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All manufacturing requires some form of quality control to be able to ensure that
a product will meet the customers requirements. Volvo Construction Equipment
AB has a TDI station, Test Delivery Inspection, for transmissions. They
experience a lack of insight and knowledge of the tests that has been done and
therefore the purpose of this project is to investigate and improve Volvo CE's
test equipment for transmissions and its reliability. The aim is to provide
improvement proposals to the organization as well as a plan for the
implementation, follow-up and control of the process.
The study is an improvement project and therefore the methodology Six Sigma
and parts of the work process DMAIC are used to accomplish the study. The
method is adapted for improvement projects and is primarily used by larger
producing companies. For data collection, both quantitative and qualitative
methods are used. These methods are; the use of existing data from the
organization, brainstorming and two different MSA tests aimed at examining the
machine and the human's influence on the process.
Several quality tools were helpful when analyzing the results and the two factors
that has the biggest impact on the test equipment's results is the impact from
the human and the test equipment itself such as the variation of the test
equipment. An initial approach to reducing the impact of these factors and
thereby making the test equipment more reliable is to make sure that all routines
are followed and ensure that the method for extracting data from the test
equipment is right.
The conclusions are that the tolerance limits needs to be checked again just
because they are based on personal experience and the process can be
controlled with statistical process control. To follow up on the results, the same
tests can be performed repeatedly and compared with this project. The project
can be described as a standardized working method for similar improvement
projects and can also be applied to other processes.
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Sammanfattning
I all tillverkning krävs någon form av kvalitetskontroll för att kunna säkerställa att en produkt
infriar kundernas krav. Volvo Construction Equipment AB har en TDI-station, Test Delivery
Inspection, för färdigmonterade transmissioner och upplever en bristande insikt och kunskap
om de tester som genomförs. Syftet med detta projekt är att undersöka och förbättra Volvo
CE:s testutrustning för transmissioner och dess tillförlitlighet med målet att ge
förbättringsförslag till organisationen samt en plan för genomförande, uppföljning och
styrning av processen.
Projektet är ett förbättringsprojekt och därför används metodiken Six Sigma och delar av
arbetssättet DMAIC för att genomföra studien. Metoden är anpassad till förbättringsprojekt
och används i första hand av större producerande företag. För datainsamlingen används både
kvantitativa och kvalititativa metoder. Dessa metoder är; använding av befintlig data från
organisationen, brainstorming samt två olika MSA-tester som syftade till att undersöka
maskinens samt människans påverkan på processen. Ett flertal kvalitetsverktyg var till hjälp i
analyserandet av resultatet.
De två största påverkansfaktorerna på testutrustningens resultat är människan och maskinen.
Ett första angreppssätt för att minska dessa faktorers påverkan och på så sätt göra
testutrustningen mer tillförlitlig är att se till att alla rutiner följs samt att säkerställa metoden
för att ta ut värden från testutrustningen. Processen kan styras med hjälp av statistisk
processtyrning där resultatet även visar på att toleransgränserna bör ses över då de är satta
utifrån erfarenhet. För att följa upp resultatet kan samma tester genomföras upprepade gånger
och jämföras med detta projekt. Projektet kan berskrivas som ett standardiserat arbetssätt
eller en metod för genomförande av liknande förbättringsprojekt och kan appliceras på andra
processer.
Nyckelord: kvalitet, MSA, tillförlitlighet, six sigma, ständiga förbättringar, testutrustning
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Slutligen vill vi tacka ämnesgranskare Roy Andersson, Associate professor Jönköpings
Universitet, som har varit ett stort stöd och bidragit med mycket bra råd under processen.
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Josefin Dåverklo
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1. Introduktion
I nedanstående kapitel presenteras studiens syfte och bakgrund. Det finns en
problembeskrivning som innefattar ett relevant problem för ett fallföretag samt tydligt
beskrivna frågeställningar som är till hjälp för att vägleda och driva undersökningen framåt. I
introduktionen presenteras även studiens avgränsningar.

1.1 Inledning
Sverige är ett av de länder där fordonsindustrin har störst påverkan på ekonomin och utgör en
betydelsefull del av landets ekonomiska utveckling. Två av världens mest dominerande
tillverkare av tunga fordon har sin hemvist i Sverige och industrin är under ständig utveckling
(Olofsson, 2015). I takt med utvecklingen ställs det högre krav på produkternas och
tjänsteprocessernas kvalitet och livslängd (Cedén, 2009).
Kunder kräver ofta produkter med lång hållbarhet och som fungerar över extrema
förhållanden (Köhler, u.å). I de flesta tillverkningar som har höga kvalitetskrav behövs någon
form av kontroll och test för att säkerställa produktens kvalitet (Köhler, u.å). Utmaningarna
kring att testa och säkerställa kvaliteten på produkterna blir allt större då marknaden ständigt
utvecklas, vilket ofta medför att produkterna blir mer komplexa (Lindh, u.å). Det blir även
svårare att fastställa vad som ska undersökas och hur det ska testas. Det krävs en noga
framtagen testmetod för att lyckas fånga upp de defekter som kan finnas på produkter
samtidigt som den ska spara tid och pengar för företaget. Ett annat viktigt begrepp, som är
kopplat till kvalitet, är tillförlitlighet med syftet att finna orsaker till fel, konsekvenserna av
fel och om möjligt försöka lindra eller eliminera dessa (Brandsma och Malmquist, 2014).
Slutresultatet ska resultera i produkter som uppfyller kundens kvalitetskrav till en låg
felkostnad (Lindh, u.å)

1.2 Problembeskrivning
I tillverkande företag är det vanligt förekommande att det finns en TDI-station, Test Delivery
Inspection, där produkterna kontrolleras innan försäljning. Det fallföretag som studien syftar
till har en TDI-station för transmissioner där de säkerställer att produkten uppfyller de ökade
krav på kvalitet som finns inom branschen. TDI-stationen är egenkonstruerad av företaget
och de upplever en bristande insikt och kunskap om de tester som genomförs. Vid ett första
genomfört test på en transmission visar ofta resultatet ett antal felfrånslag medan vid ett andra
försök blir resultatet godkänt. Företaget kan därför inte lita på testutrustningens resultat och
TDI-stationen är inte tillförlitlig.
För att öka produktivitet i TDI-stationen och mängden av direkt godkända resultat utan
omkörningar behöver företaget få mer kunskap om deras testutrustning. Det krävs en
vägledning till vilka lämpliga förändringar som behöver göras för att få en mer pålitlig och
stabil process.
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1.3 Syfte och frågeställningar
En ökad kunskap kring testutrustningen för transmissioner och dess tillförlitlighet är en viktig
faktor för att säkerställa att produkterna infriar kundernas krav. Syftet med detta projekt är
att:
”undersöka och utveckla en testutrustning för transmissioner”
Ett första steg är att analysera nuläget och definiera problemet för att också kunna avgränsa
studien. Därför blir den första frågeställningen (FS1):
FS1: I vilken utsträckning ger en testutrusting för transmissioner tillförlitliga resultat?
Det finns många faktorer som påverkar en testutrustning, därför blir den andra
frågeställningen (FS2):
FS2: Vilka faktorer påverkar en testutrustning för transmissioner?
FS2 behandlar de faktorer som har en påverkan på testutrustningen. En vidare fördjupning är
att studera på vilka sätt det går att förbättra och säkra resultatet samt minska påverkan av
dessa faktorer. Därför blir den sista frågeställningen (FS3):
FS3: Hur förbättras tillförlitligheten i en testutrustning för transmissioner?
Frågeställning 3 syftar till att ta fram förbättringsförslag till organisationen. Förslagen
kommer endast att ges till de områden som identifierats under den sista frågeställningen.
Dessa är endast förslag till företaget och kommer inte att implementeras.

1.4 Avgränsningar
Denna studie syftar till att undersöka ett fallföretags testutrustning för transmissioner och
dess tillförlitlighet. Processen startar efter monteringen av produkten och har sitt slut efter att
transmissionen är helt frånkopplad från TDI-stationen. Bidrag till variation som uppstår
utanför denna process har inte tagits hänsyn till. För att mängden data ska bli hanterbar och
inte för stor behandlas endast data från år 2018 i nulägesanalysen.
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2. Teori
I detta kapitel presenteras de teorier som studien bygger på och som författarna anser vara
relevanta för arbetet. Dessa teorier ligger även till grund för den analys som görs senare i
studien. Då testutrustningen för transmissioner är egenkonstruerad och unik för fallföretaget
finns inga tidigare studier om detta samt att det har gjorts väldigt få studier internt inom
verksamheten. Därför har många grundläggande teorier inom kvalitetsutveckling och Six
Sigma valts för att förenkla appliceringen av dessa.

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling
Kvalitetsfrågor är idag en integrerad del av verksamheten för många företag. Ett sådant
agerande utgör grunden i det som kallas för offensiv kvalitetsutveckling vilket enligt
(Bergman och Klefsjö, 2012) innebär en ständig strävan efter att uppfylla, och helst
överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad. Detta genom ett
kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade i och som har fokus på
organisationens processer (Bergman och Klefsjö, 2012). Begreppet offensiv
kvalitetsutveckling kan ses som en översättning av TQM, Total Quality Management som
också har fokus på att eliminera orsakerna till och kostnaderna för att kvalitetsbrist av olika
slag uppkommer (Bruzelius och Skärvad, 2017).
Ordet offensiv handlar om att aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte kontrollera
och reparera (Bergman och Klefsjö, 2012). Ordet utveckling har dels fokus på att
kvalitetsarbete är en kontinuerlig process i enlighet med kundernas kvalitetskrav men det
handlar också om att stödja den personliga utvecklingen hos de människor som arbetar i
dessa processer (Bruzelius och Skärvad, 2017). Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som en
helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att nå högre kundtillfredsställelse
med mindre resursåtgång (Bergman och Klefsjö, 2012).
Arbetet med offensiv kvalitetsutveckling måste bygga på ledningens helhjärtade ständiga
engagemang för kvalitetsfrågor. Med ett engagerat ledarskap för kvalitet som grund kan ett
framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling byggas upp (Bruzelius och Skärvad, 2017).
Detta ska vila på en kultur som har sin grund i värderingar som att:
• Sätta kunderna i centrum
• Basera beslut på fakta
• Arbeta med processer
• Arbeta ständigt med förbättringar
• Skapa förutsättningar för delaktighet (Bergman och Klefsjö, 2012)
Lean och Six Sigma är några av de arbetssätt som inom kvalitetstekniken är de mest kända
och använda metoderna i praktiken. Båda är arbetssätt för ständiga förbättringar och
kvalitetsutveckling (Brekke och Persson, 2006).
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2.2 Six Sigma
Six Sigma är en metodik som används för att kontinuerligt förbättra en verksamhets processer
och produkter (Sörqvist och Höglund, 2017). Metoden bygger på ett faktabaserat, analytiskt
och systematiskt problemlösningsförfarande och skapar därigenom goda möjligheter att lösa
svåra och komplexa problem (Sörqvist och Höglund, 2017). En av anledningarna till att Six
Sigma är så framgångsrikt är att det är en strukturerad och systematisk metod som baseras på
användande av verkningsfulla förbättringsverktyg och statistisk analys (Sörqvist och
Höglund, 2017; Tonnquist, 2014). Man skulle kunna säga att det finns sex olika teman som
genomsyrar konceptet i Six Sigma:
● Genuint fokus på kunden
● Data- och faktadriven organisation
● Fokus på processen
● Proaktivitet
● Samarbete över organisationsgränser
● Sträva efter perfektion (Tonnquist, 2014)
Namnet Six Sigma syftar på att avståndet mellan processgenomsnittet och närmaste
toleransgräns ska vara minst 6! . Även om processgenomsnittet avviker 1.5! från målvärdet
kommer andelen defekta enheter vara så litet som 3.4 enheter per en miljon enheter.
(Montgomery, 2009)

2.2.1 DMAIC
DMAIC är det ramverk Six Sigma bygger på och står för Define, Measure, Analyse, Improve
och Control. Denna metodik tillämpas bäst i redan existerande processer/produkter eller där
problem lätt upprepas. (Montgomery, 2009) Metodiken används flitigt i förbättringsprojekt
och bör genomföras i följande ordning:
Define - I detta steg ligger fokus på att definiera problem och på så vis få en bild över hur
problemsituationen ser ut och i vilken ordning förbättringsarbetet ska genomföras
(Montgomery, 2009). Mål och sammanhang för förbättringsarbetet klargörs och fastställs
(Ljungberg och Larsson, 2012).
Measure – I detta steg bestämms grundläggande prestationer och förmår för den process eller
det system som ska förbättras (Ljungberg och Larsson, 2012). Här mäts dagsläget med syftet
att skapa en utgångspunkt för vad som är mest akut att förbättra samt var i
förbättringsprocessen arbetet ska påbörjas. Här visualiseras också data och eventuella krav
fastställs. (Montgomery, 2009)
Analyse – Här analyseras insamlad data med hjälp av lämpliga verktyg för att förstå
orsakverkansammanhang i den aktuella processen eller systemet (Ljungberg och Larsson,
2012). Därefter påbörjas processtyrningen åt det håll som resulterar i störst lönsamhet
(Montgomery, 2009).

