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Sammanfattning 

I en värld där kvalitet blir allt viktigare behöver industrin fortsätta att kontinuerligt förbättra 

produktkvaliteten. Genom statistiska metoder kan organisationer skapa kunskap om 

produkter och processer som kan användas vid förbättringsarbeten. 

Examensarbetet genomfördes som en fallstudie på ett företag inom fordonsindustrin. Där 

syftet var att minska ombearbetning samt kassation som uppstår vid svetsande operationer. 

Eberspächer exhaust technology sweden AB är beläget i Nyköping och producerar 

avgasreningssystem. Avdelningen som har legat i fokus för denna studie kallas för Catalyst här 

tillverkas tre produktfamiljer DOC, DPF och SCR. Arbetet har utförts genom att analysera 

primärdata såväl som sekundärdata med hjälp utav de sju förbättringsverktygen.  

Inledningsvis genomförs en nulägesanalys där produktionsflödet och tillverkningen 

presenteras kortfattat. Följt av en visuell analys från sekundärdata insamlat utav företag. En 

mindre mätserie utfördes för att samla in primärdata från kvalitetsutfallet såväl som att kunna 

observera systemet i drift. För att identifiera orsaker till variation hölls en workshop där syftet 

var att via kvalitativa metoder försöka hitta en väg framåt. 

Slutligen utfördes en försöksplanering med mål att försöka identifiera faktorer som skulle 

kunna ha en inverkan på positionering utav kona. Fokus lades på produkten SCR som står för 

selektiv katalytisk reduktion. Då denna ansågs mer stabil och eftersom att alla operationerna 

maskinellt var identiska antogs att det räckte med att utföra försöken på endast en cell.  

Arbetet resulterade i en djupare förståelse för uppkomsten av avvikelser. Då modellen för 

försöksplanen blev förkastad kunde inga slutsatser dras från denna mer än att bidra till 

rekommendationer vid nya mätningar.   
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Abstract 
 

In a world where quality is becoming increasingly important, industries needs to continuously 

improve product quality. Through statistical methods, organizations can create knowledge 

about products and processes that can be used in improvement work. 

This bachelor thesis was conducted as a case study at a company in the automotive industry. 

Where the purpose was to reduce reprocessing and discarding that occurs during welding 

operations. Eberspächer exhaust technology sweden AB is located in Nyköping and produces 

exhaust gas emission control systems. The product chosen to focus on is called SCR and stands 

for selective catalytic reduction. The work has been carried out by analyzing primary data 

aswell as secondary data with the help of the seven improvement tools. 

Initally, a current situation analysis is carried out where the production flow and the 

manufacturing process is presented briefly. Follwed by a visual analysis from secondary data 

collected by the company. A smaller measurment serie was performed in order to collect 

primary data from the quality outcome aswell as being able to observe the system in operation. 

In order to identify reasons for deviations, a workshop was held. 

Finally, a experimental planning was carried out with the aim of trying to identify factors that 

could have an impact on the positioning of the cona.  The focus was placed on the product SCR 

as this was considered more stable and since all the operations were mechanically identical, it 

was assumed that it was sufficient to carry out the tests on only one cell. 

The project resulted in a deeper understanding of the occurrence of deviations. When the 

model for the experimental plan was rejected, no conclusions could be drawn from this more 

than contributing to recommendations for new measurements.  
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en introduktion till examensarbetet. Inledningsvis beskrivs studiens 

bakgrund och problemformulering. För att sedan övergå i syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Projektet har startat som en del i examensarbetet för högskoleingenjörer i maskinteknik vid 

Karlstads universitet. Eberspächer exhaust technology sweden AB är en del utav Eberspächer 

group GmbH, med huvudkontor i Tyskland.  Eberspächer ETSW AB är beläget i Nyköping och 

producerar idag avgasreningssystem åt bland annat Daimler och Scania.  

Opperation 151 till 154 är svetsande operationer, med produktion dygnet runt. Här sker den 

sista förädlingen utav katalysatorer och partikelfilter innan slutmontage på 

avgasreningssystemet. Vid denna förädlingsprocess förekommer en rad olika 

processavvikelser som ger uppkomst till kassation samt omarbete. 

1.2 Problemformulering 

Vid de berörda operationerna för studien uppkommer en rad processavvikelser, uppgiften är 

att identifiera orsakerna till dessa. Försöka att särskilja faktorer som kan ha inverkan på 

utfallet. Resultatet skall vara kvantifierbart och om möjligt skall förslag på åtgärder 

presenteras. 

1.3 Syfte 

Att för ETSW AB vägnar undersöka möjligheter att minska de skrot och 

omarbetningskostnader som uppstår i Operation 151,152,153 och 154 med hjälp av material, 

maskin eller processförändringar. 

1.4 Avgränsningar 

Detta projekt är avgränsat till Daimlerflödet, produkter till andra kunder analyseras inte. 

Andra avgränsningar har gjorts efter arbetes gång för att smalna av studien och för att anpassa 

den till utsatt tidsram. Detta tas även upp i diskussionen när och varför avgränsningar har 

gjorts.  
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2 Metod 

2.1 kvantitativa och kvalitativa – metoder 

För att angripa detta problem kommer en kombination utav kvalitativa och kvantitativa 

metoder att användas för att få en mer nyanserad helhetsbild då en stor kritik riktas mot 

kvalitativa metoder för att vara icke kvantitativa och för att vara icke upprepningsbara. 

Kvalitativa metoder innebär att man via bl.a. observationer och intervjuer försöker att anskaffa 

sig en bild utav verkligheten. Medans kvalitativa metoder bygger på data som kan kvantifieras 

för att skapa modeller utav verkligheten som kan uppskattas matematiskt eller statistiskt, då 

människor tenderar att sätta större tilltro till siffror vare sig de är mer sanningsenliga eller ej 

(Holme & Solvang 1997).  

