], se figur 1. Svensk översättning till detta blir Definiera-Mät-Analysera-Förbättra-

Kontrollera.  

 

 
Figur 1. Sex sigmas förbättringscykel DMAIC.  

 

 

De olika faserna i denna förbättringscykel inkluderar, enligt Montgomery [2] följande: 

  

Definiera 

Denna fas och syftar till att tydliggöra problemet och projektmålet. Definitionen av ett 

projektdirektiv utses även vid denna fas, direktivet bör bland annat planera projektet samt 

avgöra om problemlösningen är lönsam för verksamheten.   

 

Mät 

Till denna fas tillhör utförandet av en nulägesanalys med hjälp av insamlade data. Denna 

analys är viktig för att se hur situationen var innan några förbättringar har genomförts. 

 

Analysera 

Målet med analysfasen är att identifiera vilka faktorer som påverkar processprestanda och hur.  

 

Förbättra 

Förbättringsfasens syfte är att generera och kvantifiera potentiella lösningar till problemen, 

samt att utvärdera och genomföra de bästa lösningarna.  

 

Kontrollera  

Efter genomförda förbättringar krävs det uppföljning och styrning av processen.  

 

Linderman et al. [7] belyser att Sex sigma föreslår en kvalitetsnivå på 3.4 avvikelser per 

miljon (ppm), så att variationer i processen erhålls till ± 3 standardavvikelser (6𝜎), vilket 

D 

M 

A I 

C 
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enligt Schroeder et al. [8] är långt ifrån den normala kvalitetsnivån i tillverkningsindustrin och 

kräver en kulturförändring i organisationen. Denna förändring uppnås med hjälp av utbildning 

och träningsprogram för förbättringsledare på olika nivåer inom organisationen.  

 

I figur 2 illustreras Sex sigmas koncept. Den färgade fördelningen visar en 

normalfördelningskurva för en kritisk parameter [3]. För att processen ska nå Sex sigmas 

kvalitetsnivå tillåts ett variationsvärde på ±3 𝜎 från målvärdet (𝑇). Värden som befinner sig 

utanför toleransgränsen kvalificeras som defekta.  

 

 

 

 
Figur 2. Normalfördelningskurvor med medelavvikelsevärde ±𝟑 𝝈 från målvärdet (T) [2].  

 

2.2 SPS  
Kring 1920-talet var Walter A. Shewhart den första att använda en strategi för att övervaka 

och kontrollera olika variationer i en process [9]. I en tillverkningsprocess finns det många 

olika orsaker till variationer, från glapp i spindlar (slumpmässiga orsaker) till dåliga 

kunskaper hos servicepersonalen (urskiljbara orsaker) [3]. Shewarts strategi syftar på att 

behandla de urskiljbara orsakernas inverkan på processen så att bara de slumpmässiga 

variationerna återstår. När detta uppnås sägs det att processen är stabil eller i statisk jämvikt. 

 

SPS är en metod anpassad till alla tillverkningsoperationer [10], som huvudsakligen syftar till 

att höja samt att upprätthålla kvalitet hos en slutprodukt. En stor fördel med denna metod är 

att den använder diagram som visar när och var en processvariation uppstår. Dessa diagram är 

mycket enkla att använda, eftersom de skapas av programvaror, till exempel MINITAB och 

SAS [10]. 

 

En nackdel med de flesta SPS-metoder är att undersökningarna baseras på ett fåtal variationer 

[11], vanligtvis endast de urskiljbara orsakerna, och att de analyseras en i taget. MacGregor 

och Kourti [11] menar att dessa metoder inte uppfyller de krav som ställs av de flesta 

moderna processindustrier. Problemet ligger i att sådana metoder separerar orsakerna till 

variationer i två olika grupper som är oberoende av varandra (slumpmässiga orsaker och 

urskiljbara orsaker). Detta leder till vilseledande tolkningar och felaktiga diagnoser, eftersom 

var och en av variationerna är en reflektion av samma orsak. Därför ska enbart metoder som 

kan behandla alla data samtidigt användas [11]. 

 

Behbahani et al. [12] menar att de befintliga SPS-metoder inriktas endast på en begränsad del 

av variationer som behandlas med hjälp av olika verktyg (till exempel styrdiagram) och har en 
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liten marginal av flexibilitet. Sådana metoder kan bara hjälpa till att lösa problem som håller 

sig inom förutbestämda gränser och inte tar hänsyn till relaterade problem som råkar hamna 

utanför dessa gränser [12].  

 Användning av SPS 2.2.1

I statistisk processtyrning analyseras indata och utdata given av en specifik process med hjälp 

av en kvalitetsindikator. Indikatorn baseras på mätningar i själva processen och inte på 

slutprodukten [3]. Enligt G. Škulj et al. [10] styrs all data i enlighet med specifika gränser som 

sätts under produktutvecklingen. Styrgränserna bestäms av kunder, ingenjörer och ledning 

och klassificeras som krav, mål, specifikationer och standarder. Det är viktigt att påpeka att 

styrgränsen och toleransgränsen inte är samma sak. Bergman och Klefsjö beskriver det som 

att:  

 

 

”styrgränser beräknas för att användas i ett styrdiagram med syfte att avgöra om den 

aktuella processen är stabil eller inte. Toleransgränser sätts för att avgöra om en 

enskild enhet uppfyller ställda produktkrav” [3]. 

 

Styrgränserna markerar toppen (Ö𝑠, övrestyrgräns) och botten (𝑈𝑠, understyrgräns) av 

diagrammet i y-led. Förutom dessa gränser finns det även en centrumlinje (𝐶𝐿) som markerar 

en idealnivå, se figur 3. 

 

 

 
 

Figur 3. Principen för ett styrdiagram. Avståndet från centrumlinjen till var och en av 

styrgränserna ofta är tre gånger standardavvikelsen för kvalitetsindikatorn [3]. 

 

 

 Medelvärde-och variansdiagram 2.2.2

Medelvärde-och variansdiagram också kallad  �̅�-och R diagram är det mest användbara 

styrdiagram som används för övervakning och kontroll av processer [2]. Provgruppernas 

medelvärde värde beräknas med hjälp av �̅�-delen i diagrammet. Variationsbredden för varje 

stickprov beräknas med hjälp av R-delen i diagrammet.  

 

Det aritmetiska medelvärdet �̅� beräknas enligt [2]  
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�̅� =  

∑ 𝑥𝑖

𝑛
, 

(1) 

 

 

där 𝑥𝑖 står för observationer (stickprov) och 𝑛 avser totalt antal observationer. Om �̅� är 

normalfördelad med genomsnittsvärde 𝜇 och standardavvikelse 𝜎 används ofta styrgränserna 

±3𝜎√𝑛  med centrumlinjen 𝜇. 

 

Variationsbredden 𝑅 skattas enligt [2] 

 

 
�̿� =

∑ 𝑅𝑖

𝑘
 , 

(2) 

 

 

 där 𝑅𝑖 är variationsbredden hos varje stickprov och 𝑘 är antal stickproven.  