4

Improve – Detta steg är förbättringsfasen och här genomförs alla förbättringar. Det är också
viktigt att följa upp och verifiera de förbättringar som görs för att säkerställa kvaliteten på
förbättringsarbetet (Montgomery, 2009).
Control - I det femte och sista steget etableras planer och procedurer för att verkligen
försäkra sig om att förbättringarna är långsiktigt hållbara (Ljungberg och Larsson, 2012).
Detta görs genom styrning och uppföljning med hjälp av t.ex. statistisk processtyrning
(Montgomery, 2009).

2.3 Flödesschema
För många processer finns det en stor potential för förbättringar, därför är det viktigt att vara
systematisk när den nuvarande processen ska beskrivas och förstås för att därigenom fånga
förbättringsmöjligheter (Andersson, 2013). För att få en klar bild av hur arbetet i en process
går till är det lämpligt att använda ett flödesschema (Sandholm, 2008). Detta visar på ett
grafiskt sätt de olika stegen som leder fram till varan eller tjänsten och det skapas en bättre
förståelse för processen i dess helhet (Sandholm, 2008). En viktig del i kartläggningen är att
avgränsa flödet så att det finns en tydlighet i vart processen börjar och slutar (Andersson,
2013).

Start

Aktivitet

Beslut

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Slutkontroll

Slut

Dokument

Dokument

Figur 1. Egetillustrerat exempel på ett flödesschema
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2.4 MSA
MSA, mätsystemanalys, är en metod som innebär att med statistiska metoder säkerställa att
mätsystemet är dugligt, dvs. mätsystemets kvalitet. Detta är en mycket viktig del i
förbättringsarbeten och är en metod som alla företag i alla branscher kan ha stor nytta av.
(Gallego, 2016)
Kvaliteten på mätdata definieras av de statistiska egenskaperna hos multipla mätningar
erhållna från ett mätsystem som arbetar under stabila förhållanden (Montgomery, 2009). De
statistiska egenskaper som oftast används för att karakterisera datakvaliteten är bias och
varians av mätsystemet. Egenskapen kallad bias hänvisar till datans placering i förhållande
till ett referensvärde och egenskapen kallad varians hänför sig till spridningen av data. En av
de vanligaste orsakerna till lågkvalitativ data är för mycket variation. Mycket av variationen i
en uppsättning mätningar kan bero på interaktionen mellan mätsystemet och dess miljö.
(Down, Czubak, Gruska, Stahley och Benham, 2010)
Ett idealiskt mätssystem skulle endast producera “korrekta” mätningar varje gång den
används, varje mätning skulle alltid överensstämma med en standard. Ett mätsystem som kan
producera mätningar på samma sätt skulle sägas ha de statistiska egenskaperna noll variation,
noll bias och noll sannolikhet för att inte klassificera någon produkt som den mäter.
Mätsystem med dessa önskvärda statistiska egenskaper finns sällan, kvaliteten på ett
mätsystem bestäms vanligtvis enbart av de statistiska egenskaperna hos de data som den
producerar över tiden. (Valler och Ågren, 2017)
Varje mätsystem kräver olika statiska egenskaper men det finns vissa grundläggande
egenskaper som definierar ett “bra” mätsystem:
1. Tillräcklig diskriminering och känslighet.
2. Mätsystemet borde vara i statistisk styrning vilket innebär att variationen i
mätsystemet under repeterbara förhållanden endast beror på gemensamma orsaker och
inte på grund av speciella orsaker.
3. För produktkontroll måste mätsystemets variabilitet vara liten jämfört med
specifikationsgränserna.
4. För processkontroll bör mätsystemets variabilitet demonstrera effektiv upplösning och
vara liten jämfört med tillverkningsprocessvariationen. (Montgomery, 2009)
I en MSA mäts hela systemets variation, inte endast mätdonets variation (Montgomery,
2009). För att vara tillförlitlig måste analysen genomföras med flerfaldiga mätningar under
stabila förutsättningar. Det man vill åstadkomma i en MSA är att beräkna bidraget som varje
källa till variation bidrar med och se hur stor del av den totala variationen som denna
variationskälla utgör. (Down et al., 2010)
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Repeterbarhet är den variation 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. (Down et al., 2010)
Reproducerbarhet är den variation som beror på mätsystemetet. Det är variationen som
observeras när olika operatörer mäter samma egenskap många gånger, på samma detalj, med
samma mätinstrument, under samma förhållanden. (Down et al., 2010)

2.5 Histogram
När man har stora datamängder är det svårt att representera varje mätvärde i en figur. Genom
att dela in mätvärdet i olika delområden och med hjälp av ett histogram kan en mätstorhets
variation illustreras på ett bra sätt. Histogrammet består av en x-axel och en y-axel som visar
en mätskala uppdelad på olika intervaller samt en frekvens. Den stora datamängden
struktureras i staplar efter det mätintervall de hör till och staplen blir högre ju fler
observationer som innfinner sig inom samma intervall. (Blomgren och Stenegärd 2006)
Förbättringsverktyget kan komma till användning för analys av data då det skapar en
överblickbar bild av datainsamlingen samt insamlingens fördelning och spridning (Bergman
och Klefsjö, 2012).

Figur 2. Egetillustrerat exempel på ett histogram
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2.6 Fiskbensdiagram
När man valt ut ett kvalitetsproblem är det dags att gå vidare med att försöka bena ut
orsakerna till problemet, vilka orsaker som kan ligga bakom den iakttagna variationen. För att
undetlätta detta är det lämpligt att använda ett fiskbensdiagram (Sandholm, 2008). En
systematisk analys kan då göras med hjälp av diagrammet enligt 7M, människa, metod,
mätning, maskin, material, management och miljö (Häggström och Gustafsson, 2010). I
diagrammet beskrivs först grovt vilka typer av orsaker som kan tänkas ge det observerade
problemet. Därefter läggs fokus på en av dessa grovt beskrivna orsakerna för att kunna
undersöka detta mer detaljerat. När detta är gjort tar man en av dessa mera detaljerat
beskrivna orsakerna och förfinar klassificeringen ytterligare (Bergman och Klefsjö, 2012).
Först när man gått igenom samtliga detaljerade orsaksbeskrivningar till en grovt beskriven
typ av orsak går man vidare till nästa grovt beskrivna typ. Detta verktyg ger ett utmärkt
underlag för den fortsatta problemlösningen. (Sandholm, 2008)

Orsak 1

Orsak 2

Orsak 3

Problem

Orsak 4

Orsak 5

Orsak 6

Figur 3. Egetillustrerat exempel på ett fiskbensdiagram
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2.7 Urvalskriterier
För att prioritera olika förbättringsområden i ett projekt kan en så kallad prioriteringsmatris
användas. Förbättringsområden prioriteras utifrån hur stor nytta dem ger samt hur enkla dem
är att genomföra. (Metodio, u.å)

Figur 4. Egetillustrerat exempel på en prioriteringsmatris

2.8 Statistisk processtyrning
Syftet med statistisk processtyrning, SPS, är att försöka finna så många variationsbidrag som
möjligt och sedan eliminera dessa (Häggström och Gustafsson, 2010). När processen är stabil
med liten variation är målet att bibehålla processen, eller om möjligt ytterliggare förbättra den
(Bjurström, 2016). I detta läge är syftet med SPS att ge ett kvitto på att en gjord förändring
faktiskt är en förbättring (Häggström och Gustafsson, 2010).
Den variation som de urskiljbara orsakerna ger upphov till kallas ofta urskiljbar variation,
medan om variationen varierar på ett slumpartat sätt kallas det för slumpmässig variation
(Sandholm, 2008). När man eliminerat, eller åtminstone kompenserat, de urskiljbara
orsakernas inverkan återstår i processen endast den slumpmässiga variationen. Så länge
denna bidrar till spridningen, och ingen ny urskiljbar variation tillstöter, säger man att
processen befinner sig i statisk jämvikt, eller att vi har en stabil process. Genom att skaffa och
använda ny information från processen kan nya orsaker till variation identifieras som
urskiljbara och elimineras eller åtminstone kompenseras för. (Bergman och Klefsjö, 2012)
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2.8.1 Styrdiagram
Ett viktigt verktyg i statistisk processtyrning för att finna urskiljbara orsaker till variation är
styrdiagram (Sörqvist och Höglund, 2017). Idén är att med vissa tidsmellanrum ta ut ett antal
observationer (en provgrupp) från processen och med hjälp av dessa beräkna någon form av
kvalitetsindikator som man avsätter i ett diagram. Så länge den inprickade kvalitetsindikatorn
håller sig inom föreskrivna gränser kallas det att processen är i statisk jämvikt. De
föreskrivna gränserna kallas för styrgränser och ofta markeras även en idealnivå, ett målvärde
mellan styrgränserna med en centrallinje. (Häggström och Gustafsson, 2010)

2.9 Släktskapsdiagram
Släktskapsdiagram är ett ledningsverktyg och ett hjälpmedel för att strukturera stora mängder
verbala data såsom idéer, kundönskemål eller åsikter, i grupper enligt någon form av naturligt
släktskap (Bergman och Klefsjö, 2012). Släktskapsdiagrammet grupperar dessa till kategorier
och bildar en mer överskådlig bild över datan som är lättare att förstå. Genom att organisera
den stora mängden data till färre antal grupper blir det enklare att fokusera på ett mer
specifikt område att förbättra. (Levacic och Huynh, 2014)
Arbetet med att skapa diagrammet utförs lämpligen av en grupp i samband med
“brainstorming”. Lämpligt att använda sig av är en grupp med storlek på 6-8 personer, där
personerna helst bör vara vana att arbeta tillsammans. Det är även bra med en underlättare,
som kan stödja gruppen att arbeta systematiskt med diagrammet. Arbetet med att ta fram ett
släktskapsdiagram genomgår ofta fölande tre faser:
1. En divergerande fas, som är kollektivt kreativt, där alla möjliga åsikter om den
överordnade problemställningen tas upp.
2. En bearbetande fas, där de framtagna åsikterna eller påståendena ordnas och
struktureras.
3. En beslutsfattande fas, då man bestämmer sig för vad som enligt gruppens mening är
viktigast och vilka problemställningar man i första hand ska arbeta vidare med.
(Bergman och Klefsjö, 2012)
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2.10 Tidigare forskning/arbeten
I detta avsnitt presenteras en del av den tidigare forskning som har gjorts på det valda
området. Underlaget är inte speciellt stort då processen är unik och egenkonstruerad av
fallföretaget. Däremot går det att jämföra med forskning som har gjorts på liknande processer
men med ett annat syfte och i andra organisationer.
Martin Åkerman (2009) gjorde ett examensarbete där han undersökte utveckling av
testutrustningen för ett ställdon på ett företag. Åkerman formluerade syfte och mål på
följande sätt:
“Syftet med arbetet var att tydligt skapa en definierad stabil testprocess, med förslag på en
kapabel testutrustning som kan lagra datavärden som statistiskt går att analysera.
Testutrustning ska ge möjligheter att arbeta med hjälp av konceptet Six Sigma, att minska
variationer i processen, förbättra produkterna och minska reklamationer. Målet har varit att
beskriva och analysera dagens testverksamhet. Få fram viktiga parametrar utifrån SKFs och
kundernas framtida behov samt skapa ett förslag på testutrustning med hänsyn till fastställda
parametrar och statistisk processtyrning.” (Åkerman, 2009)
Denna undersökning syftar alltså också till att undersöka en testutrustning. Däremot ligger
fokus mycket på kundernas uppfattning i denna undersökning då studien grundar sig på att
högre krav från kunderna medför en upplevelse av att testutrustningen är omodern. Medan i
denna studie ligger fokus inte lika mycket på kunden då det upplevda problemet inte handlar
om reklamationer från kunder utan förluster i tid och kostnad för företaget. Metoden som
Åkerman har använt sig av i sitt arbete är också något annorlunda än vad som har valts i
denna studie. Åkerman använder sig av projektmetodiken projektspiralen för att genomföra
arbetet och sedan ger förslag på att metodiken Six Sigma ska kunna användas i vidare arbete
medan vi i denna studie använder Six Sigma som metod för att genomföra studien. Åkermans
undersökning saknar även förslag på mer specifikt hur man kan upprätthålla kvaliteten och
styra processen efter att förbättringar har genomförts mer än att man kan arbeta med Six
Sigma.
Joakim Lundin (2018) genomförde i början på år 2018 en undersökning på testutrustningen
för transmissioner i det valda fallföretaget. Lundin formulerade syftet på följande sätt:
“Syftet med detta dokument är att redogöra för nuvarande status quo i slutprovningens
momenttest samt beskriva en plan över ett experiment med mål att finna påverkande
faktorer.” (Lundin, 2018)
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I Lundins studie har en provplan alltså gjorts för att kunna identifiera orsaker medan vi i
denna studie syftar till att resultera i konkreta lösningsförslag. Fokuset i Lundins
undersökning ligger också kring säsongsvariationer medan vi i denna studie fokuserar på att
ta fram alla eventuella förbättringsområden och sedan prioritera de som troligtvis har störst
orsaker till variation och lösa dessa. Även i denna studie saknas en plan för att upprätthålla
kvaliteten och styra processen.
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs de metodval som gjorts, varför de gjorts och hur arbetet genomförts.
Här redovisas också validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som påverkar studiens
relevans och tillförlitlighet samt etiska ställningstaganden så som objektivitet, anonymitet och
informations, samtycke, konfidentialitet – och nyttjandekravet.

