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Abstract 
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Abstract 

Quality insurance is an important part of a manufacturing company in order to achieve and 
maintain its competitiveness. To measure how the company’s processes are performing, it is 
necessary to have reliable measurement data. Reliability of measurement data is naturally a 
crucial and important factor for a company to deliver the right quality to its customers. 
Without confidence in the measurement data, there is a potential risk that the customers end 
up with defective products if the measurement results are misinterpreted. 

This thesis project has been conducted at Volvo GTO in Skövde at the crankshaft 
manufacturing department. Volvo GTO wants to understand how well their manufacturing 
process of crankshaft performs by assigning a capability value. One of the requirements for 
obtaining a reliable capability value is that the measurement system is reliable. Volvo suspects 
that they do not have a reliable measuring system for measuring the roundness of bearing 
surfaces on a crankshaft. 

To clearly identify the problems of the measurement system, several possible causes of errors 
were identified and then analyzed deeper. These possible causes have attempted to be 
disproved and the errors which couldn’t be disproven may be a possible cause of error. 

The result of this thesis project shows that the company doesn’t meet the requirements to 
perform reliable measurements with such small tolerances. The main cause of the uncertainty 
in the measurement process is the external factors, such as the measuring environment. This 
report also includes recommendations on how the company can eliminate the measurement 
uncertainties to get a more reliable measurement process. 
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Sammanfattning 

För att ett tillverkande företag ska kunna uppnå och bibehålla sin konkurrenskraft är 
kvalitetssäkring en viktig del av verksamheten. För att kunna uppmäta hur företagets 
processer presterar är det nödvändigt att företaget har tillförlitlig mätdata. Tillförlitlighet till 
mätdata är av naturliga skäl en avgörande och viktig faktor för att ett företag ska leverera rätt 
kvalitet till sina kunder. Utan tillit till mätdatan finns det en potentiell risk att defekta 
produkter hamnar hos kunden genom att tolka mätresultatet felaktigt.   

Detta examensarbete har utförts på Volvo Group Trucks Operations (GTO) i Skövde på 
vevaxels-avdelningen. Volvo GTO vill förstå hur väl deras tillverkningsprocess av vevaxlar 
presterar genom ett duglighetstal. Ett av kraven för att få ett pålitligt duglighetstal är att 
mätsystemet är tillförlitligt. Volvo anser idag att de inte har ett tillförlitligt mätsystem vid 
rundhetsmätning av vevaxlar. 

För att tydligare kartlägga de problem som idag finns med mätsystemet så identifierades ett 
antal felmöjligheter som analyserades djupare. Dessa felmöjligheter har försökts att 
motbevisas och de som inte har kunnat motbevisas kan vara en möjlig felorsak. 

Resultatet uppvisar att det finns brister i de grundförutsättningar som krävs för att en 
tillförlitlig mätning skall kunna utföras. I arbetets gång är det tydligt att det främst är de yttre 
faktorerna som skapar en osäkerhet i mätprocessen. Rapporten avslutas med en 
rekommendation kring hur företaget kan eliminera mätosäkerheten för att få en tillförlitligare 
mätprocess. 
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1 Introduktion 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Volvo Group Truck Operations (GTO) i Skövde. 
Arbetet behandlar vilka faktorer som kan påverka tillförlitligheten inom ett mätsystem i en 
industriell tillverkning, hur man utvärderar ett mätsystem och vilka förändringar som kan öka 
mätsystemets tillförlitlighet. 

1.1 Inledning 
För att ett tillverkande företag i dagens industrier ska kunna uppnå och bibehålla sin 
konkurrenskraft är kvalitetssäkring en viktig del av verksamheten [1, p. 29]. I det dagliga 
arbetet i en tillverkande industri samlas det ofta in data som sedan används för att fatta 
viktiga beslut. Till exempel mäts de kritiska dimensionerna hos de produkterna som företaget 
producerar för att kontrollera att de är korrekt tillverkade. Dokumentation och ritningar 
inspekteras för att kontrollera att mätningarna har genomförts korrekt. Företaget testar sina 
produkter för att bekräfta att de fungerar enligt specifikation. Företag samlar regelbundet in 
data för att bekräfta att kvaliteten på produkterna uppfyller de ställda kraven. Men kan 
företaget lita på den data som samlas in, är de säkra på att den är tillförlitlig? Blir det samma 
resultat om flera olika mätutrustningar används för att inspektera produktens egenskaper? 
 [2, p. 6] 

Tillförlitligheten hos en mätprocess definieras av de statistiska egenskaperna erhållna från 
mätsystemet som arbetar under stabila förhållanden. En av de vanligaste orsakerna till låg 
kvalitet på mätdata är hög variation. Mycket av variationen som uppkommer vid mätningar 
kan bero på interaktionen mellan mätsystemet och dess miljö. [3, p. 3] Ett bra sätt att 
utvärdera om mätningar håller en bra kvalitet är att utföra en mätsystemsanalys (MSA) för att 
hitta olika källor till variation i mätningarna som i sin tur kan påverka kvaliteten. 

1.2 Bakgrund 
På Volvo GTO i Skövde tillverkas vevaxlar till dieselmotorer för Volvokoncernen. Vid 
tillverkningen av vevaxlar är processernas tillförlitlighet avgörande och en av många 
produktkrav vid tillverkningen av vevaxlar är formkravet på lagerytor.  
Volvo GTO använder idag 14 stycken slipmaskiner som slipar lagerytor. De slipade 
lagerytorna mäts sedan i en formmätningsmaskin där ett utav kraven på form är rundhet. 
Toleransen på rundhet enligt kravspecifikation från Volvo är 1µm på ett 10 graders intervall 
(sektor) och 4µm på 360 grader (ett helt varv), vilket ställer stora krav på mätsystemet. 
 
Volvo har funnit bristande kvalitet på vissa vevaxlar, då motorer har havererat i ett tidigt 
skede och företaget har en stark misstanke om att problemen ligger i lagerytornas form, då 
speciellt utpekat rundheten. Detta har skapat oro kring ifall mätsystemets resultat är 
tillförlitligt, företaget vill därför har en djupare analys av hur ett mätsystems duglighet ska 
utvärderas och vilka åtgärder som kan göras för att öka mätsystemets tillförlitlighet. 

Volvo vill säkra upp kvaliteten på de vevaxlar som tillverkas för att undvika att motorer 
havererar i ett tidigt skede, där företaget mer specifikt har pekat på att lagerytans form är en 
viktig faktor för vevaxelns livslängd. Företaget vill förstå hur tillförlitligt mätsystemets resultat 
är vid uppmätning av lagerytans form, de vill därför djupare analysera hur ett mätsystems 
duglighet ska utvärderas och vilka åtgärder som kan göras för att öka ett mätsystems 
tillförlitlighet. 

Volvo vill utvärdera sin tillverkningsprocess av vevaxlar genom ett duglighetstal för att förstå 
hur väl den presterar. Formen på vevaxelns lageryta är en av de svåraste egenskaper att 
utvärdera och mäta upp. Företaget vill därför förstå hur tillförlitligt mätsystemets resultat är 
vid uppmätning av lagerytans form. Volvo vill djupare analysera hur mätsystems duglighet 
ska utvärderas och vilka åtgärder som kan öka mätsystemets tillförlitlighet för att säkra upp 
sin mätprocess inför framtidens hårda krav. 
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1.3 Problembeskrivning 
Volvo GTO vill förstå hur väl deras tillverkningsprocess av vevaxlar fungerar genom ett 
duglighetstal. Ett av kraven för att få ett pålitligt duglighetstal är att mätsystemet är 
tillförlitligt. Volvo anser idag att de inte har ett tillförlitligt mätsystem vid mätning av 
rundheten på vevaxlar då resultat från en tidigare utförd mätsystemsanalys har uppvisat ett 
otillfredsställande resultat. Volvo vill därför kalla in extern hjälp för att undersöka varför 
mätsystemsanalysen inte har uppvisat ett tillförlitligt resultat och vad som kan vara 
påverkande faktorer till detta.  
 
Volvo GTO har idag toleranser på några mikrometer gällande mätningar av rundhet på 
vevaxlar. De små toleranserna medför krav på mätprocessen och de yttre faktorerna som kan 
påverka mätresultatet. För att kunna utföra tillförlitliga mätningar med små toleranser så 
krävs det att företaget har bra förutsättningar för detta. 

Tillförlitlighet till mätdata är av naturliga skäl en avgörande och viktig faktor för att ett företag 
ska kunna leverera rätt kvalitet till sina kunder. Om företag inte kan lita på sin mätdata kan 
detta ge upphov till att tillverkningsprocessens olika delar justeras efter den felaktiga 
mätdatan. Utan tillit till mätdatan finns det en potentiell risk att defekta produkter hamnar 
hos kunden. Det finns samtidigt en risk att ett företag kasserar produkter som är inom 
toleranserna men mätutrustningen har bedömt produkten som felaktig.  

”Vi investerar många miljoner i avancerad mätutrustning, vi betalar stora pengar för 
kalibrering och olika typer av kontroller bara för att hålla utrustningen i bra skick. Vi 
utbildar personal för att kunna använda utrustningen på det mest effektiva sättet. Allt detta 
kan tyvärr vara bortkastade pengar om vi inte har investerat i tillräckligt bra mätmiljö.”  

– Mättekniker, Volvo GTO Skövde 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att analysera och utvärdera mätsystemet för rundhetsmätning 
samt identifiera åtgärder och förbättringsförslag för att minska mätosäkerheten på det 
befintliga mätsystemet. 
 
Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Vilka orsaker påverkar mätsystemets pålitlighet? 
 

[2] Vilka förändringar krävs för att förbättra det befintliga mätsystemet? 
 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att avgränsas till att studera rundhetsmätningar av vevaxlar av 
modell HDE13, hur en sådan mätning utförs för att utvärdera om vevaxelns geometriska 
värden är inom de satta toleranserna och att utvärdera hur tillförlitligt det valda mätsystemet 
är. Examensarbetet kommer även innefatta förbättrings- och åtgärdsförslag kopplade till 
problemen. 
Arbetet kommer inte inkludera andra typer av metoder eller mätutrustningar för 
rundhetsmätning. Studien kommer inte innefatta andra typer av mätningar, utan enbart 
rundhet kommer beaktas. 
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1.6 Disposition 
Denna rapport består av sju kapitel med tillhörande underkategorier.  

• Kapitel 1 Introduktion – Här ges en bakgrund och en övergripande bild om arbetets 
problem. 
 

• Kapital 2 Teoretiskt ramverk – Här presenteras de teorier som har använts under 
arbetets gång för att kunna lösa arbetets problemformulering. 
 

• Kapitel 3 Metod – Här beskrivs de tillvägagångsätt och metoder som har använts 
genomgående i arbetet. 
 