 

2.3 Mätsystemanalys 
Mätsystemanalys är en objektiv metod som används för att bedöma mätsystemets 

tillförlitlighet och minimera de faktorer som bidrar till variationer i processen [13]. 

Montgomery [2] tillägger vikten av att urskilja vilka variationsbidragande faktorer som 

kommer från mätsystemet och vilka som kommer från tillverkningsprocessen. Detta eftersom 

ett ineffektivt mätsystem frambringar en extremt negativ påverkan på företagets resultat på 

grund av att det kan medföra vilseledande beslutsfattande.   

 

En mätsystemanalys kan genomföras i två steg: 1) BIAS och 2) precisions- och 

noggrannhetsfel. BIAS beskrivs som skillnaden mellan det observerade värdet från 

mätinstrumentet och det verkliga värdet [14]. Denna differens förändrar utgångsdata så att 

resultatet förblir högre eller lägre än vad det borde vara. Precisions- och noggrannhetsfel är de 

fel som innehar en ständig variation. Detta medför att mätsystemet möjligtvis innehåller högre 

variationsbidragande faktorer än processen i sig [2]. Dessa precisionsfel uppdelas ytterligare i 

två kategorier, repeterbarhet – variationer som uppstår när samma operatör mäter samma 

objekt med samma mätdon flera gånger och reproducerbarhet – variationer som uppstår när 

olika operatörer mäter samma objekt med samma mätdon [6]. 

 

Bedömning av precision -och noggrannhetsfelen genomförs via en Gauge R&R (GR&R). 

Detta namn har en direkt koppling till precisions -och noggrannhetsfelsbeskrivning ovan, där 

båda R kommer från repeter- respektive reproducerbarhet. GR&R-studie analyserar 

mätmetodens spridning genom att studera variansen i ett mätsystem. GR&R mäter även 

precisionen och noggrannheten, se figur 4, genom att ta en detalj och mäta den fler gånger 

med flera olika operatörer eller mätdon.  
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Figur 4. Begreppen noggrannhet och precision. (a) mätdonet är noggrant och exakt, (b) 

mätdonet är noggrant men inte exakt, (c) mätdonet är exakt men inte noggrann, (d) 

mätdonet är varken noggrant eller exakt [2]. 

 

Med hjälp av GR&R-studie går det även att bedöma processens prestanda och om 

mätsystemet är kapabelt att sortera bra detaljer från dåliga [2]. 

 

Vidare beskriver Montgomery [2] att en mätsystemanalys visar på mätsystemets förmåga att 

mäta verkligt värde, enligt  

 

 𝑦 = 𝑥 + 𝜀, (3) 

 

 

där 𝑦 är mätresultatet, 𝑥 det verkliga värdet och 𝜀 är avvikelsen mellan mätresultatet och 

verkliga värdet. Variablerna 𝑥 och 𝜀 är oberoende normalfördelade slumpmässiga variabler. 

Om 𝑦 = 𝜎2
Total  och 𝑥 = 𝜎2

Produktion samt 𝜀 = 𝜎2
GR&R kan den totala variansen beskrivas 

enligt [2]  

 

 𝜎2
Total = 𝜎2

Produktion +  𝜎2
GR&R, (4) 

 

 

där 𝜎2
GR&R uppdelas i 𝜎2

Repeterbarhet och 𝜎2
Reproducerbarhet, vilket ger att variansen för 

mätsystemet kan beskrivas enligt [15] 

 

 𝜎2
GR&R = 𝜎2

Repeterbarhet +  𝜎2
Reproducerbarhet. (5) 

 

 

En GR&R-studie analyseras huvudsakligen med hjälp av tre olika tekniker [16]: 

1. Variansteknik. 

2. Medelvärde- och variansteknik. 
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3. ANOVA-tekniken. 

 

De två förstnämnda tekniker uppdelar variationen i tre kategorier, element för element, 

repeterbarhet och reproducerbarhet. ANOVA-tekniken går ett steg längre och sorterar 

reproducerbarheten i ytterligare två underkategorier, operatör och operatör × element [14].  

 Medelvärde- och variansteknik 2.3.1

Användning av denna teknik kräver en statistisk modell som lyder [15] 

 

 𝑦𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝐼𝑖 + 𝑂𝑗 + (𝑂𝐼)𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗, (6) 

 

där operatören 𝑗 har mätt objekt 𝑘 med instrumentet 𝑖. I ekvation (6) är 𝜇 det totala 

medelvärdet av alla tänkbara mätningar av ett instrument 𝐼𝑖. Variabel 𝑂𝑗 är en variabel för 

variansen från operatören, (𝑂𝐼)𝑖𝑗 är en variabel för interaktionen mellan operatören och 

mätinstrumentet och  𝜀𝑖𝑗 är en avvikelse som grundas i mätinstruments och operatörernas 

slumpmässighet.  Samtliga storheter är oberoende normalfördelad med standardavvikelse 𝜇 

och varians  𝜎2
P, 𝜎2

O, 𝜎2
𝑂𝑃 och 𝜎2

𝑒 [15].  

 

Mätsystemets varians i förhållande till den totala variansen 𝑟 beskrivs enligt [15]  

 

 
𝑟 =  

𝜎𝐺𝑅&𝑅

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

 √𝜎2
𝑒 + 𝜎2

O + 𝜎2
𝑂𝑃

√𝜎2
P +  𝜎2

O +  𝜎2
𝑂𝑃 +  𝜎2

𝑒

. 
(7) 

 

 

Det finns riktlinjer för en mätsystemanalys vars ändamål är att analysera mätsystemets 

validitet, se tabell 1. 
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Tabell 1. Allmänna riktlinjer över hur 𝒓-värdet kan tolkas och analyseras [14]. 

𝒓 Beslut Kommentarer 

 

 

< 𝟏𝟎% 

 

 

Anses vara acceptabel  

 

Lämpligt mätsystem, särskilt 

vid sortering av bra delar 

från dåliga eller när en skarp 

processkontroll är 

nödvändig. 

 

 

 

𝟏𝟎% − 𝟑𝟎% 

 

 

Kan vara acceptabel för visa 

tillämpningar 

 

Det bör göras en utvärdering 

av mätsystemet. Ett exempel 

på kriterier att utvärdera är 

till exempel utbildning för 

personalen. 

 

 

 

> 𝟑𝟎% 

 

 

Anses vara oacceptabel  

 

Mätsystemet kräver 

omedelbara åtgärder, till 

exempel använda ett 

förbättringsarbete verktyg 

för att identifiera och 

minimera variationen [3]. 

 

 

 

2.4 Fiskbensdiagram 
Orsak – verkan – diagram är ett kraftfullt förbättringsverktyg att använda för att snabbt 

identifiera grundorsaker till variationer. Fiskbensdiagrammet även kallat Ishikawadiagram 

visas i figur 5 [3].  

