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Abstract 

This report is a part of the education at the School of Engineering, Jönköping. 
The content of the report is based on work conducted at Huskvarna Prototyper 
AB (HPAB). The task of the report is to find out what reasonable quality 
demands would be for a short run manufacturer and what short run 
manufactures should do to satisfy the demands. 

The car manufacturing industry is currently setting high quality demands 
through QS 9000, Production Part Approval Process (PPAP), on their suppliers. 
They have to show that they have reliable processes and no quality failures on 
supplied parts. Statistical process control (SPC) methods are used to comply 
with the demands set. SPC helps the suppliers to secure that their products are 
shifting within a small interval.Suppliers can with the help of control charts 
with a upper control limit and a lower control limit see if their process needs 
adjustment. 

The car manufacturing industry demands that their suppliers have stable 
processes. In order to show that the processes are stable a Cpk value is used. It 
has to be greater than 1.33 to assure a stable process.  

HPAB has got problems with a component called Scuff Plate (a part of Volvo 
XC 90) which has got its standards set by the car manufacturing industry. The 
authors of this paper have measured the Cpk value at four different occasions 
with the help of the measurement program, Rektron. The value on observation 
1, was 0.15 but has increased to 1.34, on observation 4, thanks to adjustments 
made. 

The autors have produced an instruction manual for dealing with future short 
and long run production.  
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Sammanfattning 

Denna rapport är en del i en högskoleingenjörsutbildning vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping. Arbetet är utfört på Huskvarna Prototyper AB 
(HPAB). Uppgiften var att ta reda på vilka kvalitetskrav som är rimliga att 
ställa på småserietillverkare och vad småserietillverkarna kan göra för att 
uppfylla kraven. 

Bilindustrin ställer i dag höga krav på sina underleverantörer. De ska kunna 
visa att de har dugliga processer och på de detaljer de levererar ska det inte 
finnas några kvalitetsbrister. För att säkerställa hög kvalité jobbar många 
företag med statistiska metoder där man med hög säkerhet kan visa att ens 
måttvariation skiftar inom ett litet intervall.  

Statistisk processstyrning (SPS) är ett hjälpmedel för att säkerhetsställa god 
kvalité. Genom regelbundna mätningar får man fram värden som man för in i 
ett styrdiagram. Med hjälp av detta styrdiagram, som består av en övre och en 
undre styrgräns, kan man avläsa när processen måste justeras. 

Bilindustrin kräver att deras underleverantörer har stabila processer. Detta kan 
man visa genom att ta fram ett korrigeradat maskinduglighetsvärde, Cpk. 
QS 9000 med dess Production Part Approval Process (PPAP), är den standard 
som har tagits fram av bilindustrin kräver att processerna ska ha ett Cpk som är 
större än 1,33 för att processen ska vara godkänd.     

HPAB har problem med detaljen Scuff Plate som är en detalj till Volvo XC90. 
Vid fyra olika tillfällen har maskinduglighetstest utförst på HPAB:s 
quintusspress. I rapporten kan man följa hur Cpk-värdet vid första observationen 
på 0,15 har ökat till 1,34 vid det fjärde testet. Att Cpk-värdet har ökat beror på 
att man ändrat inställningar mellan de olika observationstillfällena.  

Författarna har tagit fram en mall för hur HPAB, som mestadels tillverkar små 
volymer, ska hantera de krav som bilindustrin ställer vid både långa och korta 
serier.   
 

Nyckelord: 

SPS 

Duglighet  

Mätteknik  

Korrigerad duglighet 

QS 9000 

TS 

PPAP 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört på Huskvarna Prototyper AB (HPAB). Uppgiften 
var att undersöka vilka krav som är rimliga att ställa på småserietillverkare. 
HPAB upplever att de har svårt att uppfylla alla de krav som bilindustrin ställer 
genom QS-9000 Production Part Approval Process (PPAP) (nu ISO/TS 16949).  

Arbetet är en del i utbildningen till högskoleingenjör i industriell organisation 
med inriktningen logistik och ledning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 

1.1 Bakgrund 
HPAB har ”dåligt samvete” för att de inte lever upp till de krav som 
bilindustrin ställer. Uppgiften har varit att undersöka hur andra 
småserietillverkare arbetar för att leva upp till kraven. Kraven som har ställts på 
HPAB är bland annat fulltaktsprov, utfallsprov och styrplan för utförligare 
beskrivning se bilaga 1. Dessa krav ställer bilindustrin på alla sina 
underleverantörer oavsett hur stora kvantiteter de beställer. Det är detta som 
gör att HPAB hamnar i kläm i och med att de ofta får beställningar på få 
detaljer. Uppgiften är att undersöka hur man ska komma till rätta med 
problemet och ta fram förslag på hur de på ett rimligt vis ska kunna uppfylla 
kraven som ställs på dem samt ta fram en mall över hur de ska hantera framtida 
projekt. Detta är av vikt för HPAB för att de ska veta vilka krav de kan 
acceptera och därmed känna att de inte har någonting att dölja.  
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1.2 Syfte och mål 

Mål enligt Stefan Lindblad, VD på HPAB: 

”Företaget som är prototyp- och småserieleverantör av plåtdetaljer, vill få reda 
på den praxis som råder på marknaden vid tillämpning av olika standarders 
krav, om fulltaktsprov, duglighetstester och processtyrning samt andra 
frågeställningar som i huvudsak är ställda för massproduktion. Företaget vill få 
en ”mall” för hur dessa frågor ska hanteras i framtida nya projekt”. 

Ur ovan definierades följande mål: 

• Att ta fram ett underlag för hur HPAB ska arbeta för att leva upp till de 
kvalitetskrav som ställs på framtida produktion 

• Undersöka och förstå hur standarder som ISO 9000, QS 9000 och TS 16949  
fungerar i teorin och praktiken 

• Att ta fram duglighetsstudier på en kort serie och en lång serie (Scuff Plate-
detaljen). Kontrollera om det är praktiskt möjligt att införa statistisk process 
styrning hos en småserietillverkare 

• Ta fram ett flödesdiagram för att hjälpa HPAB med beslutsordningen vid 
framtida produktion 

• Arbeta fram ett hjälpmedel för att minska återfjädringen på 
långserieproduktionen Scuff Plate 

• Undersöka vad en duglig process är 

• Ta reda på hur andra småserietillverkare hanterar kvalitetskrav 
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1.3 Avgränsningar 

• Författarna har inte unfersökt andra brancher än bilindutrin 

• Laserskärningsmaskinen kommer inte vara i focus 

• Resultatet som uppvisas på Scuff Plate-detaljen, visar endast resultatet på 
den högra detaljen  

1.4 Disposition 
I första steget är det en teoretisk bakgrund för att förstå bakomliggande 
samband. 
Den går igenom hur man arbetar med duglighetsstudier vid korta och långa 
serier. Därefter beskrivs hur de teoretiska kunskaperna har tillämpats vid 
HPAB och hur de ska kunna fortsätta att arbeta för att tillfredställa bilindustrins 
krav.     
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Statistisk processtyrning (SPS) 
Varje tillverkningsprocess ger ett mer eller mindre varierande resultat 
(Bergman, o.a., 1991). Dessa variationer beror på en mängd olika anledningar. 
Genom att studera en process och analysera en process kan man i många fall 
identifiera vad det är som ger dessa variationer.  Det är först när man vet vad 
det är som gör att en process varierar som man kan göra någonting åt den.  
Variationer kan delas in i två olika kategorier systematiska och slumpmässiga. 
Systematiska variationer är de som man kan urskiljbara genom att studera en 
process medan de övriga kallas för slumpmässiga.  
 
Då man minimerat de urskiljbara variationerna i en tillverkningsprocess och då 
de enda variationerna som påverkar är de slumpmässiga säger man att 
processen är i ”statistisk jämvikt”. Tillverkningen är då ”förutsägbart inom 
vissa gränser” (Shewhart, 1986).   
Med hjälp av statistisk processtyrning är tanken att man med insamlad data från 
en tillverkningsprocess ska kunna:  
 

• Identifiera urskiljbara orsaker så att dessa kan elimineras  
• Övervaka tillverkningsprocessen när den är i statistisk jämvikt så att inte 

nya urskiljbara orsaker introduceras utan operatörens vetskap 
• Fortlöpande ge information från tillverkningsprocessen så att nya 

orsaker till variation kan identifieras som urskiljbara och sedan 
elimineras (Bergman, o.a., 1991) 

 
Ett statistiskt synsätt gör att man har kontroll över sina processer. Man vet hur 
man ska tolka den data som man samlar in. Det är viktigt att bygga sina beslut 
på statistik och sannolikhet för att få en stabil produktion. Det är också viktigt 
att förstå att det kommer att vara en viss spridning. Tar man beslut efter en 
enskild kontroll är det lätt att fatta felaktiga beslut vilket gör att man ökar 
spridningen istället för att minska den.  
 
Definition av SPS: 
”SPS är den del av företagets kvalitetsstyrning som går ut på att minimera de 
variationer i utfallet som uppstår under tillverkningsprocessen, med hjälp av 
statistiska metoder” (Johansson, 1990) 

2.1.1 Målvärdesstyrning  

Målvärdesstyrning innebär att man jämför produktionens läge med ett målvärde 
och inte en enskild detaljs läge jämfört med toleransgränserna (för beräkning av 
målvärdescentrering [MC] se ekvation 7). (Johnson, o.a., 1993). 
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Målvärdet är lika med det optimala värdet med hänsyn till kundens krav, 
funktion och ekonomi. Målvärdet är oerhört viktigt för att ha något värde att 
styra emot. Jämför man med toleransstyrning där man jämför en detalj med två 
toleransgränser kommer man få en mycket större variation i sin tillverkning på 
grund av att man inte vet vad man ska styra emot.  