3.1 Beskrivning av fallföretaget
Volvo CE Eskilstuna tillverkar axlar och transmissioner till hjullastare och dumprar och är en
av de topp 3 ledande internationella tillverkarna av premiumentreprenadmaskiner (Volvo CE,
u.å). Enligt kvalitetsutvecklare Tony Gustavsson1 finns det en TDI-station vid slutet av varje
monteringslina där transmissionen monteras ihop, detta för att säkerställa de ökade krav på
kvaliteten inom branschen. TDI-stationen består av två stycken “identiska” testutrustningar,
riggar, som genomför ett test mot en testcykel där ett antal mätvärden kontrolleras på alla
färdigmonterade transmissioner. De två riggarna, 10421 och 10422, består i sin tur av två
stycken paletter som är de ställningar som transmissionerna kopplas fast i inför testning.2
Palett nr 2 och 3 finns i rigg 10422 och palett nr 4 och 5 i rigg 10421. Körningstiden för ett
test är ca 25 minuter och består av ett antal testblock som i följd testar olika delar och
funktioner i en transmission. Alla insamlade mätvärden jämförs mot en definierad
specifikation och en tolerans som avgör om resultatet blir godkänt eller inte. Resultaten kan
se ut som följande:
- DOK - ett direkt godkänt resultat
- Falska felfrånslag - ett test som visar felfrånslag men efter omkörning blir godkänt
- Spärrade felfrånslag - ett test som visar felfrånslag där transmissionen kräver
justering
Testspecifikationen har funnits länge och är framförallt baserad på erfarenhet. Vid felfrånslag
genereras en felkod som beskriver det fel som uppstått.3 För beskrivning av samtliga felkoder
se Bilaga 1.

1

Tony Gustavsson kvalitetsutvecklare Volvo CE, e-post den 21 januari 2019.
Tony Gustavsson kvalitetsutvecklare Volvo CE, e-post den 23 januari 2019.
3
Tony Gustavsson kvalitetsutvecklare Volvo CE, e-post den 29 januari 2019.
2
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Nedan visas ett flödesschema över processen i TDI-stationen.
- Produkt 1 - den produkt som kläs på och förbereds för test i riggen
- Produkt 2 - den produkt som testas i riggen
- Produkt 3 - den produkt som kläs av/avslutas efter test i riggen och antingen går till
måleri, justering eller testas om

Figur 5. Egetillustrerat flödesschema över TDI-processen

På grund av företagets sekretess visas inte specifika beskrivningar av alla testblock.
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3.2 Design av studien
Studien är ett förbättringsprojekt som fokuserar på att öka tillförlitligheten i TDI-processen
och därför har metodiken Six Sigma valts med både kvantitativa och kvalitativa
datainsamlingsmetoder. Studien har en bestämd forskningsdesign, DMAIC, där
analysprocessen är tydligt åtskild från datainsamligsprocessen (Montgomery, 2009).
Förbättringsprojektet är ett väl definierat projekt och genomfördes i tur och ordning följande
steg:
Define
Här genomfördes en nulägesanalys med hjälp av befintlig data insamlad av organisationen för
att definiera problemet och ta fram studiens avgränsningar (Montgomery, 2009). Detta
gjordes med hjälp av förbättringsverktyget Histogram (Blomgren och Stenegärd, 2006).
Under denna fas formulerades också de tre frågeställningar som förväntas besvaras i
rapportens slutsats.
Measure
I följande fas genomfördes datainsamlingen med syfte att kunna genomföra en dataanalys
(Ljungberg och Larsson, 2012). Datainsamlingen genomfördes med hjälp av MSA-tester för
människa och maskin (repeterbarhet och reproducerbarhet) samt en brainstorm tillsammans
med medarbetare på Volvo CE som jobbar med TDI-stationen (Down et al., 2010; Bergman
och Klefsjö, 2012). Tidigare insamlat resultat som företaget samlat in med hjälp av
observation samt en tidigare genomförd förstudie har också legat som grund för
undersökningen (Eriksson och Dåverklo, 2019). I förstudien har bland annat det
fiskbensdigram som använts i dataanalysen och som redovisas i denna rapports resultatdel
tagits fram (Eriksson och Dåverklo, 2019).
Analyze
Efter datainsamlingen påbörjades dataanalysen med hjälp av verktygen fiskbensdiagram,
prioriteringsmatris, tidsdiagram, styrdiagram och släktskapsdiagram (Sandholm, 2008;
Metodio, u.å; Sörqvist och Höglund, 2017; Bergman och Klefsjö, 2012). Till hjälp har
programvaran Excel använts och tillsammans med ovanstående verktyg för
kvalitetsutveckling har de faktorer som påverkar resultatet samt vilka som påverkar resultatet
mest identifierats. I denna fas gjordes även de beräkningar som redovisas i resultatet och har
betydelse för studiens syfte. Detta har även lagt grunden för eventuella förbättringsförslag.
Improve and Control
Vidare steg i DMAIC har avgränsats och förväntas fullföljas av Volvo CE efter genomförd
studie. Däremot kommer projektet resultera i förbättringsförslag och en plan för
genomförande, uppföljande och säkring av resultat.
Six Sigma och DMAIC ligger som grund för rapportens avslutande diskussion och slutsats.
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3.3 Datainsamlingsmetod
Studien bygger på både kvantitativa och kvalitativa metoder för att kunna hantera och svara
på samtliga frågeställningar. En kvantitativ metod arbetar med numeriska uppgifter där siffror
används som analysenhet. Denna metod tenderar att favorisera storskaligare forskning med
större antal och kvantiteter. Ju större antal som ingår, desto större sannolikhet att resultaten
statistiskt sett är tillförlitliga och går att generalisera (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011).
Den kvalitativa metoden har till övervägande del inriktat sig på att samla in data i form av
ord. Ord kan emellertid ha sitt ursprung i två former - nedtecknade ord såsom rapporter och
dokumenterade mötesprotokoll och skriftliga redogörelser för händelser, eller talade ord som
handlar om muntliga intervjuer (Denscombe, 2018). För att, på ett tillförlitligt sätt, kunna ta
del av data insamlad genom talade ord är det viktigt att spela in till exempel diskussionen
eller intervjun för att kunna gå tillbaka och analysera svaren på ett korrekt sätt.
Tabell 1. Exempel på och skillnader mellan kvantitativa- och kvalititativa studier

Inriktning

Data

Syfte

Exempel

Insamling

Redovisning

Analys

Kvantitativ

Siffror

Bestämda
egenskaper

Inkomst

Enkät
Arkiv

Tabell
Diagram

Variation
Samband
Genomsnitt

Kvalitativ

Termer

Betydelser
Mening

Dilemman
Värdering

Intervju
Observation

Citat
Berättelse

Grundad teori
Narrativ analys
Dekonstruktion

3.3.1 MSA
För att kunna besvara frågeställningarna har det gjorts en MSA (Down et al., 2010).
Mätsystemanalysen står för den kvantitativa datainsamlingsmetoden och har genomförts med
hjälp av två tester. Testerna går ut på att samla in data från resultaten i TDI-stationen både
med och utan människans påverkan. Testerna har genomförts som följande:
Först identifierades den transmission som skulle användas till datainsamlingen. Den
transmission som valdes har artikelnummer 22728 och ingår i produktgrupp HTX2xx.
Transmissionen valdes på grund av att den kan testas i alla riggar och paletter enligt
processägaren4 över TDI-processen på Volvo CE. Därefter skrevs en rutin samt
avvikelselista, se Bilaga 2 och Bilaga 3, som varje operatör skulle följa och använda i
genomförandet av testerna.

4

Thomas Johnsson processägare Volvo CE, e-post 29 mars 2019.
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MSA-maskin (repeterbarhet)
MSA-testet för maskin består av tio körningar av samma transmission i samma palett och
rigg helt utan människans påverkan, detta har upprepats i samtliga riggar och paletter. Helt
utan människans påverkan betyder att transmissionen kördes i riggen tio gånger utan att
kopplas i och ur av en operatör.
Enligt processägaren5 för TDI-processen kan inkörning av en transmission påverka resultatet
då den aldrig testats tidigare och därför kördes transmissionen i det allra första MSA-testet
elva gånger. För att få så tillförlitliga resultat som möjligt räknades endast de tio sista värdena
från den första paletten, detta för att helt kunna utesluta eventuell påverkan vid inkörning.
MSA-människa (reproducerbarhet)
MSA-testet för människa har genomförts på liknande sätt som MSA-maskin men med
operatörernas påverkan då de har klätt på och av samma transmission mellan varje körning.
Transmissionen har körts totalt nio gånger i samma rigg och palett där totalt tre operatörer
varit inblandade. De operatörer som genomförde testet valdes ut på grund av deras skiljaktiga
erfarenhets/kompetens bakgrund, detta för att undersöka om sådana faktorer kan ha inverkan
på resultatet. Det var samma transmission som kördes i testet för människa som i testet för
maskin och därför behövdes ingen inkörning av transmissionen vid MSA-test människa6.

3.3.2 Brainstorm
Den kvalitativa datainsamlingen har genomförts för att identifiera eventuella orsaker till
variation i TDI-processen. Datan har verifierats i form av brainstorm tillsammans med
medarbetare som arbetar med TDI-stationen och användes vid framtagandet av diagrammet
(Bergman och Klefsjö, 2012; Levacic och Huynh 2014). Utgångspunkten vid
brainstormingen var frågeställningen “Vilka orsaker till variation kan finnas i TDI-processen
som beror på människa/maskin?”
Metoden såg ut som följande:
1. 7 personer med alla koppling till TDI-processen på ett eller annat sätt samlades i ett
rum.
2. Alla i gruppen skrev ner det som de anser kan vara orsaker till variation på post-it
lappar som sedan sattes upp på en whiteboard tavla.
3. En genomgång av lapparna gjordes sedan för att se till att alla deltagare var överens
om vad de betydde. Lappar med identiskt innebörd togs bort.
4. Deltagarna sökte sedan efter lappar som verkade besläktade i något avseende och
placerade dessa i en grupp. När samtliga lappar var grupperade namngav deltagarna
varje grupp med en sammanfattande rubrik. (Bergman och Klefsjö, 2012)

5
6

Thomas Johnsson processägare Volvo CE, e-post 27 mars 2019.
Thomas Johnsson processägare Volvo CE, e-post 28 mars 2019.
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3.3.3 Observation
Resterande data består av tidigare insamlat resultat från testutrustningen som har gjorts av
organisationen med hjälp av observation, dvs. statistik mottagen av Volvo CE. Metoden
bygger på att samla in data i verkliga situationer som skulle ha ägt rum oavsett om
undersökningen hade genomförts eller inte (Denscombe, 2018). Observationerna på fältet har
genomförts i försök att, i största möjliga utsträckning, undvika att störa den naturliga miljön
(Denscombe, 2018). Registrering av observationerna har pågått under flera år men endast år
2018 har granskats och analyserats i denna studie.
Resultat från en genomförd förstudie inom samma område har även används för ytterligare
datainsamling och vidare fördjupning (Eriksson och Dåverklo, 2019).

3.4 Dataanalys
3.4.1 FS1: I vilken utsträckning ger en testutrustning för transmisisoner
tillförlitliga resultat?
Analysprocessen har genomförts med den insamlade datan som grund och med flera
användbara kvalitetsverktyg inom förbättringsmetodiken Six Sigma. Det första steget i
dataanalysen var att besvara FS1 genom att göra en nulägesanalys och definiera problemet.
Här användes förbättringsverktyget histogram som gav en överblick över hur en grupp objekt
fördelat sig på flera egenskapsintervaller (Blomgren och Stenegärd, 2006). Histogrammen
visar hur många av totalt antal tester år 2018 som blev DOK, spärrade eller registrerades som
falska felfrånslag samt vilken felkod som registrerades flest gånger under året.
Nulägesanalysen genomfördes i syfte att definiera problemet och avgränsa studien ytterligare.