• Kapitel 4 Nulägesbeskrivning – Här redovisas företagets nuvarande situation. 
 

• Kapitel 5 Analys – Här presenteras studiens resultat och en analyseras. 
 

• Kapitel 6 Åtgärdsförslag och diskussion – Här ges en diskussion om studiens resultat 
och åtgärdsförslag presenteras. 
 

• Kapitel 7 Slutsatser – Kapitlet ger en sammanfattning av arbetets slutsatser och 
rekommendationer framläggs.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att få en förståelse kring studiens frågeställningar så har de teorierna som anses vara 
relevanta för frågeställningarna analyserats djupare. Alla teorier som presenteras har inte 
varit direkt nödvändiga för att besvara studiens frågeställningar utan har snarare använts för 
att skapa en större förståelse för hela studiens problemområde. I figur 1 visas det vilka frågor 
som är kopplad till vilken teori. 

 

Figur 1. Kopplingar mellan frågeställningar och teori 

2.2 Sex Sigma 
Sex Sigma är ett förbättringsprogram som introducerades vid det amerikanska 
elektronikföretaget Motorola 1987. Målet med förbättringsprogrammet är att eliminera eller 
åtminstone reducera oönskade variationer i en tillverkningsprocess. Detta skulle kunna 
reducera kostnader för företaget och öka kvaliteten men även ge andra konkurrensfördelar 
som högre leveranssäkerhet och bättre processutbyte. [4, p. 608] 
 
Enligt Sex Sigmas tolkning skall avståndet från processens medelvärde till närmsta satta 
toleransgräns vara minst sex gånger processens standardavvikelse (σ). De störningar som en 
process kan utsättas för kan vara både slumpvariationer och även systematisk variation vars 
orsaker kan identifieras utan svårigheter. Enligt Sex Sigma så kan denna variation accepteras 
om medelvärdet maximalt överstiger ±1.5σ från det satta målvärdet. Detta medför att 
avståndet alltid är minst 4.5σ till närmaste toleransgräns. [4, p. 610] 
 
En planeringsmodell som används frekvent till Sex Sigma är “DMAIC”  
(Define-Measure-Analyse-Improve-Control) som används tillsammans med flera viktiga 
arbetssätt och arbetsverktyg. De arbetssätten som berörs är försöksplanering samt 
kundcentrerad planering och till verktygen hör de sju förbättringsverktygen samt de sju 
ledningsverktygen. [4, p. 611] 
 
Tänkbar arbetsgång med hjälp av DMAIC: 
 
Define: Definiera problemen och hur de ska kvantifieras. 
Measure: Tillämpa lämpliga metoder för att förstå hur processen fungerar i dagsläget. 
Analyse: Använda verktyg för att förstå vad som skapar problemet och vad som påverkar 
problemet. 
Improve: Design of Experiments(DOE) kan användas för att hitta förbättringsmöjligheter.   
Control: Etablera ett nytt arbetssätt som lösningen har medfört som en del av det ordinarie 
arbetet. 
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2.3 Statistisk processtyrning (SPS) 
I både en tillverkningsprocess och en tjänsteprocess finns det variationer i de produkter eller 
tjänster som skapas. De kan delas upp i två kategorier: urskiljbara orsaker och slumpmässiga 
orsaker. Urskiljbara orsaker skulle till exempel kunna vara en felinställd maskin eller 
verktygsförslitning som tydligt kan kopplas till variationen. Slumpmässiga orsaker kan inte 
direkt kopplas till någon orsak och skapar små variationer i processen. Genom att förstå vilka 
orsaker som är urskiljbara och vilka som är slumpmässiga så kan orsakerna lättare elimineras 
för att skapa en stabilare process som enklare kan styras och övervakas. [4, p. 223] 

2.4 Design Of Experiments (DOE) 
Experiment utförs idag i många tillverkande företag för att öka förståelsen och kunskapen om 
olika tillverkningsprocesser. Experiment inom tillverkningsföretag utförs ofta i en serie av 
försök eller tester som ger kvantifierbara resultat. För att skapa ett kontinuerligt 
förbättringsarbete av produkt/processkvalitet är det grundläggande att förstå processens 
beteende, variationernas storlek och dess påverkan på processerna.  
I en ingenjörsmiljö utförs experiment för att uppskatta, bekräfta eller utforska, där utforska 
avser att skapa förståelse för data från processen. Uppskattning avser att bestämma effekterna 
av processvariabler eller faktorer som karaktäriserar systemets resultat. Bekräftelse innebär 
att verifiera de förutsagda resultaten som erhållits från experimentet. [5, p. 1] 
 
En vanlig metod som används är One-Variable-At-a-Time (OVAT), där en variabel justeras åt 
gången och samtidigt håller alla andra variabler i experimentet fasta. Detta tillvägagångssätt 
är beroende av gissning, tur, erfarenhet och känsla för att lyckas. Denna typ av experiment 
kräver ofta stora mängder resurser för att få en begränsad mängd information om processen. 
OVAT-experiment anses ofta opålitliga, ineffektiva och tidsödande och kan ge falska optimala 
förhållanden för processen. [5, p. 1] 
 
Statistiska metoder spelar en viktig roll vid planering, genomförande, analys och tolkning av 
data som samlats in genom tekniska experiment. Statistiska metoder förklarar hur variationer 
kan hanteras, hur man samlar in och använder data så att beslut kan tas om de processer eller 
system som hanteras. När flera variabler påverkar en viss egenskap hos en produkt är en 
strategi att designa ett experiment så att giltiga och pålitliga slutsatser kan dras effektivt ur ett 
ekonomiskt perspektiv. [5, p. 1] 
 
I ett utformat experiment (DOE) utförs kontrollerade förändringar i inmatningsvariablerna 
(eller faktorerna) och sedan dras slutsatser om hur resultatet varierar utifrån de förändrade 
variablerna. Det är viktigt att notera att inte alla variabler påverkar prestanda på samma sätt. 
Vissa kan ha en stark inverkan på resultatet, vissa kan ha medelstor påverkan och vissa kan 
inte ha någon inverkan alls. Därför är målet med ett noggrant utformat experiment att förstå 
vilken uppsättning av variabler som påverkar processens prestanda. [5, p. 2] 
 

2.5 Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagram, även kallat Ishikawadiagram eller orsak-verkan-diagram är ett effektivt 
förbättringsverktyg skapat av Kaoru Ishikawa för att kunna identifiera orsaker till problem. 
[4] Illustration av fiskbensdiagrammet finns i figur 2. 
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Figur 2. Fiskbensdiagram 

 

2.6 Formkrav på vevaxelns lagerytor 
ISO 27507 täcker ämnet lagerytor på vevaxlar men förklarar inga specifika krav som finns 
utan snarare rekommendationer på vad som ska tänkas på när en vevaxel konstrueras. 
Standarden förklarar att varje vevaxel är ett enskilt fall och ska behandlas därefter. Vilka 
toleranser som ska användas och hur vevaxeln ska utformas bestäms ofta utav vilken 
belastning den ska utsättas för och vilken typ av olja som används. [6, p. V] 

2.6.1 Ytfinhet 
Det är tydligt att ju ojämnare vevaxelns lageryta är desto större blir störningseffekten på den 
smörjande oljefilmen vilket därmed ökar slitaget. [6, p. 1]  
Det är därför nödvändigt att ha förståelse för hur fin ytan alltså hur jämn ytan bör vara i det 
specifika fallet. 

2.6.2 Axiell form 
Oregelbundenheter i den axiella profilen som inte följer ett tydligt mönster kommer också att 
producera ojämna belastningar längs lagret. I dessa fall är det inte möjligt att ange toleranser 
för sådana avvikelser eftersom de sannolikt kommer att vara mycket inkonsekventa och 
kommer att behöva undersökas genom en profilmätning. Axiella konturavvikelser som är 
periferiskt konsekventa är mindre benägna att skada än dem vilka är inkonsekventa från en 
del av axelomkretsen till en annan, men detta är beroende av storleken av defekten, se figur 3. 
[6, p. 2] 

 

Figur 3 [6] 

2.6.3 Ovalitet och rundhet 
Om en vevaxel har ytor med en oval form kommer det att bli en effekt på den hydrodynamiska 
kilverkan av oljefilmen och det blir sannolikt en viss reduktion av oljefilmens minsta tjocklek. 
Rekommenderade gränser för lagerytans rundhet anges i tabellen nedan, se tabell 1 [6, p. 3] 
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Tabell 1. Ovalitet [6] 

 

 

2.6.4 Lobning och vågmönster 
Lagerytans lobning och vågmönster är oundvikligt. En lob sticker ut från lagerytans form och 
med sin snäva radie fungerar som en smörjmedelskrapa. Lobning kan orsaka störningar i 
smörjfilmen och kan skapa högt slitage på lagerytan och kan i värsta fall helt förstöra 
lagerytan. När antalet lobar ökar så kommer det tillslut att övergå i ett vågmönster vilket visas 
i figur 4. Ett vågmönster är högfrekvent lobning längs lagerytan. [6, p. 3] 

 

Figur 4. Lob och vågmönster [6] 

 

2.7 Mätsystemsvariationer 
Slutsatser och analyser av ett mätsystem bygger ofta på antaganden om att insamlade 
mätningar är exakta. Ett vanligt misstag vid dessa antaganden är att förstå att det finns en 
variation i ett mätsystem som påverkar den insamlade mätdatan. Den insamlade mätdatan 
som har analyserats utan hänsyn till att det existerar en variation kan ibland ligga till grund 
för ett beslut. Ett mätsystems variation delas in i fem olika kategorier: Bias, repeterbarhet, 
reproducerbarhet, stabilitet och linjäritet. [3, p. 42] 

2.7.1 Bias  
Bias undersöker skillnaden mellan ett observerat medelvärde och ett referensvärde. Värdet på 
bias anger hur korrekt det uppmätta värdet är jämfört med ett referensvärde. [3, p. 6] 
Se figur 5. 
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Figur 5 BIAS 

2.7.2 Repeterbarhet 
Repeterbarhet är variationen som uppstår på grund av mätinstrumentet. Det är den variation 
som observeras när samma operatör mäter samma egenskap många gånger, på samma detalj, 
med samma mätinstrument, under samma förhållanden. [7] 
 

2.7.3 Reproducerbarhet 
Reproducerbarhet är variationen beroende på mätsystemet. Det är variationen som 
observeras när olika operatörer mäter samma egenskap många gånger, på samma detalj, med 
samma mätinstrument, under samma förhållanden. [7] 
 

2.8 Mätsystemsanalys 
Mätsystemsanalys (MSA) är en experimentell och matematisk metod för att bestämma 
mängden variation som finns inom en mätutrustning. Variationer i mätutrustningen kan 
direkt bidra till vår övergripande processvariation. MSA används för att bestämma om 
mätsystemet är tillförlitligt genom att utvärdera systemets noggrannhet, precision och 
stabilitet. [8] 