 

2.2 Primärdata och sekundärdata 

Som referensinformation till den egna undersökningen används sekundärdata. Det innefattar 

data som har samlats i annat syfte än den som föreligger den aktuella studien. Sekundärdata 

är främst data som samlats in utav företaget men även information som ackumulerats under 

litteraturstudien. Primärdata är information som samlats in och analyserats utav utredaren 

själv och är relevant för studien. Denna data består främst utav observationer, mätningar och 

intervjuer. 

Nackdelar med sekundärdata är att informationen som samlats in ursprungligen inte är 

anpassad till den undersökning som nu genomförs. Den kan även vara föråldrad eller på annat 

sätt inkorrekt. Viktiga aspekter vid insamling utav primärdata är att validitet, objektivitet och 

reliabilitet eftersträvas. Exempelvis ”mäter vi det vi vill mäta? i vilken grad påverkas 

observationer & studien i helhet utav värderingar?” och ”Hur stor tillförlitlighet har de 

mätinstrument vi använder?” (Björklund & Paulsson 2003). 

 

2.3 För & Litteratur-studie 

För att verifiera och utöka den befintliga kunskapen inom ämnet genomfördes en 

litteraturstudie. Här användes sökmotorer så som Karlstads universitetsbibliotek med 

sökorden Maskinteknik, processoptimering, Automation och Svetsteknik m.fl. För att få fram 

relevanta böcker, artiklar och uppsatser. Även databasen Diva (digitala vetenskapliga arkivet) 

användes med liknande sökord som innan för att hitta tidigare arbeten inom området. Utifrån 

litteraturstudien sammanställs en teoretisk referensram som ansågs vara relevant för 

undersökningen (se kapitel 3). 
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2.4 PDCA-cykeln 

För att bena ut denna typen utav problematik har ett upplägg känt som PDCA-cykeln valt att 

användas. PDCA-cykeln blev känd utav W Edwards Deming som under 1950 talet gjorde den 

populär inom kvalitetsområdet. Idén bakom PDCA är mäta och analysera processer för att 

identifiera eventuella avvikelser från kundernas krav. 

Plan. När ett problem uppstår gäller det att fastställa den väsentliga orsaken till problemet. Är 

problemet stort gäller det att bryta ner det till mer hanterbara bitar. Alla besluts som fattas 

skall vara baserade på fakta. 

Do. När en orsak är funnen till problemet är det viktigt att en arbetsgrupp sätts samman för 

att genomföra de föreslagna åtgärderna. Det kan handla om att genomföra mer mätningar och 

tester till fullskalig implementering. 

Check. Utifrån de förändringar som genomförts göra mätningar, för att säkerställa att de givit 

önskad effekt. 

Act: Under denna fas som även ibland kallas för ”anpassnings” gäller det att utifrån de tidigare 

stegen bibehålla den nya, förbättrade nivån. Om inte önskad effekt uppnåtts startar cykeln om 

(Bergman & Klefsjö 2012) 

2.5 Industriell försöksplanering 

Att observera ett system eller en process är en viktig del i lärandeprocessen. Men för att 

verkligen förstå hur system och processer fungerar krävs att man gör mer än bara observerar, 

det kräver att man faktiskt varierar parametrar för att se relationer mellan orsak och verkan. 

Observationer kan leda till teorier och hypoteser om hur system och processer fungerar men 

experiment och tester är det som bevisar om en hypotes är korrekt eller inte (Montgomery 

2013). 

Do

CheckAct

Plan
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Syftet med försöksplanering är att ta fram hur en process kan justeras för att optimera utfallet, 

med ett rimligt antal försök. För att sedan med statistiska metoder ta fram samband och 

samverkanseffekter mellan faktorer i processen (Nationalencyklopedin, försöksplanering).  

2.6 Empiri 

För att få förståelse för processen genomfördes en introduktion på företaget. Denna bestod 

utav en rundvandring i hela fabriken för att se produktionen i sin helhet. Den övergick sedan 

till en mer detaljerad beskrivning av en produktionstekniker över de berörda operationerna i 

studien. Områdesgrupper inom företaget som berördes utav studien introducerades, dessa var 

kvalitet, produktion och process. Detta användes sedan som referenspunkt för att veta vilken 

information som behövdes samla in för att kartlägga och förstå problematiken. 

En stor del utav den information som ansågs relevant för problemet fanns redan tillgänglig 

över processen i form av historisk rådata. För att verifiera den historiska data som fanns över 

problemet genomfördes en mindre mätserie om 4 x 6 timmar. 

2.7 Analys 

För att analysera den data som samlats, sammanställdes och presenterades med olika verktyg 

som enligt översikten i kapitel 3. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 De sju QC verktygen 

De sju QC verktygen kallas ibland även för de sju förbättringsverktygen, är enkla statistiska 

verktyg som sammanställdes i Japan som redskap i kvalitetsarbetet. De sju 

förbättringsverktygen skulle vara enkla att använda eftersom det var viktigt att alla kunde delta 

i arbetet för kvalitetsförbättringar. Anledningen till att det just är sju verktyg härstammar från 

de mytomspunna samurajerna. Där det sägs att de hade sju vapen eller stridsverktyg med sig 

ut i strid (Bergman & Klefsjö 2012). 

3.1.1 Datainsamling 

Insamling utav data eller faktaunderlag är det första steget i de sju QC-verktygen. Det görs med 

hjälp utav tablå där varje ny observation markeras med ett streck. Om det förekommer olika 

varianter eller olika ursprung kan det vara lämpligt att göra markeringar för att separera dessa 

i strecktablån. Om data som är felaktigt eller på något sätt missvisande hjälper inte de mest 

avancerade analysmetoderna därför är det viktigt att den information som förs och används är 

korrekt. Det är alltid viktigt att beskriva var, när och hur data har insamlats så att framtida 

analyser får en tydlig spårbarhet (Bergman & Klefsjö 2012, samt Holme & Solvang 1997). 

3.1.2 Histogram 

Histogrammet används för att se hur en relativt stor grupp objekt fördelar sig över ett intervall. 