2.1.2 Normalfördelning 

Normalfördelning är ett begrepp som används inom sannolikhetsläran och 
statistiken. En normalfördelad variabel kommer ofta anta värden som ligger 
nära medelvärdet och väldigt sällan värden med stor avvikelse.  
Medelvärdet är summan av de mätvärden man samlat in dividerat med antalet 
mätningar. Medelvärdet betecknas . Standardavvikelsen betecknas s och 
beräknas: 

Ekvation 1. Standardavvikelse. 

 , 

där 

s = spridning 

xi = enskilt värde 

 medelvärde av utfallen 

n = antal 

Vid beräkningar där alla detaljer mäts används ofta följande beteckningar 
istället (Bergman, o.a., 2002):  

σ = spidning 

µ = medelvärde av utfallen. 

Vid en normalfördelat utfall ligger 68,2 % av utfallen inom , 95,4 % 
ligger inom  och 99,73 % inom intervallet 

.

 
Figur 1. Visar hur 99,73 % av utfallen får plats inom ± 3s (Johnson, o.a., 1993). 
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2.2 Diagramtyper 

2.2.1 Styrdiagram 

Styrdiagrammet är ett viktigt hjälpmedel när man arbetar med SPS. Den ger en 
indikation på hur produktionen går. Det går ut på att man tar regelbundna 
stickprov och mäter ett väsentligt värde. Vid varje stickprov mäts 3-5 detaljer 
där man sedan tar sedan fram ett medelvärde som man prickar in i ett diagram. 
I diagrammet har man lagt in en mållinje vilket är det optimala värdet och en 
övre och undre styrgräns. Dessa beräknas på följande sätt: 

 

Ekvation 2. Beräkning av övre styrgräns.  

 

Ekvation 3. Beräkning av undre styrgrän.  

där 

ÖSG = övre styrgräns 

USG = undre styrgräns 

n = antalet detaljer som undersökts vid varje stickprov. 

Variabeln n står för antalet detaljer som undersöks vid varje stickprov. Ett 
större antal undersökningar ger ett mer ”verkligt” läge på produktionen och 
därmed blir styrgräns intervallet snävare. I figur 2 nedan visas ett ufall då 
processen är stabil. Figur 3 däremot visar en ostabil process. 

Figur 2. Exempel på en stabil process. ÖTG = övre toleransgräns, UTG = undre toleransgräns. 
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Figur 3. Exempel på en ostabil process. ÖTG = övre toleransgräns, UTG = undre toleransgräns. 

2.2.2 x-R-Diagram 

Detta är den mest förekommande typ av diagram. Det är dock mest användbart 
vid massproduktion. Vid varje observation tar man ut och mäter fem detaljer. 
Medelvärdet och skillnaden mellan det högsta och det lägsta värdet plottar man 
sedan in i ett diagram.  

 

2.3 SPS vid korta serier 
SPS ses ofta felaktigt som en teknik för att kontrollera produkternas 
dimensioner, Griffith menar att metoderna från början är framtagna för att få 
processerna under kontroll. (Griffith, 1996) Har man processerna under 
kontroll kommer även utfallet at vara under kontroll.  

Genom att analysera processen kan man ta fram en variabel som är viktig av 
flera anledningar så som passning, funktion, form och reklamationskostnader.  

Fördelar med SPS vid korta serier gentemot långa serier: 
1. Mindre antal styrdiagram att underhålla. 
2. Förbättrar man processen förbättras flera produkter. Detta för att man byter 

produkt ofta. 
3. Processen är återkommande så man kan använda samma styrdiagram. 
4. Fokusera på processen, inte på enstaka detaljer. 
5. Information på detaljerna så man kan granska vissa delar.  
Regler vid användandet av SPS vid korta serier: 
1. Fokusera på processen, normalt används SPS för att förbättra kvalitén på 

produkten vid korta serier är det processen som är det viktiga. 
2. Metoden kan bara användas på en process åt gången, detta för att varje 

process har sin egen spridning. 
3. Produkter ska kategoriseras i produktfamiljer t.ex. produkter tillverkade i 

samma material. 
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4. Genom att använda kodad data kan man föra in olika produkter i samma 
styrdiagram. En produkt, som har ett målvärde på 10,5 mm, uppmäts till 
10,4 mm får ett kodat mätvärde på -0,1 som man för in i styrdiagrammet. 
      

2.4 Duglighet (kapabilitet) 
Ordet kapabilitet kommer från det engelska ordet capability som betyder 
duglighet på svenska. 

Duglighetstal används för att beskriva hur pass olika utfall förhåller sig till satta 
toleranser. Det är ett slags betyg på hur bra maskinen uppfyller satta 
toleranskrav . De tre vanligaste duglighetstalen är: maskinduglighetstal (Cm), 
korrigerat maskinduglighetstal (Cmk) och processduglighetstal (Cp).  

Maskinduglighet och processduglighet misstolkas ofta på grund av deras namn. 
Många tror att maskinduglighet står för hur duglig en maskin är, medan 
processduglighet står för hur duglig ett flertal maskiner är tillsammans. Detta 
stämmer inte. Maskinduglighet står för hur bra en process (som kan vara en 
maskin) är under en kort tid (short-term capability i litteraturen), medan 
processduglighet står för hur bra en process är under lång tid (long-term 
capability i litteraturen) (Deleryd, 1998).  

2.4.1 Maskinduglighetstal (maskinduglighetsindex) 

Maskinkapabilitet (betecknas Cm från engelskans capability machine) uttrycker 
om en maskin kan uppfylla toleransen eller inte, men inte om den har uppfyllt 
den.  

För att kunna räkna ut Cm måste man först ta fram standardavvikelsen (s) (se 
2.1.2) Denna behövs för att kunna räkna ut Cm i ekvation 2. 

När man gör ett maskinduglighetstest försöker man utesluta övriga faktorer 
som påverkan över tiden, miljö, människor och material. Man tittar endast på 
hur väl maskinen presterar mot satta toleranser. För enkelsidiga toleranskrav 
kan man inte räkna ut något maskinduglighetstal. 

Den matematiska formeln för maskinduglighet är: 

s

UTGÖTG

MS

TV
Cm 6

−==
 

Ekvation 4. Beräkning av maskinduglighesvärde.  

där 

TV = toleransvidd 

MS = maskinspridning = 6s (täcker 99,73 % av utfallen, se figur 1) 

ÖTG = övre toleransgräns  

UTG = undre toleransgräns 
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I praktiken betyder detta att man kan analysera sin maskinpark genom att räkna 
ut  Cm-värden för enskilda maskiner för att se om de är dugliga eller inte. Dessa 
ska analyseras på följande sätt:  

Cm-värde Analys 

Cm = < 1 
 

Figur 4. Cm-värdet är mindre än 1. 

Denna maskin är inte duglig. Drastiska förbättringar 
behhövs för att minska maskinspridningen om 
toleranskraven ska uppfyllas. 

  

Cm = 1 

 
Figur 5. Cm-värdet är lika med 1. 

Toleranskraven klaras precis. Teoretiskt sett kommer 
0,27 % av utfallen att hamna utanför. I praktiken säger man 
att alla utfall hamnade inom toleransgränserna.  

När Cm är ungefär lika med 1 kan man med väldigt exakt 
styrning lyckas klara toleransen. Troligt är att 5-10 % av 
utfallen skulle hamna utanför toleransgränserna ändå 
(Johnson, o.a., 1993). 
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Cm > 1 

 
Figur 6. Cm-värdet är större än 1. 

Maskinen kan gott och väl klara toleranskraven då utfallet är 
centrerat. 

  

Cm > 1  
Figur 7. Cm-värdet är större än 1 men utfallet är kraftigt ocentrerat. 

I detta fall är Cm är större än 1 men utfallet är kraftigt 
ocentrerat. Detta beror på att läget för utfallet och 
medelvärdet inte stämmer med målvärdet som i det här 
fallet är toleransmitten. 

Tabell 1. De svarta kanterna motsvarar undre och övre toleransgräns och kurvan motsvarar utfallet 
(Johnson, o.a., 1993). 

I praktiken brukar dock målvärdet (M) i de flesta fall vara toleransmitten  och 
skrivs:  

2

UTGÖTG
M

+=  

Ekvation 5. Målvärde i de fall där toleransmitt är lika med målvärde. 

Som rekommendation brukar man man säga att Cm ska vara minst 1,5 
(Johnsson, 1993).   
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2.4.2 Korrigerat duglighetstal  

En nackdel med det tidigare nämnda Cm-värdet är att maskinens duglighet 
endast betygssätts i förhållande till dess spridning men ingen hänsyn tas till 
maskinens centrering. Detta kompenseras genom att använda ett korrigerat 
maskinduglighetsvärde (Cmk-värde) som mäter avståndet mellan maskinens 
genomsnittsvärde och närmaste toleransgräns i förhållande till 3s. Korrigerat 
maskinduglighet har följande formel (Bergman, o.a., 1986): 








 −−=






 −−=
MS

UTGx

MS

xÖTG
MIN

s

UTGx

s

xÖTG
MINCmk 2,2

3
,

3
 

Ekvation 6. Beräkning av korrigerat maskinduglighetsvärde. 

där det minsta värdet av de två ekvationerna är Cmk-värdet. Formeln kan även 
tillämpas på enkelsidiga toleranser, då väljs den ekvation (till höger eller 
vänster om kommatecknet i ekvation 6) som innehåller  toleransgränsen som 
finns med i kravet.   