3.4.2 FS2: Vilka faktorer påverkar en testutrustning för transissioner?
När nuläget var tydligt illustrerat och problemet väl definierat var nästa steg att analysera
vilka möjliga faktorer som kan påverka testutrustningens resultat, vilket är den andra
frågeställningen. Genom att använda förbättringsverktyget fiskbensdiagram och 7M kunde
eventuella orsaker tas fram och grupperas in efter kategorierna människa, maskin, material,
miljö, metod, mätning och management (Eriksson och Dåverklo, 2019; Häggström och
Gustafsson, 2010). Fiskbensdiagrammet var ett användbart verktyg då det synliggjorde alla
förbättringsområden inom TDI-stationen och lade grunden för vidare frågeställningar.

En vidare analys är att identifiera vilka av förbättringsområdena, som togs fram med hjälp av
fiskbensdiagrammet, som har störst påverkan på testutrustningens resultat. Här användes
kvalitetsverktygen prioriteringsmatris, tidsdiagram och styrdiagram (Metodio, u.å; Sörqvist
och Höglund, 2017).
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Genom prioriteringsmatrisen prioriterades förbättringsområdena baserat på nytta och
genomförbarhet. Nyttan är baserad på hur stor potentiell nytta de olika förbättringsområdena
kan generera företaget, bedömningen är gjord i samråd med medarbetare på Volvo CE.
Genomförbarheten är baserad på vilka möjligheter studenterna har att genomföra projektet,
detta baserat på kunskap, erfarenhet samt vilka resurser som finns att tillgå.
Tids-och styrdiagramen användes på de områden som prioriterades högst i
prioriteringsmatrisen och illustrerar hur processens variation ser ut för respektive
förbättringsområde. De beräkningar som gjordes utifrån datan i tids-och styrdiagramen var:
Variationsvidd: Största insamlade värdet - minsta insamlade värdet
Medelvärde: Summan av värdena / antalet värden
Standardavvikelse: ! =

!(!!!)!
!

∑ = summan av det som följer till höger
x = ett enskilt observationsvärde
m = medelvärde
n = antalet observationer
Andel variation av toleransområdet (endast beräknat på de 10 insamlade värdena):
Variationsvidd / toleransområde
Andel variation av toleransområden (beräknat på standardavvikelse*6):
! ∗ 6 /toleransområde
Övre styrgräns:
medelvärde + standardavvikelse*3
Undre styrgräns:
medelvärde - standardavvikelse*3
Centrallinje:
Summan av värdena / antalet värden

3.4.3 FS3: Hur förbättras tillförlitligheten i en testutrustning för
transmisisoner?
Den sista frågeställningen handlar om hur tillförlitligheten i testutrustningen kan förbättras.
För ytterligare djupdykning genomfördes en brainstorm som lade grunden för det
släktskapsdiagram som illustrerar vilka orsaker som kan påverka respektive
förbättringsområde (Bergman och Klefsjö, 2012).
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3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Detta avsnitt behandlar studiens validitet och reliabilitet vilka är viktiga kriterier när det
gäller bedömning av kvaliteten i en undersökning. Begreppen tar hänsyn till hur tillförlitlig
den insamlade data är och är en förutsättning för att studiens resultat skall kunna
generaliseras och tillämpas på andra företeelser (Denscombe, 2018).

3.5.1 Validitet
För att öka datans relevans för studien genomfördes MSA-testerna med så få inblandade
faktorer som möjligt. I testet MSA-maskin var målet att endast mäta mätinstrumentets
variation, vilket var svårt då det fanns många faktorer som skulle kunna påverka mätningen.
För att utesluta irrelevanta orsaker till variation användes samma transmission, i samma palett
och rigg, helt utan människans påverkan. På så vis mättes endast maskinens påverkan vilket
var ett av de förbättringsområden som var relevanta för studien. I det andra testet, MSAmänniska, användes fortfarande samma transmission och kördes i samma rigg och palett men
med människans påverkan inkluderad, vilket var det andra förbättringsområdet som
undersöks i studien.
I den kvalitativa datainsamlingen deltog sju personer med alla koppling till TDI-processen på
ett eller annat sätt. För att säkerställa att undersökningen tog hänsyn till alla möjliga
perspektiv och mätte alla möjliga faktorer som kan ha påverkan på resultatet har ingen av de
sju deltagarna samma erfarenhet, kompetens och bakgrund. Komplettering av den tidigare
insamlade datan ökade också studiens validitet och målet var att rapportens slutsats skulle få
så hög kvalitet och relevans som möjligt.

3.5.2 Reliabilitet
I framtagningen av eventuella orsaker till variation genomfördes en brainstorm där en grupp
medarbetare kopplade till TDI-processen fick skriva ner eventuella orsaker till det definierade
problemet, vilket skulle kunna påverka reliabilitet då gruppen baserar orsaker på erfarenhet.
Brainstormingen klassificeras som en tolkande utredning.
Användning av siffergrupper, data i form av värden, anses vara mer tillförlitligt än tolkande
utredningar men kan också vara felaktig. Mätning med exempelvis klocka eller måttband kan
ge ett starkare intryck av exaktheten än vad de i verkligheten står för. (Eriksson och
Wiedersheim-Paul, 2011) För att säkerställa tillförlitligheten och öka studiens kvalitet har
både kvantitativa och kvalitativa metoder används.
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3.5.3 Generaliserbarhet
Datainsamlingsmetoderna är standardiserade metoder som används flitigt inom
kvalitetsutveckling och Six Sigma, därför går resultatet att tillämpa på hela populationen. Det
är också viktigt att utveckla beskrivningar av specifika särdrag, med avgörande betydelse för
studien, för en ökad generaliserbarhet (Denscome, 2018). Rapporten är skriven med ett
generellt tillämpbart språk med förklaringar för vad varje del i förbättringsprojektet är och
har för betydelse för studien, detta för att kunna genomföras på bredare villkor.

3.6 Etiska ställningstaganden
Objektivitet
Författarnas tidigare förkunskaper inom den studerade organisationen var mycket låg vilket
minskar risken för snedvridning och partiskhet på grund av tidigare erfarenheter och åsikter.
För att öka objektiviteten har strukturerade metoder använts och samtliga inblandade
kandidater har följt samma rutiner i datainsamlingen, detta för att utesluta så många
påverkande faktorer på resultatet som möjligt. Kandidaterna har på ett strukturerat sätt och
med samma förutsättningar genomfört datainsamlingen vilket ger författarna större möjlighet
att vara så objektiva i bedömningen som möjligt.
Anonymitet
Alla deltagande kandidater i studien är anonyma och enligt organisationen i fråga ska
examensarbeten och andra offentliga publikationer producerade av studenter alltid
sekretesskontrolleras före publicering då konkurrenter, kunder, leverantörer och media kan få
tillgång till handlingarna.
Publikationen ska inte innehålla konfidentiella uppgifter om:
- Processer
- Väsentlig teknisk information
Informationskravet
Studien genomförs delvis på grund av den studerande organisationens begäran och därför
anses viljan att medverka inte som ett problem i detta fall. Alla kandidater som medverkade i
datainsamlingen har informerats om forskningen innan genomförandet och gavs möjligheten
att avstå om så önskades.
Konfidentialitetskravet
Det förekommer inga viktiga filmer eller liknande material i rapporten som organisationen i
fråga inte godkänt. Alla deltagande kandidater är anonyma genom hela studien.
Nyttjandekravet
Ett avtal gällande sekretess och annan viktig information skrevs mellan inblandade parter
innan studiens start.
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4. Resultat
4.1 FS1: I vilken utsträckning ger en testutrustning för
transmissioner tillförlitliga resultat?
Nedan visas totalt antal tester som gjordes jämna veckor under år 2018 med hjälp av ett
histogram. Detta visar hur många tester som fick ett Direkt OK resultat samt hur många tester
som fick spärrade felfrånslag och falska felfrånslag registrerade i rigg 10422.

Figur 6. Histogram över antal tester med spärrade felfrånslag, falska felfrånslag och DOK i rigg 10422 år 2018

Resultatet av histogrammet för rigg 10421 redovisas i Bilaga 4. I Bilaga 5 visas även andelen
falska felfrånslag av totalt antal test jämna veckor år 2018 i båda riggarna.
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Nedan visas ett histogram över de 10 vanligaste felfrånslagen registrerade för alla tre
produktgrupper under år 2018.

Figur 7- Histogram över de 10 vanligaste felkoderna registrerade för produktgrupp HTX1xx år 2018

Figur 8. Histogram över de 10 vanligaste felkoderna registrerade för produktgrupp HTX2xx år 2018
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Figur 9. Histogram över de 10 vanligaste felkoderna registrerade för produktgrupp HTX3xx år 2018

4.2 FS2: Vilka faktorer påverkar en testutrustning för
transmissioner?
Nedan visas ett fiskbensdiagram där eventuella orsaker till falska felfrånslag visas.
Diagrammet synliggör orsakerna, ger en visualisering av problemet samt visar på olika
förbättringsområden.
Människa
Följer inte rutiner

Miljö
Variation i luftfuktighet

Dålig kommunikation
Variation i temperatur

Monteringsvariationer Personalbrist

Bristande kalibrering

Dålig rengöring

Ej fungerande testmetod

Skillnad i slitage

Dålig spec.

Ej fungerande mätsysstem

Brister i rutinbeskrivning

Maskin

Skillnad i slitage

Metod

Orsaker till
falska
felfrånslag i
rigg

Dålig kvalitet

Material

Figur 10. Fiskbensdiagram över orsker till falska felfrånslag (Eriksson och Dåverklo)
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Efter genomförd nulägesanalys avgränsades studien ytterliggare till att endast undersöka den
del av momenttestet som ger felkod 160. Denna består av deltesterna back, fram, växel 1,
växel 2, växel 3 och växel 4. Felkod 160 handlar om PWM-trycket i momenttestet och var det
fel som registrerades flest gånger under år 2018.
Nedan visas en prioriteringsmatris över de fem förbättringsområden som togs fram genom
fiskbensdiagrammet. Varje område har prickats in i matrisen efter hur stor nyttan är samt hur
enkla dem är att genomföra/förbättra. Nyttan är baserad på hur stor potentiell nytta de olika
förbättringsområdena kan generera företaget, bedömningen är gjord i samråd med
medarbetare på Volvo CE. Genomförbarheten är baserad på vilka möjligheter studenterna har
att genomföra projektet, detta baserat på kunskap, erfarenhet samt vilka resurser som finns att
tillgå.

Figur 11. Prioriteringsmatris över förbättringsområden i TDI-processen

Förbättringsområdet människa var ett område som Volvo CE hade väldigt lite kunskap om,
det vill säga på vilket sätt samt hur mycket faktorn påverkar resultatet. Området var därför
högt prioriterat av företaget. Författarna hade tidigare erfarenheter av detta samt förslag på
olika metoder och verktyg som skulle kunna användas, därav hög genomförbarhet.
Förbättringsområdet maskin var också ett område som organisationen prioriterade högt, dels
på grund av att det har genomförts få undersökningar och därav fanns en bristande kunskap
på området samt att det fanns en teori om att denna faktor bidrog mycket till variationen.
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Kunskap och metoder för att kunna genomföra en analys av detta område var mindre hos
författarna men ett beslut togs om att detta område ändå var så pass högt prioriterat av
företaget att det inte kunde avgränsas från studien. Förbättringsområdena människa och
maskin blev alltså de två områden som valdes för vidare fördjupning.
Nedan visas ett tidsdiagram för deltest fram med övre och undre toleransgränser. Den
inprickade datan kommer från testet MSA-maskin och visar mätinstrumentets variation i alla
fyra paletter.

Figur 12. Tidsdiagram över insamlad data för MSA-maskin i deltest fram från samtliga paletter

Resultatet av tidsdiagrammen (MSA-maskin) för deltest back, växel 1, växel 2, växel 3 och
växel 4 redovisas i Bilaga 6.
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Nedan redovisas resultatet av beräkningar för den insamlade datan från MSA-maskin.
Tabellen visar resultatet för samtliga paletter i deltest fram.
Tabell 2. Resultat från beräkningar för den insamlade datan från MSA-maskin i deltest fram för samtliga paletter

Palett 2

Palett 3

Palett 4

Palett 5

Variationsvidd (MPa)

0,106

0,076

0,048

0,032

Medelvärde (MPa)

0,86

0,83

0,87

0,89

Standardavvikelse (MPa)

0,034

0,027

0,015

0,013

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

48

35

22

15

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

93

74

41

35

Resultatet av beräkningar för MSA-maskin från deltest back, växel 1, växel 2, växel 3 och
växel 4 redovisas i Bilaga 7.
Nedan visas ett tidsdiagram för deltest fram med övre och undre toleransgränser. Den
inprickade datan kommer från insamlingen från MSA-testerna, både maskin och människa.
Diagrammet visar den variation som människan bidrar till samt mätinstrumentets variation i
palett 3.

