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Sammanfattning 
 

”Statistical Process Control” har för syfte att genom av statistiska metoder, mäta och 

analysera variation för att upptäcka särskilda orsaker till variation i processen och sedan 

genom eliminering av de orsakerna, förbättra processens kapabilitet. 

Inom SPC finns några begrepp som kräver lite förståelse, till exempel olika typer av 

variation, skapandet av styrdiagram och tolkning av detsamma för att hitta särskilda 

variationer. Till författarens kännedom finns idag inget spel som på ett enkelt och konkret sätt 

underlättar förståelse av dessa teorier. 

Inom område ”Lean Produktion” finns ett spel (”Lean-spelet”) som har för syfte att förklara 

begreppet slöseri, olika typer av slöseri i produktionsprocessen och hur man kan förbättra 

produktionen genom eliminering av de olika slöserierna inom produktionsprocessen. Syftet 

med detta examensarbete är att se på möjligheterna till ett liknande spel för SPC. 

Utgångspunkten för skapande av sådant spel var design av en monteringsprocess som 

färdiggör en produkt (i detta fall en traktor). Montering av traktorn sker på fyra stationer där 

de första tre stationer (Förmontering, Monteringslina A och Monteringslina B) monterar 

några partier av traktorn och en slutmontering som monterar ihop bakvagn och framvagn. 

Efter slutmonteringen finns en kvalitetskontroll som har för uppgift att kontrollera om det 

finns defekta delar på den färdiga traktorn och samtidigt en station för processtyrning. Här 

mäts avståndet mellan traktorns skopor och värde av mättningen förs in i en lista. För varje 

station finns det några anvisningar som med hjälp av bilder och ord försöker att förklara hur 

monteringen sker vid varje station och vilken uppgift varje station har. De bilder och 

anvisningar för montering av traktorn har designats och ritats med hjälp av datorprogrammet 

Pro-Engineering. 

Spelet genomförs sedan i form av en tävling mellan två eller fler lag. Det finns en spelledare 

som ser över tävlingen, tar tid för spelet och ger poäng för olika moment. Poängsystemet är 

sådant att efter avslutad spelomgång plottar vardera lag ett  och MR diagram – ju mindre 

variation, ju mer poäng erhålls. Det lag som monterar många traktorer med mindre antal 

defekta och utan särskilda variationer; det vill säga att monteringsprocessen är under kontroll; 

blir vinnare. 

Spelet sattes på prov för första gången mellan två lag under en lektion i statistisk process 

styrning och resulterade i att studenter med hjälp av spelet fick prova på en praktisk övning i 

av variation, skapande och tolkning av styrdiagrm.    
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Abstract 
 

Statistical Process Control has the aim that through the statistical methods, measure and 

analyze variation and identify special causes of variation in processes and then through the 

elimination of the causes, improve process capability. Within the SPC there are some theories 

that may be difficult to comprehend such as the meaning of variation, different types of 

variation, illustration and interpretation of control charts to find specific variations but there 

is no game to facilitate understanding of these theories in a concrete manner. 

 

For the “Lean Production” there is a game (lean game) which has the aim to explain the 

c

s process. 

 

The starting point for creating such a game was designing an assembly process that yield a 

product (tractor). Assembly of the tractor is done in four stations that the first three stations 

(Förmonteringen, MonteringslinaA and MonteringslinaB) assemble some parts of the tractor 

(Lastarm and grävarm in Förmonteringen, framvagn in MonteringslinaA, bakvagn in 

MonteringslinaB, assembly of bakvagn and framvagn in Slutmonteringen

s bucket. For each station, there are some instructions that 

with the use of pictures and words trying to explain how the assembly is done at each station 

and what role each station has. The pictures and instructions for the assembly of the tractor 

were designed with one computer-aided program- Pro Engineering. 

 

The game is implemented in the form of a competition between two or more teams. There is 

one team-manager who checks the whole competition, taking the time for the game and 

distinguishes which team is the winner. Scoring is such that after finishing the game the 

“process control” station of each team plots one  and MR for the measurements of the 

distance between the buckets and finally interpret the control chart to find if there is specific 

variation on the assembly process. The team that assembles many tractors with less number 

of defects and without specific variation; namely the assembly process is under control” will 

be winner. 