Korrigerat maskinduglighetsvärde är maskinduglighetsvärdet korrigerat med 
avseende på läget (Johnson, o.a., 1993). 

Det vanligaste är att maskinens duglighet bedöms efter ett Cm-värde p.g.a. att 
det är lätt ställa om läget. Är det svårt att ställa om läget bör man komplettera 
Cm-värdet med ett Cmk-värde (Johnson, o.a., 1993).  

När man analyserar sin maskinpark med hjälp av ett Cmk-värde, analyserar man 
enligt tabell 2. I nedan fem fall är Cm större än 1 antaget:   

Cmk-värde Analys 

Cmk < 0 
 

Figur 8. Cmk är mindre 0, då Cm antas vara större än 1. 

Då Cmk är mindre än 0 har mer än 50 % av utfallet hamnat 
utanför en toleransgräns. I detta fall behövs en centrering för 
att klara toleransgränserna. 

  



Teoretisk Bakgrund 

15 

Cmk = 0 
 

Figur 9. Cmk är lika med 0, då Cm antas vara större än 1. 

Cmk = 0, då kommer precis 50 % av utfallen att hamna 
utanför en toleransgräns. För att klara toleransgränserna 
behövs en centrering. 

  

0 < Cmk < 1 

 
Figur 10. Cmk ligger mellan 0 och 1, då Cm antas vara större än 1. 

Då Cmk ligger mellan 0 och 1 har man 0-50 % av utfallet 
utanför toleransgränserna. 

  

Cmk = 1 
 

Figur 11. Cmk är precis 1, då Cm antas vara större än 1. 

Då Cmk = 1 snuddar någon av utfallets ände precis vid 
toleransgränsen. Teoretiskt har 0,135 % av detaljerna hamnat 
utanför en toleransgräns. 

  



Teoretisk Bakgrund 

16 

Cmk > 1 

 
Figur 12. Cmk är lika stort som Cm och större än 1. 

Då Cmk = Cm är centreringen perfekt och alla detaljerna klarar 
toleransgränserna (eftersom Cm antas vara större än 1). 

Tabell 2. De svarta kanterna motsvarar undre och övre toleransgräns och kurvan motsvarar utfallet 
(Johnson, o.a., 1993).   

En vanlig rekomendation är att Cmk = 1,33 (Bergman, o.a., 2002).  

2.4.3 Processduglighet 

Även om man försökt ta bort alla orsaker till variationer visar det sig ofta att en 
process genomsnittsvärde varierar med tiden. Detta kan bero på skillnader på: 
operatörer, skift, maskiner, utgångsmaterial etc. Denna variation kan betraktas 
som en slumpvariabel vars spridning man kan uppskatta. 

Det finns alltså två spridningskomponenter. Den första är variation från detalj 
till detalj och den andra är variationen som beror på slumpvariabeln.  

Vid beräkning av maskinduglighet som sker under en kortare tidsperiod än 
processduglighetsberäkning, tar man endast hänsyn till den första 
spridningskomponenten (variation från detalj till detalj), men vid beräkning av 
processdugligheten tar man hänsyn till båda spridningskomponenterna 
(variation från detalj till detalj och slumpvariabeln) 

Processen måste studeras under en lång tid för att få med slumpvariablens 
verkan på processduglighetstalet (Bergman, o.a., 2002). 

För att få ett korrekt processduglighetstal rekommenderas att man mäter minst 
50 detaljer (Deleryd, 1998). 

2.4.4 Tillförlitlighet av duglighetstal 

Det finns sex krav som måste var uppfyllda för att en duglighetsstudie ska 
anses vara tillförlitlig (Deleryd, 1998). 

2.4.4.1 Använd rätt utrustning 

Används fel mätutrustning minskas användningen av duglighetsstudien. 
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2.4.4.2 Stabil process 

Processen måste vara stabil. Detta betyder att den måste vara förutsägbar inom 
ett visst tidsintervall. Om processen inte är i jämvikt ger duglighetstalet endast 
en ögonblicksbild över hur pass bra processen är.  

För att kontrollera om processen är stabil ska man använda sig av styrdiagram 
(Deleryd, 1998).  

2.4.4.3 Medveten insamling av data 

Var noga med att inte blanda ihop maskinduglighet och processduglighet vid 
insamling av data (se 2.1 och 2.1.3) (Deleryd, 1998).  

2.4.4.4 Använd flera index 

Cm och Cmk reagerar olika på spridning och centrering, en process kan vara 
duglig med Cm men inte med Cmk. Använd båda vid analys av en process  .  

Det finns egentligen fler index än Cp, Cpk, Cm och Cmk (Deleryd, 1998).  Men 
dessa har uteslutits ur examensarbetet för att inte göra det för brett. Indexen 
som har använts är dock de vanligaste indexen  

2.4.4.5 Konfidensintervall 

Vid skattning av komlicerade kapabilitetstal som Cp och Cpk bör man använda 
sig av konfidensintervall. Detta bör man göra på grund av att man inte mäter 
alla detaljer. Konfidensintervall används för att säkerställa dugligheten hos 
uppskattade duglighetsvärden. (Deleryd, 1998).  

2.4.4.6 Normalfördelning 

Duglighetstalen bygger generelt på att processen är normalfördelad. Är 
processen inte det så ger inte duglighetstalen ett korrekt värde. För att ta reda 
på om processen är normalfördelad kan man använd sig av ett 
normalfördelningsdiagram. 

Är inte processen normalfördelad finns det ändå sätt att beräkna duglighetstal, 
men dessa är inte generella och det finns ingen vedertagen standard för hur det 
görs (Deleryd, 1998).  
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2.4.5 Målvärdescentrering 

Med hjälp av ett målvärdescentreringsmått (MC) kan man få reda på hur pass 
väl man uppfyller målvärdet. MC ger ett uttryck som talar om hur många 
procent från målvärdet utfallet är med utgångpunkt från hela toleransvidden. 
Detta uttrycks matematiskt:  

%100⋅−=
TV

MX
MC

 

Ekvation 7. Formel för beräkning av målvärdescentrering. 

där 

M = toleransmitten  

 
Figur 13. Ett ocentrerat utfall där toleransmitt och målvärde skiljer sig (Johnson, o.a., 1993). 

Ett exempel: toleransvidden = 10 mm (+/- 5 mm). Målvärdescentreringen är -
7 %, vilket betyder att utfallet är 7/10 under målvärdet.  

I de fall där målvärdet skiljer sig från toleransmitten ska man styra mot 
målvärdet (Johnson, o.a., 1993). 

2.5 Mätteknik 

2.5.1 Översikt 

Inom mättekniken ägnar man sig åt att ta fram olika storheter. En storhet kan 
vara hur många meter en viss detalj är, det kan även vara hur många sekunder 
det tar för en process från start till mål. En storhet är alltså en enhet, ett mått, 
som är lämpad till just det man vill ha fram. Man skiljer också på mätetalet och 
enhet. Om vi tar ett ex. En maskin tillverkar en detalj på 21,5 sekunder, då är 
21,5 mätetalet och sekunder är enheten. 
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2.5.2 Mätosäkerhet 

När man mäter en detalj behöver man mäta samma mått flera gånger. För det 
kommer alltid att skilja lite mellan varje gång man mäter den. Ett mått kan vara 
21,50 cm, men när man mäter den noggrannare så kanske den är 21,52 cm 
första gången, andra gången kommer det att ändra sig till 21,48 cm. Detta är ett 
fenomen som kallas för mätosäkerheten. Detta beror på tillfälliga variationer, 
så som verktyget man använder sig av, det kan också vara små 
temperaturskillnader på materialet vilket också kan innebära att det skiljer sig 
mellan mättillfällena.  

2.5.3 Repeterbarhet 

Inom industrin använder man sig av ordet repeterbarhet, det betyder hur 
mycket det skiljer mellan de olika mätvärdena. Man kan göra en klassificering 
inom mätosäkerheten. Det finns två olika klassificeringar, nämligen klass –A 
och klass -B. Om man klassar en detalj som klass- A, så gör man det utifrån det 
medelvärde man har fått fram och sedan räknar på resultatets variation (se figur 
15). Ett klass –B fall innebär att man uppskattar sin mätosäkerhet, eller 
använder sig av de kalibreringsbevis som mätverktygets bruksanvisning visar.  

Det gäller alltså att mäta detaljerna flera gånger och sedan använda sig av det 
medelvärde man får fram. Med hjälp av att skapa ett histogram är det relativt 
enkelt att se hur mätresultaten varierar från mättillfälle till mättillfälle. Man kan 
inte få ett exakt mått på detaljer ur histogrammet, utan man får endast ett 
medelvärde av måtten (se sida 24) (Lindskog, 2006). 
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Figur 14. Visar fördelningen av mått vid mätning av en träbalk (Lindskog, 2006).
 

 

För att beräkna medelvärdet av mätvärderna används följande formel: 
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Ekvation 7. Beräknig av medlet av mätvärderna. 

där 

x = medelvärdet av mätvärderna 

wi = antalet xi 

xi =mätvärde. 

2.5.4 Rapportering av mätresultat 

När man har tagit fram de olika mätresultaten så är det lämpligt att man 
rapporterar detta på ett tydligt sätt. Så pass tydligt att en person som inte har 
varit med och mätt t.ex. en detalj, ändå kan vara med och tolka resultatet av 
mätningen. Den personen ska också kunna följa med i de beräkningssteg som 
har skett. Det är viktigt att man anger mätetalet, prefix och det viktigaste, 
enheter. Dessa ska skrivas ner med en rak stil. Det kan vara förödande om 
personen som har gjort mätningarna inte har angivit någon enhet. Detta kan 
göra att personen som ska tolka och vidta några åtgärder, antar att personen har 
mätt i cm, medans det var i mm.  