Mätområdet delas in delområden även kallat klasser där varje klass representeras utav en 

rektangel i histogrammet. Rektanglarnas area representerar antalet observationer i klassen 

och summan utav alla rektanglar i histogrammet blir då lika med ett. Viktigt att notera är att 

ett histogram beskriver andelar och inte antal. Histogrammet illustrerar på ett relativt bra sätt 

hur mätstorheter varierar och kan relativt enkelt fås ur en strecktablå (Bergman & Klefsjö 

2012). 

3.1.3 Paretodiagram 

Paretodiagrammet som är uppkallat efter den italienska nationalekonomen och statistikern 

Vilfredo Pareto används ofta då det är fler problem som behandlas utav en studie. Då man i 

allmänhet bara löser ett problem i taget. När angreppsordning skall bestämmas är det viktigt 

att angripa det problem som bidrar mest till variationen. På vänsterskalan anges antalet 

defekter och på höger andelen defekter. Ordningen på staplarna är sådan att den stapel som 

har flest antal defekter placeras till vänster, de övriga sorteras in i fallande ordning därefter. 

Linjen representerar det ackumulerade antalet defekter för vardera kolumn när man går från 

vänster till höger. Visserligen finns allt material redan tillgängligt i teckentablån men denna 

visualisering gör det mer överskådligt (Bergman & Klefsjö 2012).  
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3.1.4 Orsak-verkan-diagram 

För att gå vidare med ett kvalitetsproblem krävs att man försöker bena ut orsakerna till 

problemet. Då kommer ett orsak-verkan-diagram även kallat fiskbensdiagram eller 

Ishikawadiagram tillhands. Denna diagramtyp introducerades utav Kaoru Ishikawa 1943 i 

japan. 

 

 Det första steget är att beskriva det observerade problemet. Där efter bryts det ner i mindre 

och mindre delar (fiskben) som ofta brukas delas in i 7 kategorier och går under namnet 7M-

diagram. Dessa brukar beskrivas som management, människa, metod, mätning, maskin, 

material och miljö (Bergman & Klefsjö 2012, samt Montgomery 2013) 

3.1.5 Uppdelning 

Då man arbetar med data från olika källor för att få fram orsaken till variation, kan det vara 

lämpligt att använda sig utav någon typ av uppdelning eller stratifiering. Det innebär att man 

delar upp data från olika källor i delgrupper för att sedan visualisera dessa i ett histogram. Det 

kan ge en bra bild om det till exempel skulle variera i utfallet mellan två tillsynes identiska 

maskiner. 

Uppdelningen kan göras utifrån flera olika grunder: 

• Material 

o Leverantör 

o Lager 

o Tid sedan inköp 

 

• Maskin 

o Typ 

o Ålder 

o Tillverkningsställe 
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• Operatör 

o Erfarenhet 

o Skift 

o Person 

 

• Tid 

o Tid på dagen 

o Säsong 

• Miljö 

o Temperatur 

o Fuktighet 

3.1.6 Sambandsdiagram 

Ibland kan det vara svårt att urskilja något ur uppdelningen då ursprunget till variationen inte 

är kontinuerligt. Det kan då vara mer lämpligt att använda sig utav sambandsdiagram. De 

bygger på att en bakomliggande parameter kan vara tillgrund för den variation som uppstår. 

Kanske kan spridningen av den bakomliggande parametern förklara utfallet utav den 

företeelse man observerar. Det är inte sällan bara en bakomliggande parameter som har 

inverkan på utfallet därför behövs ibland hela serier utav sambandsdiagram genomföras 

(Bergman & Klefsjö 2012).  

3.2 Försöksplanering 

3.2.1 Riktlinjer vid utformning av en försöksplanering 

1. Erkännande av & identifiering av problemet: Att ta fram en allmänt godkänd 

problemformulering. Det är därför viktigt att inkludera alla berörda instanser så som 

konstruktion, kvalitet, produktion och ledning m.fl. Det kan även i denna fas vara 

lämpligt att ta fram en lista med problem eller frågor som ska besvaras utav 

undersökningen. 

2. Val utav svarsvariabel: Försöksplaneraren bör vara säker på att den information som 

fås från svarsvariabeln är relevant för den frågeställning som föreligger studien.  

Vanligtvis väljs svarsvariabeln till den avvikelse som vill studeras. Det är även viktigt 

att vid denna fas resonera kring hur svarsvariabeln skall mätas, vilket mätsystem som 

skall användas och hur dessa kalibreras och underhålls under testen. Mätsystemets 

kapacitet är också avgörande för hur vida den tilltänkta effekten utav försöken går att 

detektera.  

3. Val av faktorer, nivåer och omfång: Vid funderingar kring val av faktorer används ofta 

liknande metodik som den som presenterades i kapitel 3.1.4. Man brukar dock göra en 

indelning utav faktorerna i kontrollerbara, okontrollerbara och störfaktorer. Därefter 

görs en bedömning av hur många faktorer som skall varieras vilket kallas för omfång. 

Nivåer avser det värdet vilket faktorerna i försöken skall ha. Det vanligaste är två nivåer 

vilket innebär att man testar ett högt respektive lågt värde. Detta illustreras ofta i 

försöksplanen med + eller -. 
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4. Val av utformning för försöken: Om tidigare steg är korrekt genomförda blir denna fas 

relativt enkel. Val av utformning består främst utav övervägande av provstorlek, val av 

testordning och huruvida slumpmässig variation skall hanteras. 

5. Utförande av försöken: När testen genomförs är det utav yttersta vikt att övervaka 

processen för att säkerställa att de går så som det är planerat i försöksplanen. Om något 

skulle gå fel vid detta steg skulle konsekvenserna bli förödande för validiteten av testet. 

Det kan vara bra att genomföra en eller flera pilottest för att se att allt fungerar som 

förväntat. 

6. Statisk analys av data: Statistiska metoder bör användas vid analys av data för att 

säkerställa att resultatet och slutsatser är objektiva. 