Figur 13. Tidsdiagram över insamlad data för MSA, maskin och människa, i deltest fram från palett 3

Resultatet av tidsdiagrammen (MSA- människa och maskin) för deltest back, växel 1, växel 2,
växel 3 och växel 4 redovisas i Bilaga 8.
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Nedan redovisas resultatet av beräkningar för den insamlade datan under MSA-testerna för
maskin och människa. Tabellen visar resultatet för samtliga paletter i deltest fram.
Tabell 3. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa, i
deltest fram för palett 3

Maskin

Människa

Variationsvidd (MPa)

0,076

0,122

Medelvärde (MPa)

0,83

0,84

Standardavvikelse (MPa)

0,027

0,05

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

35

55

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

74

136

Resultatet av beräkningar för MSA- maskin och människa från deltest back, växel 1, växel 2,
växel 3 och växel 4 redovisas i Bilaga 9.
Nedan visas ett tidsdiagram för deltest fram (artikel 22728) med övre och undre
toleransgränser. Den inprickade datan är tidigare insamlad data från april 2018 som har fått
ett Direkt OK resultat vilket har gjorts av organisationen med hjälp av observation.
Diagrammet visar den totala variationen.

Figur 14. Tidsdiagram över tidigare insamlad data med DOK resultat för deltest fram i april 2018
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Resultatet av tidsdiagrammen från tidigare insamlad data för deltest back, växel 1, växel 2,
växel 3 och växel 4 redovisas i Bilaga 10.
Nedan redovisas resultatet av beräkningar för den insamlade datan under MSA-testerna, både
maskin och människa samt från tidigare insamlad data. Tabellen visar resultatet för deltest
fram.
Tabell 4. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa,
samt tidigare insamlad data i deltest fram

Total (inkl. den
individuella produkten)

Maskin

Människa

Variationsvidd
(MPa)

0,129

0,076

0,122

Medelvärde (MPa)

0,81

0,83

0,84

Standardavvikelse
(MPa)

0,028

0,027

0,05

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på
de 10 insamlade
värdena (%)

59

35

55

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6
(%)

76

74

136

Resultatet av beräkningar för MSA- maskin och människa samt tidigare insamlad data från
deltest back, växel 1, växel 2, växel 3 och växel 4 redovisas i Bilaga 11.
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Nedan visas ett styrdiagram med övre och undre styrgränser, övre och undre toleransgränser
samt en centrallinje. Den inprickade datan kommer från MSA-människa i deltest fram.

Figur 15. Styrdiagram över insamlad data för MSA-människa i deltest fram från palett 3

Resultatet av styrdiagrammen (MSA- människa och maskin) för deltest back, växel 1, växel
2, växel 3 och växel 4 redovisas i Bilaga 12.
Nedan visas ett styrdiagram med övre och undre styrgränser, övre och undre toleransgränser
samt en centrallinje. Den inprickade datan är tidigare insamlad data med ett Direkt OK
resultat som har gjorts av organisationen med hjälp av observation i deltest fram.

Figur 16. Styrdiagram över tidigare insamlad data med DOK resultat från deltest fram i april 2018

Resultatet av styrdiagrammen för den tidigare insamlade datan för deltest back, växel 1, växel
2, växel 3 och växel 4 redovisas i Bilaga 13.
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4.3 FS3: Hur förbättras tillförlitligheten i en testutrustning för
transmissioner?
Nedan visas resultatet av släktskapsdiagrammet från den genomförda brainstormingen. Här
illustereras de eventuella orsaker till variation som kan bero på människan och maskinen.

Figur 17. Släktskapsdiagram över eventuella orsaker till variation i TDI-processen
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Nedan visas tabeller över prioriteringen som gjordes under brainstormen. Här redovisas de
topp 3 orsaker enligt prioriteringen.
Tabell 5. Prioritering av topp 3 orsaker till variation i TDI-processen som kan bero på människan

Orsaker

Poäng

Ej följda rutiner

15

Upplärning/introduktion av ny personal

8

Kompetens/erfarenhet

6

Tabell 6. Prioritering av topp 3 orsaker till variation i TDI-processen som kan bero på maskinen

Orsaker

Poäng

Ojämn metod för att hitta lossningstrycket

10

Transmissionens position

7

Metod för att hitta triggerpunkt

3

Automatisk nollning av givare

3

Styrning av PWM

3

Oljenivå

3

Prioritering av samtliga orsaker redovisas i Bilaga 14.
Beskrivning av orsakerna:
• Ej följda rutiner: Operatörerna som kör transmissionerna i testutrustningen följer inte
de rutiner som finns.
• Upplärning/introduktion av ny personal: Inte en tillräckligt tydlig och noggran
upplärning av nya operatörer som ska köra transmissionerna i testutrustningen.
• Kompetens/erfarenhet: Vissa beslut i riggen, exempelvis angående om omprov ska
göras eller inte, tas utifrån operatörernas erfarenhet. Om operatörerna då besitter olika
mycket erfarenhet eller gör olika bedömningar påverkas resultatet.
• Metod för att hitta triggerpunkt: Varvtalsindikatorn ska indikera om turbinvarvtalet
börjar öka från 0 rpm. Men på grund av att det är svårt att mäta väldigt låga varvtal
har företaget varit tvungna att sätta brytpunkten vid 10 rpm. Detta innebär att turbinen
har hunnit börja röra på sig lite innan de får indikation, vilket förmodligen påverkar
trycket. Helst önskas att ha indikation så fort turbinen börjar röra på sig. Dessutom tar
det en stund för programmet de använder sig av att märka att indikatorn börjar ge
signal. Det kan röra sig om en halv sekund innan programmet ser indikationen.
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•

•

•
•
•

Ojämn metod för att hitta lossningstrycket: För att kompensera det som orsaken metod
för triggerpunkt beskriver görs en funktion efter att indikatorn har gett signal.
Funktionen går bakåt i kurvan (500 mätvärden = 5 sekunder) och letar rätt på det
lägsta tryckvärde som mätts. Detta blir den triggerpunkt som sedan registreras i
protokollet och alla värden som registreras hämtas från den tidpunkten. Det som kan
hända här är att trycksignalen är ojämn (mer eller mindre brus förekommer alltid på
tryckgivarsignalerna) vilket kan ge ett väldigt lågt värde. För att undvika detta skulle
man istället kunna ta ut ett medelvärde på ett antal värden runt den nya
triggerpunkten.
Transmissionens position: Positionen kan variera när varje gång den körs i
tesutrustningen och linjeringen mellan motor och bromsmotor kan påverka resultatet.
Är inte linjeringen bra kan vibrationer uppstå.
Automatisk nollning av givare: Om värdet är högre eller lägre än 0,xxx MPa nollställs
inte givaren vid testet.
Styrning av PWM: Osäker styrning då rampningen idag sker stegvis. Skulle istället
önska en linjär rampning.
Oljenivå: Går ej att mäta den exakta oljenivån vilket gör att den troligtvis är olika vid
varje körning.
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5. Analys
5.1 FS1: I vilken utsträckning ger en testutrustning för
transmissioner tillförlitliga resultat?
Figur 6 illustrerar en överblick över nuläget och bekräftar att problemet är relevant. Precis
som det Lundin kom fram till i sin tidigare undersökning visar resultatet på att problemet med
de falska felfrånslagen som företaget upplever är så pass stort att det är väsentligt att
undersöka (Lundin, 2018). I Bilaga 5 syns det att andelen falska felfrånslag vissa veckor
sträcker sig upp till 70 % av totalt antal tester vilket betyder att över hälften av alla
genomförda tester resulterar i otillförlitliga resultat. Förutom att testerna som görs inte går att
lita på bevisar också histogrammet i Figur 6 att det förekommer en stor mäng slöseri i TDIprocessen. Företaget lägger ner mycket tid på att köra om tester som anses vara falska
felfrånslag tills det att resultatet visar godkänt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det svårt att
svara på hur mycket pengar företaget förlorar då vi inte vet exakta kostnaden för ett
felfrånslag men det går med säkerhet säga att fler transmissioner hinner testats om
operatörerna kan lita på testutrustningen och resultatet den visar (Lundin, 2018). Med
tillförlitliga resultat kan operatörerna avbryta ett testet direkt vid uppvisat felfrånslag utan att
göra en bedömning om detta är korrekt eller falskt. Den underkända transmissionen kan
därför skickas direkt till justering samt att de transmissioner som faktiskt är godkända endast
behöver köras en gång i testutrustningen.
Figur 7, 8 och 9 visar de tio vanligaste felkoderna under år 2018 för samtliga produktgrupper.
Här visas en tydlig gemensam nämnare, kod 160 är vanligt förekommande för alla tre
grupper och anses därför som det mest kritiska området att angripa. Kod 160 betyder PWMtryck utanför gränserna under Momenttest och därför är Momenttestet det testblock som vi
valt att gå vidare med i undersökningen. Figur 6 tillsammans med Figur 7, 8 och 9 ger en
tydlig bild över problemsituationen och har resulterat i ytterligare avgränsningar i studien.

5.2 FS2: Vilka faktorer påverkar en testutrustning för
transmissioner?
FS2 handlar om vilka faktorer som påverkar resultatet i testutrustningen och här har
förbättringsverktyget fiskbensdiagram använts (Eriksson och Dåverklo, 2019). Figur 10
användes i syfte att fördjupa analysen i de förbättringsområden som anses vara de mest
kritiska. Diagrammet visar att människa, maskin, miljö, material och metod kan vara faktorer
som påverkar testutrustningens resultat. Det som är viktigt för oss att ha i åtanke angående
fiskbensdiagrammet är att orsakerna som tagits fram endast är eventuella orsaker som inte är
baserade på fakta utan endast hypoteser. Däremot anser vi ändå att detta var ett mycket
användbart verktyg som gav stor nytta då det i ett tidigt skede i projektet visade vilka möjliga
orsaker till falska felfrånslag som fanns.