 

The game was tested for the first time during the lesson “statistical Process Control” and 

resulted in that students with using the game understood the meaning of the variation and the 

way for illustrating and interpretation of control chart in a practical manner.    
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1 Inledning 
 

1.1 Problemdiskussion och syfte 
 

För att förstå innebörden av lean produktion och slöseri, typer av slöseri inom produktion, 

sättet för identifiering och eliminering av slöseri med syfte att uppnå förbättringar inom 

produktion skapades ett spel som kallas lean-spel. Men det finns inte sådant hjälpmedel eller 

spel för att underlätta förstående av SPC, variation, typer av variation, hur man kan urskilja 

variation och källorna till variation i en process, hur man kan styra en styrdiagram och hur 

man kan identifiera olika typer av variation på mönstret av en styrdiagram.  

Så detta projekt har för syfte att skapa sådant spel. Tillvägagångssättet i detta projekt var att 

designa en monteringsprocess som leder till en färdig produkt(traktorn) men det 

färdigprodukten först ska kvalitetsgranskas med hänsyn till att inte vara defekta och sedan det 

ska granskas om det placeras inom de specifikationsgränserna som definieras för 

monteringen så att processen blir utan särskilda variationer och på sådant sätt under  kontroll. 

 

1.2 Disposition 
 

 

Figure1: Genomgång av olika delar på rapporten. 
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2 Metod 

2.1 Typer av undersökningar 
 

Det finns två typer undersökningar; kvantitativ och kvalitativ och syfte och 

problemställningen avgör vilken typ som ska användas. En kvantitativ undersökning studerar 

förhållande mellan olika uppsättningar av data. Iden kvalitativa undersökningen samlas in 

primärdata med hjälp av till exempel observationer och olika intervjuer och sedan 

sekundärdata samlas in med hjälp av tolkning och källgranskning.  

Syfte med detta arbete var att få fram ett spel inom området ”Statistical Process Control” så 

första steget var att undersöka om det finns liknande spel inom andra områden.  Vi hade i 

programmet en kurs ”produktionsteknik” som hade en laboration för ett liknande spel som 

kallas lean-spel. Lean-spel gav upphov till iden om utformning av SPC-spel. Första steget var 

att hitta några källor angående lean-spel för att få kunskap om lean-spelets syfte och struktur. 

Som källa om lean-spel fanns det ett häfte ”Lean Spelet” av John Bicheno och Picsie Books. 

Andra steget var att få kunskap om teorier som finns inom område ”Statistical Process 

Control”.  Som källor för att få kunskap om detta område valdes tre böcker; en”Quality 

through statistical thinking: improving process control and capability” av Gordon Robertson, 

andra”Quality: a corporate force: managing for excellence” av Harold Aikens Och 

tredje”Introduction to statistical process control” av Douglas C Montgomery.  Sista var att 

med hjälp av den kunskap från lean-spel få inspiration och utforma ett spel som baseras på de 

teorierna inom SPC.  

Hela tillvägagångssättet var ett kvalitativt arbete för att med hjälp av samlingen av primärdata 

och kunskap kring lean-spel och teoretiska begrepp inom SPC och genom granskningen och 

genomförandet av de kunskaperna skapades ett nytt koncept för ett nytt spel.  
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2.2 Validering 
 

”Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för 

att få fram sina resultat. För alla datainsamlingstekniker vill man försöka få en uppfattning 

om hur väl de mäter det man vill mäta. Man använder då begreppet validitet. Validitet 

innebär att man har undersökt det som man skulle undersöka och ingenting annat. Validitet 

avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget. Validitet handlar om att använda 

rätt sak vid rätt tillfälle. I en studie med kvantitativ ansats har man i regel före 

datainsamlingen påbörjas valt en datainsamlingsmetod med känd och acceptabel validiteten. I 

en studie med kvalitativ ansats arbetar man kontinuerligt med validiteten. Validitet i studier 

med kvalitativ inriktning handlar om att beskriva att man har samlat in och bearbetat data på 

ett systematiskt och hederligt sätt.” (infovoice.se) 

På detta projekt som var ett kvalitativt arbete samlades kunskaper och material om SPC (den 

teoridelen som står på kapitel 3), lean-production och lean-spel(den del som står i kapitel 5) 

från böcker och häfte som var relevanta till de ämnesområdena och som gav rätta kunskaper 

som behövdes för att användas på projektet. Eftersom de teoridelarna samlades från de 

källorna, följaktligen har uppnåtts reliabiliteten på teoridelarna.  
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3 Teori 

3.1 Statistical Process Control (SPC) 

 

3.1.1 Syftet med SPC 

Syftet med SPC är att använda statistiska metoder för att mäta och analysera variation i 

processer och upptäcka särskilda orsaker till variation i processer. SPC används för att 

förbättra kvaliteten på processer genom att övervaka och förstå beteendet hos en process med 

hjälp av statistiska diagram och verktyg som varnar förekomsten av avvikelse i en process. 