2.8.1 Mätsystem 
Ett mätsystem är en samling av mätinstrument, standarder, operationer, metoder, fixturer, 
mjukvara, personal, miljö och antaganden som används för att kvantifiera en måttenhet eller 
en bestämd bedömning till en karakteristisk egenskap som avses att mätas. Mätsystemet är 
hela processen som avser att erhålla värden på en egenskap hos en detalj eller produkt. [3, p. 
5] 

2.8.2 Mätning 
En mätning definieras av “anvisning av tal (eller värden) till materiella ting som representerar 
relationerna mellan dem med avseende på specifika egenskaper”. Denna definition gavs först 
av C. Eisenhart (1963). Processen som avser att ta fram ett kvantifierbart värde definieras som 
mätprocessen, och det tilldelade värdet definieras som mätvärdet. [3, p. 4] 

2.8.3 Mätprocess  
En mätningsprocess kan ses som en tillverkningsprocess som producerar data. Om ett 
mätsystem ses på liknande sätt är det användbart eftersom det gör att vi kan ta med alla 
begrepp och verktyg som redan har visat sin användbarhet inom området statistisk 
processkontroll. [3, p. 5] 

2.8.4 MSA Typ 1 (Repeterbarhet) 
En typ 1 studie bedömer endast variationen som uppkommer på grund av mätverktygets egna 
spridning. Specifikt bedömer denna studie repeterbarheten på mätningar från en appraiser 
(operatör/mätutrustning) och en referensdetalj. En typ 1 studie kan användas som första steg 
i en mätsystemsanalys för att endast fokusera på en variationskälla; mätinstrumentet. [9] 

Enligt Q-DAS är en grundförutsättning för att en mätsystemsanalys ska kunna utföras att 
mätsystemet har en upplösning på max 5 % av toleransen [10]. Medan boken Measurement 
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System Analysis Reference manual förklarar att beskriva upplösningen som en del av 
toleransen är missvisande och istället bör 10 % av sex standardavvikelser användas [3, p. 48]. 
Upplösningen förklaras som hur kapabel mätutrustningen är att identifiera små förändringar 
i ett mätvärde [3, p. 218].  

Enligt Q-DAS så beräknas upplösningen i förhållande till toleransen (%RE) enligt: 

%𝑅𝐸 =
𝑅𝐸

𝑇
 

där RE är hur många decimaler som mätningen resultat uppvisar, exempelvis 0,001 och T är 
den gällande toleransvidden. [11] 

För att beräkna mätsystemets duglighet enligt MSA typ 1 så används nedanstående 
beräkningar: 

Följande formel används för att beräkna variansen: 

𝜎2 =
∑(𝑋𝑖 − X̄)2

𝑛 − 1
 

där n är antalet mätningar, Xi är det observerade värdet och �̅� är medelvärdet av alla 
mätningar. [12, p. 45] 

Ett nyckeltal för att förstå systemets repeterbarhet är Cg-värdet (duglighetstal). Cg ger en 
förståelseför hur bra intervallet av mätningarna (studiens variation) passar in i en önskad 
procentandel av toleransen och kan beräknas enligt följande: 

𝐶𝑔 =
(𝑃 ÷ 100)  ×  𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑛 ×  𝜎
 

där P är det procentuella värdet som maximalt ska upptas av mätsystemet sett till den totala 

toleransvidden och n är antal standardavvikelser man önskar täcka samt (𝜎 = √𝜎2). [13]  

CgK är ett korrigerat duglighetstal, där Cg-värdet centreras i förhållande till toleransvidden 
och kan beräknas enligt följande: 

𝐶𝑔𝑘 =  
((𝑃 ÷ 200) × |�̅� − 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑚ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔|

𝑛 × 𝜎
 

där referensmätning är ett värde från en exakt mätning. I denna formel halveras dock 
variabeln n för att utgå från halva processens variationsvidd. [13] 

Repeterbarhet EV (Equipment Variation) på en mätprocess beräknas enligt formeln: 

𝐸𝑉 =  𝐾1 × �̿�  

där K1 är ett tabellvärde som baseras på antal mätningar, antal mätobjekt och antal 

mätinstrument. �̿� är medelvärdet av medelvärdena på variationsvidden mellan mätningarna. 
[12] 

 För att beräkna hur stor del utav toleransen som täcks av repeterbarheten (EV) så används: 
[12] 

%𝐸𝑉 =  
𝐸𝑉

𝑇
× 100 
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2.8.5 MSA Typ 2 & typ 3 (R&R) 
En R&R-studie är en uppskattning av den kombinerade variationen av repeterbarhet och 
reproducerbarhet. En R&R-studie kan delas in i två delar: MSA typ 2 och MSA typ 3. Den 
första delen lägger fokus på att undersöka ett mätsystem där en operatör kan påverka 
resultatet, exempelvis vid en manuell mätning. Den andra delen fokuserar på mätsystem där 
operatören inte kan påverka resultatet av mätningen, exempelvis en helautomatisk mätning. 

För en typ 2 studie så förklarar GRR (Gage Reproducibility & Repeatability) variationen som 
uppstår när en mätning av samma objekt utförs av olika operatörer. Denna metod används i 
de fall där inverkan av operatörer på mätresultatet inte kan uteslutas. [3, p. 56] 

En typ 3 studie undersöker den variationen som uppstår när en mätutrustning mäter en serie 
av mätobjekt i minst två omgångar för att undersöka variansen som uppstår när samma 
mätobjekt undersöks flera gånger. [14] 

Formeln för att beräkna det sammansatta värdet av repeterbarheten EV och 
reproducerbarheten AV (Appraiser Variation) betecknas GRR och beräknas enligt följande 
formel: 

𝐺𝑅𝑅 = √𝐸𝑉2 + 𝐴𝑉2 

För att beräkna hur stor del av toleransen som täcks av GRR används följande formel: 
 

%𝐺𝑅𝑅 =
𝐺𝑅𝑅

𝑇
× 100 

Reproducerbarheten (AV) på en mätprocess beräknas med följande formel: 

𝐴𝑉 = 𝐾2 × �̅�𝑑𝑖𝑓𝑓  

där K2 är ett tabellvärde som baseras på antal operatörer eller mätmaskiner och �̅�𝑑𝑖𝑓𝑓 är den 

maximala skillnaden på medelvärdet av mätningarna [3, p. 120]. 

Repeterbarheten (EV) beräknas enligt samma formel som används för MSA typ 1. [12, p. 45] 

2.9  Referenscirkeln 
Definition av rundhet är när ett föremåls alla punkter i ett cirkulärt tvärsnitt är ekvidistant 
med en gemensam centrumpunkt. Rotation av föremålet är nödvändigt för att kunna iaktta 
förändringar i föremålets radiella mått. [15] 

Det finns olika utvärderingsmetoder för en rundhetsprofil, valet av utvärderingsmetoden kan 
påverka det slutliga resultatet av mätningen. Det är därför viktigt att förstå hur varje metod 
för att skapa en rundhetsprofil fungerar när utvärderingsmetoden väljs. 

Presentation av skillnaden på referenscirkelns mittpunkt enligt de fyra 
utvärderingsmetoderna för att bestämma lägesavvikelse. [16] Se figur 6 

 



Teoretiskt ramverk 

11 

 

Figur 6. Sammanställning av olika centrum 

 

 

2.9.1 Minimum Zone circle (MZC) 
MZCI, Minsta zon-referenscirkel: ”Två koncentriska cirklar som omsluter rundhetsprofilen 
och har den minsta radiella separationen.” [16] Se figur 7 
 

 

Figur 7. MZC 

2.9.2 Least Squares Circle (LSC) 
LSCI, Minsta-kvadrat referenscirkel: ”Cirkel skapad så att kvadratsumman av de lokala 
rundhetsavvikelserna är minsta möjliga. Rundhetsavvikelsen är det radiella avståndet mellan 
högsta topp och lägsta dal på den extraherade periferilinjen.” [16] Se figur 8 
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Figur 8. LSC 

2.9.3 Minimum Circumscribed Circle (MCC)  
MCCI, Minsta omskrivna referenscirkel: ”Minsta möjliga cirkel som omsluter 
rundhetsprofilen och tangerar den på minst tre punkter. Rundhetsavvikelsen är det radiella 
avståndet mellan högsta topp och lägsta dal på den extraherade periferilinjen”. [16] Se figur 9. 
 

 

Figur 9. MCC 

 

2.9.4 Maximum Inscribed Circle (MIC) 
MICI, Största inskrivna referenscirkel: ”Största möjliga cirkel som omsluts av 
rundhetsprofilen och tangerar den på minst tre punkter. Rundhetsavvikelsen är det radiella 
avståndet mellan högsta topp och lägsta dal på den extraherade periferilinjen.” [16] Se figur 
10. 
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Figur 10. MIC 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs studiens angreppssätt, utförande och metoder. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Under denna studie har olika metoder tillämpats för att kunna besvara arbetets 
frågeställningar. Utifrån en fallstudie har de olika metoderna använts för att få den 
nödvändiga informationen. För att koppla samman de olika metoderna som har använts med 
frågeställningarna så var upplägget enligt figur 11. 

 

Figur 11. Koppling mellan frågeställningar och metod 

3.2 Fallstudie 
En fallstudie innebär att en undersökning utförs på en avgränsad grupp. Detta skulle kunna 
vara en organisation, ett företag, en individ eller en grupp individer. Fallstudie kan även 
utföras på två eller flera organisationer. En fallstudie utförs för att försöka få så heltäckande 
information som möjligt och för att kunna få ett helhetsperspektiv. En fallstudie lämpar sig 
när en process eller en förändring av denna ska studeras. Beroende på val av fall som har 
studerats och dess resultat kan generaliserbarheten se olika ut. För att få en så 
verklighetstrogen bild som möjligt över situationen är det vanligt att tillämpa insamling av 
data på flera olika sätt, exempelvis kan intervjuer och observationer kombineras med enkäter. 
[17, p. 56] 

Examensarbetet har utförts i form av en fallstudie på Volvo GTO:s tillverkningsenhet i 
Skövde, närmare bestämt på vevaxel-avdelningen samt på avdelningens mätavdelning. 
Fallstudien har grunda sig i kvalitativ och kvantitativ datainsamling.  