34

Prioriteringsmatris
Prioriteringsmatrisen i Figur 11 används i syfte att avgränsa studien till två
förbättringsområden för vidare fördjupning. Beroende på en studies syfte och till vem/vilka
den syftar till kan olika parametrar i prioriteringsmatrisen sättas (Metodio, u.å). Den här
studien har en begränsad omfattning samt att den genomförs enligt Volvo CE:s önskemål
vilket resulterar i parametrarna för Figur 11. Om studiens syfte skulle vara något annat än vad
denna studie syftar till kan möjligtvis andra parametrar sättas och prioriteringen blir då
annorlunda. Tittar man på Figur 11 skulle till exempel de faktorer som beror på miljön
prioriteras högre ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv vilket i sin tur påverkar studiens
resultat. Validiteten för studien har stor betydelse och genom genomförbarhet och nytta kan
vi styra studien mot det definierade syftet. Förbättringsområdena människa och maskin
prioriteras högst i Figur 11 och har därför valts för vidare fördjupning.
MSA-maskin
I Figur 12 redovisas resultatet från MSA-maskin och visar att det finns en stor variation i
testutrustningens samtliga paletter som endast beror på maskinens påverkan. I resultatet från
Tabell 2 kan vi se att variationen tar upp till 48 % av toleransområdet i deltest fram baserat på
endast de tio insamlade värdena i MSA-maskin. Att variationen i palett 2 är så pass stor att
nästan hälften av toleransområdet täcks upp är en mycket hög siffra med tanke på att detta
endast är maskinens bidrag till variation. I Figur 12 är varken människans eller den
individuella produktens bidrag till variation medräknad vilket gör att resultatet i figuren inte
visar den totala variationen. Variationen kommer alltså bli ännu större.
För att ta hänsyn till att variationen kan bli större med fler insamlade värden redovisas också
hur stor del av toleransområdet som tas upp av variationen beräknat på 6! (Montgomery,
2009). Att 48 % av toleransområdet tas upp av variationen är missvisande då tio värden är för
få värden för att resultatet ska vara statistiskt säkerställt. Baserat på processens eventuella
spridning över tid (6!) tar variationen upp så mycket som 93 % av toleransområdet vilket
kommer bli ännu större när alla variationens bidragande faktorer räknas med. Om vi utgår
från att toleransgränserna är korrekt satta är spridningen för stor för att processen ska vara
stabil (Montgomery, 2009).
I Figur 12 visas även skillnader mellan paletterna och här illustreras också de falska
felfrånslag som Volvo CE upplever är ett problem. De värden som ligger ovanför
toleransgränsen räknas som falska felfrånslag eftersom den testade transmissionen fått ett
godkänt resultat i både de tidigare samt efterföljande testen. En fundering som uppstår efter
att ha analyserat Figur 12 är om toleransgränserna är korrekt uppsatta? Enligt Johnsson är
toleransgränserna satta baserat på erfarenhet och tidigare insamlade värden vilket skulle
kunna betyda att toleransgränserna behöver ses över. Utmaningen i detta blir att sätta en
tolerans som kan skilja falska felfrånslag från korrekta felfrånslag och på så vis fånga upp de
transmissioner som faktiskt kräver justeringar.
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I tabell 2 går det även att tyda ett betydligt bättre resultat på rigg 10421 i jämförelse med rigg
10422. I Bilaga 7 kan vi se att detta dock verkar skilja sig en del beroende på vilket deltest
man tittar på, däremot visar resultatet att det alltid finns en variation mellan paletterna och
riggarna.
MSA-människa
Figur 13 visar en jämförelse mellan de olika MSA-testerna. De blåa värdena i diagrammet är
resultatet från MSA-människa och de gröna värdena är resultatet från MSA-maskin, båda
från palett 3. Båda testerna uppvisar en stor variation och för deltest fram kan man se att
variationen är större när människan har varit med och genomfört testet. Resultatet i Figur 13
stämmer överens med det antagande angående Figur 12 då vi räknade med att variationen
skulle bli större med fler inblandade faktorer. Det är viktigt att ha i åtanke att i resultatet från
MSA-människa är även maskinens variation inräknad, detta betyder att exempelvis resultatet
på 55 % i Tabell 3 under andel variation av toleransområden endast beräknat på de 10
insamlade värdena inte endast beror på människan utan i detta fall behöver maskinens
variation då räknas bort. Med hänsyn till detta är det alltså mer korrekt att säga att i palett 3
och deltest fram bidrar människan med ca 20 %, och inte 55 %, av variationen vilket bevisar
att det kan ha en avgörande faktor i testutrustningens otillförlitliga resultat. Baserat på
processens eventuella spridning över tid (6!) tar variationen för människa (maskinen
inkluderat) upp så mycket som 136 % av toleransområdet i palett 3, vilket ger en förklaring
till att värden som egentligen anses som godkända kan hamna utanför toleransgränserna.
I Figur 13 visas också skillnader mellan operatörerna. De tre första värdena i diagrammet är
test genomförda av en erfaren operatör som jobbat med TDI-processen i ett tiotal år medan de
andra värdena har genomförts av mindre erfarna operatörer. Operatörernas erfarenhet och
kompetens är därför också en påverkande faktor på testernas variation. Resultatet som
redovisas är fortfarande inte den totala variationen då vi använt samma transmission i alla
tester och exkluderat den individuella produktens påverkan till variation. Alla resultat från
MSA-människa redovisar att det finns en skillnad mellan de olika deltesterna vilket man kan
se i Bilaga 8. Genom analys av Figur 12 och 13 drar vi slutsatsen att processens variation
behöver minskas samt toleransgränserna ses över.
Jämförelse mellan tidsdiagram - Figur 12, 13 och 14
I Figur 14 visas ett tidsdiagram för deltest fram med övre och undre toleransgränser.
Diagrammet visar den totala variationen under april 2018 där alla påverkande faktorer är
inräknade till skillnad från Figur 12 och 13 där endast maskinens respektive människans
påverkan finns med. I Figur 14 används endast data från de tester som fått DOK vilket också
skiljer sig från Figur 12 och 13 då vi använt test som även fått felfrånslag. Det positiva vi kan
se med detta diagram är att den inkluderar fler värden än tidigare diagram vilket ökar
resultatets tillförlitlighet, även då 30 värden fortfarande anses som för få (Sörqvist och
Höglund, 2017).
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I Tabell 4 redovisas skillnaden mellan alla tre tidsdiagram och det vi kan säkerställa genom
att analysera tabellen är att variationen ökar ytterligare när alla påverkande faktorer räknas
med.
Styrdiagram
I rapportens resultatdel redovisas också styrdiagram som med utsatta styrgränser visar om
processen är stabil (Häggström och Gustavsson, 2010). I Figur 15 visas ett styrdiagram över
insamlad data för MSA-människa i deltest fram och här kan vi se hur toleransgränserna är
satta i jämförelse med styrgränserna.
Figur 15 illustrerar en möjlig förklaring till falska felfrånslag då toleransgränserna inte tar
hänsyn till processens spridning däremot kan vi inte säga så mycket om de inprickade
värdena då de är för få för att urskilja eventuella trender. Här är det viktigt att komma ihåg att
det återigen endast är maskinens och människans påverkan på variationen som räknats med.
Styrdiagrammet hade möjligtvis sett annorlunda ut om vi använt data insamlat från olika
paletter och riggar då vi tidigare sett att dessa faktorer bidragit till variation och därför visar
Figur 16 en mer rättvis bild av verkligheten. När vi tittar på Figur 16 ser det ut som att
processen är i statisk jämvikt vilket kan vara missvisande då det endast är data från test med
DOK resultat. Om data från test med felfrånslag hade varit med hade förmodligen processen
inte varit stabil, vi hade dock ingen möjlighet att använda sådana data då värden från test som
körts om inte sparas. För att kunna göra ett styrdiagram som bättre gick att analysera krävdes
dock fler värden än de vi samlade in via MSA-testerna och där av användes endast värden
med DOK resultat. Om Volvo CE börjar spara data från tester som körts om kan
styrdiagrammet användas för att upptäcka när systematisk variation har uppstått och på så sätt
styra processen. Ett sätt att styra en process är genom att använda sig av styrdiagram och så
länge den inprickade kvalitetsindikatorn håller sig inom de föreskrivna styrgränserna är
processen i statisk jämvikt (Häggström och Gustavsson, 2010).
Något annat som går att avläsa från Figur 16 är att även då värdena är resultat med DOK
resultat är toleransgränserna inte synkroniserade med spridningen och styrgränserna.
Toleransgränserna i nuläget är satta baserat på erfarenhet och Volvo CE har inte problem med
returer av produkter från kund och därför skulle toleransgränserna behöva ses över. Det är
dock viktigt att komma ihåg att allt löser sig inte genom att justera toleransgränser, detta
förbättrar alltså inte kvaliteten på testutrustningen. Vidare i FS4 och i Figur 17 har ett
släktskapsdiagram tagits fram med hjälp av brainstorm för att identifiera olika faktorer till
variation och för att eventuellt kunna minska spridningen och förbättra testutrustningens
kvalitet.
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5.3 FS3: Hur förbättras tillförlitligheten i en testutrustning för
transmissioner?
I Figur 17 visas resultatet av släktskapsdiagrammet från den genomförda brainstormingen.
Här illustreras de eventuella orsaker till variation som kan bero på människan samt maskinen.
Detta är ett första steg i förbättringsarbetet och ett sätt att minska variationen i TDI-processen
och på så vis öka produktens kvalitet (Bruzelius och Skärvad, 2017). Resultatet från
workshopen visar i vilken del av processen förbättringsarbetet ska starta och är ett första
angreppssätt mot en mer stabil process. I Tabell 5 och 6 redovisas topp tre prioriterade
orsaker till variation och enligt detta bör rutiner för genomförande och metod för att hitta
lossningstrycket ses över först.
Med hjälp av släktskapsdiagrammet och prioriteringstabellen kan Volvo CE angripa de
områden som anses mest kritiska eller utesluta de områden som efter genomförda
förbättringar inte gett resultat på processen (Levacic och Huynh, 2014).
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6. Diskussion
I diskussionskapitlet behandlas kritiska reflektioner kring hur studiens resultat kan förstås i
förhållande till teori och tidigare forskning. Diskussionen innehåller också en
metoddiskussion som behandlar studiens metodval, hur den har fungerat och andra adekvata
insamlingsmetoder.

6.1 Reflektion
Sverige är ett av de länder där fordonsindustrin har störst påverkan på ekonomin och utgör en
betydelsefull del av landets ekonomiska utveckling (Olofsson, 2015). Industrin är i konstant
utveckling med ökad konkurrens och då Volvo CE är en ledande internationell tillverkare
inom branschen ökar kraven på företaget samt produkternas kvalitet i takt med utvecklingen
(Volvo CE, u.å).
Studiens syfte är att analysera och förbättra tillförlitligheten i testutrustningen för
transmissioner på Volvo CE. Företaget har problem gällande sin TDI-station då upp till 70 %
av alla genomförda tester år 2018 resulterade i falska felfrånslag, dvs. felfrånslag som efter
ett antal omkörningar får godkänt resultat. Detta betyder dels att testutrustningen inte är
tillförlitlig då Volvo CE inte kan lita fullt ut på testresultaten men det är också slöseri av tid.
Det finns en bred grund av teorier som bekräftar att slöseri är negativt och något som ständigt
måste arbetas bort för att öka kvaliteten inom en verksamhet (Bergman och Klefsjö, 2012).
Det krävs en genomtänkt testmetod för att lyckas fånga upp de defekter som kan finnas på
produkter och genom att ta bort alla delar i en process som inte skapar ett mervärde kan
företaget öka sin produktivitet och på så vis också öka sin ekonomiska omsättning (Bergman
och Klefsjö, 2012).
Genom MSA har det samlats in information gällande testutrustningens variation och med
hjälp av flera förbättrings-och ledningsverktyg har förbättringsområden samt eventuella
orsaker till variationen identifierats (Bergman och Klefsjö, 2012; Down et al., 2010). Efter en
genomförd nulägesanalys avgränsades studien till det där problemet är mest kritiskt och i
rapportens resultatdel kan man se att det sker mest slöseri inom testblock momenttest och
felkod 160. Det avgränsade området är det område där problemet är mest kritiskt vilket har
bevisats både genom MSA, tidigare forskning och tidigare insamlad data av företaget. Den
statistik som samlades in med hjälp av MSA-testerna är under en kort period med få
genomförda tester, dels för att studien är tidsbegränsad men också för att inte ta upp allt för
mycket tid i företagets produktion. Detta medför att underlaget kan ifrågasättas. Med
komplettering av befintlig data samt tidigare forskning bekräftas MSA-testernas resultat och
underlaget blir mer tillförlitligt.
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Den tidigare forskning som har gjorts omfattar dels att skapa en definierad stabil testprocess
av en testutrustning på ett annat företag samt genomförda undersökningar internt på Volvo
CE angående momenttest och felkod 160. De undersökningar som gjorts internt på Volvo CE
har genomförts av komponentledaren för kopplingar Joakim Lundin med syftet att redogöra
för nuvarande status quo i slutprovningens momenttest samt beskriva en plan över ett
experiment med mål att finna påverkande faktorer (Lundin, 2018). Denna studie anses
nödvändig då krav på kvalitet och utveckling ständigt ökar samt att underlaget för liknande
forskning är tunt. Det som är unikt för detta arbete är att det kommer resultera i förslag på
förbättringar specifikt för Volvo CE:s testriggar samt en uppföljningsplan för säkerställning
av resultat. Studien kan ses som en fortsättning på Lundins undersökning och ett arbetssätt
för ständiga förbättringar som kan implementeras på resterande testblock och felkoder.