7. Slutsatser och rekommendationer: När väl data har analyserats måste utföraren av 

testen dra praktiska slutsatser om resultatet och rekommendera lämpliga 

tillvägagångssätt för fortsatt arbete. Grafiska metoder är ofta värdefulla när resultat 

skall presenteras för andra. Det är viktigt att komma ihåg att försöken är en viktig del i 

den lärande processen och att statiska metoder inte kan bevisa att en faktor har en 

specifik effekt. De bidrar endast med riktlinjer för valideten och tillförlitligheten av 

resultatet. Statiska tekniker tillsammans med bra ingenjörskap, god processkännedom 

och sunt förnuft leder ofta till sunda slutsatser (Montgomery 2013). 

3.2.2 Beräkning 

Nummer Benämning Ekvation Källa 

1 Pythagoras sats 𝑎2 +  𝑏2 =  𝑐2 Ekbom m.fl. (2003) 

2 Effekt skattning 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 =  ∑ ± 𝑦𝑖(𝑛 2)⁄𝑛
𝑖=1  

Bergman & Klefsjö 

(2012) 

3 Spridning 𝑆 = √∑ (𝑦𝑖 − ȳ)2𝑛 − 1𝑛
𝑖=1  

Bergman & Klefsjö 

(2012) 
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4 Empiri och resultat 

4.1 Nulägesanalys 

Det berörda avsnittet i företaget för denna studie kallas för Catalyst. Här tillverkas 3 typer utav 

detaljer DOC, DPF, SCR. Detta är olika typer utav filter med olika egenskaper, DOC står för 

Diesel Oxidation Catalysts och är en katalysator. DPF är ett partikelfilter och står för Diesel 

Particulate Filters. Det sista är Selective Catalytic Reduction och förkortas till SCR. Det som 

sker vid denna lina är att dessa filter, som produceras externt, isoleras och kläs med plåt för 

att sedan kunna monteras till färdiga avgasreningssystem. Dessa tre produkter produceras 

sedan i olika varianter (Tabell 1). 

Tabell 1. Produktvarianter i Damler flödet med högvolym för avdelningen Catalyst. 

 TYP Artikelnummer Variant Version 

H
Ö

G
 V

o
ly

m
 

DOC & DPF Lower xxxx xxxx 011A Mark 4 Wave 2 

DOC & DPF Upper xxxx xxxx 012A Mark 4 Wave 2 

SCR xxxx xxxx 000A Mark 4 Wave 2 

    

DOC & DPF Lower xxxx xxxx 009A Mark 5 Wave 2 

DOC & DPF Upper xxxx xxxx 010A Mark 5 Wave 2 

SCR xxxx xxxx 001A Mark 5 Wave 2 

 

Det finns även fler produktvarianter än vad som visas i tabell 1, men dessa produceras i lägre 

volymer och mindre serier och är ofta reservdelar till tidigare generationer. Det som skiljer 

varianterna åt är uppbyggnaden utav filtren och deras beståndsdelar, de yttre dimensionerna 

är desamma för alla varianter och versioner. Hädanefter kommer fokus att läggas på de detaljer 

som klassas som högvolym. 

4.1.1 Fabrikslayout & flöde 

För att förstå hur tillverkningen går till och hur flödet ser ut för processen presenteras en kort 

beskrivning utav fabrikslayouten och dess ingående operationer (figur 1). Produktionssystemet 

är uppbyggt enligt linje karakteristika med ett taktat flöde, korta ställtider och dynamiskt 

körschema för en flexiblare och variantrikare produktion. Rödmarkerat i figur 1 ser vi de 

operationer som ligger till grund för denna studie. 
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Figur 1. Fabrikslayout med ingående flöde för Daimlerprodukter på avdelningen Catalyst.  

Operation 110 rullformning: Det första steget i operationskedjan kallas för rullformning, hit 

kommer färdigklippta plåt ark från en underleverantör för att formas till en cylindrisk geometri 

i en serie valsar. 

Operation 120-121 lasersvetsning: Hit förs sedan de cylindriska tuberna för att sammanfoga 

ändarna och stänga tvärsnittet med hjälp utav lasersvetsning. 

Operation 125 glödgning: För att minska risken för sprickbildning i svetsen vid senare 

bearbetning mjukglödgas start och stoppunkterna. Detta medför att stålet blir mjukt, segare 

samt mindre sprött. 

Operation 130-131 stuffing: Dessa operationer är helautomatiska och är uppbyggda som celler 

med flera olika uppgifter. Övergripande vad som sker är att filtren kläs i isolering även kallat 

”mattor” och trycks in i den cylindriska tuben. Därav namnet ”stuffing”. 

Operation 140 ändformning: Även denna operation är helautomatisk och består av en linje 

utav stationer där kanterna på tuben valsas ner och viks i olika omgångar för att slutligen bli 

en 90 graders vikt kant. 

Operation 145 sortering: Fram tills denna operation har produkterna färdats i samma flöde, 

nu sker en sortering utav en hanteringsrobot där produkterna DOC & DPF går vidare till 

operation 152,154. Respektive SCR som förs till operationerna 151,153. 

Operation 151-154 konsvets: Dessa operationer är i princip maskinellt identiska. Det är fyra 

celler som har som uppgift att svetsa fast konor på den tidigare fasade kanten. Varje cell består 

utav tre robotarmar som är fästa i taket på cellen. Robotarmarna är av typen artikulerad 6-

axlig och tillverkade utav Yaskawa Motoman. På robotarmarna sitter svetspistoler monterade 

med tillhörande matarverk från Sks welding. Fixturerna i sin tur där detaljerna spänns upp är 

tillverkade utav TM design & installation och styrs pneumatiskt. Styrsystemet för hela cellen 

är baserat på PLC (figur 2).  
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Figur 2. Operation 153 på avdelningen Catalyst. 

Operationerna 151 och 153 svetsar fast konor på ändarna utav SCR produkten. På högersida i 

figur 2 svetsas två konor ihop på tuben i ett rörligt montage för att korrigera eventuella 

avvikelser i vinkelrätheten hos produkten. 

 

Figur 3. Varianter av konor A-C i den ordning de monteras från höger till vänster i figur 2. 