 

 

 
Figur 5. Orsaks-verkan-diagram med ett antal exempel på möjliga grundorsaker till variationer [2]. 
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2.5 Koordinatmätmaskin 
En koordinatmätmaskin har ett mäthuvud med mätspets som kan vara vridbar i alla tre 

dimensioner och kan användas för att genomföra mätningar i både styrande och verifierande 

syfte. Maskinen är datoransluten, vilket möjliggör lagring av stora mängder mätdata och 

beräkning av helautomatiska mätningar med en mätosäkerhet på mikrometernivå [17]. 

 

DuraMax är maskinmodellen som SMC har i sin produktion. Denna modell har ett mätande 

mekaniskt mäthuvud som består i princip av en mätmaskin i mätmaskinen, där mätspetsens 

position hela tiden mäts i relation till mäthuvudets referensposition i mätmaskinens-

koordinatsystemet. Detta gör det möjligt att följa ytans profil utan att lämna denna, vilket gör 

den mycket lämpad för skannande mätning. I mjukvaran brukar det därför finnas en funktion 

för punktmätning, där det inte endast är en punkt som kan tas upp, utan mätning sker av tre 

eller flera punkter på ytan i den sökta mätpunktens omedelbara närhet. När alla element och 

deras positioner finns uppmätta och lagrade i datorn, beräknar programmet till exempel hur 

väl mätobjektet uppfyller sina form- och lägestolerans [17].  

 

Skannande mätning går ut på att uppskatta avvikelser från en given form, mätmaskinen kan 

programmeras med minst 4 punkter att mäta runt en geometri, se figur 6, i detta fall en cirkel.    

 

 

 
Figur 6. Mätning av cirkelprofil [17].  

 

 

Programmeringen av koordinatmätmaskin har gjorts på ett sådant sätt att den beräknar en 

”medelcirkel” med minsta kvadratmetoden. Därefter beräknas den minsta omskrivna 

respektive den största inskrivna cirkeln som är koncentrisk med minsta kvadrat cirkel (LSC), 

varvid radieskillnaden mellan dessa blir rundhetsmåttet.  

 

Mätosäkerheten hos koordinatmätmaskinen specificeras som sammansatt av en konstant 𝐴𝑗 

plus en längdberoende 𝐾𝑖 osäkerhet [17]:  

 

 𝑢𝑖 = 𝐴𝑗 + 𝐾𝑗 ∙ 𝐿, (8) 

 

där L är mätlängden och index 𝑖 betecknar antalet dimensioner som osäkerheten hänförs till.  

 

2.6 Indikerande hålindikator 
En indikerande hålindikator är ett visande mätdon för mätning av små diameterskillnader 

[17].  Indikatorn som användes under MSA bestod av ett statiskt mäthuvud med två mätkulor 

fördelade i 180° vinkel enligt figur 7, ansluten till en digitalvisare. Mätkulorna styrs med en 

fjäderkraft. Eftersom tvåpunktmätningen bara mäter de två högsta punkter runt 180 grader, 
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bör flera kontrollmätningar utföras där mätdonet roteras 90 grader i hålet för att kontrollmäta 

rundheten.  

 

 

 
Figur 7. Mätkulornas fördelning i hålindikators mäthuvud, till höger indikerande hålindikator som 

används i SMC.  

 

 

Enlig John Elström, telefonsamtal, 20 maj 2016, representant av Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut (SP), innehar samtliga delar av hålindikatorn sin egen mätosäkerhet och 

tillsammans bildar mätinstrumentets grundfel. Även referensdonet (inställningsringen) har ett 

grundfel som bör inkluderas i beräkningarna.  

 

Mätnoggrannheten hos en hålindikator specificeras som sammansatt av tillverkningstolerans 

på inställningsringen (𝑟), mätosäkerheten på digitalklockan (𝑐) och på mäthuvudet (ℎ) [17]: 

 

 

 𝑢𝑖 = 𝑟𝑗 + 𝑐𝑗 .  (9) 
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3 Metod  
För att uppfylla arbetets syfte och mål ansågs en fallstudie i form av MSA vara en passande 

metod. En fallstudie är en forskningsmetod som studerar specifika fall som behöver en 

grundlig undersökning och kräver en helhetsförståelse [18]. Därmed hävdas valet av 

fallstudien som den lämpligaste metodologi för detta arbete. I en fallstudie kombineras 

användningen av olika typer av datainsamlingsmetoder. Denna studie baserades därför på 

både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Insamling av kvalitativa data 

utfördes med hjälp av en nulägesanalys, individuella intervjuer och en benchmark samtidigt 

som kvantitativa data samlades in med hjälp av test och analys av mätdata genom 

användningen av programvaran MINITAB.  

 

För att framgångsrikt arbeta med SPS-metoden bildades en deltagande projektgrupp där 

samtliga medlemmar innehade varierande kompetens, se tabell 2.  

 

 
Tabell 2. Befattning, roll och uppgift av samtliga medlemmar i deltagande projektgruppen. 

Befattning  Roll Uppgift  

Kvalitetschef Projektsponsor  Uppdragsgivare för projektet  

Underhållsingenjör Handledare och deltagare i 

fallstudie 2. 

Stödja och handleda under 

projektets gång. Delta i 

fallstudie 2 som 

värderingsman.   

Produktionsledare Leder produktionen. Kontrollera och styra 

produktionen under studiens 

gång.  

Produktionstekniker  Ansvarar för programmering 

av berörd 

koordinatmätmaskin.  

Programmera mätmaskinen.   

Supporttekniker  Verkstadens första kontakt 

vid produktionsproblem.  

Stöd under utförande av 

studien.  

Kvalitetsingenjör och Lean-

koordinator  

Handledare och deltagare i 

fallstudie 2. 

Stödja och handleda under 

projekts gång. Delta i 

fallstudie 2 som operatör.   

Operatör  Betjänar maskinparken.  Delta som värderingsman.  

Student Författare och provledare Observera och anteckna 

mätresultaten. Delta i 

fallstudie 2 som operatör. 

 

 

För att identifiera troliga grundorsaker till variationer i processen har ett fiskbengsdiagram 

tagits fram. Metoden är lättanvänd vid väl definierade problemområden och ger en 

övergripande bild på problemet. Detta diagram utfördes genom strukturerade observationer i 

produktionsprocessen och genom diskussioner med berörd personal på verkstaden. Vid 

skapande av diagrammet beaktades punkterna maskin, koordinatmätmaskin, operatör, 

mätverktyg och ledning.  Se bilaga 1.  
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3.1 Intervjuer  
Under detta arbete har ett antal individuella intervjuer genomförts med bland annat operatörer, 

produktionstekniker, supporttekniker, underhållsingenjörer, kvalitetsingenjörer samt 

gruppchefer. Frågorna är sammanställda i bilaga 2. 