3.3 Kvantitativ datainsamling 
Kvantitativt inriktad forskning förklarar hur vi väljer att generera, bearbeta och analysera den 
informationen som har samlats in. En kvantitativt inriktad forskning är sådan forskning där 
mätningar används vid datainsamlingen. Insamlad data analyseras med hjälp av analys-och 
statistiska bearbetningsmetoder. [17, p. 13] 

3.3.1 Analyser 
En datainsamling har utförts på Volvos formmätningsmaskiner för vevaxlar i form av en 
mätsystemsanalys (MSA) som delades upp i MSA typ 1 och MSA typ 3. De berörda 
formmätningsmaskinerna är av typen Adcole 1200SH i två olika varianter Modell 60" och 
Modell 80". Den insamlade datan har analyserats och utvärderats i form av ett duglighetstest 
med hjälp av programvaran Q-DAS Solara.  
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3.3.2 MSA 1 
Den första analysen bestod av att låta var och en av maskinerna mäta rundheten, både 
sektorrundhet och rundhet på hela varvet, på följande lagerytor; ramlager 1,4 och 7 samt 
vevlager 1 och 6 på en godtycklig vevaxel av axeltyp HDE 13. Rundhetsmätningarna på 
lagerytorna gjordes tio gånger i en sekvens i var och en av maskinerna. Orsaken till att antalet 
mätningar blev tio stycken och att analysen enbart gjordes på de ovan nämnda lagerytorna 
berodde på den höga beläggningen i mätrummet samt att tillgången till vevaxlar var 
begränsad. 
 
Vevaxeln hade innan testets påbörjan genomgått en tvätt i en tvättmaskin avsedd för vevaxlar. 
Detta gjordes för att få mätdata på en så ren vevaxel som möjligt sett till de förutsättningar 
som finns på Volvo idag. Efter tvätten plastades vevaxeln noggrant in och transporterades till 
mätrummet för att tempereras till rumstemperatur.  
 
Den godtyckliga vevaxeln spändes upp i maskinerna med hjälp av en lyftanordning som är 
konstruerad för hantering av vevaxlar, för att sedan låta mätprogrammet köra mätningarna 
tio gånger oavbrutet. Efter den tionde mätningen så togs vevaxeln ut ur maskinen och 
analysen upprepades i den andra maskinen. Mätdatan från denna MSA 1 exporterades sedan 
från mätmaskinernas datorsystem till mjukvaruprogrammet Q-DAS Solara. Analysen 
tillgodoser studien med ett mått på hur bra repeterbarheten är hos var och en av maskinerna 
[3, p. 7]. 
 

3.3.3 MSA typ 3 
Den andra analysen som genomfördes var att låta var och en av maskinerna mäta rundheten, 
både gällande sektorrundhet och rundhet på hela varvet, på följande lagerytor; ramlager 1,4 
och 7 samt vevlager 1 och 6 på tio stycken individuella vevaxlar av axeltyp HDE13 i två 
mätomgångar. Även dessa tio hade innan testets påbörjan genomgått en tvätt och inplastning. 
De tio vevaxlarna numrerades och därefter påbörjades mätningarna i slumpmässig ordning, 
först i Modell 80" och sedan i Modell 60". Inför andra mätomgången så valdes en annan 
slumpmässig ordning [3, p. 104]. Ett förslag på mätordningen har skapats via en 
slumpgenerator och visas i tabell 2.   

 

Tabell 2. Förslag på mätordning av vevaxlar MSA3 

Mätomgång 1 Mätomgång 2 

4 5 

7 6 

1 2 

3 9 

10 8 

2 3 

5 10 

9 4 

6 7 

8 1 
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3.4 Experiment  
Experiment är en benämning på ett undersökningsupplägg där några enstaka variabler 
studeras samtidigt som kontroll försöker fås över annat som kan påverka dessa variabler. Här 
undersöks oberoende- och beroende variabler, där den oberoende variabeln är den variabeln 
som manipuleras och den beroende variabeln är den variabeln som påverkas när den 
oberoende variabeln manipuleras. [17, p. 57] 

Experiment har utförts under examensarbetets enligt konceptet Design of experiment (DOE), 
för att isolera vilka faktorer som kan orsaka ett försämrat mätresultat.  

3.4.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod för att generera idéer, öka den kreativa effektiviteten och hitta 
lösningar till problem. Brainstorming görs ofta i grupp om tre till 10 personer som arbetar 
med att lösa ett problem eller en uppgift. Grundkonceptet är att ingen idé är fel eller dålig 
utan kreativiteten ska flöda. [18, p. 2]  

För att hitta vilka orsaker som kan påverka mätsystemets resultat så har metoden 
brainstorming använts. Genom observationer har 13 möjliga felorsaker identifierats, dessa 
orsaker har sammanställts i ett fiskbensdiagram för att kategorisera varje orsak.  
Alla 13 punkter har granskats för att förstå vilken inverkan de kan ha på mätsystemet. De 13 
punkterna redovisas i kapitel 5.1. 

3.4.2 Analys av luftkvaliteten 
Mätningen av luftföroreningar i mätrummet utfördes med en luftmätare av typen MET ONE 
HHPC+. Luftmätaren mäter antalet partiklar i luften och är kapabel till att mäta partiklar ner 
till 0,3µm. Luftmätningen utfördes under ett dygn i mätrummet och mätaren var placerad 
mitt emellan de båda maskinerna. Mätningarna gjordes i cykler på en minut varje femte 
minut, vilket motsvarar 12 mätningar per timme. Mätvärdena analyserades sedan via Excel 
med hjälp av grafer för att åskådliggöra eventuella avvikande värden och trender i datan. 
Dessa värden jämfördes sedan med mot angivna värden som Volvo har för olika klasser 
gällande renhet i olika miljöer.  

3.4.3 Analys av föroreningar på lagerytor 
Mätning av föroreningar på lagerytor utfördes i samarbete med renlighetslaboratoriet för att 
undersöka hur mycket partiklar som finns på lagerytorna vid mätning. Analysen har gjorts för 
att jämföra olika rengöringsdukar som Volvo använder. Tre olika rengöringsdukar användes 
vid testet, varje typ av duk testades både vid nyskick samt vid använt skick. Dessa dukar var av 
typ mikrofiber, bomull samt luddfri. En godtycklig vevaxel rengjordes av en operatör med de 
ovannämnda dukarna, för att sedan levereras förseglad till renlighetslaboratoriet där 
mängden resterande partiklar räknades. En lageryta lämnades kvar orörd som en referensyta. 
En vevaxel som har tvättats i en tvättmaskin analyserades för att jämföra hur bra 
rengöringsmetoden med dukar var jämfört med en tvättmaskin. 

3.5 Kvalitativ datainsamling 
Kvalitativ datainsamling behandlar ”mjuka” data som exempelvis resultaten från kvalitativa 
intervjuer. Här används oftast verbala analysmetoder av de framtagna resultaten i form av 
textmaterial. [17, p. 14] 

3.5.1 Intervjuer 
Intervju är en vanligt förekommande teknik för att kunna samla in data utifrån 
frågeställningar. Kvalitativa intervjuer ger den utfrågade personen utrymme att med egna ord 
svara på frågan, det vill säga en låg grad av strukturering. Processen är tidskrävande och 
kräver bearbetning av den rådata som samlats in. Syftet är att identifiera den intervjuades 
uppfattning om ett speciellt område eller ett fenomen. En viktig del i den processen är att inte 
formulera svarsalternativ i förväg eller på något vis försöka avgöra vad det ”rätta” svaret skulle 
kunna vara. [17, p. 73]  

En kvalitativ datainsamling har utförts i form av intervjuer med berörd personal från Volvo 
GTO. Intervjuerna har skett via spontana och personliga möten samt e-mail med berörd 
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personal, för att få en större förståelse kring arbetet. Intervjuerna har inte varit 
standardiserade utan en öppen dialog har skett. Alla möten och e-mail har inte alltid bestått 
av frågor, utan många gånger har det enbart skett ett informationsutbyte för att få förståelse i 
ett specifikt ämne. 

3.6 Dokumentstudie 
Ett dokument är information som nedtecknats, tryckts, spelats in eller fotograferats. Ett 
dokument kan vara allt från statistik till ett kassettband. En dokumentstudie är när 
information som är samlad i dokument studeras. [17, p. 67]   

I examensarbetet har en dokumentstudie utförts där ritningar, maskinspecifikationer, 
standarder och avtal har granskats. Här följer de olika dokumenten som har granskats: 

3.6.1 Produktritningar 
Produktritningar av de vevaxlar som tillverkas på Volvo GTO:s fabrik i Skövde har granskats 
för att för att få en större förståelse för de krav som ställs på vevaxelns egenskaper och 
därigenom kopplat samman kravet från produktritningen med toleransen som finns på 
egenskapen i tillverkningen.  

3.6.2 Maskinspecifikation 
Dokumentation från maskinleverantören har granskats för att se vad 
formmätningsmaskinerna är kapabla till att prestera enligt specifikationen.  
Avtalet som Volvo har med maskinleverantören har granskats för att se vad som har utlovats 
till Volvo från leverantören, och vilka krav som har ställts på Volvo för att en korrekt mätning 
ska kunna möjliggöras.  

3.7 Litteraturstudie  
Vid starten av litteraturstudien upprättades ett antal sökord för att närmare kunna söka och 
identifiera relevant litteratur för arbetet. Dessa sökord användes frekvent genom hela arbetets 
gång i sökningar i bland annat Jönköpings Universitys bibliotek, Primo och på Diva-portalen. 
De relevanta teorierna analyserades för att undersöka om det var intressanta för arbetet.  

3.8 Analysmetoder för resultat  
Arbetet började med att Volvos problemformulering analyserades för att försöka förstå 
nuläget på företaget och därigenom formulera nya frågeställningar som arbetet baseras på. 
Arbetets frågeställning har ändrats några gånger under arbetets gång då författarna hittade 
nya saker som var väsentliga för att förstå företagets övergripande problem. Efter att nuläget 
på företaget hade granskats så uppkom en mängd olika felmöjligheter upp, genom dessa så 
formulerades experiment som skulle bevisa eller motbevisa dessa felmöjligheter. Varje 
felmöjlighets resultat analyserades för att förstå den bakomliggande orsaken och koppla 
samman denna med hur den kan påverka mätresultatet. Utifrån de slutsatser som kunde dras 
ur analysen av resultaten så uppkom de åtgärdsförslag som presenteras i rapportens senare 
del. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen. 

4.1 Vevaxelns rundhetskrav 
Volvo har en mängd olika formkrav på lagerytorna men detta arbete fokuserar främst på 
rundheten. Företaget har valt att dela in rundhet i två kategorier: 
Rundhet på ett helt varv utvärderar hur formen ser ut längs periferin av lagerytan. Toleransen 
för rundheten på ett helt varv längs lagerytan är 4µm, där mätningen sker mellan ytans 
kortaste radiella avstånd från centrum till det största avståndet radiellt från centrum till ytan. 
Den andra egenskapen som rundheten avser är sektorrundhet där företaget har specificerat 
kravet till max 1µm på en 10 graders sektor. Kravet på att mäta rundheten även i sektorer 
beror på att mätningen av hela varvets rundhet inte förklarar hur objektets form ser ut, utan 
endast skillnaden mellan den högsta toppen till den djupaste dalen på hela varvet. 
Indelningen i sektorer på 10 grader möjliggör att lagerytans form enklare kan utvärderas. 
Företaget har valt att dela upp formen i dels ett helt varv och i sektorer för att lättare kunna 
sätta krav på hur formen ska se ut och för att lättare specificera formkravet.  