Har man använt sig av eventuella förkortningar ska man skriva ut vad de 
betyder i kursiv stil. 

När det gäller prefixen ska man skriva exponenten med en liten upphöjd 
siffra/bokstav: 106. 

När det gäller de olika beteckningarna för enheter, så ska de enheter som 
personer har namnget efter dem själva ska betecknas med stor bokstav, medans 
universala enheter ska betecknas med små bokstäver, exempelvis meter 
betecknas med m, joule blir alltså J efter fysikern James Prescott Joule.  

Efter varje beräkning så skriver man vilken formel som har används och gärna 
något steg i beräkningen. Man bör skriva ner vilka mätosäkerheter som har 
förekommit, förteckna de komponenter som har bidragit till mätosäkerheten 
(Lindskog, 2006). 
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2.5.5 Tabeller 

När man skapar tabeller efter sina mätvärden så ska varje tabell vara numrerad, 
så det är lätt att hitta tillbaka och på snabbast sätt inse vilken tabell det är det 
handlar om. Det bör vara en text som förklarar vad tabellen innehåller. De olika 
storheterna ska skrivas i kolumnhuvudet tillsammans med det mätetalet. Tabell 
4 visar nedan hur prefix och enheter är korrekt angivna. 

Planet Diameter 
vid 
ekvatorn 

D/Mm 

Relativ 
massa 

Mrel 

Medel-
dencitet 

ρ/kg/m3 

Rotationstid 

T/d 

Relativ-
tyngd-
acceleration 

grel 

merkurius 4,878 0,055 5 430 58,65 0,39 

venus 12,102 0,815 5 250 -243,01 0,88 

jorden 12,756 1,000 5 520 0,997 1,00 

Tabell 3. Visar hur storheter och prefix korrekt angivna (Lindskog, 2006). 

2.5.6 Diagram 

När det handlar om att skapa ett diagram för sina mätvärden så gäller det att 
vara noggrann. Ett diagram säger väldigt mycket för ett tränat öga. Det är bra 
att göra det så lättförståligt som möjligt. 

Diagram ska liksom en tabell numreras och ha en förklarande text. Har man 
eventuella tiopotenser är det lämpligt att skriva dem på den aktuella axeln. När 
det gäller enheter är de också lämpligt att ange vid varje koordinataxel. Man 
ska försöka att placera diagrammet så att texten som är till kommer på samma 
sida, i alla fall delar av texten på samma sida. Så man lätt kan koppla ihop 
diagrammet (figuren) med texten. 

När det gäller diagrammets utseende så ska man välja lämpliga mått på båda 
axlarna. Att inte y- axeln respektive x- axeln sticker ut i onödan. Det är 
lämpligt att använda sig av: 0,1; 1; 2; 5; 10 enheter i sin skala.  

Eventuella mätosäkerheter ska man lägga in. Vid en mindre mätning kan man 
lägga in alla sina mätosäkerhetstal, men oftast räcker det med att bara ha med 
det på vart tionde tal. Figur 15 på nästa sida visar på hur ett korrekt exempel 
kan se ut: 
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Figur 15. Visar resonanskurvan för en seriekrets. Strömmen genom kretsen har avsatts som funktion av 
frekvensen. Följande värden gäller för ingående komponenter: r = 5 Ω; L = 0,1 H; C =1 µF; U = 22 V.   
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2.6 Quality System 9000 (QS-9000) och International 
Standard Organization/ Technical Specification 16949 
(ISO/TS 16949) 

QS-9000 (QS) är en kvalitetsstandard, den är skapad av Chrysler, General 
Motors (GM) och Ford (”the big three”), år 1994. På begäran av leverantörerna, 
eftersom det ställdes olika krav från ”the big three”. När QS skapades var 
grundtanken att leverantörerna skulle få det lättare att leverera till amerikansk 
fordonsindustri.  

QS tanke var att ta fram en gemensam kvalitetsstandard för leverantörer. Det 
skulle alltså vara samma krav på alla leverantörer som levererade detaljer till 
”the big three”. Med QS ville man hjälpa leverantörererna med att genomföra 
ständiga förbättringar och minska onödigt arbete. 

Det hela började med att Automotive Industry Action Group (AIAG) skapade 
ett forum där alla inom den amerikanska fordonsindustrin kan vara 
medlemmar. Här kunde alltså kunder, leverantörer, konsulter samt forskare 
träffas och diskutera det som behövdes.  

Från början var tanken att man skulle standardisera vissa dokument, så som 
rapporter och referensmanualer. Detta samarbete pågick under åren 1990-1992. 
När de märkte att det fungerade beslöt de att även införa kvalitetsstandarder för 
sina leverantörer. Här införde man också en utvärderingsmall som alla 
leverantörer ska fylla i, vare sig man har levererat till Ford, Chrysler , GM eller 
någon annan inom den amerikanska fordonsindustrin. 

QS-9000 tillämpades främst av de interna och externa direktleverantörer, 
såkallade Original Equipment manufakturer (OEM). Det är branscher som 
främst jobbar med produktionsmaterial, komponenter och 
reservdelstillverkning åt fordonsindustrin. Men QS-9000 tillämpades även på 
de som levererade till de interna och externa leverantörerna.  

Numera har QS ersatts av TS 16949 (TS). Dessa två är väldigt lika varandra 
men det finns skillnader mellan dessa två.  

TS är betydligt mindre omfattande än QS. Den är mer koncist än QS, den 
använder sig av ett enklare språk och är på så sätt enklare att förstå. TS vänder 
sig mot alla inom bilindustrin, alltså inte bara de som ingår i international 
automotive task force (IATF).  

Certifieringsordningen skilljer sig också mellan TS och QS. En del av de 
tillägskrav som fanns i QS har tagits bort och ersatts av högre krav på 
ledningens kvalitetsarbete; att ledningen skriver in det i affärsplanen och 
främjar kvalitetsarbetet. Ledningen måste också se till att alla på fabriken är 
medvetna om de nya kvalitetsdirektiven. Att de motiverar alla till ständiga 
förbättringar och att uppföljning och utvärdering av processerna sker. Det finns 
nya direktiv vad som gäller vid produktframtagning och att man följer de lagar 
som finns framtagna. (Eriksson o.a. ,2001) 
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Även om inte QS gäller idag,  så används vissa handböcker från QS fortfarande 
som ett kompliment till TS. Denna standard ändras hela tiden, det betyder att 
det finns olika tolkningar av TS. Detta kan göra det svårt att hålla sig 
uppdaterad som leverantörer (Lundell, 2007). 

2.6.1 Avsägelse (waiver) 

Det går att komma undan kraven på fulltaktsprov och ett Cpk-värde större än 
1,33 om man är en småserietillverkare. Man kan få en så kallad ”waiver” (en 
QS 9000-term), som man hittar i kapitel 4.4.3 i PPAP. Detta innebär att 
småserietillverkaren får ett dokument som säger att de inte är skyldiga om det 
uppstår fel eller att det blir några kvalitetsbrister. 

Detta tillstånd kan man få från sin kund genom att förklara sin situation. Ofta 
sker det vid tillverkning av fysiskt stora detaljer där varje detalj är värd mycket 
pengar t.ex. vid tillverkning av karosser.   

Det skulle vara alldeles för dyrt att göra ett fulltaktsprov på en sådan detalj, 
eller att lägga ned produktionen för att inte Cpk-värdet låg på större än 1,33. 
(Lundell, 2007).   

2.6.2 Fulltaktsprov 

När man gör ett fulltaktsprov är syftet att få fram sin produktionsförmåga samt 
kontrollera tillverkningens duglighet inom området produktkvalitet. Detta ska 
göras innan serietillverkningen startar. Det ska ske under verkliga förhållanden. 
Då kan man få fram den totala dugligheten på processen och se till att man 
uppfyller de krav som är specificerade.  

Definitionen av ett fulltaktsprov skiljer sig beroende inom vilken branch man 
tillhör. Inom bilindustrin säger man att syftet är att klargöra om produktionen 
klarar av de krav som ställs inom kvalitetsutfall och processdugligheten. Innan 
man kan få ett fulltaksprov godkännt måste man ha följt Production Part 
Approval Process (PPAP) utfallsprover och fått det godkänt. 

En metod att analysera sitt utfall på fulltaktsprovet är att beräkna sin totala 
utrustningseffektivit (OEE). På detta sätt får man fram ett resultat på hur 
effektivt man använder sin utrustning.  

,KOTOEE ⋅⋅=  

Ekvation 8. Formel för OEE. 

där 

T = Tillgänglighet 

O = Operationseffektivitet 

K = Kvalitetssutbyte. 

OEE-värdet får inte understiga värdet som man uppnår under normalproduktion 
om det ska vara ett riktigt fulltaktsprov (Eriksson o.a., 2001). 
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2.7 Klassificering av fordringar 
Genom att dela in olika egenskaper hos en detalj i klasser, kan 
produktutvecklaren och konstruktören mera noggrant meddela efterföljande 
funktioner sina krav och avsikter. I den svenska standarden för klassificering av 
produktfordringar ingår tre olika klasser (Sandholm, 2001): 

2.7.1 Klass 1 

Krav som måste uppfyllas för att säkerhetsbestämmelser ska följas t.ex. 
personsäkerhetskrav.   

2.7.2 Klass 2 

Överskridandet av en klass två egenskaper innebär utebliven produktfunktion 
eller omöjliggör produktion. 

2.7.3 Klass 3 

Krav för vilka ett överskridande innebär en risk för störningar i 
produktfunktion eller produktion.  

