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Sammanfattning 
 
De senaste decennierna har företag i allmänhet och tillverkningsföretag i synnerhet mer och 
mer tvingats inrikta sig på att producera kvalitetsprodukter. Detta för att kunna vara 
konkurrenskraftiga och inte tappa marknadsandelar samtidigt som konsumenter har blivit mer 
medvetna om vad de egentligen efterfrågar. Företag har förstått att kvalitetsprodukter inte är 
något som testas fram utan det är något som produceras rätt från början genom stabila 
produktionsprocesser. Till hjälp finns då processtyrning. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka förbättringsåtgärder som behövs göras för att skapa 
en stabil process samt undersöka vad som behövs göras för att i framtiden möjliggöra ett 
styrsystem för processtyrning. 
 
Metoden för arbetet var mixed methods då både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod 
användes. Ena delen bestod utav kvalitativ forskning i form utav observationer och andra 
delen utav kvantitativ forskning i form utav insamlad processdata. Observationerna gjordes 
för att få djupare förståelse för processen och arbetsgången. Vidare samlades primär data in 
via mätningar på hudar och sekundär data samlades in genom stickprov på processkort från 
falsningsmaskinen, detta gjordes för att få uppfattning om processens stabilitet. En 
litteraturstudie genomfördes för att få bredare kunskapsspann kring kvalitetsarbete och 
processtyrning. 
 
Resultatet visar att företaget till en början av utformandet av en stabil process måste mäta 
varje hud för att samla in så mycket variationsbidrag som möjligt, detta för att i senare skede 
kunna hitta urskiljbara orsaker till variation och sedan eliminera orsakerna. Detta kan ske med 
hjälp av statistisk processtyrning. När tillräckligt med fakta samlats in kan företaget använda 
sig av en grundorsaksanalys i syftet att gå till botten med problemet. När problemet sedan är 
hittat så används PDCA-cykeln för planering och genomförandet av förändringen. När 
processen visar sig vara stabil kan ett styrdiagram skapas, detta genom mätningar för att få 
fram processens medelvärde och även sigmavärdet. Processen kan med hjälp av medelvärdet 
och sigmagränserna senare övervakas så att avvikelser upptäcks direkt när de uppstår. 
  



 

 

Abstract 
 
The latest decades companies, and especially manufacturing companies, have been forced to 
focus on producing products with high quality standards. This is based upon the will to be 
competitive and not losing any market shares. At the same time the consumers has started to 
be more aware of what they request of the products. Companies have come to realize that high 
quality products are something that you produce right from the start and not by testing the 
products after the production process. It all starts with a stable production process. To achieve 
this, companies can use process control.   
 
The purpose of this thesis is to investigate what improvement measure that needs to be done 
to enable a stable process and also investigate what is necessary to be able to establish a 
control system in the future. 
 
The method of this thesis is a mixed methods approach. That means that both quantitative and 
qualitative methods are used. The qualitative part of the thesis consists of observations and the 
quantitative part consists of collected process data. The observations were made to get a 
deeper understanding for the process and the working process. The primary data was collected 
via measurements on cowhides and the secondary data was collected trough random samples 
of process cards from the cutting machine. This was made to get estimation about the process 
stability. To get a broader knowledge on quality work and process control, a literature study 
was made.  
 
The result of the thesis shows that the company, in the beginning of making a stable process, 
must measure every hide to gather as much contribution to variation as possible. This is made 
to make sure that all the information is gathered to in the next step be able to eliminate the 
reasons to variations. Statistical process control can be used as a tool in finding the variation. 
When enough facts have been gathered the company can use root cause analysis with the soul 
purpose to find the root problem. When the problem has been found the PDCA-cycle can be 
used to plan and to implement the change. When the process has shown to be stable a control 
chart can be made, this is made trough measurements to calculate the process mean value and 
sigma value. These values can be used by the control chart that later can monitor the process 
and assure that deviation is identified directly when they appear. 
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1. INLEDNING 
Stabila processer är en förutsättning för att företag ska kunna tillverka kvalitetsprodukter. 
Variation finns inom alla processer och problemet ligger i hur företag ska gå till väga för att 
för att eliminera urskiljbar variation och skapa en stabil produktionsprocess. 