 

3.2 Benchmark 
Benchmarking är en metod för att finna möjlighet till förbättringar genom att göra en 

jämförelse mellan egen process och en process hos en annan organisation [3]. En benchmark 

utfördes för att genom intervjuer och studiebesök ta del av andra tillverkningssektioners 

erfarenheter och kunskaper kring implementering av SPS-metoder hos Sandvik. 

 

Kvalitetsledningspersonalen hos tre olika dotterbolag inom Sandvik i Sandviken blev 

kontaktade, då det antogs att de kunde besitta kompetens inom SPS-metoder. Målet var att få 

en överblick över både implementering och arbete med SPS. Mötet med samtliga deltagare 

gav mer eller mindre samma utfall. Svaret på frågan om det användes någon SPS-metod i 

deras verksamheter blev negativ. Orsaken till detta var att respondenterna inte hade hört talas 

om SPS-metodiken förut och arbetade med egna framtagna metoder för att kontrollera och 

styra sina tillverkningsprocesser. 

 

3.3 Nulägesanalys av Tillverkningsprocess 
SMC har till ansvar att tillverka borrkronor för bearbetning i berg. Produktionsprocessen är 

indelad i 8 produktionsavsnitt, se figur 8.  

 

 

 
Figur 8. Förenklad processbeskrivning för en borrkrona hos SMC.  

 

 Produktionscellssammansättning  3.3.1

Produktionscellen består av 2 spånbearbetningsmaskiner, en robot och en 

koordinatmätmaskin, se figur 9.  En CNC-operatör tillgodoser med hjälp av programmering 

och stickprovskontroller att de komponenter som tillverkas i cellen får rätt form och 

dimensioner. Dessutom ingår i dennes uppgifter att kunna felsöka och åtgärda problem när 

något fel uppstår.  

Förberedelse av 
order 

Svarvning/Gänging Värmebehandling 

Produktionslager Fräsning/Borrning Pressning av stift 

Färdigställning Klar för leverans 
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Figur 9. Sammanställning av en produktionscell hos SMC. Produktionscellen styrs från 

kontrollbordet (orange pilar), roboten matar detaljer till alla delar i cellen (lila pilar) och 

koordinatmätmaskin är ihopkopplad med båda fräsmaskinerna (gröna pilar).  

 Befintlig kontrollmätning 3.3.2

Kontrollmätningarna utförs av olika personer och/eller, maskiner vid olika tidpunkter. Om 

kontrollen görs av en operatör följs följande rutin: Från var 20 tillverkade detalj begärs två 

detaljer av cellroboten till kontrollbordet. En fördefinierad kontroll av samtliga mått utförs av 

operatören med hjälp av avsett mätverktyg, se bilaga 3. Mätdonen finns till hands vid 

arbetsbordet. Ingen lagring av data sker vid denna kontroll. När kontrollmätningen utförs av 

koordinatmätmaskin, sker den med bestämt mellanrum, beroende av partistorleken. 

Mätmaskinen är ansluten till båda fräsmaskiner samt till en dator som lagar mätdata. Det finns 

även styrande kontrollanter som går runt i verkstaden och utför slumpmässiga 

stickprovsmätningar på detaljer från samtliga produktionsceller. Till denna aktivitet hör även 

vardaglig insamling av mätdata.  

 Åtgärdsprotokoll  3.3.3

Vid operatörens kontrollmätning vidtas omedelbara åtgärder av berörd personal. Om något är 

utanför toleransen när mätmaskinen mäter, sänds automatisk en signal från mätmaskinen till 

fräsmaskinen så att tillverkningsprocessen avbryts med omedelbar verkan. Därefter är 

operatörens uppgift att vidta åtgärder för att rätta till problemet, till exempel byta borr eller 

ändra arbetsmatningen i programmet. När den styrande kontrollanten upptäcker något fel på 

produkterna meddelas i första hand operatören om felet anses vara litet. Är felet så pass stort 

att en avvikelse genereras kontaktas en produktionstekniker. Om det som upptäckts inte går 

att justera och orsakar en kassation kontaktas istället kvalitetsansvarig personal. 

 

3.4 MSA 
Denna studie hade en flerfallstudiekaraktär där två olika mätsystem verifierades och 

jämfördes mot varandra (MSA 1) för att sedan avslutas med att ett valt mätsystem att 

implementera förbättringsförslag på (MSA 2 och MSA3). Genomförande av samtliga analyser 

utfördes med samma procedur, enligt  

1. Insamling av data 

2. Behandling av erhållna data med hjälp av programvaran MINITAB 

3. Analys av delresultat 

4. Förbättringsarbete  
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5. Analys av resultatet  

 
Analysen planerades att utföras med 3 operatörer och 1 mätmaskin, 15 detaljer och 3 

mätupprepningar för varje detalj, vilket gav ett total av 180 mätningar. Mätningarna utfördes i 

en slumpmässig ordning för att undvika systematiska fel under studien. Mätverktyget som 

användes under studien var de som vanligtvis används vid kontrollmätningarna inom 

produktionen. Berörd personal fick information innan genomförandet om kommande 

undersökningsprocess och även om syftet med analysen.  

 

För att skapa en utgångspunkt för studien användes olika datainsamlingsmetoder, dessa 

metoder var uppdelade i två former, mekanisk datainsamling och manuell datainsamling. 

Mekanisk datainsamling utfördes med hjälp av ett mätprogram. Programmet lagrade alla 

mätresultat från koordinatmätmaskinen i en dator. Mätdata som kom från operatörens 

mätningar dokumenterades av provledaren. Provledare kontrollerade och samlade in mätdata i 

ett arbetsblad baserat på MINITAB’s ”worksheet”. Arbetsbladet visas i bilaga 4. MINITAB 

tillhandhöll ett antal diagram där ett resultat på mätverktygens- och mätmetodens duglighet 

kunde avläsas.  

 

 MSA 1 på mätsystem 1 och 2  3.4.1

Analysen startades med enbart koordinatmätmaskinen som värderingsman (mätsystem 1). 

Dock gjorde mätmaskinen bara en mätning av sina tre vid första tillfälle beroende på att 

mätningen gjordes under normal produktion. Dessutom skedde inte första mätningen i 

slumpmässig ordning utan koordinatmätmaskinen mätte de detaljerna som roboten lämnade 

in. Denna situation tilläts eftersom det medförde en markant minskning av tiden och ansågs 

inte påverka syftet med slumpmässigheten i studien. Provledaren bevakade och markerade 

varje mätt detalj med en siffra för att senare i studien erhålla den efterfrågade 

”slumpmässigheten”. Därefter utfördes de två resterande mätningar av mätmaskinen. Varje 

detalj placerades för hand i mätmaskinen. Mätningar gjordes direkt efter varandra, det vill 

säga att efter avslutad mätning gjordes det en omstart utan att demontera detaljen från 

fixturen. Sedan utförde samtliga operatörer (mätsystem 2) sina mätningar i förutbestämd 

ordning. 