Genom att försöka finna så många variationsbidrag som möjligt i en process och sedan 

eliminera dessa, får man på så sätt en stabil process med liten variation. 

Om en produkt är att uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar, bör den vara 

producerad i en process som är stabil. Mer exakt ska processen kunna producera med liten 

variabilitet kring målet vilket kan uppnås med hjälp av SPC. Med annat ord är SPC en 

kraftfull samling av problem-lösning verktyg som behövs för att uppnå processstabilitet och 

bättre kapacitet genom att minska variationen. (Aikens,2006/Robertson,1990) 

 

3.1.2 Statistik, process, kontroll och variation 

Syftet med samling av data och mätningar på processen är att förbättra kvalitet. Syfte med 

datasamlingen är att förstå, analysera och förbättra situationen hos processen. Datasamlingen 

är det viktigaste steget i en statistisk analys, i SPC innebär det att mäta kvalitetsegenskaper 

eller räkna antalet fel eller defekter. Nästa steg efter datasamlingen är sammanfattning, 

analysering och presentation av de data och mätningar gjorts för att de enkelt ska förstås. Det 

finns några verktyg som kan användas för presentation av data och mätningar till exempel 

histogram och styrdiagram.  

Styrdiagram kan användas för förståelsen av processens beteende och används för att bedöma 

och upprätthålla stabiliteten i processen och upptäcka särskilda orsaker till variation i 

processen. Men vad är process? En definition är att en process är ett system av orsaker 

(människa, utrustning, material, metoder, miljö) som samverkar för att producera ett visst 

resultat; oh vad är variation? variation finns på alla produkter och egenskaper och inte två 

produkter och processer är exakt lika. Variationen indelas på två typer: särskilda och 

slumpmässiga.  De aktiva källorna till variation som finns i alla prov kallas slumpmässiga 

variation och beror på mätfel, operatör inkonsekvens, maskinvariation etc. Lösningen av 

sådana variationer kräver vanligen åtgärder på systemet, maskiner, material, människor, miljö 

eller mätutrustning och det kräver mer detaljerad analys av för att rätta till. De källorna som 

är aktiva i vissa prov och inte i andra beror på speciella orsaker som till exempel maskin till 

maskin skillnader, operatör till operatör skillnader och det är personalens ansvar att rätta till. 

En process sägs vara i ett tillstånd av SPC när den enda källan till variation beror på 

slupmässig variation. Så syfte med användning av styrdiagram är att hitta och eliminera 
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särskilda orsaker till variation och uppnå kontroll hos processen; en situation där all variation 

hos processen är mer eller mindre förutsägbar variation. Att uppnå kontroll är helt enkelt det 

första steget i att lära sig hur en process beter sig och vilka åtgärder behövs för att förbättra 

processen och uppnå kvalitet. (Aikens,2006/Robertson,1990)  

 

3.1.3 Styrdiagram- röst av processen 

Dr Walter A. Shewhart i 1920-talet giorde åtskillnad mellan kontrollerad och okontrollerad 

variation som beror på gemensamma och särskilda orsaker. Han utvecklade ett enkelt men 

kraftfullt verktyg för att dynamiskt skilja de två orsakerna - styrdiagram.  

Styrdiagram kan grafiskt ge stöd åt förståelsen av processens beteende och används för att 

upptäcka särskilda orsaker till variation och upprätthålla stabilitet men om inte korrekt 

granskades av kunniga personaler deras granskningar kan vara bortkastade. 

(Robertsson,1990) 

 

 

 

Figure2: Styrdiagram. (Robertson, 1990) 
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3.1.4 Disposition för att använda styrdiagram 

Enligt Robertsson(1990) de grundläggande steg för förberedning och analys av styrdiagram 

är:  

Steg1: skaffa ett minimum på 25 till 30 stickprov från processen. 

 

Steg2: beräkna medelvärde och standardavvikelse av rådata. 

 

Steg3: sätta punkter i diagrammet och ansluta punkter med räta linjer. 

 

Steg4: dra en centrallinje i diagrammet lika med medelvärde av rådata. 

 

Steg5: konstruera en övre och undre styrgräns lika med medelvärde plus och minus 

tre standardavvikelser i diagrammet. 

 

Steg6: undersöka alla punkter som ligger utanför styrgränserna eller visar ett 

systematisk variation i processen. 