4.2 Hur utförs en rundhetsmätning av vevaxlar? 
Här redovisas hur en rundhetsmätning sker i det dagliga arbetet. Enligt de 
kontrollinstruktioner som finns idag på Volvo så ska rundheten kontrolleras vid första bit. En 
första bit definieras som den första axeln som tillverkas vid varje skiftbyte eller den första 
axeln som tillverkas efter förändringar i slipmaskinen. Volvo har idag 14 slipmaskiner som 
rundhetsmätningar ska utföras på, därför blir det minsta antalet mätningar 14 per skift som 
fördelas på två mätmaskiner. 

4.2.1 Mätmaskinerna 
Idag använder sig Volvo av två datorstyrda mätare som är avsedda för att mäta ett antal 
geometriska egenskaper på vevaxlar. Dessa mätare är av fabrikat Adcole modell 1200 SH och 
är avsedda för att användas i både produktionsmiljö och i mätrum.  

Vevaxlarna mäts i en vertikal position uppspänd mellan två infästningar. Denna vertikala 
position väljs framför en horisontell position för att förhindra att vevaxeln påverkas av 
nedböjning på grund av gravitationen. För att mätningarna inte ska påverkas av yttre faktorer 
såsom vibrationer står mätutrustningen på en anordning av "luftkuddar". Vevaxeln roteras 
sedan med hjälp av en drivmekanism. Axelns roterande position mäts med hjälp av en optisk 
sensor med en noggrannhet på 0,001 grader för att kunna identifiera var axeln befinner sig 
längs periferin. En mätanordning i form av en kniv "follower" appliceras sedan mot 
lagerytornas periferi under rotation. Followern kan positioneras i X och Y led med hjälp av 
mätutrustningens dataprogram. Followern är försedd med en karbidbelagd yta för att 
reducera slitaget. Förflyttningen av Followern mäts med en interferometer, vilket medför att 
en radiell uppmätning av vevaxeln kan ske med en noggrannhet mindre än en µm. Positionen 
av followern har en upplösning på 0,008 µm. Mätutrustningen har automatisk korrigering om 
böjning av vevaxeln uppkommer mellan infästningarna. Programvaran som beräknar 
mätresultatet i Adcole-maskinerna använder sig av Least square circle-metoden för att kunna 
lokalisera lagrets centrumpunkt. Centrumpunkten används för att beräkna lagerytans form. 

4.2.2 Arbetssätt 
Den första vevaxeln som tillverkas på varje skift från varje slipmaskin ska kontrolleras, bland 
de måtten som mäts är rundheten. För att få detaljen mätt så tar operatören ut den första 
detaljen som tillverkas och rengör lagerytan grundligt med en duk av tyg. Detaljen 
transporteras sedan till mätrummet där operatören lämnar vidare den till 
mätrumspersonalen. Mätrumsoperatören laddar i detaljen i en av Adcole-maskinerna genom 
att använda en speciell lyftanordning som kan få detaljen i ett vertikalt läge, detaljen spänns 
sedan upp i maskinen. När detaljen är uppspänd i maskinen så rengör mätrumsoperatören 
vevaxelns alla lagerytor för att försöka få bort eventuella oönskade partiklar. Mätoperatören 
startar sedan mätprogrammet. När detaljen har mätts färdigt så granskas resultatet av 
mätrumsoperatören för att se ifall det finns några oklara avvikelser som kan eventuellt kan 
bero på inverkan av yttre faktorer exempelvis kvarvarande partiklar. Hittar 
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mätrumsoperatören någon avvikelse som kan bero på en yttre faktor så rengörs lagerytan igen 
och mäts om. Mätresultatet presenteras sedan för operatören och detaljen lämnas tillbaka till 
produktionen. 

4.3 MSA Typ 1, juli 2017 
Volvo utförde i juli 2017 en MSA typ 1 på båda mätmaskinerna Adcole 60” och 80” för att 
genom ett Cg-tal och EV förstå hur väl mätsystemet fungerar. Volvo har valt ett Cg-värde för en 
MSA typ 1 till lägst 1.33, EV ska högst vara 15 % och upplösningen får högst vara 5 % av 
toleransen. I testet har Volvo valt att använda en godtycklig vevaxel som har tagits direkt ifrån 
produktionen för att på ett så bra sätt som möjligt reflektera verkligheten. Vevaxeln har sedan 
mätts 25 gånger i var och en av maskinerna. Efter att MSA typ 1 testerna var utförda så ansåg 
Volvo att resultatet inte var tillfredsställande utefter de satta kraven. Resultaten för testerna 
har sammanställts i figur 12 och figur 13, där ett medelvärde för varje mätmaskin uppvisas. 
Ovanför varje stapel visas det intervall som medelvärdet representerar. Alla värden för MSA 
typ 1 testerna finns i bilaga 1. 

 

Figur 12. MSA typ 1 %EV, juli 2017 

 

Figur 13. MSA typ 1 Cg, juli 2017   
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4.4 MSA typ 3, juli 2017 
En MSA typ 3 utfördes i juli 2017 på de båda mätmaskinerna för att få ett värde på hur bra 
reproducerbarheten är. Reproducerbarheten beräknas enligt %GRR som visar hur stor del av 
toleransen som täcks av variationen. Volvo har valt tre olika nivåer för att utvärdera dessa 
resultat, 0 till 20 % anses bra, mellan 20 och 30 % ska resultatet utvärderas med hänsyn till 
mätsystemet och ett värde över 30 % kräver åtgärd. I testet har Volvo använt sig av 20 
godtyckliga vevaxlar som hämtats direkt ifrån produktionen. Mätmaskinerna har sedan mätt 
vevaxel 1 till 20 i rad, först i 60” modellen och sedan i 80” modellen. Sedan har processen 
upprepats en gång. Skillnaden mellan det observerade värdet från den första och andra 
mätningen utvärderas. Vid granskning av MSA typ 3 så ansåg Volvo att resultatet inte var 
tillfredsställande enligt de satta gränsvärdena och företaget valde därefter att gå vidare med 
att utreda vad som kan orsaka det dåliga resultatet. I figur 14 visas en sammanställning av 
resultaten från MSA typ 3 testerna. Varje stapel representerar ett medelvärde, ovanför varje 
stapel visas det intervall som medelvärdet representerar. Alla värden för MSA typ 3 testerna 
finns i bilaga 2. 

 

Figur 14. MSA typ 3 %GRR, juli 2017 

 

4.5 Dokument 
Volvo använder sig av ISO-standarder och av egna standarder (benämnda STD). De egna 
standarderna har skapats då ISO-standarden ibland inte är tillräcklig för att skapa ett 
standardiserat arbetssätt som hela företaget kan förhålla sig till. De ISO och STD 
standarderna som anses relevanta för arbetet har granskats för att förstå vilka krav som ställs 
på produkten samt att förstå vilket arbetssätt som är korrekt ska utföras och utvärderas enligt 
standarden. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Design of Experiments 
I boken Measurement System Analysis Reference manual förklaras det att vid problem med 
mätningar, som kan vara noggrannhet, variation eller stabilitet, så är det viktigt att försöka 
isolera mätsystemets variation och dess bidragande faktor. [3, p. 65] 
Metoden Design of Experiments har använts för att hitta faktorer som kan bidra till 
variationer i mätsystemet och därmed osäkerhet i mätresultaten. 

Enligt SPS så ska de slumpmässiga och de urskiljbara orsakerna identifieras. De 13 möjliga 
urskiljbara felorsakerna som har identifierats genom brainstorming redovisas här i ett 
fiskbensdiagram: 

 

Figur 15 Fiskbensdiagram 

Nedan presenteras varje punkt i fiskbensdiagrammet mer ingående. 

5.1.1 Bristande renlighet i mätmiljö 
Enligt observationer i mätmiljön kan slutsatser dras att omgivningens renlighet behöver 
analyseras för att se om renligheten har inverkan till ett otillfredsställande mätresultat. 
Mätutrustningsleverantören Adcole har i dokumentation i form av ett avtal till Volvo GTO inte 
angivit någon specifik renhetsgrad i mätmiljön. 
 
Utdrag från avtalet från Adcole: 
 
”Precision measurement is best done in a clean and quiet environment”. 

För att få en förklaring om Adcole ställer renhetskrav så kontaktades företaget. Adcole 
förklarar att kunderna själva ska försöka minimera den omgivande miljöns inverkan för att få 
ett korrekt och tillförlitligt mätresultat. Adcole förklarar att de inte har något specificerat krav 
för omgivningen utan rekommendationer endast att de yttre faktorernas påverkan ska 
minimeras.  

Denna punkt har inte kunnat elimineras teoretiskt och ett test har därför utförts för att se hur 
mycket föroreningar det finns i mätmiljön. En luftmätning i mätmiljön uppvisade följande 
resultat, se figur 16 och 17. 
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Figur 16. Partiklar större än 5µm 

 

Figur 17. Partiklar större än 0,5 µm 

I figur 16 och 17 så visas mätningens resultat i blått och det valda gränsvärdet för i rött. 
Mätningarna uppvisar hur många partiklar det finns i 1 m3 luft, i figur 16 har man valt att 
mäta partiklar som är större än 5µm och i figur 17 partiklar som är större än 0,5µm. X-axeln 
representerar tiden för mätningar som skett under ett dygn och y-axeln representerar antal 
partiklar. 

Volvo har idag endast rekommendationer kring hur många partiklar det får finnas i 1m3 luft i 
en renrumsmiljö, men inte hur mycket det får finnas i en mätmiljö. Renrumsmiljön 
klassificeras i 10 nivåer, där renhetstekniker på Volvo rekommenderar minst en nivå 7 för att 
kunna utföra mätningar med de valda toleranserna. En luftrenhetsnivå 7 innebär att det högst 
får vara 2930 partiklar som är större än 5µm och högst 352 000 partiklar som är större än 
0,5µm i 1m3 luft. 

I båda figurerna syns det tydligt att det finns för mycket partiklar i luften för en nivå 7. Testet 
som uppvisas i figur 16 har ett medelvärde på 5210 partiklar vilket är nästan dubbelt så 
mycket som det rekommenderade värdet. Det test som visas i figur 17 har ett medelvärde på 
675 000 partiklar, vilket också är nästan dubbelt så högt som det rekommenderade värdet.  