 

Mätresultatet visade att ingen av de studerade mätsystemen var tillräcklig duglig för 

användning under tillverkningsprocessen, eftersom den totala variationen i analysen (𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) 

berodde på både repeterbarheten (𝐸𝑉) och reproducerbarheten (𝐴𝑉), se tabell 3. 
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Tabell 3. Analys av båda mätsystemen. 

 

 MSA Resultat 

 

 
                                %Contribution 

Source                 VarComp   (of VarComp) 

Total Gage R&R       0,0000025         100,00 

  Repeatability      0,0000011          46,23 

  Reproducibility    0,0000013          53,77 

    Operators        0,0000000           0,00 

    Operators*Parts  0,0000013          53,77 

Part-To-Part         0,0000000           0,00 

Total Variation      0,0000025         100,00 

 

 

 

Med hjälp av figur 9, framgår att mätmaskinen bidrog med mest avvikelser och att mätsystem 

2 (befintlig mätmetod) levererade stabilare värden än mätsystem 1. Därav beslutades att välja 

detta system till kommande MSA. 

 

 

Figur 9. Repeter- och reproducerbarhet från en MSA med båda mätsystem. Mätsystem 1 består av 

mätmaskin och är lilafärgad. Mätsystem 2 består av tre operatörer med en färg till vardera, blå för 

operatör 1, röd för operatör 2 och grön för operatör 3. Diagrammet till vänster visar mätresultaten 

från varje operatör. Diagrammet till höger visar hur stor avvikelse varje operatör hade under 

analysen.  
 

Nedan presenteras en analys av möjliga orsaker till variation på mätmaskinen. 

 

Koordinatmätmaskin 

 Kalibrering: Produktions- och supporttekniker var eniga om att kalibreringsprocessen 

i koordinatmätmaskin var ett stort problem. De menade att det saknades personal med 

rätt grundkunskap för att kunna genomföra en sådan aktivitet.  

 Miljö: Inverkan av omgivande miljö ansågs vara ett stor bidragande faktor för 

felaktiga resultat, eftersom maskinen inte var utrustad med skydd. Vibrationer och 

framförallt smuts i mäthuvudet är ett exempel på sådana problem.  

 Utbildning: Personalen saknade kunskaper om maskinen eftersom den var en ny 

investering.  

Variation i 

analysen beror 

100 % på 

mätsystemen  

Repeterbarheten 

(𝐸𝑉) och 

reproducerbarheten 

(𝐴𝑉) 
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 Mätverktygets noggrannhet: Ingen deltagare kunde bekräfta hur stor 

mätnoggrannhet mätmaskinen kunde ha. Beräkningar för mätnoggrannheten visas 

nedan.  

 

Eftersom stifthåldiameter som analyseras under denna studie är 12 𝑚𝑚 förblir mätlängden 𝐿 

12 𝑚𝑚. 𝐴- och 𝐾-värde hämtas från Zeiss katalogen till 2,4 𝜇𝑚 respektive 1 300⁄ 𝑚𝑚, se 

bilaga 5. Värdet på mätnoggrannheten 𝑢𝐾𝑀𝑀 erhålls genom att använda ekvation (8) till  

 

 

 𝑢𝐾𝑀𝑀 = 0,0024 + (
1

300
) ∙ 12 ≈ 0,0024 𝑚𝑚. (10) 

 

 MSA 2 på mätsystem 2 3.4.2

Denna studie fokuserades på att utföra en MSA endast på mätsystem 2. Resultatet visas i 

tabell 4.  

 

 

Tabell 4. Analys av mätsystem 2.  

 

MSA Resultat 
 

 

 

                                Study Var  %StudyVar  %Tolerance 

Source             StdDev (SD)   (6 × SD)       (%SV)  (SV/Toler) 

Total Gage R&R       0,0004583  0,0027498       59,11       34,37 

  Repeatability      0,0004333  0,0025996       55,88       32,49 

  Reproducibility    0,0001494  0,0008963       19,27       11,20 

Part-To-Part         0,0006254  0,0037523       80,66       46,90 

Total Variation      0,0007753  0,0046520      100,00       58,15 

 

 

Number of Distinct Categories = 1 

 

 

 

 

𝐴𝑉 var enligt MSAs allmänna riktlinjer i tabell 1 ett acceptabelt (med villkor) värde, däremot 

var 𝐸𝑉 oacceptabelt. Enligt Down et al. [14] är följande potentiella grundorsaker till detta 

problem:  

 

 Mellan detaljer: Differens vid mätning av olika detaljer med samma mätinstrument, 

operatör och metod.  

 Mellan instrument: Differens vid mätning av samma detaljer med olika mätinstrument, 

operatör och metod.  

 Mellan standarden: Påverkan av olika standarder i processen. 

 Mellan metoder: Differens orsakad på grund av användning av mekaniska och 

manuella mätmetoder, nollställning, kalibrering och handhavande.  

 Mellan operatörer: Differens orsakad på grund av utbildning, teknik, skicklighet och 

erfarenhet.  

 Mätinstrumentets design  

 Miljö 

 

𝐸𝑉 > 𝐴𝑉 
 

Antal detaljer 

som 

mätsystemet 

kan sortera 
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Med dessa variationsbidragande faktorer som underlag, beslutades att skapa ett 

fiskbensdiagram, bilaga 1. Nedan analyseras samtliga orsaker.  

 

Fräsmaskin 

 Fel inställningar i program: Programmen i maskinen kan innehålla bristande koder, 

till exempel för högt varvtal eller för låg matning och eftersom operatören inte fick 

ändra i programmet ansågs det som en osäkerhet som kunde innehålla en variation.  

 

Operatör 

 Brist på motivation/intresse: Samtliga operatörer och supporttekniker var eniga om 

att mycket av avvikelserna i mätningar från mätmaskinen kunde bero på att det finns 

en bristande motivation för inlärning av mätmaskinen. De menade att detta har sin 

bakgrund i att den manuella tvåpunktsmätning är den som styr dagens produktion.  

 Brist på kommunikation: Med hjälp av utförda observationer i organisationen 

fastställdes det att det inte sker någon djupare kommunikation mellan de olika 

avdelningarna i organisationen. Många personer i verksamheten var inte medvetna om 

vad som egentligen mättes under kontrollmätningarna.  

 Otillräckliga kunskaper: Samtliga medlemmar i deltagande gruppen hade en 

samstämning bild av en svag kunskapsnivå på mätmaskinen. Till detta tillhör inlärning 

av mätprogram, uppriktning av detaljkoordinatsystem på mätobjektet och tolkningen 

av mätresultatet 

 

Mätverktyg  

 Mätdonstoleranser: Hålindikators noggrannhet är en viktig punkt att inspektera, 

eftersom hålet innehar snäva toleranser. 

 Hantering av mätinstrumenten : En viktig iakttagelse som gjordes redan vid 

utförande av nulägesanalysen (avsnitt 3.3), var handhavandet av mätverktyget 

(hålindikator) och referensdon. En vital observation som gjordes under mätningen var 

att digitalvisare som används i produktionen var omvänt inställd. När mätkulorna 

trycktes utåt efter ”nollningen” mot inställningsringen visade mätklockan negativa 

värden. 