 

3.1.5 Indikationer på speciella orsaker (särskilda variationer) 

Enligt ”Western Electric Handbook”
1   

kommer några regler för att försöka skilja onaturliga 

mönster från naturliga mönster. För att uppnå detta, reglerna delar upp diagrammet i zoner; 

mätts i enheter av standardavvikelse mellan centrallinje och styrgränser: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Western Electric regler kodifierades av tillverkningsavdelningen av Wester Electric company och dök upp i 

första nummret av ”Statistical Quality Control Handbook” 1956. Syftet var att operatörer och ingenjörer tolkar 

styrdiagram på ett enhetligt sätt. 

 

Zone Region 

Zone A Inom 2ϭ  av centrallinje och styrgräns(3ϭ ) 

Zone B Inom 1ϭ  och 2ϭ  av centrallinje 

Zone C Inom 1ϭ  av centrallinje 
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Regel 1: varje punkt som faller utanför 3ϭ  gränsen från centrallinje. (En eller flera punkter 

utanför tre-sigma styrgränser visar en speciell orsak till variation.) 

 

Figur 3: Regel 1 - varje punkt utanför zoneA 

 

Regel 2: Två av tre på varandra följande punkter ligger utanför 2ϭ  gräns på samma sida av 

centrallinje. 

 

Figur 4: Regel 2 - två av tre på varandra följande punkter faller i zone A eller utanför. 

 

 

Regel 3: Fyra av fem på varandra följande punkter ligger utanför 1ϭ  gränsen. 

 

Figur 5: Regel 3 - fyra av fem på varandra följande punkter faller inom zoneB eller utanför. 

 



 

 

 
14 

 

Regel 4: Nio på varandra följande punkter faller på samma sida av centrallinje. 

 

Figur 6: Regel 4 – nio på varandra följande punkter ligger på samma sida av centrallinje. 

 

Nedan kommer också några indikationer att användas i praktiken för att öka känsligheten i 

styrdiagram:  

 Shift - är en förskjutning, en plötslig förändring. Det indikerar att processen har skiftat 

kanske på grund av ett ny material, en ny operatör eller en ny maskininställning. 

 

 Trend- är en gradvis ökning eller sänkning av punkter på diagrammet (vanligen sex, 

sju, eller flera på varandra följande punkter). Verktygsslitage, slitage eller lossning av 

anordningar, operatör trötthet kan vara orsaken. 

 

 

3.1.6 Styrdiagram för variabler data (Diagram för enskilda mätningar -  och MR 

diagram) 

Det är ibland nödvändigt att basera mätningarna på individuella värden. Detta inträffar 

vanligen när mätningen är dyr eller när utfallet vid varje tidpunkt är relativ homogen. Med ett 

prov av stolek n=1 är det omöjligt att beräkna ett intervall. För att övervinna dessa 

svårigheter används en ”moving-range” som är skillnaden mellan högt och lågt i en grupp av 

mättningar i närheten. Det vanligaste förfarandet är att använda ”moving-range” på två 

varandra följande observationer som grund före uppskattning av processens variation. 

Uppenbarligen första mätvärde inte kan beräknas fram till den andra mätningen har fattas. 

Diagram för individer är inte lika känsliga för att behandla förändringar som  och R 

diagram. (Aikens, 2006)              
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                          Ekvation 1: Formler för  coh MR diagram. (Aikens, 2006) 

 

 

  



 

 

 
16 

 

4 Datorstödd design 

4.1 Allmänt om design, modellering och datorstöd 
 

Ingenjörer och designer använder bilder, modeller, skisser och ritningar för att uttrycka de 

kunskaper som kanske kan inte formuleras och förstås bara med ord och skrivandet. Med 

hjälp av datorer har det åstadkommits stora möjligheter för att skapa enkla och komplexa 

bildmässiga presentationer av fysiska objekten och former. (Johannesson et. al., 2004) 

Datoranvändning vid produktutveckling och konstruktionsarbete har vävt på de senare 

decennier och det kan indelas på tre utvecklingssteg: 

 Under 1960-talet börjades datoranvändning för tekniska beräkningar och 

simuleringar. 

 Under 1970-talet lanserades CAD-system(Computer Aidid Design); CAD-system 

utvecklades ursprungligen för att skapa tvådimensionella ritningar som tidigare 

skapats manuellt men dagens CAD-system kan användas för att skapa 

tredimensionella geometrier både i form av ytmodeller, solid- eller volyms modeller.. 