Då överskridandet av en egenskap innebär en liten sannolikhet för störningar i 
produktfunktion eller produktion behövs någon klassificering inte göras. 

Enligt standarden ska följande symboler användas (Sandholm, 2001): 

• Klass 1:   

• Klass 2:     [2]    

• Klass 3:     [3] 
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3 Genomförande 
Examensarbetet har utförts med hjälp av litteraturstudier, intervjuer, utskick av 
frågeformulär och en praktisk studie vid HPAB. Andra småserietillverkare har 
fått ett frågeformulär skickat till sig. Författarna fick inte tillräckligt med svar 
från företagen för att kunna bearbeta svaren. Detta ledde till att 
frågeformuläranalysen ströks ur rapporten.  Den större delen har varit att ta 
fram och analysera den insamlade datan. Datan har matats in i dator 
programmet Rektron, vilket är hjälpmedel vid beräkningar av duglighetstal.  

För att förstå bilindustrins krav har en intervju med Krister Lundell vid SFK 
certifiering gjorts.     

Författarna var intreserade av hur andra företag hanterar kraven i PPAP. Därför 
skickades ett frågeformulär (se bilaga 6) ut till följande företag:  

• HEKA Mekaniska Verkstad AB 

• Infogate AB 

• Vepro, Verktyg o. Prototyper AB 

• Hemi Modeller & Prototyper, AB 
• Prototal AB 

Författarna fick sedan svar från fyra av dem, varav tre inte kunde hjälpa oss (se 
bilaga 5). Eftersom svaren på frågeformulären var så pass få, utslöts de ur 
arbetet. 

Vid analys, framtagning och framställning har följande program används:   

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

• Microsoft Viso 

• Rektron, statistic process controll (SPC) 

När författarna samlade in mätvärden användes ett digitalt skjutmått för att få 
fram mätvärden. Samma mått mättes fem gånger. Detta gjordes i den tilltänkta 
korttidsduglighetsstudien på laserskäringsmaskinen. Efter med intervjuen med 
Lundell (2007) upptäcktes att studien saknade relevans för att tackla PPAP- 
problemet. 

Vid mätning av detaljen Scuff Plate (lång serie), en detalj till Volvo XC90, 
gjordes mätningarna av HPAB:s egna personal. De använde sig av talmeter och 
avrundade närmsta 0,5 mm.  Mätvärderna som insamlades saknade uppgift om 
vem som hade pressat varje Scuff Plate-detalj. Därför kunde författarna inte dra 
några slutsatser om eventuella skillnader mellan de två arbetsskiften.     
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4 Resultat 

4.1 Orsak-verkan vid återfjädring hos detaljen 
Scuff Plate (lång serie) 

Mätningen gjordes på både höger och vänster detalj av ”Scuff Plate”. Eftersom 
resultaten var identiska (se bilaga 2 och 3) så jämförds endast värderna på 
höger detalj.  

Att detaljen Scuff Plate valdes för studie var p.g.a. det är en av HPAB:s långa 
serier till bilindustrin där PPAP tillämpas.   

I Quintuspressen används fyllbitar som expanderar vid pressning. Dessa 
används för att trycka ut detaljens hålrum vid pressning. 

Vid pressning rullas även en PU-gummimatta ut ovanför plåten. Detta för 
jämna ut trycket på detaljen. 

Måttegenskaper för Scuff Plate 

Tolerans +7/-1 mm 

Nominellt värde 133 mm 

Målvärde 136 mm 

Tabell 4. Måttegenskaper (för kritiskt mått satt av kund) för detaljen Scuff Plate. 
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Observation och 
benämning 

Observations-
datum 

Förklaring 

Gammal höger 
(1h) 

2007-04-25 Inställning vid första observation den 
2007-04-25. 

Gammal höger, 
ny fyllbit (2h) 

2007-04-25 Skillnaden från ovan är att fyllbitarna är 
utbytta. 

Ny höger (3h) 2007-05-02 Skillnaden från ovan är att plasten på 
plåtens långsidor är borttagen. Detta 
skedde fr.o.m. den 2007-05-02. 

Ny ny höger (4h) 2007-05-08 Skillnaden från ovan är att verktyget har 
sänkts 25 mm. Detta skedde fr.o.m. den 
2007-05-03. Detta gjordes för att inte 
förstöra PU-mattan. 

Gammal vänster 
(1v) 

2007-04-25 Inställning vid första observation den 
2007-04-25. 

Gammal vänster, 
ny fyllbit (2v) 

2007-04-25 Skillnaden från ovan är att fyllbitarna är 
utbytta.  

Ny vänster (3v) 2007-05-02 Skillnaden från ovan är att plasten på 
plåtens långsidor är borttagen. Detta 
skedde fr.o.m. den 2007-05-02.  

Ny ny vänster 
(4v) 

2007-05-08 Skillnaden från ovan är att verktyget har 
sänkts 25 mm. Detta skedde fr.o.m. den 
2007-05-03. Detta gjordes för att inte 
förstöra PU-mattan. 

Tabell 5. Förklaring till olika mätningar som bygger på bilaga 2. 

HPAB har haft problem med återfjädringen vid tillverkning av detaljen Scuff 
Plate (för bilder av detaljen se bilaga 4). HPAB tillverkar Scuff Platen, som ska 
sitta på någon av de 60 000 Volvo XC 90 som tillverkas (Lindblad, 2007).  
HPAB som vanligtvis arbetar med kortare serier, mindre än 100 detaljer, har 
därför inte förrän nu behövt arbeta med SPS/duglighetsstudier. Bilindustrin 
kräver genom PPAP som är ett tillägg till TS att fulltaktsprov utförs och 
duglighetsindex tas fram.  
Duglihetsstudien utförd av författarna gav följande resultat:   
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4.1.1 Avvikelse från målvärde vid olika inställning ar 

Avvikelse från målvärdet (gammal höger [1h])
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Figur 16. Visar på avvikelsen (avvikelse = mått – målvärde) från målvärde vid observation 1h. 
Toleransgränser +/- 4 mm.  

I diagrammet ovan kan man utläsa att alla värden är större än målvärde 
(= 133 mm) och en del värden ligger även över den övre toleransgränsen 
(ÖTG). Detta för att toleransen är +/- 4 mm. Vilket innebär att alla värden som 
avviker mer än +/- 4 mm är utanför toleransgränserna. Högsta avvikelsen är +9 
mm och den lägsta är +0,5 mm i observation 1h, vilket gav en variationsvidd på 
8,5 mm.   
Som figur 16 ovan visar behövdes processen justeras för att få sänka 
medelvärdet (x ) av utfallen.  
Vid författarnas andra besök hade fyllbitarna (se bilaga 3) bytts ut för att få ett 
lägre medelvärde (x ) och gav då följande resultat: 
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Avvikelse från målvärde (gamla höger, ny fyllbit [2 h])
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Figur 17.Visar på avvikelsen (avvikelse = mått – målvärde) från målvärdet vid observation 2h. 
Toleransgränser +/- 4 mm. 

Som figur 17 visar lyckades man att sänka medelvärdet (x ) med hjälp av de 
nya fyllbitarna. Högsta avvikelsen är +4,5 mm och den lägsta är 0 mm i 
observation 2h, vilket gav en spridning på 4,5 mm. Alla värdena ligger dock 
fortfarande på eller över målvärde. Därför drogs plasten på långsidorna bort, 
för att man trodde att detta skulle minska avvikelsen. Så vid observation 3h 
hade plasten på långsidorna dragits bort (se figur 18) för att öka friktionen mot 
verktyget. 

 
Figur 18. Visar att 10 mm plast har dragits bort på långsidorna på plåten till Scuff Plate:en. 
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Detta gav ett resultat enligt figur 19, som hade en betydligt mindre avvikelse 
mot målvärdet än observation: 1h och 2h. Vid observation 3h fanns det t.o.m. 
värden som var under målvärdet. Högsta avvikelsen är +4 mm och den lägsta är 
-5 mm i observation 1h, vilket gav en spridning på 9 mm.   
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Figur 19. Visar på avvikelsen (avvikelse = mått – målvärde) från målvärdet vid mätning 3h. 
Toleransgränser +/- 4 mm. 

Även om värdena vid observation 3h var de bästa hittills kvarstod ett problem. 
Detta var att PU-mattan slets sönder väldigt fort, vilket skulle ha varit för dyrt i 
längden. Därför sänktes verktyget 25 mm (observation 4h). Detta gjordes inte 
för att förbättra mätvärdena, utan för att minska slitaget på PU-mattan. Högsta 
avvikelsen är +1,5 mm och den lägsta är -2 mm i observation 4h, vilket gav en 
spridning på 3,5 mm.   
Hursomhelst var det relevant att se om sänkningen hade påverkat resultatet. 
Figur 20 visar att avvikelsen faktiskt har minskat tack vare sänkningen av 
verktyget.  
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Avvikelse från målvärde (ny ny höger [4h])
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Figur 20. Visar på avvikelsen (avvikelse = mått – målvärde) från målvärdet vid mätning 4h. 
Toleransgränser +/- 4 mm. 

4.1.2 Centrering 

Observation x 
(mm) 

Formel (se ekvation 7) Målvärdescentrering 
(MC) 

1h 139,3 

%100⋅−=
TV

Mx
MC  

41,25 % 

2h 139,5 43,75 % 

3h 135,8 -2,5 % 

4h 135,4 -7,5 % 

Tabell 6. Jämför målvärdescentrering mellan de fyra olika observationerna.  

Tabell 7 visar att mätvärderna har blivit drastiskt bättre centrerade vid 
observation 3h och 4h, jämfört med vid 1h och 2h. Slutsatsen man kan dra även 
vad det gäller centrering är att bortdragning av plast på långsidorna gav ett 
avservärt bättre MC-mått.  