5.1.2 Fluktuerande temperatur i mätmiljö 
Volvo GTO mäter rundheten på vevaxlarna året om och i och med detta kan temperaturen i 
mätmiljön fluktuera. På så sätt kommer detaljernas temperatur påverkas av mätmiljön och då 
metallers volym förändras och ge en mätosäkerhet. Därav anses analys av fluktuerande 
temperaturer vara relevanta. 
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Fluktuationen av omgivningstemperaturen i mätmiljön är maximalt två till tre grader, då 
rummet är temperaturstyrt av en klimatanläggning.  
Genom uträkningar så kan vi se att måttförändringen vid en temperaturskillnad på 3 °C blir 
försumbar då en rundhetsmätning är skillnaden mellan 2 punkter på samma lager. En 
rundhetsmätning genomförs genom att mäta det radiella måttet från lagrets centrum till 
lagrets periferi. Om lagrets diameter skulle vara 75mm och lagret har en rundhetsavvikelse på 
6µm så skapar en skillnad på 3 °C en förändring på 0,002µm, vilket är för liten i förhållande 
till hela toleransen för att skapa en märkbar skillnad. Därför utesluts denna felkälla. 

5.1.3 Förorenade lagerytor på vevaxel 
Vid MSA typ 1 och MSA typ 3 som utfördes juli 2017, så påvisades tendenser till att 
mätobjektet hade förorenade lagerytor. En tydlig trend visade på att mätresultatet från en 
lageryta förändrades och efter ett antal mätningar stabiliserades mätvärdet. Detta har skapat 
en misstanke till att mätutrustningen har ”rengjort” lagerytan. 

För att undersöka om föroreningar på lagerytan har inverkar på mätresultatet så utfördes två 
nya tester, ett MSA 1 och ett MSA 3 för att se om det blir någon skillnad när detaljerna rengörs 
enligt bästa förmåga mot de testerna som utfördes juli 2017. Resultatet för de nya MSA 
testerna finns i Bilaga 3. I figur 18–20 visas en jämförelse mellan de gamla och nya MSA 
testerna, med insatta gränsvärden. 

 

 

Figur 18. Repeterbarhet MSA typ 1 
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Figur 19. Duglighet MSA typ 1 

 

 

Figur 20. MSA typ 3 %GRR 

I figur 18–20 kan man se skillnaden av resultat beroende av hur artiklarna rengörs, i det nya 
testet finns det fortfarande föroreningar kvar på lagerytan vilket visas i tabell 3, men lagerytan 
är renare än vid de tidigare utförda testerna. I figurerna är varje stapel ett medelvärde av 
mätvärden från mätningar av 5 lagerytor. I figur 18–20 så representerar de blåa staplarna de 
gamla testerna och de gröna staplarna representerar de nya testerna. I figur 18 visas 
gränsvärdet 15 % EV som en röd linje, ett lågt % EV värde är önskvärt och här ska värden ligga 
under gränsvärdet. I figur 19 visas duglighetstalen för det nya och det gamla testet genom en 
MSA 1, här är gränsvärdet 1,33 Cg. Ju högre Cg-värde en mätprocess har desto bättre är 
mätprocessen, värdet ska vara över gränsvärdet. I figur 20 visas resultaten från det nya och 
det gamla MSA3 testet, där mätvärdet är %GRR. I ett MSA3 test så ska %GRR vara så lågt 
som möjligt, då värdet uppvisar hur stor del av toleransen som tas upp av mätsystemets 
variation. Volvo har valt att använda gränsvärdena 30 % och 20 %. Ett %GRR värde under 20 
% anses vara godkänt, om värdet är mellan 20 % och 30 % så uppvisar det att processen är 
ostabil och det är upp till bedömning ifall en åtgärd är nödvändig. Om %GRR värdet är över 
30 % så krävs det åtgärd.  
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Om testet som utfördes juli 2017 jämförs med det nya testet där detaljerna har rengjorts 
bättre så syns det tydligt att utfallet från MSA-testerna har blivit bättre då föroreningar på 
detaljen har minskats. Det finns därför en tydlig koppling mellan antalet partiklar som finns 
kvar på lagerytan och utfallet på testerna. 

I tabell 3 visas medelvärdet av antal partiklar som finns kvar på lagerytorna på en axel som är 
tvättad i en tvättmaskin.  
 

Tabell 3. Antal kvarvarande partiklar på tvättad lageryta 

>5 µm >15 µm >50 µm >100 µm 

146 516 15 764 508 43 

 

 

5.1.4 Fluktuerande temperatur på detalj 
Hänvisning till punkt 5.1.2 

5.1.5 Bristande ytfinhet på detaljens lagerytor 
En teoretisk möjlighet finns att lagerytans ytfinhet kan påverka mätutrustningens 
rörelsemönster längs periferin och skapa ett felaktigt mätresultat. 
 
Enligt mättekniker på Volvo så reagerar mätutrustningen om ytfinheten är oacceptabel för 
mätning och det skulle tydligt synas på mätresultatet. Vid kontakt med Adcole så förklarar 
företaget att en dålig ytfinhet skapar vibrationer och att det inte enbart är detaljens ytfinhet 
som är viktig utan det är en kombination av detaljens skick, followern och mätmaskinen. Det 
finns olika funktioner i mätmaskinen som kompenserar för eventuella fel kopplade till detta. 
Denna felmöjlighet utesluts därför. 

5.1.6 Fel utförd kalibrering av mätutrustning 
En grundförutsättning för att utföra en korrekt mätning är att mätutrustningen är korrekt 
kalibrerad, enligt tillverkarens anvisningar. 

Enligt Volvo så utförs kalibrering en gång om året av personal från Adcole. Dock står det i 
avtalet mellan Adcole och Volvo att kalibrering ska enligt rekommendation utföras var sjätte 
månad av Adcole. En av de anledningarna till att Volvo idag endast utför kalibrering en gång 
per år är för att maskinen servas av personal från Adcole en gång per år och sammanfaller då 
logiskt med kalibreringen. Utöver Adcoles kalibrering så utför Volvo en egen kontrollmätning 
mot en referensdetalj en gång per månad för att kontrollera ifall något mått har förändrats. 
Om avvikelser uppstår vid denna kontrollmätning så kontaktas Adcole. Variation som uppstår 
på grund av kalibrering utesluts inte men anses inte vara en primärkälla till problemet.  

5.1.7 Skador från lyftanordningen 
Lyftanordningen som används i mätutrustningen kan ge upphov till skador på lagerytor, då 
denna lyfter detaljen i två ramlager.  
 
Eftersom att vevaxeln är härdad vid detta stadie i processen och lyftanordningen är utrustad 
med mjuka gummibackar är risken nästintill obefintlig att skador kan uppkomma i detta 
moment då gummibackarna skulle deformeras istället för lagerytan. Denna felkälla utesluts. 

5.1.8 Val av metod för rengöring av detaljens lagerytor 
Volvo har idag ingen standard hur rengöring skall utföras på lagerytorna innan mätning. Val 
av rengöringsmaterial kan påverka mätresultatet, då olika material ger olika resultat. 

För att undersöka vilken typ av duk som tar bort mest föroreningar så utfördes ett renhetstest, 
se kapitel 3.4.3. Resultatet från renhetsestet finns i tabell 4. 
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Tabell 4. Resterande antal partiklar på lageryta efter renhetsrevision, kategoriserat efter 
storlek på partikel 

 

Enligt resultatet i tabell 4 så visar en typ av duk (mikrofiber använd) upp minst antal 
kvarvarande partiklar på vevaxelns lageryta efter att Volvos renhetslaboratorium har utfört en 
renhetsrevision, sett till alla olika storlekar av partiklar. Denna typ av duk ger bäst 
förutsättningar till att ta bort föroreningar på lagerytorna. 

De uppmätta partiklarna visar det största måttet på partikeln, exempelvis längden på en 
avlång partikel. Detta tar inte hänsyn till partikelns höjd eller diameter vilket kan få utslag på 
rundhetsmätningarna då en avlång partikel kan lägga sig så att mätmaskinen mäter dess 
minsta mått. Därför kan exempelvis en partikel som kategoriseras som >250 µm ge utslag på 1 
µm på mätprotokollet.  

5.1.9 Kalibrering 
Kalibrering av mätutrustningen utförs idag med en mindre (till storleken) och mindre 
komplex detalj. Kan Volvo räkna med att få en tillförlitlig kalibrering trots skillnader i 
geometriska komplexitet? 
 
Enligt avtal mellan Adcole och Volvo har Adcole utlovat att kalibreringen kan till 100 % 
tillgodoses av denna mindre detalj och ska inte påverka kalibreringens validitet. Denna 
felkälla utesluts. 

5.1.10 Beräkningsmetoder/utvärderingsmetoder  
Enligt teorier som framvisas i kapitel 2.9 finns det ett flertal metoder för uträkning av en 
cirkels centrum och utvärdering av dess form. Används rätt metod idag av Volvo? 

Enligt teorier som presenteras av Mitutoyo så finns det fyra övergripande tillvägagångssätt för 
att beräkna centrum för ett objekt som inte har en rund form och för att beräkna avvikelen 
som finns i rundhetsprofilen [16]. Volvo använder idag metoden Least square circle för att 
beräkna avvikelsen och cirkelprofilens centrum. Metoden beräknar ett medelvärde av cirkelns 
profil för att hitta ett centrum, i jämförelse med de andra metoderna som använder cirkelns 
extrempunkter. Eftersom att lagerytans rundhetsprofil kan ha höga extrempunkter så kan de 
andra metoderna skapa ett missvisande centrum och därför blir avvikelsen i sin tur 
felberäknad. Den enda metoden som inte räknar på extrempunkterna är Least square circle 
och passar därför bäst in på ett fall där extrempunkter kan göra resultatet missvisande. Därför 
utesluts denna felkälla. 

5.1.11 Follower 
I och med att mätmaskinerna går nästintill oavbrutet så uppkommer det slitage på followern. 
Hur ser förslitningarna ut av followern och hur kan detta påverka mätresultatet? 
 
Mätutrustningen kompenserar för förslitningar om uppstår på followerns yta genom att 
operatörer i mätrummet kalibrerar followern med jämna mellanrum. Followerns yta är belagd 
med ett karbidlager för att minimera slitaget. Followern byts ut när programvaran inte längre 

 
>5 

µm 
>15 

µm 
>50  

µm 
>100 

µm 
>250 

µm 
>500 

µm 
>1000 

µm 
>2000 

µm 

Bomull ny 1 318 824  210 348 13 143 2117 373 75 53 11 
Bomull använd  840 125  113 053 5891 798 3 0 0 0 
Luddfri använd  759 737  124 835 9294 1766 192 22 0 0 
Orörd  1 905 259  350 643 16 567 1542 43 22 0 0 
Luddfri ny  576 675 78 357 4892 841 64 11 2 0 
Mikrofiber ny  487 791 82 749 7975 2265 319 139 64 43 
Mikrofiber använd  259 973 22 660 458 64 0 0 0 0 



Analys 

27 

kan kompensera för slitaget. Vid kalibrering så mäts också followerns form för att utesluta att 
followern kan påverka mätresultatet. Utifrån denna information så utesluts denna felkälla.  