 Runt 1990-talet infördes moderna solidmodellerande 3D-program. (Johannesson et. 

al., 2004) 

Ritningar i industriella sammanhang har varit för några syften: 

1. Att beskriva form och geometrier för produkter och detaljer. 

2. Att skapa ett underlag som ha fullständigt information om detaljs form, storlek, 

toleranser och ytegenskaper. 

3. Att vara ett kommunikationsmedel mellan ingenjörer. 

4. Att visa ingående detaljer i en produkt, deras placering i förhållande till varandra och 

hur de ska monteras. (Johannesson et. al., 2004) 
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5 Jämförelse med Leanspel 
 

5.1 Lean- production  
 

5.1.1 Definition 

Lean produktion är en filosofi för hantering av resurser och det har för syfte att identifiera 

och eliminera alla de faktorer i en produktions process som konsumerar resurser och inte 

skapar värde på produkten(slöseri). Exemplar på icke-värdeadderande aktiviteter är: över 

produktion, transport, underbearbetning eller felaktig behandling, översskotskomponenter, 

behandling av defekta delar eller korrigeringar. Enkelt handlar lean om ”mer värde för 

mindre arbete”. 

 

5.1.2 Syfte med Leanspel 

Spelet syftar till att illustrera ”Lean-production” och dess koncept på ett sätt som aktivt 

involverar spelarna i både deltagande och beslutfattande. Som ett resultat av Lean Spelet 

kommer deltagarna att förstå ett flertal grundläggande Lean metoder. Leanspel är ett väl 

etablerade sätt att lära sig Lean koncept och metoder. (Bicheno, Books, 1999) 

 

5.1.3 Överblick av spelet 

Spelet spelas i 4 rundor med en grupp bestående av planerare, pressoperatör, 

monteringsoperatör, värmebehandlingsoperatör, kvalitetskontrollanten och materialhanterare. 

Under första rundan delas ut instruktioner och spelkort till varje spelare/bord. Det finns tre 

tillverkningssteg plus kvalitetskontroll och färdigvarolager. Det finns tre produkter: grön, blå 

och gul. (Bicheno, Books, 1999) 
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            Figur 7: Översikt över Lean-spel. (Bicheno, Books, 1999) 

 

 

Planerare styr sekvensen av de produkter som startas i pressen och hjälper pressoperatören att 

starta tillverkning av rätt produkter i rätt ordning. Pressoperatör har till uppgift att bygga 

enligt produktionsplanen som får av planerare och montera en legobit i nedre vänstra hörnet 

på duplo. Monteringsoperatörs uppgift är att montera två stora och två små legobitar. 

Värmebehandlingsoperatör värmebehandlar en ugn med 8 platser för färdiga produkter och 

sedan kvalitetskontrollanten kontrollerar de produkterna . Materialhanterare ansvarar för 

demontering och råmaterialförsörjning för operatören och flytta materialbärare med 

produkter mellan arbetsstationer. (Bicheno, Books, 1999) 
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Beroende på hur mycket tid deltagarna har tillgänglig kan de diskutera resultatet och 

utförande av varje runda och ta beslut om vilka ändringar de vill genomföra inför nästa runda. 

Inför varje runda måste göras två ändringar. Förslag på ändringar finns på en lista. Det finns 

också ändringar som kan genomföras som inte står på listan. Deltagarna måste själv 

bestämma vilka två ändringar som är mest fördelaktiga för att få den mest effektiva 

förbättringen. Om tiden medger är det bättre att låta gruppen brainstorma fram idéer till 

ändringar innan listan av möjliga ändringar delas ut. Ändringarna samverkar och förstärker 

varandra och under den sista rundan kommer nästan alla ändringarna att vara genomförda. En 

tilläggsrunda kan sedan spelas där deltagarna genomför ytterligare ändringar som kommer att 

förbättra resultaten. (Bicheno, Books, 1999) 

 

 

Figur 8: Tillverkningsspecifikation för 

pressoperatören & monteringsoperatör. (Bicheno, Books, 1999) 
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6 Empiri- Skapandet av SPC-spel 

 

6.1  Syfte med SPC-spelet 
 

Syftet med spelet är att förklara de begrepp som finns inom område ”Statistical Process 

Control ” som till exempel process, variation, styrdiagram och användande av styrdiagram för 

variabel data, hitta variation med hjälp av styrdiagram och övervaka om processen är under 

kontroll eller inte också på ett konkret och verkligt sätt uppfatta de teoretiska begrepp som 

kanske är svårt att förstå endast med hjälp av texter och förklaringar.  