4.1.3 Cp-värde och C pk-värde  

Analys av formeln för korrigerat maskinduglighetsvärde:  








 −−=
MS

UTGx

MS

xÖTG
MINCpk 2,2 , 
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För att få ett högre Cpk måste x ligga så nära målvärdet som möjligt sammtidigt 
som MS ska vara så liten som möjligt.  

 

Cp-värde och Cpk-värde till observationerna 1-4h beräknades med hjälp av 
datorprogrammet Rektron där följande reslutat gavs i 
normalfördelningsdiagrammen:  

Figur 21. Observation 1h. Visar normalfördelning där målvärde = 136 mm och tolerans = +/- 4 mm.   

Antal 30 stycken 

Max 145 mm 

Min 136,5 mm 

X 139,3 

Cp 0,82 

Cpk 0,15 

MS 6s = 9,7 mm  

Tabell 7. Statistik för observation 1h (figur 21). 

Som tabell 7 visar hade HPAB varit tvungen att kontrollera 100 % av Scuff 
Plate-detaljerna enligt kraven i PPAP (kapitel 2.4). P.g.a. att Cpk-värdet är 
mindre än 1,33.  
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Observation 2h gav:  

 
Figur 22. Observation 2h. Visar normalfördelning där målvärde = 136 mm och tolerans = +/- 4 mm. 

Antal 16 stycken 

Max 142 mm 

Min 138 mm 

X 139,5 mm 

Cp 1,35 

Cpk 0,18 

MS 6s = 5,9 mm 

Tabell 8. Statistik för observation 2h (figur 22). 

Som man kan se i tabell 8 och figur 22, gjorde inte de nya fyllbitarna i 
observation 2h någon större skillnad mot resultatet i obeservation 1h. Eftersom 
antalet detaljer i observation 2h endast är 16 stycken, ska man inte dra några 
slutsatser om att de nya fyllbitarna verkligen ökade Cpk-värdet med 0,03 
enheter.  
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Observation 3h gav:  

 
Figur 23. Observation 3h. Visar normalfördelning där målvärde = 136 mm och tolerans = +/- 4 mm. 

Antal 145 stycken 

Max 140 mm 

Min 131 mm 

X 135,8 mm 

Cp 0,98 

Cpk 0,93 

MS 6s = 8,2 mm 

Tabell 9. Statistik för observation 3h (figur 23). 

Utfallet i observation 3h har högre statistisk säkerhet med tanke på urvalet, 145 
stycken detaljer. Bortdragningen av plasten har gett ett betydligt högre Cpk-värde som 
behövs enligt PPAP för att starta produktion. Det räcker dock inte i det här fallet för 
att slippa allkontroll, då processen fortfarande få anses vara för ostabil eftersom Cpk är 
mindre än 1,33. 
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Observation 4h gav: 

Figur 24. Observation 4h. Visar normalfördelning där målvärde = 136 mm och tolerans = +/- 4 mm. 

 

Antal 51 stycken 

Max 137,5 mm 

Min 134 mm 

X 135,4 mm 

Cp 1,59 

Cpk 1,34 

MS 6s = 5 mm 

Tabell 10. Statistik för observation 4h (figur 24). 

Säkningen av verktyget med 25 mm resulterade i en stabilare process. Som 
tabellen ovan visar ligger medelvärdet rätt så nära målvärdet sammtidigt som 
MS har blivit mindre. Detta gav ett Cpk på 1,34 vilket enligt PPAP är tillräckligt 
för att starta produktionen. Urvalet är dock för litet i PPAP står det att man ska 
kunna visa upp ett Cpk-värde som är större än 1,33 på de 100 senast tillverkade 
detaljerna eller de 100 första vid tillverkning av en ny serie.    
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4.2 Analys enligt fiskbensdiagram av orsak-verkan 

Maskinspridning beror på de parametrar som fiskbensdiagrammet nedan (figur 
30) visar.  

Fiskbensdiagrammet togs fram för att underlätta vid framtida produktioner då 
man vill minska variationsvidden på pressningen. Fiskbensdiagrammet har de 
tre parametrarna (fyllbit, instruktioner vid arbetsplats och ta bort 2,5 cm plast) 
som författarna undersökte i kapitel 4.1.1 understrukna.   

Bilaga 4 är en instruktion över arbetsgången vid tillverkning av Scuff Plate. 
Beroende på hur instruktioner ges till de anställda kan resultatet ändras. Det är 
då främst parametrarna under metod som täcks i arbetsinstruktionerna. 

Rektronmätningarna visade att fyllbitarna hade minder betydelse än 
bortdragning av plasten.   

Figur 25. Fiskbensdiagramet visar vad orsaker till återfjädringen beror på hos detaljen Scuff Plate. 
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5 Slutsats och diskussion 
Uppdraget var att undersöka om bilindustrins krav gällde oberoende av 
seriestorlek. HPAB efterfrågade en mall över hur de ska hantera krav ställda 
genom QS 9000 i tillägget PPAP.  

Efter intervju med Krister Lundell (2007) på SFK-certifiering konstaterades att 
det inte finns någon generell praxis över hur småserietillverkare ska förhålla sig 
till bilindustrins krav.  

I HPAB:s fall är det ingen mening med att bli TS-certifierad. Detta eftersom 
HPAB till övervägande del inte arbetar mot bilindustrin. Vid order från 
bilindustrin där PPAP tillämpas bör HPAB använda sig av flödesschemat 
utarbetat av författarna enligt figur 31.  

I de fåtalet fall HPAB ska tillverka längre serier, större än 300 detaljer (PPAP-
krav) (Lundell, 2007) bör man tillämpa duglighetsstudier/SPS där ett Cpk-värde 
tas fram. Ett exempel på hur detta kan se ut har gjorts i kapitel 4.1.  

Kort serie
1-300 detaljer

(2a)

Lång serie
>300
(3a)

Orderstorlek
(1)

Mät alla,
100 %-kontroll
Kontakta kund 

och ta fram 
styrplan

(2b)

1.33<Cpk>1,67
(4a)

Cpk<1,33
(6a)

Stabil?
(3b)

Cpk>1,67
(5a)

Starta 
Produktion

(4b)

Uppföljning,
 extra kontroll

Cpk>1,33
(4c)

Starta 
Produktion

(5b)

Processen är 
stabil följ 
styrplan

(5c)

Om Cpk>3 kan 
styrplan 

revideras

Om Cpk>3 kan 
styrplan revideras

(5d)

-Kvarhållande av produkter
-100 % kontroll

-Processförbättring är 
högprioreterat

-Tillfällig styrplan skall 
godkännas av kunden

(6b)

Till kunden är 
nöjd eller 
Cpk>1,33

(6c)

Ansök om waiver 
hos kund 

(2c)

Figur 26 Flödesdiagram och åtgärder vid duglighetsmätning vid korta och långa serier.  (Eriksson o.a., 
2001) 
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Figur 26 visar att beroende på orderstorleken får man besluta hur man ska gå 
vidare. Är orderstorleken mindre än 300 detaljer måste man mäta varje enskild 
detalj (2b). Man får kontakta kunden och komma överens om en styrplan då det 
inte är möjligt att visa på en stabil process. Detta för att det inte går att ta fram 
ett rättvist värde på Cpk därför att antalet detaljer är för få.  
Är detaljerna t.ex. väldigt dyra, kan man ansöka om att få en waiver (2c). Detta 
innebär att småserietillverkaren får ett dokument som säger att de inte är 
skyldiga om det uppstår fel eller att det blir några kvalitetsbrister. 
Är orderstorleken större än 300 detaljer kan man däremot välja om man vill 
mäta alla detaljer eller använda sig av ett Cpk värde för att visa att processen är 
stabil. 
Då serierna är större än 300 detaljer får man mäta de 100 första detaljerna eller 
använda historisk data över samma detalj. Då använder man de 100 senaste 
pressade detaljerna och tar fram ett Cpk-värde vilket sedan är beslutande för hur 
man ska gå vidare.  
Figur 29 ovan visar vad de olika Cpk-värdena innebär. Är Cpk värdet i intervallet 
1,33 < Cpk > 1,67 (4a) så är processen tillräckligt bra för att starta produktion 
(4b). Man bör fortfarande fortsätta att kontrollera processen och förbättra den. 
Man bör även kontakta kunden och upplysa om processen stabilitet och komma 
överens om ny styrplan (4c). 
Är Cpk värdet större än 1,67 (5a) kan produktionen påbörjas (5b). Detta betyder 
att processen är stabil. Fortsättningsvis ska man följa styrplan och underhålla 
processen (5c) först när Cpk värdet är större än 3,0 kan styrplanen uppgraderas 
till framtida produktion (5d).  
Då Cpk är mindre än 1,33 är processen inte godkänd och man lever inte upp till 
de kriterier som ställs (6a). Produktionen måste avbrytas. Detta betyder att 
inget gods får lämna fabriken, innan det har genomgått en kvalitetskontroll. 
Processen måste undersökas och förbättras. Kunden måste kontaktas, och man 
måste komma överens om en tillfällig styrplan(6b). Produktionen får inte 
upptas förrän kunden har godkänt processen eller till dess att man kan uppnå ett 
Cpk större än 1,33. I fortsättningen måste man kunna säkerhetskälla god kvalité 
under produktionen (Stallkamp o.a., 1999). 
HPAB bör upprätta ett tillvägagångssätt för hur framtida långa serier till 
bilindustrin ska hanteras. Eftersom företaget har tillgång till Rektrons 
mätutrustning, är inte investeringskostnaden stor. Däremot antas antalet 
mantimmar för statistikinsamlandet för duglighetsstudien öka. Detta är dock 
nödvändigt för att kunna uppfylla kraven ställda genom PPAP. 
 