5.1.12 Rotationshastigheten på vevaxeln i mätutrustningen 
Rotationshastigheten påverkar mantelhastigheten längs lagerytan då diametrarna är olika på 
vev- och ramlager. Vevlagren har en excentrisk rörelsebana runt axeln vilket kan påverka 
hastigheten.  
 
I mätutrustningen programvara så tas det hänsyn till hastigheten längst varje lagerytas 
periferi och därigenom så justeras rotationshastigheten så att hastigheten längs periferin 
alltid är konstant. Den konstanta hastigheten som används längst periferin är framtagen av 
maskinleverantören för att på ett så bra sätt som möjligt kunna mäta lagerytans form. Denna 
felkälla utesluts. 

5.1.13 Uppspänningsanordning 
Vevaxeln som mäts i mätutrustningen har en massa på cirka 120 kg. Detta medför stora 
belastningar på mätutrustningen och kan leda till att detaljen inte alltid sätts i centrum inför 
mätning. 
 
Mätutrustningen har en inbyggd programvara som korrigerar för eventuella felriktade 
uppspänningar. Enligt den tekniska specifikationen och avtalet som finns mellan Volvo och 
mätutrustningens leverantör Adcole så förklaras det att mätutrustningen först mäter hela 
axeln utan hänsyn till några centrumpunkter eller uppriktningar, för att sedan beräkna varje 
lagerytas centrum genom Least square circle metoden. Varje centrum ställs sedan i 
förhållande till varandra för att skapa ett centrum för hela axeln och även hitta hur mycket 
utav uppspänningen som behöver korrigeras. Det är en nödvändighet att korrigera felet som 
kan uppstå när en tung och lång detalj ska mätas med små toleranser då det kan uppstå små 
förskjutningar på grund av produktens längd och vikt. Därför utesluts denna felkälla. 

5.2 Analys av Volvos valda nyckeltal 
I detta avsnitt kommer Volvos valda nyckeltal att analyseras för att utvärdera hur värdena 
relaterar till teorin. 

5.2.1 Duglighetstalet Cg 
Volvo har valt att beräkna och analysera duglighetstalet Cg på ett annat sätt en vad teorin Sex 
Sigma säger. Volvo har valt att gå efter Q-DAS Solara’s rekommendationer att använda fyra 
standardavvikelser för uträkningen av Cg [12]. Measurement System Analysis Reference 
manual säger dock att sex standardavvikelser är det som ska användas vid uträkning av ett 
duglighetstal [3, p. 21]. Det finns två orsaker enligt Q-DAS Solara till att använda fyra 
standardavvikelser: 

1. Om upplösningen på mätutrustningen ligger under 5 % av toleransen med god marginal, så 
kan mätvärdena grupperas. I detta fall är det inte längre passande med en normalfördelad 
modell för att förklara mätvärdenas fördelning. [12] 

2. Studier har visat att i industriella processer såsom kontroll, mätning och kalibrering så är 
den verkliga spridningen av en mätutrustning ±2 standardavvikelser vid upprepade 
mätningar. Detta gäller om en normalfördelning kan antas. Om värdena för mätningarna är 
utanför detta område ska denna mätning tolkas som felaktig. [12] 

Volvo har valt att räkna med 20 % av toleransen i uträkningen av duglighetstalet Cg. Enligt de 
teorier som har undersökts under studiens gång har ett antal siffror figurerat om vad som är 
en lämplig procentsats i avseende på en mätutrustning. Enligt Jonathan Stacey, mätingenjör 
på Rolls-Royce i England, så används ofta 20 %. Vid kritiska komponenter i en tillverkning 
kan även 10 % förekomma. Men dessa siffror är endast riktlinjer och det är upp till företaget 
själva att välja en lämplig procentsats [13]. 

5.2.2 Korrigerat duglighetstal Cgk 
Volvo har valt att inte beräkna ett korrigerat duglighetstal för denna mätutrustning. Ett 
korrigerat duglighetstal är ett duglighetstal där hänsyn inte tas till BIAS. Orsaken till detta är 
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att enligt uträkningen för Cgk så måste en referensmätning utföras för att få ett referensvärde. 
Värdet som uppmäts av mätutrustningen ska jämföras med referensvärdet för att se hur långt 
ifrån referensvärdet mätutrustningens resultat är. Volvo har idag valt att inte ta fram ett 
referensvärde för rundheten då runhetsmätningens värde är skillnaden mellan två uppmätta 
punkter. Oavsett om dessa två punkter är feluppmätta så kan skillnaden mellan dem vara 
samma och Cgk-värdet blir därför missvisande. 

5.2.3 MSA typ 2 
En MSA 2 har inte utförts i detta arbete då den undersökta mätprocessen inte påverkas av de 
operatörerna som utför mätningarna. När detta är fallet ska en MSA typ 3 utföras istället som 
inte tar hänsyn till operatörernas variation. Se bild 1. 

 

Bild 1. Arbetsgång enligt Q-DAS [14]. 

5.2.4 GRR-värde 
I en analys av GGR-värdena har Volvo valt att använda gränsvärdena 20 % och 30 %. Ett 
%GRR värde under 20 % anses vara godkänt, om värdet är mellan 20 % och 30 % så uppvisar 
det att processen är ostabil och det är upp till bedömning ifall en åtgärd är nödvändig. Om 
%GRR värdet är över 30 % så krävs det åtgärd. 

Enligt Measurement System Analysis Reference manual uppges dessa gränsvärden i tabell 5. 
Här kan en skillnad identifieras för vad företaget anser som en godkänd gräns. Measurement 
System Analysis Reference manual menar att en gräns under 10 % är generellt att föredra för 
en snävare processkontroll. Ett värde mellan 10 % och 30 % anses här som godkänt i vissa fall, 
här behövs en analys av situationen. Dessa värden är dock enbart en rekommendation. Volvo, 
Q-DAS och Measurement System Analysis Reference manual har alla gränsen över 30 % som 
oacceptabel. [3, p. 78] Se tabell 5. 

Tabell 5. GRR kriterium [3, p. 78] 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt 
diskussion av dessa. 

6.1 Renlighet 
Renligheten är den överlag avgörande faktorn för detta mätsystems tillförlitlighet. Det finns 
flera orsaker som kan skapa ett försämrat mätresultat men genom denna studie har de inte 
varit möjligt att urskilja dessa då renligheten har påvisats vara den huvudsakliga orsaken till 
variationerna. För att kunna urskilja de andra orsakerna till variation så behöver först de yttre 
faktorerna i form av föroreningar elimineras. 

6.1.1 Förutsättningar för en tillförlitlig mätprocess 
Som det tydligt uppvisas genom arbetets gång så är renlighet både i miljön där mätningen 
sker och renligheten på detaljerna som ska mätas avgörande för att få ett tillförlitligt 
mätresultat. Renlighet blir därför en grundförutsättning för att en tillförlitlig mätning ska 
kunna ske. Mätmaskinerna som används kan utföra tillförlitliga mätningar med en hög 
precision, det är snarare de yttre faktorerna som skapar osäkerhet i mätsystemet. En följd 
utav att mätmaskinerna är kapabla till att mäta med stor precision är att de samtidigt blir 
kapabla att mäta de föroreningarna som finns kvar på lagerytan. Enligt Measurement System 
Analysis Reference Manual så kan bristande renlighet leda till både dålig repeterbarhet och 
reproducerbarhet samt en försämrad BIAS [3]. 

6.1.2 Rengöringsmetod 
Som det visas i kapitel 5.1.8 så är det en stor skillnad på antalet kvarvarande föroreningar på 
lagerytan beroende av vilken typ av duk som används. Men som det uppvisas så finns det 
fortfarande föroreningar kvar på lagerytan som kan påverka mätresultatet. Den duken som 
uppvisade bäst resultat var en använd duk av mikrofiber. När partiklarna som fanns kvar på 
lagerytan analyserades så var det tydligt att den använda mikrofiberduken hade lämnat ifrån 
sig minst partiklar på ytan i form av fibrer som lossnat från duken. De mikrofiberdukarna som 
används bör därför tvättas innan användning så att alla lösa fibrer från duken försvinner. 

En tillfällig åtgärd för att skapa en bättre förutsättning för en tillförlitlig mätning är att 
konsekvent använda en tvättad eller använd mikrofiberduk vid rengöring av lagerytorna. Men 
för att skapa en så bra förutsättning som möjligt för en tillförlitlig mätning så bör lagerytorna 
rengöras med någon typ av tvättmaskin som använder vätska för att rengöra lagerytorna. 
Andra tillverkande företag med liknande toleranser använder sig av ultraljudstvätt för att 
rengöra detaljerna så noggrant som möjligt innan mätning. Det är även viktigt att detaljen 
inte förorenas efter rengöring, detaljen bör därför rengöras så nära inpå mätningen som 
möjligt. 

I tabell 6 visas en jämförelse mellan antalet kvarvarande partiklar på lagerytan efter rengöring 
med mikrofiberduk och rengöring i tvättmaskin. Den tvättade axelns resultat är ett 
medelvärde av kvarvarande partiklar på lagerytor på en axel. I MSA-testerna har en tvättad 
axel använts och MSA-testerna uppvisade ett godtagbart resultat. För att mätprocessen ska bli 
tillförlitlig så behöver lagerytan vara minst lika ren som vid en tvättad axel enligt de tidigare 
utförda testerna.  

Tabell 6. Jämförelse rengöringsmetod 

 >5 µm >15 µm >50 µm >100 µm 

Duk 259 973 22 660 458 64 

Tvättad axel 146 516 15 764 508 43 
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6.1.3 Städrutiner 
I dag finns inga städrutiner för hur mätrummet ska rengöras eller hur frekvent detta ska 
göras. För att reducera dammpartiklar och andra föroreningar, både i luften och på lokalens 
alla ytor, så kan företaget använda arbetssättet 5S på en daglig basis. Skulle arbetssättet 
införas och de ingående delarna i 5S följas kommer mätrummet att enklare kunna underhållas 
och därmed tillföra mindre mängd föroreningar. Renrumsmiljöer exempelvis 
renhetslaboratoriet i A-hallen på Volvo har som rutiner att städa sina utrymmen en gång i 
veckan för att säkerställa sig om att föroreningar inte påverkar de mätningar som sker i 
laboratoriet.  