 

Ledning  

 Brist på kommunikation: Personalen i verkstaden efterfrågade mer kommunikation 

från ledningen för att få en bättre förståelse för vissa problem som påverkar 

produktionen.  

 Bristfälliga mätinstruktioner: Vissa mätinstruktioner var dåligt beskrivna eller i 

värsta fall inte beskrivna alls.  

 

 

Miljö 

 Mätnoggrannheten påverkas av den miljö mätningen utförs i. Några aspekter att tänka 

på här är temperaturen i verkstaden, temperaturen på detaljerna (vissa mättes direkt 

efter bearbetning), smuts och vibrationer.  
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 MSA 3 på mätsystem 2 efter implementerad förbättringar 3.4.3

Inför denna MSA genomfördes först ett möte med båda handledarna där det diskuterades och 

analyserades resultat från tidigare analysen (MSA 2). Därefter beslutades att inleda en 

förbättringsfas. Denna fas påbörjades med att angripa de grundorsaker till variationer som 

ansågs relevanta. Nedan följer en beskrivning av dessa förbättringar.  

 

Mätverktyg  

 Hantering av mätinstrumenten : För att undvika användning av skadade 

mätinstrumenten beslutades att utnyttja mätrummets mätdon.  Denna åtgärd baserades 

på antagandet att handhavande av mätverktyget sköttes bättre av mätrummets 

personal. 

 Mätdonstoleranser: Vid genomförandet av analysen fanns det en viss osäkerhet 

angående mätdonets noggrannhet. Därför eftersöktes ett värde som kunde säkerställa 

att den indikerande hålindikator som användes under studien klarade av det eftersökta 

toleranskravet. Beräkningar för detta visas nedan. 

 

Enligt Thomas Hiärne, telefonsamtal, 18 maj 2016, produktspecialist på Mytolerans, innehar 

inställningsringen en tillverkningstolerans på (𝑟) är 0,3 𝜇𝑚, mätosäkerheten på en normal 

digitalklocka (𝑐) är 4𝜇𝑚. Linjäritestsfelet (ℎ) på mäthuvudet är så pass litet att det ansågs 

försumbart och exkluderades därför av formeln, se bilaga 6. Med dessa variabler definierade 

kan då formel (9) användas för att beräkna mätinstrumentets mätnoggrannhet 𝑢ℎ,  

 

 𝑢ℎ = 0,0003 + 0,004 ≈ 0,004 𝑚𝑚, (11) 

 

till denna osäkerhet bör adderas det mätfel, som varje operatör bidrar med. Detta fel är i 

normalfall omätbart.  

 

Miljö 

Det bestämdes även att den nya mätsystemanalysen skulle genomföras i en icke 

verkstadsmiljö och på så sätt eliminera ett flertal variationsbidragande faktorer som fuktighet, 

temperatur och vibrationer.  

 

Operatör 

Det bestämdes att använda andra operatörer, i detta fall agerade författaren och båda 

handledarna som operatörer. Denna åtgärd valdes att gå vidare med, med vetskap om att det 

inte fanns en tillräcklig mätvana hos handledarna, vilken kunde leda till flera variationer i 

mätsystemet.  

 

Ledning  

 Brist på kommunikation: En konstant kommunikation med ledningen möjliggjorde 

fastställning av ett effektivt tillvägagångssätt.  

 Bristfälliga mätinstruktioner: Definition av ett målvärde.  
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4 Resultat 
De variationsbidragande faktorerna som uppfattades problematiska i analysfasen har gåtts 

igenom och korrigeras. Mätvärden efter införda förbättringar presenteras nedan i tabell 5.  

 

 

Tabell 5. Resultat av analysen på mätsystem 2 efter förbättringar.  

 

MSA Resultat 
 

                                Study Var  %Study Var  %Tolerance 

Source             StdDev (SD)   (6 × SD)       (%SV)  (SV/Toler) 

Total Gage R&R       0,0006211  0,0037264       62,97       46,58 

  Repeatability      0,0005974  0,0035843       60,57       44,80 

  Reproducibility    0,0001699  0,0010194       17,23       12,74 

Part-To-Part         0,0007661  0,0045966       77,68       57,46 

Total Variation      0,0009862  0,0059174      100,00       73,97 

 

 

Number of Distinct Categories = 1 

 

 

 

Resultatet visar att mätmetoden uppnådde en viss förbättring efter implementeringen av 

åtgärderna och förhållande mellan repeterbarheten (𝐸𝑉) och reproducerbarheten (𝐴𝑉) 

kvarstod. Det konstaterades även att mätsystemet inte kunde sortera bra detaljer från dåliga 

och därmed bedömdes det som inkapabelt, figur 10.  

 

 

 
Figur 10. Resultat efter genomförda förbättringar. 

 

Trots dessa förändringar blev mätmetoden fortfarande oduglig och måste därför, mer eller 

mindre omgående, ersättas med en ny stabilare metod. För att se mätresultatet från min-och 

maxdiameter hänvisas läsaren till bilaga 7 respektive 8.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras huruvida projektet svarar till frågeställningarna.  

 

Vilka faktorer påverkar mätsystemets duglighet i dagens tillverkningsprocess? 

Fallstudien visade att de befintliga mätsystemen fallerade på alla studerade punkter. Detta 

berodde främst på att företaget inte hade någon erfarenhet av den berörda arbetsmetodiken. 

Dock har det påbörjats en trend med duglighetsmätningar i hela organisationen. Efter avklarad 

fallstudie föreföll det att mätsystemens repeter- och reproducerbarhet påverkades av fyra 

grundvariationer:  

1) Miljö 

2) Människan 

3) Mätverktyg 

4) Ledning 

 

Mätmaskinen visade en god förmåga att mäta många mått men hade även några stora 

avvikandevärden. Orsaken till dessa avvikelser kunde med hög säkerhet sägas var beroende 

av miljöfaktorer eftersom mätmaskinen saknade skyddsutrustning. Vidare visade det sig även 

att personalen inte besatt tillräcklig grundkunskap för att hantera mätmaskinen och utnyttja 

dess maximala arbetskapacitet, vilket medförde en ökad orsak till variationer.  

 

Undersökningen påvisade även att människans påverkan ansågs öka orsaker till variationer i 

processen. Denna problematik försämrades med faktum att det innehölls en bristande 

kommunikation i organisationen. Samtidigt uppvisade intervjuerna att en del av personalen 

saknade kunskaper i vissa grunduppgifter som till exempel vid definiering av målvärdet på 

hålstiften. Det är dock viktigt att poängtera att operatörens kunskapsnivå är mycket beroende 

av handledning och att det förutnämnda måttet inte var självklart för många andra i 

verkstaden inklusive några i ledningen.  