Vid operationerna 152 och 154 svetsas konorna på DOC och DPF samtidigt. DOC har två konor 

en på vardera sida. DPF har bara en kona. Totalt svetsar varje cell 3 konor samtidigt. 

Operation 161-163 läcktest: När konorna är svetsade på SCR produkten förs de automatiskt 

ner på ett rullband bakom cellen, detta bandet är taktat så att när produkten väl når fram till 

läcktestet så har det hunnit svalna av så att inte gummitätningarna smälter. Läcktestet bygger 

på att luft pumpas in i SCR produkten samtidigt som alla öppningar är tilltäppta, för att sedan 

kunna bibehålla ett visst tryck över en given tid. Detta för att identifiera eventuella läckage vid 

svetsförbanden. 

A A B C 
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Operation 170 svetsning av bussning: Hit förs DOC och DPF på rullband efter att konorna har 

svetsats fast i föregående operation. Vid denna station svetsas nu en bussning fast på hälften 

utav alla DOC produkter. Denna produkt kommer hädan efter benämnas som ”Lower” och de 

DOC’ar utan bussning benämns som ”Upper”. 

Operation 175 montering: DOC och DPF monteras vid denna station ihop till en enhet, detta 

med hjälp utav en bandklamma som sammanfogar de tidigare svetsade konorna och gör dem 

till en lufttät enhet. Tätheteten testas sedan vid ett läcktest liknande det vid operationerna 161 

och 163. 

Operation EOL (End of line): Här sammanstrålar alla produkter igen för en slutpaketering och 

rapportering i produktionssystemet innan de förs vidare till mellanlager i väntan på att 

transporteras vidare till respektive line för slutmontage.  

4.1.2 Historik över problemen 

Vid operationerna 151-154 uppkommer det svetsrelaterade kvalitetsbrister, företaget har 

kontinuerligt samlat in data över dessa som kommer att användas som grund för denna 

studien (figur 2). 

 

Figur 4. Histogram över kvalitetsavvikelser som justerats under januari 2019. 

Den enskilt största posten som rapporterats är position av svets, följt utav porer i svets. 

Defekten spricka i lasersvets uppkommer i en tidigare operation än de som granskas i denna 

studie och kommer därmed inte att behandlas. 

Felfördelningen över operationerna (figur 4) visar ursprunget på rapporterade felavikelser. 
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Figur 5. Felfördelning över operationer i januari 2019. 

Operationerna är numrerade och bokstaven efter markerar vilken slutkunden är. S står för 

Scania och D för Daimler. Eftersom att arbetet är avgränsat till Daimlerflödet kommer 

detaljerna till Scania att lämnas utanför denna studie. 

4.1.3 Stratifiering 

Informationen kommer från olika källor och därför kommer data delas upp efter operation och 

produkt. Detta för att få en tydligare bild om det skiljer sig något mellan operationerna.  
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Den vanligaste felet genomgående för alla operationer som har rapporterats är position av 

svets. Förutom för operation 154 DPF där porer är den enskilt största posten, följt av position 

av svets. Notera dock att antalet felproducerade produkter är lägre för operation 154. 

4.1.4 Verifierande av historisk data 

För att få bättre förståelse över problemet genomfördes en egen mätserie om 4 x 6 timmar 

utspritt över flera veckor. Denna data samlades i en form utav sträcktablå men istället för att 

kategorisera utifrån den rubriceringen som tidigare använts utav företaget valdes istället att 

notera antal producerade enheter och kvalitets utfall om enheten var godkänd eller ej. Defekter 

registrerades individuellt med en kommentar från utredaren för att kunna observera och bilda 

sig en egen uppfattning om problematiken. En uppdelning gjordes över varje operation för att 

säkerställa spårbarheten samt markering för vilken produktyp som tillverkades (bilaga A).     

Tabell 2. Sammanfattning av Bilaga A Kvalitetsutfall under utförd mätning. 

Operation Antal tillverkade Antal defekter Procent defekter 

151 SCR 237 11 5% 

152 DOC & DPF 204 40 20% 

153 SCR 217 13 6% 

154 DOC & DPF 196 16 8% 

 

DOC & DPF har haft fler antal fel noterade än SCR, Fördelningen över felen ligger på mellan 

5-10 % procent för varje operation vid vardera mätning. Operation 152 har 20 procent defekter 

enligt tabell 2. Denna topp beror på ett maskinellt fel som uppstod under en av mätningarna. 

Sammanfattning av observationerna som gjordes under mätningarna är att storleken utav 

defekterna är relativt små och uppstår på spritt skilda platser. Det fanns vissa fall där smältan 

inte fått med sig kanten ordentligt på konan (Bilaga A).  
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4.1.5 Orsak-verkan-diagram 

En grupp människor från olika tekniska bakgrunder sattes samman för att delta i en workshop 

för att diskutera problemet som rubricerats som position utav svets. Gruppen bestod utav, 

utredaren, produktionstekniker, kvalitetstekniker och produktionsledare. Utredaren höll i 

workshopen och introducerade ämnen utifrån 7M-metoden. Resultatet blev det 

fiskbensdiagram som visas i figur 6. 

 

Figur 7. Orsak-verkan-diagram från workshop om position av svets. 

• Maskin: Svetsparametrar diskuteras men överlag är alla överens om att dessa ej har 

påverkan på positionen av svetsen. Robotstyrningen är i hög grad aktuell, men att det 

redan finns ett system i bruk för hantering samt positionering av robotarna och att 

justeringar sker vid akuta avvikelser. Underhåll är något av en känslig fråga, här går 

åsikterna isär om underhållet är tillräckligt eller inte. 

• Material: Det lyfts en hypotes om att det skulle finnas variation av storleken på konorna 

där vissa föll utanför angivna toleransgränser. Det hade även förekommit vid tidigare 

tillfällen att konorna haft en oljehinna kvar vilket resulterat till en försämrad kvalitet. 

• Metod: här diskuteras kring parametrar av processen som går att kontrollera. Bland 

annat bockningsradier, längdmått och till viss del diametern då den beror på ett flertal 

andra parametrar. 