6.1.4 Mätrummets utformning 
Mätrummet som används idag till rundhetsmätningarna är inte utformat för att utföra 
mätningar med små toleranser. Som uppvisas i kapitel 5.1.1 är luftkvaliteten för dålig sett till 
antal partiklar per m3. Det kan finnas många anledningar till att luftkvaliteten är dålig. För att 
skapa förutsättningar för en bättre mätmiljö bör anslutningarna in till mätrummet byggas om 
genom att installera luftslussar som förhindrar att föroreningar utifrån kan komma in 
mätrummet. Detaljerna som ska mätas bör då inte heller placeras direkt i mätrummet utan 
ställas i luftslussen för att förhindra att båda portarna i luftslussen är öppna samtidigt och 
därför avgränsas mätrummet från den yttre miljön ytterligare. För att minska antalet 
luftburna partiklar bör mätrummets ventilation kontrolleras för att se om en effektivare 
filtrering av luften behövs eller om en mer omfattande förändring krävs. 

6.2 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Reliabiliteten i ett arbete syftar till instrumentets tillförlitlighet och hur väl detta motstår sig 
inflytande av slumpfaktorer. För att uppnå hög reliabilitet måste studien utföras på ett 
tillförlitligt sätt. För att uppnå en hög reliabilitet krävs det att validiteten i studien är hög. 
Validiteten syftar till att studien undersöker det man avser att undersöka. [17, pp. 102-103] 
 
Under detta arbete har validitet och reliabilitet beaktats redan från studiens början. Arbetet 
har fokuserats på teorier om mätsystemsanalys, ett relativt nytt koncept som utvecklades av 
Automotive Industry Action Group (AIAG) under 1980-talet. AIAG är en icke vinstdrivande 
organisation som grundades av tre större fordonstillverkare; Ford, General Motors och 
Chrysler. Några nya företag som har anslutit sig till AIAG på senare år är Toyota, Honda och 
Nissan. [19] [20] 

En stor del av studien har grundat sig kring teorier som har utvecklats av AIAG som 
introducerade metoden mätsystemsanalys. De övriga teorierna som studien har använt sig av 
är en sekundärkälla som i sin tur är grundar sig i AIAG’s mätsystemsanalys. Teorierna som 
har används i studien används idag av ledande företag som utvecklar program som analyserar 
mätdata t.ex. Q-DAS och MINITAB. Även om primärkällan enbart är AIAG så har ett flertal 
företag och organisationer varit med i utvecklingen av teorin, vilket ger källan en hög 
reliabilitet. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Studien har visat att mätsystemet som används idag på Volvo inte presterar enligt deras satta 
krav. Under arbetets gång har det påvisats att de yttre faktorerna är de största anledningarna 
till mätosäkerhet. I de yttre faktorerna är föroreningar den gemensamma faktorn som bör ses 
över. I kapitel 6.1 framgår konkreta åtgärdsförslag som kan reducera mätosäkerheten. Enligt 
de experiment som har utförts där föroreningarna har minimerats utifrån bästa förmåga i 
dagsläget så har en tydlig förbättring av mätresultaten skett. Vilken typ av rengöringsmetod 
som bör användas ska ses specifikt till fallet. Idag finns ett flertal olika rengöringsmetoder 
som kan användas i detta fall, för att det inte finns en specificerad önskad renhetsnivå så kan 
inte heller rengöringsmetoden bestämmas. Men även om alla föroreningar elimineras så vet 
man inte om detta kommer resultera i ett 100 % korrekt mätresultat.  

7.2 Vidare arbete och forskning 

7.2.1 Metod för rengöring 
Volvo bör undersöka om andra metoder för rengöring av lagerytorna bör implementeras och 
om detta skulle bli ekonomiskt försvarbart. Företaget bör komma fram till hur rena 
lagerytorna ska vara innan mätningar sker med de toleranser som företaget vill använda. 
Detta är nödvändigt då en onödigt ren lageryta skulle medföra höga kostnader. Volvo bör se 
till detta enskilda fall för att komma fram till en tillräckligt bra metod för rengöring av 
lagerytor.  

7.2.2 Standardiserat arbetssätt 
Observationer vid flera tillfällen i mätrummet har identifierat flera olika arbetssätt som 
använts vid dels rengöring av detaljer och hur detaljen hanteras innan mätningen. En 
observation av alla operatörer bör göras för att komma fram till vilka arbetssätt som skapar 
bäst förutsättningar för att en korrekt mätning ska ske och som underlättar arbetet för 
operatörerna. Om alla operatörer arbetar enligt ett standardiserat arbetssätt så minimeras 
risken för variationer i resultatet. 

7.2.3 Standarder 
Idag finns det inga tydliga standarder kring mätmiljö och målvärden, utan det finns endast 
riktlinjer som förklarar att det är upp till företaget själva att sätta en standard. Att ha tydligt 
satta standarder som ska uppnås för att ett mätsystem ska tolkas som tillförlitligt är 
avgörande för att försäkra sig om att företagets mätprocesser är tillräckligt bra. Volvo har idag 
börjat sätta några egna standarder, men är långt ifrån tydligt strukturerade standarder. Ett 
djupgående arbete kring vilka nyckeltal som behöver uppfyllas för att skapa ett tillförlitligt 
mätsystem bör ske. Några av de nyckeltal som kräver standardiserade nyckeltalsnivåer är 
exempelvis: Antal luftburna partiklar i en mätmiljö, antal kvarvarande partiklar på mätytan 
och hur stor del av toleransen som ska tas upp av mätsystemet. Gränsvärdena på dessa 
nyckeltal bör inte vara samma över hela företaget då olika avdelningar hanterar olika stora 
toleranser. Gränsvärdena bör därför finnas i någon form av en tabell där gränsvärdena utefter 
detaljens tolerans kan hittas. 

7.2.4 Kalibrering 
Ett vidare steg efter att de yttre faktorerna har reducerats till en kontrollerad nivå så bör 
mätmaskinerna ses över. Som det tidigare nämns så finns det oklarheter i när kalibrering av 
maskinerna ska utföras av leverantören. Idag kalibreras maskinerna en gång per år när 
leverantören rekommenderar var sjätte månad. Enligt avtalet mellan Volvo och Adcole så ska 
kalibreringen ske med jämna tidsintervall, men detta är oberoende av hur många mätningar 
som har skett. Företaget bör undersöka om ett mängdintervall eller en kombination av 
mängdintervall och tid är mer lämpligt för att försäkra sig om att maskinen alltid arbetar 
enligt bästa förmåga.
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1 MSA typ 1, juli 2017 

Bilaga 2 MSA typ 3, juli 2017 

Bilaga 3 MSA typ 1 och MSA typ 3 för tvättade vevaxlar 
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Bilaga 1 

 

MSA typ 1 Adcole 60" Rundhet hela varvet 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Repeterbarhet 
(%EV) 

2,95 11,52 6,27 4,58 4,36 2 6 8,72 5 5 

Cg 10,2 2,6 4,78 6,55 6,88 15 5 3,44 6 6 

 

MSA typ 1 Adcole 60" Rundhet 10° sektor 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Repeterbarhet 
(%EV) 

89,5 15 15,2 13,75 - - 13,75 14,7 17,5 11,22 

Cg 0,34 2 1,97 2,18 - - 2,18 2,04 1,71 2,67 

 

MSA typ 1 Adcole 80" Rundhet hela varvet 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Repeterbarhet 
(%EV) 

5,39 5 14,91 5,72 - 4,76 10,21 8,66 3,32 5,1 

Cg 5,57 6 2,01 5,25 - 6,3 2,94 3,46 9,05 5,88 
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MSA typ 1 Adcole 80" Rundhet 10° sektor 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Repeterbarhet 
(%EV) 

16,25 14,7 59,42 12,25 8,31 11,22 44,56 21,21 13,19 14,8 

Cg 1,85 2,04 0,5 2,45 3,61 2,67 0,67 1,41 2,27 2,03 
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Bilaga 2 

 

MSA typ 3 Adcole 60" Rundhet hela varvet 
 

RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

GR&R (%) 51,29 31,22 23,59 17,8 36,88 10,86 83,93 28,05 20,77 27,66 

 

 

MSA typ 3 Adcole 60" Rundhet 10° sektor 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

GR&R (%) 239,6 71,94 53,41 36,2 106,44 36,2 301,3 37,6 38,42 54,18 

 

 

MSA typ 3 Adcole 80" Rundhet hela varvet 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

GR&R (%) 18,91 17,8 53,74 26,98 22,39 25,51 25,58 39,09 48,04 43,02 

 

 

MSA typ 3 Adcole 80" Rundhet 10° sektor 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

GR&R (%) 68,64 67,91 143,99 77,81 65,67 56,29 59,16 50,05 48,7 46,79 
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Bilaga 3 

 

MSA typ 1 Adcole 60”, Rundhet hela varvet 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Repeterbarhet 
(%EV) 

1,93 4,9 1,86 2,33 1,91 3,21 5,84 1,97 1,61 1,86 

Cg 15,53 6,12 16,12 12,87 15,74 9,36 5,14 15,25 18,64 16,12 

 

MSA typ 1 Adcole 60" Rundhet 10° sektor 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Repeterbarhet 
(%EV) 

7,1 9,64 4,54 12,48 11,98 20,57 6,91 6,98 3,27 1,88 

Cg 4,22 3,11 6,6 2,4 2,5 1,46 4,34 4,3 9,18 15,95 

 

MSA typ 1 Adcole 80" Rundhet hela varvet 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Repeterbarhet 
(%EV) 

7,06 4,02 0,97 3 2,04 0,9 2,83 5,62 2,25 2,99 

Cg 4,25 7,47 30,93 9,9 14,68 33,43 10,61 5,34 13,31 10,04 

 

MSA typ 1 Adcole 80" Rundhet 10° sektor 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Repeterbarhet 
(%EV) 

9,67 11,37 6,04 5,61 3,26 1,74 7,81 10,98 8 9,32 

Cg 3,1 2,64 4,96 5,35 9,21 17,26 3,84 2,73 3,75 3,22 
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MSA typ 3 Adcole 60" Rundhet hela varvet 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

GRR (%) 20,24 18,92 14,34 4,39 3,48 4,43 25,97 30,88 15,14 11,37 

 

MSA typ 3 Adcole 60" Rundhet 10° sektor 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

GRR (%) 12,13 23,18 38,72 18,16 2,32 4,54 11,44 6,74 24,47 10,29 

 

MSA typ 3 Adcole 80" Rundhet hela varvet 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

GRR (%) 2,4 11,94 20,09 16,02 5,54 9,48 4,21 6,69 16,77 3,22 

 

MSA typ 3 Adcole 80" Rundhet 10° sektor 

 
RL1 
UPP 

RL1 
NER 

RL4 
UPP 

RL4 
NER 

RL7 
UPP 

RL7 
NER 

VL1 
UPP 

VL1 
NER 

VL6 
UPP 

VL6 
NER 

Upplösning 
(%RE) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

GRR (%) 10,93 30,87 51,12 57,05 28,91 45,56 12,9 11,18 57,49 9,69 

 

 