 

 

Figur 9: Översiktsbeskrivning som visar tre steg vid SPC-spel: Montering görs vid fyra 

stationer bemannade med en person per station. Kund kontrollerar produkten. 

Materialhanterare har för ansvar att materialet kommer tillbaka. 
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6.2 Överblick av spelet  
 

Spelet består av 7 delar: förmontering, monteringslina A, monteringslina B, slutmontering, 

processtyrning, kvalitetskontroll och materialhanterare. I förmonteingen monteras grävarm 

och lastarm enligt produktionsinstruktionen och bilden. När det är klart transporterades 

lastarm till station monteringslina A och grävarmen till station monteringslina B. I 

monteringslina A skapas framvagn och sedan monteras ihop framvagn med lastarm som 

framvagnen måste vara horisontell med borden samtidigt skopan ligger mot bordet . I 

monteringslina B monteras ihop bakvagnen med grävarmen enligt produktionsplanen. När 

monteringslina A&B är färdiga transporteras bakvagn och framvagn vidare till 

slutmonteringsstation. I slutmonteringen monteras avgasrör på bakvagn och framvagn; 

bakvagn och framvagn monteras ihop och sedan skickas traktorn till kontroll- och 

processtyrnings station. I denna station kontrolleras traktorn om det monterades enligt 

produktionsplaner, om det var korrekt monterade eller saknades någon detalj och etc. Efter 

kontrollen gjorts mäts avståndet mellan skoporna och skrivs vilken mått det har. Sedan denna 

transporteras till materialhanterare som i denna station montera isär hela traktorn och lägga 

varje detalj i lådan som är för varje station och detaljerna i lådor transporteras till varje 

station.  

Som figur 9 belyser är förmonterinegen den första stationen som monterar två primära delar 

av traktorn. Medan denna station monterar lastarm och grävarm, stationerna monteringslina 

A&B kan montera bakvagn och framvagn så att när lastarm och grävarm kommer till de 

stationerna, snabbt kan monteras med bakvagn och framvagn och på så sätt konsumeras inte 

så mycket tid. Uppgiften på stationerna monteringslina A&B är oberoende av varandra och 

de kan arbeta parallellt med varandra som ovanstående bilden också visar. På så sätt också 

slösar det inte bort tiden på produktionen.  

Anledningen att lastarm och grävarm monteras i en separat station och ihopmonteringen sker 

i slutstation är att mest av variationen inom monteringsprocessen är betingade av lastarm, 

grävarm och ihopmonteringen. Därför att operatörer på de två stationerna måste koncentrera 

sig att montera last- och grävarmen på rätt och samma vinkel varje gång så att vinklen på 

lastarm och grävarm inte skiljer så mycket när monteringsprocessen upprepas flera gånger 

och operatören på slutmonteringen koncentrerar sig att varje gång montera ihop bakvagn och 

framvagn på nästan samma avstånd. De två andra stationernas uppgift (monteringslina A&B) 

är att bara montera bakvagn och framvagn med grävarm och lastarm ; det viktigaste på de två 

stationerna är att när grävarm och lastarm monteras med bakvagn och farmvagn, måste 

vagnar vara horisontell med borden. 

På varje station deltar två spelare. För varje station finns bilder som ritades via Pro-engineer 

som är CAD-program som visar hur monteringen, demonteringen, mättning på avståndet ska 

genomföras tillsammans med instruktioner som skrivs för varje station. Spelet genomförs av 

Grävarm 
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minst två lag, varje lag bestående av 8 personer, under en begränsad tid och det finns en 

spelledare som har till uppgift att kolla hela monteringsprocessen och samtidigt tar tiden för 

varje grupp. De lag tävlar med varandra för att utföra monteringsprocess mer och mer och 

montera och demontera traktorn på flera gånger med liten variation som det orsakar att 

processen bli inom kontroll. Variationen utmärks genom att avståndet mellan skoporna mäts 

varje gång och skrivs på en lista; det finns skillnaden mellan mättningar . Efter mätningen 

styrs  och MR styrdiagram. UCL,CL och LCL räknas med hjälp av formler för  och MR 

diagram och mätningar plottas på varje diagram och det visar om produktionsprocessen är 

under statistical kontroll eller inte. Det måste analyseras om variationen på mätningar beror 

på vanliga eller särskilda orsaker. Om det beror bara på vanliga orsaker så monteringsprocess 

är under kontroll. Poängsystemet för denna tävling är sådant att den grupp som genomförs 

processen flera gånger med liten variation och mindre antalet defekta är vinnare på tävlingen. 