1.1 Bakgrund 
Sedan tillverkningsindustrins start har det funnits kvalitetskontroller som utvecklats över tid. 
De senaste decennierna har kvalitetsutvecklingen för företag varit explosionsartad. Detta sett 
ur två aspekter, den ena för att kunna vara konkurrenskraftig och lönsam över tid. Den andra 
aspekten är sett ur ett hållbarhetsperspektiv för att inte förbruka resurser som i sin tur blir 
oanvändbara. Olhager (2013) menar att produkter och enheter måste tillverkas rätt från 
början. Det handlar om att skapa stabila produktionsprocesser. 
 
Bergman och Klefsjö (2012) skriver att en stabil process är inte har någon urskiljbar variation 
utan det är endast har processens naturliga slumpmässiga variationsbidrag. Vidare menar 
Bergman och Klefsjö (2012) att företag kan jobba för att ta bort urskiljbara orsaker till 
variation och på så sätt skapa en stabilare process. 
 
Till hjälp för företag idag finns olika former av processtyrningar. Dessa har som slutmål 
att långsiktigt säkerställa den produktkvalitet som utlovas och krävs. För att ständigt kunna 
utlova hög kvalitet på sina produkter krävs övervakning av processen. Övervakningen är 
viktig då den varnar när avvikelser uppstår från de, för processen, naturliga värdena (Pacellaa, 
Semerarob & Anglani 2004).  
 
Med dagens höga krav från kunder, är välfungerande processer och processtyrning essentiella 
för tillverkningsföretag. Det är också fördelaktigt att ha ett system för att säkerställa att 
processen och produkten håller den utlovade kvaliteten enligt företagets löften. Eifler, Murthy 
& Howard (2016) skriver att det finns variationsbidrag i alla processer och därmed i alla 
produkter som tillverkas inom processerna. Därför är det viktigt att kanalisera och skilja vilka 
variationer som går att påverka och vilka som inte går att påverka. 
 
Processtyrning kräver datainsamling för att avgöra en process duglighet och om eventuella 
förändringar måste genomföras för att förbättra processen. Ett av de svåraste och mest 
centrala problemen med sambandet mellan kvalitetskontroll på processen och själva 
processen är utvecklingen av en fungerande metod för analysen och hur hanteringen av 
avvikelser senare hanteras (El-Farra & Armaou 2012). 
 
Processtyrning är viktigt för alla tillverkningsföretag då den ska skapa förutsättningar för 
kvalitetsprodukter att produceras och processtyrning är således också av lika stor vikt för 
lädertillverkningsföretag. 

1.2 Problembeskrivning 
För att företag idag ska klara av att vara konkurrenskraftiga krävs kvalitativa produkter. För 
att säkerställa att produkter håller hög kvalitet krävs övervakning och styrning av processer. 
Dessa kvalitetskontroller för processerna ska inte endast fungera för företaget utan även falla 
inom ramarna och kraven enligt det kvalitetsledningssystem vilket företaget är certifierat. 
Även kunder ställer krav på produkter som tillverkas, processens uppgift är då att producera 
kvalitetsprodukter som kunderna blir tillfredsställda med.  
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Problemet ligger mycket i hur företag ska gå tillväga för att skapa en stabil process som 
tillverkar produkter med rätt kvalitet. Detta är också väsentligt för att i senare skede kunna 
övervaka processen.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka förbättringsåtgärder som behövs göras för att skapa 
en stabil process samt undersöka vad som behövs göras för att i framtiden möjliggöra ett 
styrsystem för processtyrning. För att lättare uppnå syftet har frågeställningar formulerats 
enligt följande: 
 

• Hur ofta ska mätningar göras i början för att samla in så många orsaker till variation 
som möjligt? 

 
• Vilka åtgärder behövs göras för att eliminera variationsbidrag och skapa en stabilare 

process? 
 

• Vad behöver företaget göra för att utforma ett styrsystem när processen är stabil? 

1.4 Avgränsningar 
Kvalitet kan innebära både produktkvalitet och processkvalitet, detta arbete avgränsar sig till 
processkvalitet som i sin tur har som uppgift att kvalitetssäkra produkter. Arbetet kommer 
även rikta sig främst till lädertillverkande företag (garverier). Läderframställningen är en 
omfattande och stor process, därför kommer avgränsningar dras mot delar som har att göra 
med färgning och lackning av läder. Processen är dock fortfarande väldigt omfattande trots att 
färgning/lackning är avgränsat från, därför dras avgränsningen även till en specifik del i 
förädlingskedjan, nämligen vid där tjockleken bestäms som heter falsning. Det finns många 
olika läderprodukter som har många olika tjocklekar, arbetet kommer lägga fokus vid 
produkter som ska ha en tjocklek på 0.85 millimeter. Då det även kommit ett nyare 
kvalitetsledningssystem, IATF 16949:2016 som riktar sig mot fordonsbranchen, kommer 
arbetet även avgränsas till detta. 
 