Genom att använda kodad data kan HPAB upprätta ett styrdiagram 
innehållande flera detaljer (se 2.1.5). Detta är lämpligare vid införandet av SPS 
vid korta serier. 

Då man producerar detaljer som har klassificering ett (se 2.5) måste 
Tillverknings- och kontrollprocesserna utformas så att man kan garantera att 
kraven uppfyllas. Kontrollmetoderna bör utformas på ett sätt vilket eliminerar 
inviduella bedömningar. 
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Tillverknings- och kontrollprocesserna, för mått inom klassificiering två, ska 
utformas på ett sätt vilket gör det mycket sannolikt att kraven uppfylls. Dessa 
mått kan kontrolleras med statistiska metoder.  

Vid klass tre klassificiering ska tillverkningsprocesserna utformas så att de 
systematiska variationerna ligger inom givna toleransgränser. Bedömer man att 
tillverkningsprocessen är tillräckligt noggrann ska statistiska metoder 
användas. 

Artiklar märkta med        är kallade säkerhetsartiklar eller 
dokumetationspliktiga artiklar. Med det menas att tillverkningen och 
kvalitetskontrollen av dessa artiklar måste vara dokumenterad. I 
dokumentationen ingår bl.a. instruktioner, resultat av kvalitetskontroll, 
åtgärder, materialidentifikation.   

Denna klassificiering används inom bilindustrin för att underleveratörer etc. 
ska veta vad som gäller.  

Författarna antar att inte alla deltaljer som HPAB får beställning av från 
fordonsindutrin är säkerhetsartiklar. Därför bör de ”pressa” bilindustrins 
inköpsavdelningar för att få fram vilka mått som är kritiska och hur de är 
klassade.        
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Observation 

Mått 

(mm) Datum 

Avvikels

e från 

målvärd

e (mm)     

1 138 2007-04-25 2     

2 140,5 2007-04-25 4,5     

3 137 2007-04-25 1     

4 136 2007-04-25 0     

5 139 2007-04-25 3     

6 137 2007-04-25 1     

7 138 2007-04-25 2     

8 138 2007-04-25 2     

9 136 2007-04-25 0     

10 138 2007-04-25 2     

11 136 2007-04-25 0     

12 137,5 2007-04-25 1,5     

13 136 2007-04-25 0     

14 137 2007-04-25 1     

15 137 2007-04-25 1     

16 137 2007-04-25 1     

        

Tolerans +/- 4 mm       

Målvärde: 136 mm      

Höger ny fyllbit (2h) = ny fyllbit, ej bortdragen plast på långsidan   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Bilaga 2  

46 
 

        

        

        

        

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



Bilaga 2  

47 
 

 

Observation 

Mått 

(mm) Datum 

Avvikels

e från 

målvärd

e (mm) 

Toleran

s (mm) 

Målvärde 

(mm)   

1 135 2007-05-02 -1 +/- 4 136   

2 136 2007-05-02 0     

3 135,5 2007-05-02 -0,5     

4 136 2007-05-02 0     

5 137 2007-05-02 1     

6 136 2007-05-02 0     

7 136 2007-05-02 0     

8 135 2007-05-02 -1     

9 136,5 2007-05-02 0,5     

10 136,5 2007-05-02 0,5     

11 137 2007-05-02 1     

12 134,5 2007-05-02 -1,5     

13 134,5 2007-05-02 -1,5     

14 135 2007-05-02 -1     

15 138 2007-05-02 2     

16 137 2007-05-02 1     

17 139 2007-05-02 3     

18 137 2007-05-02 1     

19 139 2007-05-02 3     

20 138,5 2007-05-02 2,5     

21 136 2007-05-02 0     

22 136 2007-05-02 0     

23 138 2007-05-02 2     

24 137 2007-05-02 1     

25 137 2007-05-02 1     

26 137 2007-05-02 1     

27 136 2007-05-02 0     

28 134 2007-05-02 -2     

29 137 2007-05-02 1     

30 135,5 2007-05-02 -0,5     

31 138 2007-05-02 2     

32 136 2007-05-02 0     

33 136 2007-05-02 0     

34 137,5 2007-05-02 1,5     

35 137,5 2007-05-02 1,5     
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36 137 2007-05-02 1     

37 138 2007-05-02 2     

38 137 2007-05-02 1     

39 137 2007-05-02 1     

40 137 2007-05-02 1     

41 137 2007-05-02 1     

42 137 2007-05-02 1     

43 137,5 2007-05-02 1,5     

44 135 2007-05-02 -1     

45 135 2007-05-02 -1     

46 135 2007-05-02 -1     

47 135 2007-05-02 -1     

48 134 2007-05-02 -2     

49 135 2007-05-02 -1     

50 135 2007-05-02 -1     

51 134 2007-05-02 -2     

52 135 2007-05-02 -1     

53 135 2007-05-02 -1     

54 136 2007-05-02 0     

55 136 2007-05-02 0     

56 139 2007-05-02 3     

57 136,5 2007-05-02 0,5     

58 136 2007-05-02 0     

59 135 2007-05-02 -1     

60 136 2007-05-02 0     

61 134 2007-05-02 -2     

62 135 2007-05-02 -1     

63 134 2007-05-02 -2     

64 134 2007-05-02 -2     

65 133 2007-05-02 -3     

66 135 2007-05-02 -1     

67 136 2007-04-30 0     

68 135 2007-04-30 -1     

69 135 2007-04-30 -1     

70 137 2007-04-30 1     

71 136,5 2007-04-30 0,5     

72 136 2007-04-30 0     

73 139 2007-04-30 3     

74 137 2007-04-30 1     

75 136 2007-04-30 0     

76 135 2007-04-30 -1     

77 136,5 2007-04-30 0,5     

78 138 2007-04-30 2     

79 134 2007-04-30 -2     

80 137 2007-04-30 1     

81 138 2007-04-30 2     
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82 136,5 2007-04-30 0,5     

83 136 2007-04-30 0     

84 137 2007-04-30 1     

85 138 2007-04-30 2     

86 135 2007-04-30 -1     

87 135,5 2007-04-30 -0,5     

88 136 2007-04-30 0     

89 137 2007-04-30 1     

90 136 2007-04-30 0     

91 137 2007-04-30 1     

92 137 2007-04-30 1     

93 134 2007-04-30 -2     

94 137 2007-04-30 1     

95 137 2007-04-30 1     

96 135 2007-04-30 -1     

97 139 2007-04-30 3     

98 137 2007-04-30 1     
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Observation 

Mått 

(mm) Datum 

Avvikelse 

från 

målvärde 

(mm) 

Tolerans 

(mm) 

Målvärde 

(mm)    

1 134 2007-05-02 -2 +/- 4 136    

2 138 2007-05-02 2      

3 135,5 2007-05-02 -0,5      

4 135 2007-05-02 -1      

5 137 2007-05-02 1      

6 137 2007-05-02 1      

7 137 2007-05-02 1      

8 138 2007-05-02 2      

9 137 2007-05-02 1      

10 138 2007-05-02 2      

11 135 2007-05-02 -1      

12 138 2007-05-02 2      

13 137,5 2007-05-02 1,5      

14 136 2007-05-02 0      

15 137,5 2007-05-02 1,5      

16 137,5 2007-05-02 1,5      

17 135 2007-05-02 -1      

18 137,5 2007-05-02 1,5      

19 136,5 2007-05-02 0,5      

20 137,5 2007-05-02 1,5      

21 137 2007-05-02 1      

22 135,5 2007-05-02 -0,5      

23 137 2007-05-02 1      

24 137 2007-05-02 1      

25 136 2007-05-02 0      

26 135 2007-05-02 -1      

27 135 2007-05-02 -1      

28 138 2007-05-02 2      

29 135 2007-05-02 -1      

30 137 2007-05-02 1      

31 137,5 2007-05-02 1,5      

32 135 2007-05-02 -1      

33 140 2007-05-02 4      

34 136 2007-05-02 0      

35 136,5 2007-05-02 0,5      
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36 137 2007-05-02 1      

37 136 2007-05-02 0      

38 134 2007-05-02 -2      

39 134 2007-05-02 -2      

40 135,5 2007-05-02 -0,5      

41 136 2007-05-02 0      

42 136 2007-05-02 0      

43 135 2007-05-02 -1      

44 136 2007-05-02 0      

45 136 2007-05-02 0      

46 136 2007-05-02 0      

47 136 2007-05-02 0      

48 135 2007-05-02 -1      

49 135 2007-05-02 -1      

50 136 2007-05-02 0      

51 135 2007-05-02 -1      

52 136 2007-05-02 0      

53 136,5 2007-05-02 0,5      

54 136 2007-05-02 0      

55 137 2007-05-02 1      

56 136 2007-05-02 0      

57 137 2007-05-02 1      

58 136 2007-05-02 0      

59 136 2007-05-02 0      

60 137 2007-05-02 1      

61 136 2007-05-02 0      

62 134,5 2007-05-02 -1,5      

63 134,5 2007-05-02 -1,5      

64 134,5 2007-05-02 -1,5      

65 135 2007-05-02 -1      

66 136 2007-05-02 0      

67 136 2007-05-02 0      

68 135 2007-05-02 -1      

69 134,5 2007-05-02 -1,5      

70 133 2007-05-02 -3      

71 132 2007-05-02 -4      

72 135 2007-05-02 -1      

73 137 2007-04-30 1      

74 135 2007-04-30 -1      

75 137 2007-04-30 1      

76 136 2007-04-30 0      

77 136 2007-04-30 0      

78 135 2007-04-30 -1      

79 134 2007-04-30 -2      

80 137,5 2007-04-30 1,5      

81 136,5 2007-04-30 0,5      
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82 136 2007-04-30 0      