 

   

 

Figur 10: Hela monterings process på de första fyra stationerna 1-Grävarm; 2-Lastarm; 3-

Bakvagn; 4-Framvagn; 5- färdig traktorn. 
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6.3 Design av traktorn 

6.3.1 Design av detaljer 

Design av varje detalj av traktorn gjordes med hjälp av Pro-Engineering wildfire4. Ritningar 

på detaljer och en ritning på sammansättningen finns i bilaga 2. Hela traktorn har 19 olika 

detaljer. 

Nedan ses bilder på alla detaljer som används för att monteras ihop på varje station enligt 

instruktioner och anvisningar (se bilaga). I förmonterinegen används detaljer nr 2,4,7 och 18 

för att forma grävaramen och detaljer nr 2,4,8,9,12,16,17,18 och 19 för att forma lastarmen. I 

station monteringslina för att forma framvagnen och sätta ihop hjulen används detaljer nr 

1,3,5,10,15 och 16. I station monteringslina för att skapa bakvagnen och montera hjulen 

används detaljer nr 1,3,5,6,8,10,15,16,17 och 18. I slutmonteringsstation för att sätta avgasrör 

och montera ihop bakvagn och framvagn bara detaljer nr 11,13 och 14 används. 

 

 

          Figur 11: Olika parter som används i monteringen av traktorn. 
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6.3.2 Ritning av monterings bilder 

På instruktioner för monteringen av traktorn, för varje station ritades några bilder som hjälper 

till operatörerna av varje station att montera denna part på rätt sätt. Men viktigaste faktorn 

som har tagits hänsyn till på monteringsritningar var att de presenterar monteringen av varje 

part tydligt för deltagarna så det klart och tydlighet vilken ordning och position detaljer har i 

förhållande till varandra. Så varje monteringsanvisning sattes på sådant sätt och sådan vy att 

de åstadkom största möjliga tydlighet även för en ovan montör. Detta kunde sedan verifieras 

genom att låta en deltagare montera en detalj och sedan utvärdera resultat blev korrekt. 

Nedan är två exemplar som visar att hur mycket hänsyn har tagits på hur parter bör placeras i 

ritningar för att ses tydligare: 

1. Fjärde bilden på monteringslinaA och andra bilden på monteringslinaB visas från 

uppe för att uppfattas klart.  

 

Figur 12: Två bilder i monterlinslina A&B som visar monteringen uppifrån. 

2. I slutmonteringen när bilden ska visa hur avgasrör monteras på vagnar bilden måste 

placeras på sådant sätt att det visar vart och i vilken riktning ska sättas avgasrör. 

 

   

Figur 13: Bilder på monteringen av avgasrör. 
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6.3.3 Variation på monteringen av traktorn 

Själva spelets huvudsyfte är att leta efter möjliga variationer inom monteringsprocessen så 

det måste finnas potentiella betingelser i själva designen av traktorn för att orsaka variationen 

i spelet. Huvudorsaken på variationen i monteringsprocessens resultat beror på den 

genomtänkta designen av traktorn. I andra ord lastarm och grävarm skapas på så sätt att det 

åstadkommer en varierande vinkel. På slutmonteringen kan avståndet mellan bakvagn och 

framvagn variera beror på operatörens noggrannhet så det finns en möjlighet också där för att 

orsaka variationen (se figur nedan).  

På hela designen av traktorn finns två möjligheter att åstadkomma variation; den första är 

vinklar av lastarm och grävarm och den andra är avståndet mellan bakvagn och framvagn. 

 

Figur 8: Vinklar i lastarm och grävarm och avståndet mellan skorporna som orsakar 

variationen. 
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7 Diskussion 
 

Tanken av skapande av SPC-spel härrör från Lean-spel. Om lean-spel och SPC-spel jämförs 

med varandra finns det likheter och skillnader. 

Skillnaden mellan de två spel är placering av stationerna i förhållande till varandra. 

Strukturen på stationer i lean-spel är sådant att stationer gör sin arbete eftervarandra, i följd, 

och från pressstation till kunde hela arbete görs på löpande band men i SPC-spelet kan 

monteringslina A&B monteras parallellt och innan lastarm och grävarm skickas från 

förmonteringen kan monteringslina A&B skapa vagnar. 