• Mätning: Alla i gruppen var överens om att mätnoggrannheten var god över 

produkterna. Kalibrering av mätutrustning skedde enligt plan med externt företag.  

• Miljö: Parametrar som fukt och temperatur nämndes under denna punkt men 

avfärdades relativt snabbt då detta övervakas och produktionen sker i sluten miljö med 

central klimatstyrning. 

• Människa: Diskussion kring arbetsmoral och operatörers kunskapsnivå om processen. 

Det fanns en allmän uppfattning om att kunnande hade inverkan på resultatet. 

• Management: Finansiering och resurser ansågs inte vara en begränsande faktor i detta 

fall. 
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4.2 Mätningar och kontroller 

Utifrån den information som samlades i workshopen genomfördes en serie mätningar och 

kontroller för att verifiera om det som framkom var relevant. 

4.2.1 Position i fixtur 

En uppmätning av produkten SCR Mk5 wave 2 genomfördes uppspänd i fixturen i operation 

153 för att se hur positionen på konan varierade. Två försök genomfördes (bilaga B). 

Mätningarna genomfördes för hand med skjutmått. Åtta positioner mättes ut på tuben med 

position ett i linje med DMC koden, resterande placerades löpande medurs med 45 graders 

förskjutning. Därefter mättes samma tuber upp igen med DMC koden ner. 

Det diffar i snitt 2 mm mellan det högsta och lägsta värdet på vardera sida. Vid vändning av 

DMC kod noteras en förändring av värdena vid vardera position på ca ± 0.5 mm. Felkällor som 

kan ha inverkat utöver den mänskliga faktorn var ett tryckfall i pneumatiken som antas bero 

på mindre läckage. 

4.2.2 Storlek på konor 

20 konor mättes upp under två olika dagar och ur två olika batcher, 10 konor ifrån varje batch. 

Mätningarna genomfördes i mätlabb och presenterades i programvaran polyworks 3D från 

företaget Innovmetric (Bilaga C). Toleranserna hämtas från produktritningar från Daimler. 

Tabell 3. Sammanställning av diametermått på kona C från figur 3 för SCR i stigande ordning. 

 

I Tabell 3 ser vi att majoriteten utav detaljerna faller 

utanför toleransvidden där det nominella värdet är 

243,5 mm och toleransen för detaljen är ± 0,4 mm. 

Den största avvikelsen är på 4 tiondelars millimeter 

från den övre toleransgränsen. Piece motsvarar det 

nummer som anges i mätrapporten (Bilaga C) 

 

 

 

 

 

Piece Mätvärde  
25_2 243,75 

In
o

m
 t

o
le

ra
n

s 

25_3 243,76 

25_5 243,77 

24_2 243,84 

24_1 243,88 

25_1 243,88 

25_4 243,89 

24_10 243,97 
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24_3 244 

24_6 244 

25_9 244 

24_8 244,05 

24_4 244,06 

24_7 244,07 

24_9 244,1 

25_7 244,12 

25_10 244,15 

24_5 244,16 

25_8 244,25 

25_6 244,29 
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4.2.3 Visuellkontroll 

En visuell inspektion gjordes av utredaren 

vid flera utav mätningarna utförda i 

produktion. Vid tidigare problematik med 

olja på detaljer hade det observerats en 

beläggning på materialet efter svetsning 

(figur 8).  

Utredaren fann inga tecken på liknande 

avvikelser under studien. 

 

4.3 Försöksplanering 

För att hitta rotorsaken till problemet kring positionen av svets genomfördes en 

försöksplanering. För att identifiera de faktorer som tros kunna ha inverkan på 

positioneringen. En sammanfattning av parametrar gjordes med utgångspunkt ur den 

information som samlades in i workshopen (figur 9). indelning av parametrar gjordes i 

kontrollerbara, okontrollerbara och störfaktorer. Där storlek på kona samt läge på DMC kod 

valdes att gå vidare med. Nivån för försöken sattes till två, antal faktorer till två samt omfånget 

för vilket faktorerna skulle variera skulle vara inom toleransgränserna. Detta resulterade i en 

22 försöksplanering. 

  

Figur 8. Smutsig kona. 

Figur 9. Fiskbensdiagram över påverkande parametrar. 
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Beslut fattades att genomföra en serie test på produkten SCR mk5 wave 2. Med fokus på högra 

sidan eftersom kona C redan fanns uppmätt. (Figur 2) 

Tabell 4. Försöksmatris 

Försöksmatris i tabell 4 där parameter A är 

storlek på kona. Här används det mätresultat 

från tabell 3 för att identifiera vilka konor som 

skulle testas. Dessa är markerade med gult i 

tabell 3. Position av DMC kod innebär att tuben 

placeras i fixturen med antingen DMC kod upp 

eller ner. Försöken valdes att genomföras 2 

gånger vilket resulterade i 8 försök totalt. 

 

Tabell 5. Sammanfattning av mätresultat för svarsparameter. 

Som svarsparameter valdes förskjutning av 

kona i förhållande till kroppen på tuben. 

Mätningarna genomfördes i programmet 

Polyworks 3D där en centrumlinje för kroppen 

mäts ut i förhållande till centrumlinjen för 

konan. Resultatet sammanfattas i tabell 5 med 

förskjutning i x respektive y led (Bilaga D). Den 

största förskjutningen beräknas m.h.a. 

Pythagoras sats (ekvation 1). 

Tabell 6 illustrerar den fullständiga försöksplaneringen med resultat från de båda 

omgångarna, Medelvärdet av försöken samt spridningen. 

Tabell 6. Försöksmatris med 22 faktorförsök & två genomförande. 