 

Det är allmänt vedertaget att ingen mätning är exakt, detta beror på brister såväl hos mätdonen 

som vid deras handhavande. Enligt Carlsson [17] bör ett mätdon mäta med 10 gånger bättre 

noggrannhet än hela toleransvidden enligt 

 

 𝑀 ∙ 10 = 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑖𝑑𝑑,  (12) 

 

 

där variabel 𝑀 står för mätnoggrannhet, detta fungerar dessvärre inte på små toleranser (𝜇𝑚). 

Det är därför tillåtet att göra ett undantag från denna regel och använda ett mätdon som mäter 

med tre gånger bättre noggrannhet än toleransvidden enligt 

 

 𝑀 ∙ 3 = 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑖𝑑𝑑. (13) 

 

Sålunda om ett mätdon är specificerat att mäta ±0,004 𝑚𝑚 bör det ha en mätnoggrannhet på 

max 

 

 

 𝑀 = 0,008
3⁄ = 0,0026 𝑚𝑚. 
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För att säkerställa att ett mätinstrument lämpar sig för användning i produktionen bör det ha 

en mätosäkerhet som är mindre är mätnoggrannheten, det vill säga [17]  

 

 𝑢𝑖 < 𝑀. (14) 

 

 

Det visar att  𝑢𝐾𝑀𝑀 (10) uppfyller sambandet (14), vilket medför att mätmetod 1 är det endast 

mätmetod som kan användas i produktionen.  

 

Individuella intervjuer och iakttagelser som har gjorts under studien påvisade en stor brist på 

kommunikationen inom företaget, vilket var en bidragande faktor till många av de problem 

som uppstod under undersökningen. Vid mätningen av produkterna visade sig att vissa 

instruktioner var dåligt beskrivna eller i värsta fall inte fanns med i operationsbeskrivningen, 

vilket tydde på ytterligare en svårighet gällande standardiseringen av arbetsmetodiken.  

 

Vilket målvärde ska kontrolleras vid utförda kontrollmätningar i produktionen? 

Efter observationer i verkstaden kunde det konstateras att dåvarande mätsystem inte mätte 

korrekt hålyta, vilket allvarligt drabbade analysen och inte gav en helt korrekt bild av 

verkligheten. Utifrån detta bestämdes det att det skulle utföras en noggrannare undersökning 

av tillverknings- och mätprocessens målvärde samt sättet som det skulle mätas på. I samarbete 

med en av kvalitetsingenjörerna i organisationen realiserades en noggrannare analys på ett 

antal ritningar av produkten i frågan. Utifrån denna analys kunde det fastställas att 

mätprocessens målvärde var 11,992 ± 0,004 (𝑚𝑚) och inte 12,000 ± 0,004 (𝑚𝑚) som det 

rapporterades till författaren i början av projektet. Utöver detta kunde det även påvisas att det 

efterfrågade måttet skulle mätas under ett förutbestämd området enligt figur 11. Innanför detta 

område bör hålindikator roteras 180° för att kontrollera rundheten och koniciteten. 

 

 

 
Figur 11. Avsnitt av ett invändigt håll. Mätområdet är placerat 2 mm från hålets överkant och 1,5 

mm från nederkanten.  
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6 Diskussion 
Misslyckande av framställställning av en ny mätmetod grundas på att de grundorsaker till 

variationer som valdes att förbättra inte gav det förväntade resultat.  Däremot är det inte 

rekommendabelt att bara utgå från en MSAs resultat för att bestämma mätsystemets 

acceptans, eftersom GR&R behandlar mätdata med matematiska metoder och det är allmänt 

vedertaget att människans inverkan i produktionen inte går att mäta exakt eller 

förutbestämma.  

 

De genomförda beräkningarna för att uppskatta hålindikators mätnoggrannhet innehåller 

osäkerheter. Detta på grund av att det krävs en detaljerad analys av hålindikatorns samtliga 

beståndsdelar, vilket inte gick att genomföra eftersom det saknades datablad till 

inställningsringen och mätklockan. Därför används allmänna värden som är godtagbara för att 

göra en kalkyl.   

 

Framtagna förbättringsförslag i detta arbete skulle vid implementering påverka operatörens 

nuvarande arbetsförhållande, eftersom tydliga roller och ansvar anses vara avgörande för en 

säker och hälsosam arbetsplats. Att jobba mot ett tydligt målvärde med standardiserade 

processer kan gynna företagets produktivitet genom att minska kassationerna och minimera 

det ekologiska fotavtrycket.  

 

Författaren har försökt bibehålla en hög kredibilitet i studien genom att till exempel 

dokumentera alla data själv. För att leverera konsekventa resultat har författaren valt att göra 

analyser på varierande data, exempelvis under förbättringsprocessen har det samlats mätdata i 

form av min-, max- och medeldiametervärde. Därefter och i eftersökningen av en neutral 

hållning valdes det att gå vidare med medeldiametervärden och på så sätt undvika att fel 

vinkla informationen. 

 

Utförandet av MSA 1 kunde ha gjorts bättre. Jämförelsetekniken som användes under denna 

studie utgick från att båda mätsystem hade samma bestående delar, vilket inte stämde med 

verkligheten, eftersom mätmaskinen klassificerades som ett mätsystem för sig själv.  
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7 Slutsats och rekommendationer 
Syftet med detta arbete var egentligen att ta fram en modell över hur SPS kan implementeras 

och användas som metod inom dagens tillverkningsprocess. För att kunna göra detta krävs det 

en tillförlitlig mätmetod och en normalfördelad process. Efter en utförd kontroll på 

mätmetoden, kunde det konstateras att den var bristfällig vilket gjorde den oduglig för sitt 

ändamål. Därför beslutades att lägga fokus på att analysera och förbättra mätmetoden som 

sådan.  

 

Mätsystemens duglighetstest i fallstudien visade att variationerna till stor del berodde på 

mätinstrumenten. Detta användes som underlag för de åtgärdsförslag som togs fram under 

fallstudien. Resultatet av implementeringen av dessa förslag visade en minimal förbättring av 

mätmetodens duglighet. Mätmetoden förblev dessvärre odugligt eftersom det allmänna kravet 

enligt teorin i avsnitt 2 inte uppfylldes. Olyckligtvis och på grund av den korta tiden som 

tilldelades för pilotprojektet under arbetsgången kunde det inte genomföras andra 

förbättringar i mätsystemet. Därför föreslås det att utföra flera förbättringsåtgärder och 

fortsatta MSA-studier som kan hjälpa med identifiering av det flertal urskiljbara orsaker för 

att motverka problematiken relaterade till mätningen.  

 

7.1 Fortsatt arbete 
Vid fortsatt arbete i projektet hade nästa steg varit att, med underlag från fallstudien studera 

om processen var normalfördelad för att vidare genomföra en duglighetstudie.  Därefter hade 

resultatet från den sistnämnda studien legat till grund för fortsatta förbättringsarbeten. För att 

utforma en duglig mätmetod föreslår författaren till denna studie följande rekommendationer.  

 Ledning  7.1.1

 Visa förmåga att acceptera och implementera förändringar  

En effektiv förbättringsprocess måste initieras från ledningen och omfatta hela organisationen. 