Likheten mellan lean-spel och SPC-spel är deras syfte. Lean-spel försöker förklara hur man 

kan förbättra produktionsprocessen genom att eliminera slöseri och avgöra vilka ändringar 

bör göras på olika delar av produktion för att hela produktionen ska bli effektivare och bättre 

resultat ska uppnås. SPC-spelet har också för syfte  att förklar hur processen kan förbättras 

genom att hitta och eliminera variation.  
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8 Slutsats 
 

Den 2010-05-20 genomfördes en laboration för spelet för första gången i kursen ”statistisk 

processtyrning”. Studenterna indelades i två lag, i varje lag 8 personer. Rummets utrymme 

utnyttjades så att 4 bord placerades enligt figur 9 som 2 studenter satt vid varje bord. En 

student hade också rollen som spelledare. Alla material som behövdes för spelet som 

traktorns detaljer, instruktioner till spelet, mätinstrument som linjal tilldelades varje lag. 

Spelledaren började ta tiden och två laget började monteringsprocessen. Under tiden 

upprepade de två lagen monteringen av traktorn och i slutet av spelet började varje lag att 

analysera själva monteringsprocessen med hänsyn till hur många defekta traktorer 

monterades och om det finns någon variation på processen och om det finns beror det på 

vanliga orsaker eller särskilda orsaker. I slutet av spelet började spelledare att värdera 

resultatet och det laget som hade mindre antal defekta och monterade många traktorer med 

liten variation i processen blev vinnare i spelet. 

Syftet med projektet var att designa ett spel som deltagare inom spelet kan tillämpa de 

teoretiska begrep inom område statistisk processtyrning och kan uppfatta de begrepp på ett  

konkret sätt. Varje gång när traktorn monteras, mäts avståndet mellan skoporna och efter 

slutning av spelet, deltagare i varje lag framställer ett styrdiagram (  och MR-diagram); ett  

diagram och ett MR diagram med hjälp av de formler (ekvation 1) och med hänsyn till de 

mätningar. Med analysering av styrdiagrammets mönster (Kapitel 3.1.5) , kan deltagare 

urskilja om det finns särskilda variationer på monteringsprocess. På så sätt kunde deltagarna 

förstå innebörden av begreppet variation, de grundläggande stegen för förberedning av ett 

styrdiagram för variabeldata och analysreing av styrdiagrammet för att hitta särskilda 

variationer på ett enkelt och uppskattat sätt.    
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Bilagor 

Bilaga 1. Instruktioner på SPC-spel. 
 

Förmontering

1 2

1 2 3

Grävarm

Lastarm

 
 

Förmontering

• Montera enligt produktionsplan

• Montera varannan grävarm och varannan lastarm 

• När en arm är klar ska den transporteras vidare på 
svart lastbärare.

– Lastarm till monteringslina A

– Grävarm till monteringslina B

2x 1x 2x 2x 1x 4x 2x 2x 2x

 

 



 

 
 

Monteringslina A

1 2 3

4 5

 

Monteringslina A

• Montera ihop framvagnen med lastarmen enligt 
produktionsplan

• Vagnen ska vara horisontell samtidigt som skopan 
ligger mot bordet, använd docka

• Transportera vidare till slutmontering på svart 
lastbärare

2x 1x 1x 2x 1x 1x 1x

 

 

 

 

 



 

 
 

Monteringslina B
1 2

3
4

 

Monteringslina B

• Montera ihop grävarm med bakvagnen enligt 
produktionsplan

• Vagnen ska vara horisontell samtidigt som skopan 
ligger mot bordet, använd docka

• Transportera vidare till slutmontering på svart 
lastbärare

2x 1x 2x 2x 1x 4x 1x 1x 1x 1x

 

 

 

 

 



 

 
 

Slutmontering

1 2 3

4 5

 

Slutmontering

• Montera enligt produktionsplan

• Montera avgasrör på bakvagn och framvagn

• Montera ihop vagnarna

• Transportera till kontrollstation 

1x 1x 1x

 

 

 

 

 



 

 
 

Kvalitetskontroll

 

Kvalitetskontroll

• Kontrollera att traktorgrävaren är monterad enligt 
produktionsplan:

– Är armarna fastskruvade?

– Saknas någon detalj?

– Är den korrekt monterad ?

– Är skoporna riktade neråt?

• Registrera defekta i 

 

 

 

 

 



 

 
 

Processtyrning

?

 

Processtyrning

• Mät avståndet mellan de båda skoporna

• För in data i styrdiagrammet

 

 

 

 

 



 

 
 

Materialhanterare

• Montera isär hela traktorgrävaren

• Lägg detaljerna i respektive låda för vidare 
transport till rätt monteringsstation

• Det får aldrig saknas någon detalj på någon 
monteringsstation så produktionen stannar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2. Ritningar. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