6.2 Metoddiskusison
Inom metodiken Six Sigma finns en stor mängd utvecklad teori för förbättringsprojekt och
används främst av större producerande företag samt att inom till exempel tillverknings-och
fordonsindustrin är Six Sigma en ledande metod för att bli mer kostnadseffektiva (Tonnquist,
2014). Volvo CE är ett producerande företag inom fordonsindustrin vilket stämmer överens
med de användningsområden som Six Sigma vanligtvis används i och därför var metoden den
mest passande för denna studie. Studien är ett förbättringsprojekt där frågeställningarna i
inledningen syftar till att förbättra TDI-processen på Volvo CE. Inom den utvecklade teorin
finns användbara kvalitetsverktyg som är till hjälp för att på ett strukturerat sätt samla in och
analysera data som i sin tur gör det möjligt att besvara studiens syfte.
Det talas om stora framgångar i användandet av Lean för att utveckla verksamheter, vilket är
en annan användbar metod som skulle kunna användas i studien. Övergripande skulle Lean
kunna beskrivas som en metod med syfte att eliminera alla former av slöseri med fokus på att
skapa värde för kunderna (Brekke och Persson, 2006).
Six Sigma och Lean har många gemensamma nämnare som bland annat handlar om fokus på
ständiga förbättringar och arbete kring att eliminera förluster (Brekke och Persson, 2006).
Båda metoderna är användbara i problemfall liknande denna studie men då Six Sigma driver
förbättringar i projektform och innehåller användbara verktyg som till exempel MSA anses
det mer lämpligt i relation till studiens syfte. MSA är en metod som med statistiska verktyg
säkerställer ett mätsystems duglighet, dvs. mätsystemets kvalitet (Down et al., 2010). TDIprocessens variation är ett problem gällande de falska felfrånslagen och för att eliminera
slöseri krävs en stabil process. Syftet med datainsamlingsmetoden som används i studien,
MSA-tester, baseras på hela systemets variation, inte endast mätdonets variation. Det vi vill
åstadkomma med hjälp av MSA är att beräkna bidraget som varje källa till variation bidrar
med och se hur stor del av den totala variationen som respektive variationskälla utgör. Med
hjälp av MSA-testerna illustreras den totala variationen som respektive förbättringsområde,
människa och maskin, bidrar till samt den individuella produktens som är det tredje
bidragande faktorn till variation.
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För att kunna besvara FS3 krävdes det att identifiera de eventuella orsakerna som bidrar till
att människa och maskin är förbättringsområden. Brainstorm är en effektiv metod för att
samla in verbal data där alla kandidater får chans att uttrycka sina tankar och idéer samtidigt.
En annan liknande datainsamlingsmetod är intervju. Intervjuer kan ske i flera former och till
exempel genom muntliga intervjuer är det möjligt att kontrollera den insamlade
informationen med följdfrågor, vilket ger hög validitet. Fördelen med brainstorm är tiden. I
detta fall är tiden en begränsning och med hjälp av brainstorm fick vi ta del av flera av
kandidaternas erfarenheter och kunskap under ett och samma tillfälle. Brainstorm kan också
skapa diskussion mellan deltagarna vilket ger bra förutsättningar för nya idéer.
Studien bygger också på tidigare insamlad data som organisationen samlat in med hjälp av
observation, detta för att analysera nuläget och styra studien mot de delar av problemet som
ska angripas först. Observationerna i TDI-processen har genomförts i försök att, i största
möjliga utsträckning, undvika att störa den naturliga miljön detta för att få en så korrekt bild
av nuläget som möjligt.
Six Sigma är en metod anpassad efter större producerande företag, används främst inom
tillverkning-och fordonsindustrin och genomförs alltid i projektform (Tonnquist, 2014).
Volvo CE stämmer bra överens med det användningsområde där Six Sigma vanligtvis
förekommer och var därför ett passande val av metod för denna studie. De kvalitetsverktyg
som metoden består av har varit till hjälp för genomförandet av arbetet och är relevant för
studiens syfte. Studien bygger på tre datainsamlingsmetoder inom Six Sigma som
tillsammans bildade en bred grund av information med flera perspektiv och synsätt vilket
ökar studiens relevans och tillförlitlighet.
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7. Slutsatser
I detta kapitel redovisas de slutsatser som dragits utifrån studiens frågeställningar och syfte.
Dessa kommer att redogöras för och presenteras tematiskt utifrån frågeställningarna som
beskrivs i inledningen.

7.1 Slutsatser
FS1: I vilken utsträckning ger en testutrusting för transmissioner tillförlitliga resultat?
● Det upplevda problemet som fallföretaget har angående falska felfrånslag är ett
relevant problem som är värt att undersöka. Vissa veckor visar hälften av de
genomförda testerna falska reslutat vilket visar på att testutrustningen inte är
tillförlitlig. Detta medför slöseri av tid och pengar för företaget.
● För det studerade fallföretaget anses problemet vara mest kritiskt i testblock
momenttest och för felkod 160.
FS2: Vilka faktorer påverkar resultatet i en testutrustning för transmissioner?
● Människa, maskin, miljö, material och metod är faktorer som påverkar
testutrustningen
● Människa och maskin har störst påverkan på testutrustningens resultat.
FS 3: Hur förbättras tillförlitligheten i en testutrustning för transmissioner?
● Det finns många orsaker till variation i testutrustningen men ett första angreppssätt för
att minska den skulle vara att säkerställa att rutinerna följs och att säkerställa metoden
för att ta ut värden från testutrustningen.
● Efter införandet av förbättringarna kan samma test genomföras för uppföljning och
kontroll av resultatet
● Studiens metod kan appliceras på resterande testblock och felkoder men även på
annan testutrustning. Detta skulle kunna ses som ett standardiserat arbetssätt för
ständiga förbättringar, ge möjligheten att upptäcka fel och upprätthålla kvaliteten på
testutrustningen.
● Genom statistisk processstyrning kan processen styras. När en punkt t.ex hamnar
utanför en styrgräns, många punkter i följd är stigande/fallande eller många punkter i
rad ligger på samma sida om centrallinjen bör man då tolka detta som att systematisk
variation har uppstått i processen och en utvärdering bör göras.
● Toleransgränserna behövs ses över och om möjligt sätta dessa utifrån styrgränserna.
Eftersom att toleransgränserna är satta utifrån erfarenhet och resultatet visar på att
värdena ligger högt i toleransen samt att toleranserna inte ligger utanför styrgränserna
borde dessa ses över. Däremot kan en undersökning kring om de korrekta frånslagen
skulle hamna utanför stygränserna behöva göras först.
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7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete
Efter genomfört projekt har många frågor besvarats. Projektets syfte var att undersöka Volvo
CE:s testutrustning för transmissioner och dess tillförlitlighet och med hänsyn till den tid som
tilldelats för att genomföra projektet avgränsades arbetet. Slutsatserna grundar sig därför på
de resultat och den analys som har gjorts på testblocket momenttest och felkod 160. Vidare
undersökning bör göras på resterande testblock, felkoder och produkter, förslagsvis med
samma metod som använts i detta projekt för att kunna göra ytterligare förbättringar.
Däremot skulle datainsamlingsmetoden MSA i detta fall kunna genomföras i större
omfattning, dvs. genomföra fler körningar för att kunna använda en större mängd data i
analysen och göra testet mer tillförlitligt.
Även förbättringsområdena material, metod och miljö som togs fram under detta projekt bör
få en vidare fördjupning för eventuella förändringar och förbättringar.
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Bilaga 1 - Felkoder
Felkod
-2
-1
0
1
11
13
14
15
22
23
25
26
27
100
101
102
103
104
105
106
107
108
120
121
129
130
131
132
133
135
136
137
138
140
142
143
150
151
152
153
160

Feltext
Testblock avbryts av operatören
Saknar förberedd felkod
Nödstopp
Styrspänning från
Produkten är ej på plats
Omkopplare riggrum satt i läge HAND under provkörning
Nollvarvtal efter att varvtal har begärts
Begärt varvtal uppnåddes inte inom avsatt tid
Fel från ljudsystemet
Oljenivågivare ur funktion eller oljenivå låg
P-bromstryck lågt vid ansättning av P-broms
Oljenivågivare ur funktion eller oljenivå hög
PWM-svep misslyckades
Funktionsfel turbinvarvtalsvakt
Huvudtryck når inte mingränsen under Uppstart
Huvudtryck utanför gränserna under Uppstart
Fel bromsvarvtal under Uppstart
P-broms funktionsfel under bromskontroll
PWM-tryck fel vid växelkontroll i Uppstart
Smörjoljetryck når inte mingränsen under Uppstart
Fel produkt inläst
Kablage ej anslutet eller trasigt kablage eller fel på mellanvarvtalsgivare
Huvudtryck utanför gränserna under Läckagetest
Smörjoljetryck utanför gränserna under Läckagetest
Huvudtryck utanför gränserna under Läckagetest (medelvärde)
Huvudtryck utanför gränserna under Trycktest
Smörjoljetryck utanför gränserna under Trycktest
Convertertryck utanför gränserna under Trycktest
Givarvärde utanför gränserna under Trycktest
PWM-värde lockup vid fyllningsprov utanför gränserna under Lockuptest
Lockuptryck vid täthetsprov utanför gränserna under Lockuptest
Tryckkurva lockup vid tömningsprov utanför gränserna under Lockuptest
Givarvärde utanför gränserna under Lockuptest
Turbinvarvtal utanför gränserna under Växeltest
Audiell ljudkontroll ej godkänd av operatör under Växeltest
Bromsvarvtal utanför gränserna under Växeltest
PWM-tryck utanför gränserna under Kopplingstest
Givarvärde utanför gränserna under Kopplingstest
Temperatursensor utanför gränserna under Kopplingstest
Resttryck utanför gränserna
PWM-tryck utanför gränserna under Momenttest
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161
162
163
164
170
172
173
174
190
191
192
193
197
198
199
200
201
205
211
212
213
214
215
732
734
737
738
744
904
907
908
909
911
913
916
917
918
919
921
925
926
928
939

Stallmoment utanför gränserna under Momenttest
Motormoment utanför gränserna under Momenttest
Turbinvarvtalsgivare indikerar ej varvtal före Momenttest
För få steg i nedrampning av PWM i Momenttest
Kommunikationsproblem med ljudserver
Ljudkurva ej godkänd
Temperatursensor utanför gränserna under Ljudtest
Givarvärde utanför gränserna under Ljudtest utg svep
Huvudtryck lågt under testkörning
Convertertryck lågt under testkörning
Smörjoljetryck lågt under testkörning
Temp sump > 110°C
Produktens filter igensatt
Lockuptryck utanför gränserna
Smörjoljetryck för högt under testkörning
H-tryck givarvärde utanför gränserna under test
LU-tryck givarvärde utanför gränserna under test
Resttryck utanför gränserna under test
Resttryck på PKB utanför gränserna under test
Resttryck på PKC utanför gränserna under test
Resttryck på PKD utanför gränserna under test
Resttryck på PKE utanför gränserna under test
Resttryck på PKF utanför gränserna under test
Drives Error 732 - W00-A201+A10 Flex I/O Rack Connection Failure
Drives Error 734 - J02-A701+A3 Brake-Motor Logix Controller Failure
Drives Error 737 - J01-Ctrl+A2 Test-Stand Drive-Motor Faulted Collective
Drives Error 738 - J02-Ctrl+A3 Test-Stand Brake-Motor Faulted Collective
Drives Error 744 - W00-A565+A10 Brake Motor Torque Measuring Error
PLC Varning - Automatsäkring 9F36 utlöst (M233.4)
PLC Varning - Klämskydd port påverkad (M233.7)
PLC Varning - Omkopplare riggrum i läge 'HAND' under in/urdockning
motor/broms
PLC Varning - Omkopplare påklädning i läge 'HAND' vid palettbyte (M232.1)
PLC Varning - Palett svängspännartryck lågt (M232.3)
PLC Varning - Palett V-block uppe (M232.5)
PLC Varning - Filter 14B330 tömningskrets 109.4 (M231.0)
PLC Varning - Filter 14B332 cirkulation/fyllning 109.2 (M231.1)
PLC Varning - Filter 14B334 kyl/värmekrets 109.4 (M231.2)
PLC Varning - Filter 14B336 kylkrets 109.3 (M231.3)
PLC Varning - Bromsaxel/släde utanför dockningsposition (M231.5)
PLC Varning - Timeout inkoppling broms (M230.1)
PLC Varning - Gräns för antal inkopplingsförsök motor överskriden (M230.2)
PLC Varning - Dörr öppen under drift (M230.4)
PLC Varning - Hög vibration i bromsenhet/släde (M237.7)
48

945
946
955
988
989
990
991
993
994

PLC Varning - Lågt oljeflöde genom extern kylkrets (flödesvakt) 1Q36
(M236.5)
PLC Varning - Lågt oljeflöde genom intern kylkrets (flödesinstrument)
(M236.6)
PLC Varning - Hiss servo 'Drive fault' (M235.7)
PLC Varning - Timeout indockning palett i rigg (M238.0)
PLC Varning - Timeout urdockning palett från rigg (M238.1)
PLC Varning - Produkt ej redo vid in/urkoppling motor/broms eller
oljefyllning/tömning
PLC Varning - Timeout bana 102 (M238.3)
PLC Varning - Timeout bana 103 (M238.5)
PLC Varning - Timeout bana 104 (M238.6)
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Bilaga 2 - Rutiner för MSA-tester
Rutin MSA-människa
• Info:
Produkt 22728. Testet omfattar tre stycken körningar i samma rigg och palett, utförda
av tre stycken operatörer. Totalt 9 körningar.
• Vid felfrånslag (om möjligt) kör inte om testet utan tryck “nästa testblock”. Tvingas
du testa om block dokumentera det i avvikelselistan
• Vid ALLA avvikelser från nedanstående rutiner; dokumentera i avvikelselistan!
Steg 1. Klä på transmission i palett
Steg 2. Växla in transmission i rigg
Steg 3. Vid genomfört test, plocka ur transmissionen ur palletten, låt oljan rinna ur ordentligt.
Demontera krans, tassar och medbringare. Montera dit krans, tassar och medbringare på
samma transmission igen. Lyft sedan i transmissionen i palletten igen.
Steg 4. Växla in transmission i rigg.
Steg 5. Vid tre genomförda test spar transmissionen inför körning med annan operatör.
Rutin MSA-maskin
Info:
• Produkt 22728. Testet omfattar 11 stycken körningar i samma palett utan att klä av
och på transmissionen.
• Vid felfrånslag (om möjligt) kör inte om testet utan tryck “nästa testblock”. Tvingas
du testa om block dokumentera det i avvikelselistan
• Vid ALLA avvikelser från nedanstående rutiner; dokumentera i avvikelselistan!
(Steg 1 - endast första körningen) Koppla i transmission och genomför test som vanligt)
Steg 1. Koppla ur kylkrets slangarna och docka isär transmissionen när den är klar i riggen.
Steg 2. Vid “ljudtest ing. svep” kontrollera returrör. Om ytterligare oljetömning krävs följ
vanliga rutiner och dokumentera i avvikelselistan. Vid godkänd oljenivå gå vidare till steg 3.
Steg 3. Vid “ljudtest utg. svep” docka ihop transmission. Lägg in produkten i testbench och
välj omprov.
Steg 4. Växla in transmission i rigg.
Steg 5. Vid 11 genomförda test spar transmissionen inför körning i nästa palett.
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Bilaga 3 – Avvikelselista för MSA-tester
Avvikelser MSA-människa (Operatör 1/2/3)
Test nr. (Kryssa i testet som körs i riggen)

1.