Det bör skapas medvetenhet hos medarbetarna om betydelsen av deras roll i denna 

förändringsprocess. Därför är det viktig att ge personalen rätt verktyg för att kunna bygga upp 

förståelse och kunskaper om SPS-metodiken  

 

 Utse en arbetsgrupp för att arbeta med SPS 

Gruppmedlemmarnas befattning bör vara allt från tjänstemän till verkstadspersonal eftersom 

gruppen ska ha ett övergripande ansvar över hela arbetsprocessen. För att uppnå en 

framgångsrik implementering av den nya visionen bör ett omfattande förbättringsarbete 

genomföras i form av förändringar av metoder för kontrollmätningar, mätsystem, 

handhavandet av maskineriet och mätinstrumenten samt styrningen av processer.  

 

 Utbildning  

Det är mycket viktigt att berörd personal besitter rätt kunskaper för att genomföra sina 

arbetsuppgifter på ett idealt sätt och på så vis förstärka sin arbetskompetens, utöka sin 

trygghet och minimera stressen relaterad till arbetet. Dessa aspekter kommer i sin tur öka 

effektiviteten inom produktionen och generera stora förbättringar i slutprodukten.  

 

 Kommunikation  

Delaktigheten är en viktig faktor för att lyckas med implementering av en ny vision. Detta 

kräver ett samarbete mellan samtliga avdelningar i organisationen. Några åtgärder relaterade 

till förbättrad kommunikation är till exempel att sätta tydliga mätrutiner för utförande av 
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kontrollmätningar, att fastställa ett målvärde för alla mått och att arbeta med en standardiserad 

tillverkningsprocess.  

 

 Undersöka toleransens funktionalitet  
Analysen av innerdiametern som denna studie fokuserade sig på visade dålig resultat både 

innan och efter utförda förbättringar. Författaren och produktionstekniker var eniga om att den 

uppsatta toleransen var rimlig i förhållande till produktens funktion. För att besvara denna 

fråga bör produktens produktionsritning analyseras. 

 koordinatmätmaskin   7.1.2

 Miljö och användning.  

För att skydda mätutrustningen i maskinen från bland annat smuts, bör det utvecklas en 

konstruktion som inte begränsar koordinatmätmaskin funktionalitet.  

 

En iakttagelse som gjordes under kartläggningen av processen visade brister på utförda 

kontrollmätningar. Operatören kontrollerade inte samma detalj som koordinatmätmaskinen 

hade larmat för, vilket kan leda till kassationsökningar i produktionen. Det är viktigt att belysa 

att i de flesta fall behölls mätmaskinen avstängd för att inte avbryta produktionen.  

 

 Programmering  

Enligt produktionsledningen var koordinatmätmaskin uppgift att spegla hålindikators 

mätningar, det vill säga mäta i verifierande syfte. Ett sätt att kunna utföra detta är att 

programmera maskinen så att den mäter över en cirkelform definierad med fyra mätpunkter 

enligt figuren 13. Dessa punkter bör placeras innanför mätområdet enligt figur 20.  Sedan 

kommer mätmaskinens programvara att beräkna den minsta respektive den största omskrivna 

cirkel med minst radieskillnad (MZC- Minium Zone Circle). Denna radieskillnaden motsvarar 

rundhetsmåttet.  

 

 Kalibrering  

Genom att utföra en regelbunden kalibrering säkerställs tillförlitligheten av mätmaskinen.  

Koordinatmätmaskinen innehåller ett eget program där alla mätspetas kalibreras mot en 

referenssfär med känt mått. Det kan vara viktigt att genomföra denna process för att minska 

risken för felinställningar och på så sätt uppnå en stabilare och säkrare produktion.  

 Mätteknik  7.1.3

 Handhavandet av mätinstrument  

Det är allmänt vedertaget att tillfälliga temperaturvariationer, smuts och andra miljöfaktorer 

påverkar livslängden och kvalitén på ett mätdon. Därför bör det vara rimligt att försöka 

skydda alla instrument som ska användas i produktionen. Simpla åtgärder som att ställa 

inställningsringen i en ask eller förvara mätklockor i en låda kan göra ett stort avtryck i 

mätresultaten.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1. Fiskbensdiagram  
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Bilaga 2. Intervjufrågor  
 

Grundfrågor  
1. Befattning  

2. Arbetsuppgifter 

 

Tjänstemän 
3. Känner du till begreppet statistisk processtyrning?  

4. Använder din organisation SPS- metoder i sina processer? 

5. Varför började ni jobba med SPS?  

6. Vilka processer kontrolleras med SPS?  

7. Hur såg tillvägagångssättet för implementering av metodiken ut? 

8. Vilka fördelar fick/får ni ut att jobba med SPS? 

9. Hur väcker ni intresse inom organisationen om det nya arbetssättet? 

 

Operatör  
10. Finns det fasta rutiner vid riggning av maskin? Om ja, beskriv dem 

11. Hur ser en mätprocess ut?  

12. I standardoperationsbeskrivning finns det vilka mått man ska mäta och vilken mätdon 

man ska använda?  

13. Förstabits kontroll?  

14. Sistabits kontroll?  

15. Hur säkerställs att resultatet från mätprocessen är korrekt?  

16. Hur ofta kalibreras mätdon? 

17. Vad gör produktionskvalitetspersonalen? 

18. Hur är samarbetet mellan produktionskvalitetspersonal och operatören? 

19. Finns det fasta rutiner vid underhåll? 

 Operatörsunderhåll? 

 Tillståndbaseratunderhåll?  

 Hur ofta underhålls maskinen?  

 Vad görs under underhållsarbete?  

20. Vilka åtgärder vidtas när fel uppkommer?  
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Bilaga 3. Kontrollmätning 
 

 

 Mätdon  Mått Procedur 

1  (Robot)   Begära en detalj  

2  Indikerande 

hålindikator  

Håldiameter och 

rundhet 

Sätter in 

hålindikatorshuvudet 

i hålet och roterar 

det i 180 °, avläser 

mätvärdet på 

dataskärmen 

4 Indikerande 

längdindikator 

Hållängden  Sätter in mätdonet i 

hålet och avläser 

mätvärdet i 

mätklockan 

5 Ögat  Utvändigt spår  Kontrollera att 

spåret är hel och 

utan grader 
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Bilaga 4. MSA arbetsblad  
 

  Artikelnummer  Datum 

  

Omgång  Operatör Detalj Diameter  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

.     

.     

.     

180     
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Bilaga 5. DuraMax 
Bilagan är ett utdrag ur DuraMax katalogen.  
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Bilaga 6. Hålindikators datablad från Mytolerans 
Bilagan innehåller beskrivning av en indikerande hålindikator från Mytolrelans. 

 

 

 
  



 

33 

 

Bilaga 7. Mätningarna från mindiameter 
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Bilaga 8. Mätningarna från maxdiameter 

 

 