 FAKTOR     

FÖRSÖK NR A B AB 

Resultat 

1 

Resultat 

2 Medel (y) Spridning (s) 

1 -1 -1 1 0,771 0,635 0,703 0,096 

2 1 -1 -1 0,336 0,519 0,427 0,129 

3 -1 1 -1 0,474 0,465 0,470 0,006 

4 1 1 1 0,506 0,633 0,569 0,089 

Summa effekter Y -0,088 -0,046 0,188   ȳ = 0,542 š = 0,08 
Summa effekter S 0,058 -0,065 0,025  

 

Försök Kona A B 

1 25_5 liten kona upp 

2 24_9 stor kona upp 

3 24_2 liten kona ner 

4 24_5 stor kona ner 

5 24_1 liten kona upp 

6 25_10 stor kona upp 

7 25_1 liten kona ner 

8 25_7 stor kona ner 

Försök X Y Förskjutning 

1 -0,04 -0,77 0,771 

2 0,13 -0,31 0,336 

3 -0,35 0,32 0,474 

4 -0,16 0,48 0,506 

5 0,08 -0,63 0,635 

6 0,17 -0,49 0,519 

7 -0,22 0,41 0,465 

8 0,06 0,63 0,633 
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Standardavvikelserna för vartdera delförsöket har beräknats med ekvation 3. De skattade 

effekterna har beräknats enligt ekvation 2. Beräkning av 3σ-gränser härleds från ekvation 3. 

Utifrån normalfördelningen för y syns att faktor AB är aktiv. För s anses faktor B vara aktiv 

(bilaga F).  ∑ (𝑦𝑖 − ȳ)2𝑛𝑖=1 = 0,0021 →  √0,00218−1  → 3𝜎 =  ± 0,164 

Modell förslaget för blir således vis: ŷ, ŝ = ȳ, ś + påverkande effekt2     
Tabell 7.  Modell för y 

FÖRSÖK NR 
A B AB Modellvärde ŷ Verkligt resultat Skillnad 

1 -1 -1 1 0,542 + (0,188/2) 0,636 0,703 0,067 

2 1 -1 -1 0,542 - (0,188/2) 0,448 0,427 -0,021 

3 -1 1 -1 0,542 - (0,188/2) 0,448 0,470 0,022 

4 1 1 1 0,542 + (0,188/2) 0,636 0,569 -0,067 

  

Tabell 8. Modell för s 

FÖRSÖK NR 
A B AB Modellvärde ŝ Verkligt resultat Skillnad 

1 -1 -1 1 0,08 + (-0,065/2) 0,07675 0,096 -0,019 

2 1 -1 -1 0,08 - (-0,065/2) 0,08325 0,129 -0,046 

3 -1 1 -1 0,08 - (-0,065/2) 0,08325 0,006 0,077 

4 1 1 1 0,08 + (-0,065/2) 0,07675 0,089 -0,012 

 

Tabell 7 och 8 redovisar beräkningar utav teoretiskt resultat (ŷ,ŝ), verkligt resultat vilket 

motsvarar medelvärdena för resultatet (y) och spridningen (s). Skillnaden är differensen 

mellan teoretiskt och verkligt resultat. Residual plot finns redovisat i bilaga D.  
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5 Diskussion 

Målet med denna rapport var att se ifall det fanns möjlighet att minska den kassation och 

omarbetning som uppstod vid svetsande operationer. Ett önskemål från företagets sida var att 

försöka särskilja parametrar och faktorer som kunde ha en påverkande effekt på 

produktkvaliteten och att presentera ett resultat som var kvantifierbart. För att genomföra 

detta krävdes det att kunna identifiera de största orsakerna till variationer i flödet. Den 

metodik som anammades för denna typ av problem kallas för PDCA – cykeln där man jobbar 

mycket med grafisk presentation av data. Det första som gjordes var en så kallad nulägesanalys 

för att etablera en utgångspunkt i arbetet. En kort introduktion till hela produktionslinan för 

dessa artiklar presenterades. Motiveringen till att involvera flera operationer än de som låg i 

fokus för studien var för att det i detta skede inte gick att utesluta att orsaken till de problem 

som skedde vid operation 151 till 154 berodde på avvikelser vid tidigare operationer. 

Med hjälp utav de sju QC-verktygen analyserades större delen utav den statistik som förts utav 

företaget kring dessa operationer. Det första som noterades var att det fel som rapporterats 

mest frekvent var position av svets som svarade för 60 % av alla redovisade avvikelser. Detta 

motiverade att detta var något som behövdes undersöka vidare. Ett aktivt val gjordes att 

avgränsa till att enbart fokusera på omarbeten då detta ansågs vara mer utav en dold kostnad. 

Ombearbetningen sköttes på produktionsnivå medan kassationen togs till högre instanser där 

uppföljningar och monitorering av nivåer skedde dagligen. På så sätt har dessa problem ”flugit 

under radarn”. 

Vid stratifiering utav sekundärdata visade sig ett par intressanta fenomen. Det framgår att 

operation 151 och 152 har fler defekter rapporterade än 153 och 154 fast de är identiska 

maskiner. Först troddes detta bero på felrapportering i sträcktablån p.g.a. osäkerheter i 

spårbarheten. Men vid egna mätningar observerades att 151 och 152 producerar ca 15-20 % 

mer än 153 och 154 utav den enkla anledningen att transportavståndet är kortare till dessa 

operationer i kombination med att de inte har en beläggning på 100 %. 
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6 Slutsats 

Syftet med detta projekt var att identifiera orsakerna till omarbeten och kassation. Utifrån de 

mätningar som genomförts kan det konstateras att det finns en variation i kvalitetsutfallet. Om 

något inte så stort som först antogs. Det skulle behövas göra ändringar i den sträcktablå där 

rubriceringen position av svets ingår. Då inga av de försök som genomförts har visat i någon 

större utsträckning, att detta fenomen är så vanligt som har rapporterats. Vad det gäller 

resultatdelen så har alla försök som utförts varit kvantifierbara vilket kan ligga tillgrund för 

beslut som rör dessa operationer. 

6.1 Vidare arbete 

Utifrån den försöksplanering som genomfördes, visade det sig att modellen som använts var 

förkastlig vilket medförde att inga slutsatser från dessa försöken kunde dras. Här finns 

möjligheter att genomföra ett större faktorförsök även kallat screening. Med utgångspunkt i 

några av de parametrar som identifierats i denna rapport. 
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Bilaga A. Kvalitetsutfall vid genomförd mätning. 
 