2.

Test nr.

3.

Tid

Uppkommet fel

Åtgärd

Övrig info
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Avvikelser MSA-maskin (palett 2/3/4/5)
Test nr. (Kryssa i testet som körs i riggen)

1.

2.

Test nr.

3.

4.

Tid

5.

6.

7.

8.

Uppkommet fel

9.

10.

Åtgärd

Övrig info
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Bilaga 4 - Antal spärrade felfrånslag, falska
felfrånslag och DOK

Figur 1: Histogram över antal spärrade felfrånslag, felaktiga felfrånslag och Direkt OK i rigg 10421 år 2018
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Bilaga 5 - Andelen falska frånslag

Figur 2: Histogram över andelen falska felfrånslag av totalt antal test jämna veckor år 2018 i rigg 10421

Figur 3: Histogram över andelen falska felfrånslag av totalt antal test jämna veckor år 2018 i rigg 10422
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Bilaga 6 - Tidsdiagram MSA-maskin

Figur 4: Tidsdiagram över insamlad data för MSA-maskin i deltest back från samtliga paletter

Figur 5: Tidsdiagram över insamlad data för MSA-maskin i deltest växel 1 från samtliga paletter
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Figur 6: Tidsdiagram över insamlad data för MSA-maskin i deltest växel 2 från samtliga paletter

Figur 7: Tidsdiagram över insamlad data för MSA-maskin i deltest växel 3 från samtliga paletter
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Figur 8: Tidsdiagram över insamlad data för MSA-maskin i deltest växel 4 från samtliga paletter
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Bilaga 7 - Resultat från beräkningar, MSA-maskin
Tabell 1. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA-maskin i deltest back för
samtliga paletter

Palett 2

Palett 3

Palett 4

Palett 5

Variationsvidd (MPa)

0,073

0,04

0,068

0,058

Medelvärde (MPa)

0,81

0,83

0,83

0,82

Standardavvikelse (MPa)

0,025

0,013

0,024

0,018

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

29

16

27

23

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

60

31

58

43

Tabell 2. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA-maskin i deltest växel 1 för
samtliga paletter

Palett 2

Palett 3

Palett 4

Palett 5

Variationsvidd (MPa)

0,027

0,108

0,051

0,125

Medelvärde (MPa)

0,79

0,78

0,81

0,79

Standardavvikelse (MPa)

0,008

0,03

0,015

0,029

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

10

39

18

45

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

17

64

32

62

58

Tabell 3. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA-maskin i deltest växel 2 för
samtliga paletter

Palett 2

Palett 3

Palett 4

Palett 5

Variationsvidd (MPa)

0,024

0,093

0,017

0,019

Medelvärde (MPa)

0,74

0,73

0,76

0,76

Standardavvikelse (MPa)

0,006

0,027

0,006

0,006

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

12

47

9

10

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

18

81

18

18

Tabell 4. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA-maskin i deltest växel 3 för
samtliga paletter

Palett 2

Palett 3

Palett 4

Palett 5

Variationsvidd (MPa)

0,047

0,043

0,03

0,031

Medelvärde (MPa)

0,9

0,89

0,92

0,93

Standardavvikelse (MPa)

0,013

0,027

0,009

0,01

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

25

23

16

16

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

41

85

28

32

59

Tabell 5. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA-maskin i deltest växel 4 för
samtliga paletter

Palett 2

Palett 3

Palett 4

Palett 5

Variationsvidd (MPa)

0,043

0,038

0,054

0,066

Medelvärde (MPa)

0,8

0,79

0,8

0,79

Standardavvikelse (MPa)

0,014

0,012

0,016

0,02

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

22

19

27

33

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

42

36

48

60

60

Bilaga 8 - Tidsdiagram MSA, maskin och människa

Figur 9: Tidsdiagram över insamlad data för MSA, maskin och människa, i deltest back från palett 3

Figur 10: Tidsdiagram över insamlad data för MSA, maskin och människa, i deltest växel 1 från palett 3
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Figur 11: Tidsdiagram över insamlad data för MSA, maskin och människa, i deltest växel 2 från palett 3

Figur 12: Tidsdiagram över insamlad data för MSA, maskin och människa, i deltest växel 3 från palett 3
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Figur 13: Tidsdiagram över insamlad data för MSA, maskin och människa, i deltest växel 4 från palett 3
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Bilaga 9 - Resultat från beräkningar, MSA maskin
och människa
Tabell 6. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa, i
deltest fram för palett 3

Maskin

Människa

Variationsvidd (MPa)

0,04

0,121

Medelvärde (MPa)

0,83

0,81

Standardavvikelse (MPa)

0,013

0,041

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

16

48

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

31

98

Tabell 7. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa, i
deltest växel 1 för palett 3

Maskin

Människa

Variationsvidd (MPa)

0,108

0,075

Medelvärde (MPa)

0,78

0,76

Standardavvikelse (MPa)

0,03

0,022

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

39

27

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

64

47

64

Tabell 8. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa, i
deltest växel 2 för palett 3

Maskin

Människa

Variationsvidd (MPa)

0,093

0,077

Medelvärde (MPa)

0,73

0,72

Standardavvikelse (MPa)

0,027

0,023

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

47

39

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

81

69

Tabell 9: Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa, i
deltest växel 3 för palett 3

Maskin

Människa

Variationsvidd (MPa)

0,043

0,095

Medelvärde (MPa)

0,89

0,76

Standardavvikelse (MPa)

0,027

0,029

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

23 %

50 %

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

85 %

92 %
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Tabell 10. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa, i
deltest växel 4 för palett 3

Maskin

Människa

Variationsvidd (MPa)

0,038

0,085

Medelvärde (MPa)

0,79

0,76

Standardavvikelse (MPa)

0,012

0,026

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på de 10
insamlade värdena (%)

19

43

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6 (%)

36

78

66

Bilaga 10 - Tidsdiagram total variation

Figur 14: Tidsdiagram över tidigare insamlad data med ett DOK resultat för deltest back i april 2018

Figur 15: Tidsdiagram över tidigare insamlad data med ett DOK resultat för deltest växel 1 i april 2018
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Figur 16: Tidsdiagram över tidigare insamlad data med ett DOK resultat för deltest växel 2 i april 2018

Figur 17: Tidsdiagram över tidigare insamlad data med ett DOK resultat för deltest växel 3 i april 2018
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Figur 18: Tidsdiagram över tidigare insamlad data med ett DOK resultat för deltest växel 4 i april 2018
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Bilaga 11 - Resultat från beräkningar, MSAmänniska och maskin samt total variation
Tabell 11. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa,
samt tidigare insamlad data i deltest back

Total (inkl. den
individuella
produkten)

Maskin

Människa

Variationsvidd
(MPa)

0,138

0,04

0,121

Medelvärde (MPa)

0,81

0,83

0,81

Standardavvikelse
(MPa)

0,026

0,013

0,041

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på
de 10 insamlade
värdena (%)

55

16

48

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6
(%)

62

31

98

70

Tabell 12. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa,
samt tidigare insamlad data i deltest växel 1

Total (inkl. den
individuella
produkten)

Maskin

Människa

Variationsvidd
(MPa)

0,254

0,108

0,075

Medelvärde (MPa)

0,65

0,78

0,76

Standardavvikelse
(MPa)

0,065

0,03

0,022

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på
de 10 insamlade
värdena (%)

91

39

27

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6
(%)

139

64

47

Tabell 13. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa,
samt tidigare insamlad data i deltest växel 2

Total (inkl. den
individuella
produkten)

Maskin

Människa

Variationsvidd
(MPa)

0,157

0,093

0,077

Medelvärde (MPa)

0,64

0,73

0,72

Standardavvikelse
(MPa)

0,025

0,027

0,023

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på
de 10 insamlade
värdena (%)

79

47

39

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6
(%)

75

81

69

71

Tabell 14. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa,
samt tidigare insamlad data i deltest växel 3

Total (inkl. den
individuella
produkten)

Maskin

Människa

Variationsvidd (MPa) 0,133

0,043

0,095

Medelvärde (MPa)

0,83

0,89

0,76

Standardavvikelse
(MPa)

0,034

0,027

0,029

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på
de 10 insamlade
värdena (%)

70

23

50

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6
(%)

107

85

92

Tabell 15. Sammanställning av resultatet från beräkningar för den insamlade datan i MSA, maskin och människa,
samt tidigare insamlad data i deltest växel 4

Total (inkl. den
individuella
produkten)

Maskin

Människa

Variationsvidd
(MPa)

0,069

0,038

0,085

Medelvärde (MPa)

0,81

0,79

0,76

Standardavvikelse
(MPa)

0,018

0,012

0,026

Andel variation av
toleransområdet
- endast beräknat på
de 10 insamlade
värdena (%)

35

19

43

Andel variation av
toleransområden
- beräknat på
standardavvikelse*6
(%)

54

36

78

72

Bilaga 12 - Styrdiagram MSA-människa

Figur 19: Styrdiagram över insamlad data för MSA-människa i deltest back från palett 3

Figur 20: Styrdiagram över insamlad data för MSA-människa i deltest växel 1 från palett 3
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Figur 20: Styrdiagram över insamlad data för MSA-människa i deltest växel 2 från palett 3

Figur 21: Styrdiagram över insamlad data för MSA-människa i deltest växel 3 från palett 3
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Figur 22: Styrdiagram över insamlad data för MSA-människa i deltest växel 4 från palett 3
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Bilaga 13 - Styrdiagram över tidigare insamlad data

Figur 23: Styrdiagram över tidigare insamlad data med ett DOK resultat från i deltest back i april 2018

Figur 24: Styrdiagram över tidigare insamlad data med ett DOK resultat från i deltest växel 1 i april 2018
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Figur 25: Styrdiagram över tidigare insamlad data med ett DOK resultat från i deltest växel 2 i april 2018

Figur 26: Styrdiagram över tidigare insamlad data med ett DOK resultat från i deltest växel 3 i april 2018
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Figur 27: Styrdiagram över tidigare insamlad data med ett DOK resultat från i deltest växel 4 i april 2018
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Bilaga 14 - Prioritering orsaker variation
Tabell 16. Prioritering av orsaker till variation i TDI-processen som kan bero på människan

Orsaker

Poäng

Skräp i sensorer

1

Smuts på medbringare

0

Ej följda/ej uppdaterade städrutiner

2

Kompetens/erfarenhet

6

Upplärning/introduktion av ny personal

8

Kommunikation

0

Stress/tidspress

0

Arbetsmiljö

0

Inkoppling av givare

0

Montering av krans

0

Inkoppling av tryckuttagsadaptrar

0

Försiktighet/noggrannhet

1

Ej följda rutiner

15

Ej uppdaterade rutiner/otydliga rutiner

2
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Tabell 17. Prioritering av orsaker till variation i TDI-processen som kan bero på maskinen

Orsaker

Poäng

Känslighet vibrationer

0

Störningar mätsignaler

2

Mätnoggrannhet

2

Ojämn metod för att hitta lossningstrycket

10

Glapp i varvtalssensor

0

Metod för att hitta triggerpunkt

3

Kalibrering av signaler

0

Automatisk nollning av givare

3

Förslitning verktyg

0

Transmissionens position

7

Driv- eller bromssystem,
torsionsvibrationer

0

Mekanisk variation

0

Vibrationer i rigg

0

Variation i varvtal in

0

Styrning av PWM

3

Luftmängd i oljan

0

Oljenivå

3

Oljetemperatur

2

Manuell tömning/fyllning av olja

0

Oljans renhet

0

Fullt/nytt riggfilter

0

Oxidation och vatten i oljan

0

Strömmens stabilitet

0
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