83 136 2007-04-30 0      

84 138 2007-04-30 2      

85 138 2007-04-30 2      

86 137 2007-04-30 1      

87 136 2007-04-30 0      

88 137 2007-04-30 1      

89 136 2007-04-30 0      

90 136 2007-04-30 0      

91 135 2007-04-30 -1      

92 137 2007-04-30 1      

93 135 2007-04-30 -1      

94 133 2007-04-30 -3      

95 131 2007-04-30 -5      

96 133,5 2007-04-30 -2,5      

97 135 2007-04-30 -1      

98 135 2007-04-30 -1      

99 135 2007-04-30 -1      

100 135 2007-04-30 -1      

101 137 2007-04-30 1      

102 135 2007-04-30 -1      

103 133 2007-04-30 -3      

104 134 2007-04-30 -2      

105 135 2007-05-02 -1      

106 134 2007-05-02 -2      

107 135,5  -0,5      

108 136  0      

109 136  0      

110 136  0      

111 136  0      

112 137,5  1,5      

113 137,5  1,5      

114 137,5  1,5      

115 136,5  0,5      

116 134,5  -1,5      

117 136  0      

118 134,5  -1,5      

119 136,5  0,5      

120 136  0      

121 135  -1      

122 135  -1      

123 135  -1      

124 135,5  -0,5      

125 136  0      

126 137,5  1,5      

127 136  0      
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128 134,5  -1,5      

129 133  -3      

130 134  -2      

131 134  -2      

132 134  -2      

133 134  -2      

134 134  -2      

135 135  -1      

136 134,5  -1,5      

137 136  0      

138 136  0      

139 135,5  -0,5      

140 137  1      

141 136  0      

142 133,5  -2,5      

143 137  1      

144 137  1      
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Observation 

Mått 

(mm) Datum 

Avvikels

e från 

målvärd

e (mm) 

Toleran

s (mm) 

Målvärde 

(mm)   

1 137,5 2007-05-08 1,5 +/- 4 136   

2 137 2007-05-08 1     

3 137 2007-05-08 1     

4 138 2007-05-08 2     

5 136,5 2007-05-08 0,5     

6 136,5 2007-05-08 0,5     

7 136 2007-05-08 0     

8 136,5 2007-05-08 0,5     

9 136,5 2007-05-08 0,5     

10 136 2007-05-08 0     

11 136,5 2007-05-08 0,5     

12 137 2007-05-08 1     

13 139 2007-05-08 3     

14 137 2007-05-08 1     

15 136,5 2007-05-08 0,5     

16 137 2007-05-08 1     

17 136,5 2007-05-08 0,5     

18 136,5 2007-05-08 0,5     

19 136 2007-05-08 0     

20 136,5 2007-05-08 0,5     

21 137 2007-05-08 1     

22 137 2007-05-08 1     

23 137 2007-05-08 1     

24 136 2007-05-08 0     

25 137,5 2007-05-08 1,5     

26 137 2007-05-08 1     

27 137 2007-05-08 1     

28 137 2007-05-08 1     

29 137 2007-05-08 1     

30 135 2007-05-08 -1     

31 136 2007-05-08 0     

32 136 2007-05-08 0     

33 139 2007-05-08 3     

34 137 2007-05-08 1     

35 138 2007-05-08 2     
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36 135 2007-05-08 -1     

37 137 2007-05-08 1     

38 138,5 2007-05-08 2,5     

39 137 2007-05-08 1     

40 136 2007-05-08 0     

41 136 2007-05-08 0     

42 136 2007-05-08 0     

43 136 2007-05-08 0     

44 135 2007-05-08 -1     

45 137 2007-05-08 1     

46 137 2007-05-08 1     

47 135 2007-05-08 -1     

48 136 2007-05-08 0     

49 136 2007-05-08 0     

50 136 2007-05-08 0     

51 137 2007-05-08 1     

52 137 2007-05-08 1     

53 136 2007-05-08 0     
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Observatio

n 

Mått 

(mm) Datum 

Avvikel

se från 

målvär

de 

(mm) 

Toleran

s (mm) 

Målvärd

e (mm)   

1 135 2007-05-08 -1 +/- 4 136   

2 135 2007-05-08 -1     

3 135 2007-05-08 -1     

4 134 2007-05-08 -2     

5 134 2007-05-08 -2     

6 134 2007-05-08 -2     

7 135 2007-05-08 -1     

8 135 2007-05-08 -1     

9 135 2007-05-08 -1     

10 135 2007-05-08 -1     

11 134 2007-05-08 -2     

12 135 2007-05-08 -1     

13 136 2007-05-08 0     

14 136 2007-05-08 0     

15 134 2007-05-08 -2     

16 135 2007-05-08 -1     

17 135 2007-05-08 -1     

18 135 2007-05-08 -1     

19 136 2007-05-08 0     

20 136 2007-05-08 0     

21 137 2007-05-08 1     

22 135 2007-05-08 -1     

23 135 2007-05-08 -1     

24 135 2007-05-08 -1     

25 137 2007-05-08 1     

26 137 2007-05-08 1     

27 135,5 2007-05-08 -0,5     

28 135,5 2007-05-08 -0,5     

29 135,5 2007-05-08 -0,5     

30 135 2007-05-08 -1     

31 136 2007-05-08 0     

32 135,5 2007-05-08 -0,5     

33 135,5 2007-05-08 -0,5     

34 135 2007-05-08 -1     

35 136 2007-05-08 0     
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36 135,5 2007-05-08 -0,5     

37 136 2007-05-08 0     

38 136 2007-05-08 0     

39 137,5 2007-05-08 1,5     

40 136,5 2007-05-08 0,5     

41 135,5 2007-05-08 -0,5     

42 136 2007-05-08 0     

43 136 2007-05-08 0     

44 137 2007-05-08 1     

45 135 2007-05-08 -1     

46 134,5 2007-05-08 -1,5     

47 135 2007-05-08 -1     

48 135 2007-05-08 -1     

49 135,5 2007-05-08 -0,5     

50 135 2007-05-08 -1     

51 135 2007-05-08 -1     

52 137 2007-05-08 1     
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Observati

on 

Avvikels

e, ny 

vänster 

(mm) 

Avvikels

e, gamla 

vänster 

(mm) 

Avvikels

e, gamla 

vänster 

ny 

fyllbit 

(mm) 

Avvikelse, ny ny 

vänster (mm) 

Toleran

s (mm) 

Målvärd

e (mm) 

1 -1 3,5 3,5 1,5 +/- 4 136 

2 0 3 2 1   

3 -0,5 2,5 4 1   

4 0 2,5 3 2   

5 1 5 4 0,5   

6 0 3 3 0,5   

7 0 4 6 0   

8 -1 2 4 0,5   

9 0,5 4 4 0,5   

10 0,5 4 3 0   

11 1 4 3 0,5   

12 -1,5 5 2,5 1   

13 -1,5 5 2 3   

14 -1 5 4 1   

15 2 3,5 3 0,5   

16 1 2 4 1   

17 3 4 4 0,5   

18 1 5,5  0,5   

19 3 6  0   

20 2,5 4  0,5   

21 0 5  1   

22 0 5  1   

23 2 4  1   

24 1 3,5  0   

25 1 4  1,5   

26 1 5  1   

27 0 3,5  1   

28 -2 2  1   

29 1 4  1   

30 -0,5 3  -1   

31 2 4  0   

32 0 3  0   

33 0 6  3   



Bilaga 2  

59 
 

34 1,5 4  1   

35 1,5 4  2   

36 1 3  -1   

37 2 3  1   

38 1 2,5  2,5   

39 1 2  1   

40 1 4  0   

41 1 3  0   

42 1 4  0   

43 1,5 4  0   

44 -1   -1   

45 -1   1   

46 -1   1   

47 -1   -1   

48 -2   0   

49 -1   0   

50 -1   0   

51 -2   1   

52 -1   1   

53 -1   0   

54 0      

55 0      

56 3      

57 0,5      

58 0      

59 -1      

60 0      

61 -2      

62 -1      

63 -2      

64 -2      

65 -3      

66 -1      

67 0      

68 -1      

69 -1      

70 1      

71 0,5      

72 0      

73 3      

74 1      

75 0      

76 -1      

77 0,5      

78 2      

79 -2      
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80 1      

81 2      

82 0,5      

83 0      

84 1      

85 2      

86 -1      

87 -0,5      

88 0      

89 1      

90 0      

91 1      

92 1      

93 -2      

94 1      

95 1      

96 -1      

97 3      

98 1      
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 Fråga Svar 
1 Finns det en praxis på hur 

kvalitetssäkringen sker vid korta 
serier i er bransch? 

 

2 Ställer ni samma krav på 
småserietillverkare som 
massproducenter?  

 

3 Sollar ni bort leverantörer som 
inte är certifierad enligt QS 9000 
(vid inköp)? 

 

4 Anser ni att det går att tillämpa 
SPS vid korta serier? 

 

5 När började ni arbeta med 
kvalitetsäkringar enligt 
QS 9000? 

 

6 Skulle det räcka för er att ha en 
leverantör som kan visa upp en 
maskinduglighet större än 1,33 
för hela sin maskinpark (vid 
inköp)?  

 

7 Hur definierar ni ett 
fulltaktsprov? 

 

8 Har ni några övriga synpunkter 
som rör sig i frågeställning ovan, 
går det bra att nämna dem med.  

 

 
 