OP 151 SCR 

Datum Produkt START TID SLUT TID Tillverkade artiklar Antal defekter 

2019-02-21 MK5 08:40 14:10 58 3 

2019-02-22 MK4 09:10 14:00 65 3 

2019-03-11 MK5 09:10 14:10 58 1 

2019-03-12 MK5 09:10 14:15 56 4 

 

Kommentar 

2019-02-21 Start och stop fel (1) 

2019-02-21 Spricka i laser svets(1) 

2019-02-21 Tub med porer i svetsen svets ett(1) 

2019-02-22 Kallsvets/bindningsfel på svets tre (2) 

2019-02-22 Spricka lasersvets (1) 

2019-03-11 Svets missat kant på kona vid svetsförband två (1) 

2019-03-12 Ofullständigt svetsförband på svets två (4) 

 

 

OP 152 DOC & DPF 

Datum Produkt START TID SLUT TID Tillverkade artiklar Antal defekter 

2019-02-21 MK4 08:40 14:10 43 4 

2019-02-22 MK4 09:10 14:00 56 12 

2019-03-11 MK5 09:10 14:10 60 21 

2019-03-12 MK5 09:10 14:15 45 3 

 

Kommentar 

2019-02-21 Position på svets(1 DOC) 

2019-02-21 Tub med porer i svetsen (3 DOC) 
2019-02-22 Övre svets missat kant på konan (3 DOC) 

2019-02-22 Missat kant på konan liten defekt övresvets (1 DOC) 

2019-02-22 Större hål bränt på övresvetsen (3 DOC) 

2019-02-22 Större hål bränt på Undresvets samt porer (1 DOC) 

2019-02-22 Katetavviklse/Bredd på svets (1 DOC) 

2019-02-22 Antydan till förskjutning av kona + litet hål övresvets (1 DOC) 

2019-02-22 Längre sträcka med bindfel/kallsvets, position? (2 DOC) 

2019-03-11 fel position på övresvets? (20 DOC & 3 DPF) 

2019-03-11 Genombränd svets övresvets (1 DOC)  

2019-03-12 Undresvets Genombränd (3 DOC) 
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OP 153 SCR 

Datum Produkt START TID SLUT TID Tillverkade artiklar Antal defekter 

2019-02-21 MK5 08:40 14:10 54 4 

2019-02-22 MK4 09:10 14:00 72 9 

2019-03-11 MK5 09:10 14:10 38 0 

2019-03-12 MK5 09:10 14:15 53 0 

 

Kommentar 

2019-02-21 Tub med porer i svetsen (4) 

2019-02-22 Missad kant svets ett (2) 

2019-02-22 Större svetsfel: missad svets mot kona ett (1) 

2019-02-22 Bindningsfel/kallsvets svetsförband tre (1) 

2019-02-22 Porer i svetsförband två (1) 

2019-02-22 Miss/grop i svetsförband (1) 

2019-02-22 Snedmonterad kona tre (2) 
2019-02-22 Punktdefekt svetsförband 2 (1) 

 

 

OP 154 DOC & DPF 

Datum Produkt START TID SLUT TID Tillverkade artiklar Antal defekter 

2019-02-21 MK4 08:40 14:10 63 2 

2019-02-22 MK4 09:10 14:00 48 5 

2019-03-11 MK5 09:10 14:10 45 7 

2019-03-12 MK5 09:10 14:15 40 2 

 

Kommentar 

2019-02-21 Bristande kvalite på svets bitvis(1 DOC & DPF) 

2019-02-21 Större punkt defekt på svets (1 DPF) 

2019-02-22 Mindre hål/missad kant på övresvets (1 DOC) 

2019-02-22 Svetfel vid start & stopp (1 DPF) 

2019-02-22 Katetavikelse/bredd på svetsförband (1 DPF) 

2019-02-22 Missad kant på kona ca 1 cm (1 DPF) 

2019-02-22 Grop/missad svets vid start & stopp (1 DPF) 

2019-03-11 Missat kant på övrekona liten svetsdefekt 1 (DOC & DPF) 
2019-03-11 Genombränna svets över & under (1 DOC) 

2019-03-11 Position svets över & under (3 DOC) 

2019-03-11 Position övre svets? (2 DOC) 

2019-03-12 Undresvets genombränd (1 DOC) 

2019-03-12 Undresvets mindre punktdefekt (1 DOC) 
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Bilaga B. Uppmätning av fixtur. 
 

  DMC KOD UPP  

 Höger Vänster  Höger Vänster 

1 5,66 4,38  5,47 4,15 

2 4,62 4,69  4,67 4,25 

3 4,61 4,16  4,56 3,94 

4 3,13 3,84  2,9 3,84 

5 2,57 3,48  2,31 3,41 

6 2,68 3,62  2,75 3,08 

7 3,67 3,85  3,63 4,18 

8 4,58 4,06  4,2 3,89 

Min 2,57 3,48  2,31 3,08 

Max 5,66 4,69  5,47 4,25 

 

 

  DMC KOD NER  

 Höger Vänster  Höger Vänster 

1 5 3,89  4,9 4,14 

2 4,75 4,6  4,96 4,51 

3 4,1 4,54  4,32 4,55 

4 4,13 4,22  3,73 4,3 

5 3 3,99  3,34 3,8 

6 3,67 3,53  2,8 3,4 

7 4 3,71  4,11 3,47 

8 4,13 3,56  4,11 3,77 

Min 3 3,53  2,8 3,4 

Max 5 4,6  4,96 4,55 
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Bilaga C. Mätningsrapporter för kona från Polyworks 3D. 
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Bilaga D. Mätningsrapporter för position av kona från Polyworks 3D. 
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Bilaga B. Uppmätning av fixtur. 

 

 
S-plott   

FAKTOR Effekt N % 

B -0,065 25% 

AB 0,025 50% 

A 0,058 75% 
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Y-plott   

 FAKTOR Effekt N % 

A -0,088 25% 

B -0,046 50% 

AB 0,188 75% 
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