Detta innebär dock inte att arbetet är oanvändbart till andra delar av produktionsprocesser 
eller andra tillverkningsindustrier, vid vidare forskning eller studie kring området kan detta 
appliceras på fler processer än enbart falsning. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 
I detta kapitel redogörs för tidigare forskning och de teorier som har varit av relevans för 
genomförandet av arbetet. Kapitlet inleds med en beskrivning av kvalitetsbegrepp samt hur 
företag arbetar med kvalitet. Vidare beskrivs vad en process är och olika tillvägagångssätt för 
processförbättringar. 

2.1 Kvalitet 
När det allmänt talas om begreppet kvalitet finns många olika definitioner som kommer på 
tal. Dessa beror på olika personliga tolkningar, det beror också på om det talas om produkter, 
tjänster eller annan kvalitet. Kvalitet kan därför uppfattas som både objektivt och subjektivt, 
detta beror på hur nära produkten kommer kunden i förädlingskedjan, desto närmare 
produkten kommer kunden desto mer subjektivt tolkat blir begreppet (Seawright & Young 
1996). Seawright och Young (1996) beskriver vidare svårigheten med att definiera kvalitet 
och förklarar Garvins perspektiv på kvalitet där kvalitet delas in i fem olika kategorier där 
första kategorin är produktionsbaserad kvalitet och i varje steg i Garvins perspektiv blir 
kvalitetsbedömningen mer subjektiv desto närmare kunden produkten kommer. Vidare skriver 
Seawright och Young (1996) också hur företag mer och mer gått mot att bygga in kvalitet i 
processen där produkten tillverkas, detta för att i så hög grad som möjligt få produktkvaliteten 
att överensstämma med specifikationerna och kraven som kunder ställer på produkten. 
 
Detta arbete inriktar sig åt kvalitet inom produktion vilket gör att produktkvalitet inte kommer 
tas upp vidare. Kvalitet i tillverkningsfasen beskrivs ofta som processkvalitet. I detta fall blir 
kvalitetsbegreppet mer åt det objektiva hållet då processkvalitet ofta kan mätas i form av 
toleranser. Processkvalitetens syfte är att analyseras och hålla produkten innanför de satta 
toleranserna för att möjliggöra skapandet av produkter som tillfredsställer kunderna (Olhager 
2013, s.52). 
 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att kvalitetsutvecklingen under de senaste decennierna har 
gått mot att företag har fått mer insikt om kvalitet och därför tvingats mot att en allt större del 
av kvalitetsarbetet behöver genomföras tidigare, redan under produktutvecklingen. Arbetet 
har alltså gått från kvalitetskontroller, där kontrollerna utfördes efter produktion och 
produkter som är felaktiga behöver skrotas eller göras om, till kvalitetsstyrning av 
tillverkningsprocessen (Bergman & Klefsjö 2012, s.100). Organisationers kunskap för 
kvalitetsarbetet har under de senaste decennierna ökat markant och med kunskapen kom 
också en medvetenhet om att företag måste fortsätta att förbättra och utveckla sin kvalitet för 
att inte hamna efter konkurrenter (Revelle 2017). 
 

 
Figur 1. Illustration av kvalitetsbegrepp (fritt från Bergman & Klefsjö, s101). 

• Ständiga	förbättringar	innan,	
under	och	efter	produktion	Kvalitetsutveckling	

• Före	produktion	
Kvalitetssäkring	

• Under	produktion	
Kvalitetsstyrning	

• Efter	produktion	
Kvalitetskontroll	
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I figur 1 ses de olika delarna som en organisation har när det gäller kvalitetsarbetet. Bergman 
och Klefsjö (2012) skriver att kvalitetskontroller sker efter produktionen, finns det defekta 
enheter kan dessa antingen omarbetas eller kasseras, detta blir i många fall mycket kostsamt. 
Kvalitetsstyrning är det som sker under produktion, alltså övervakning av processer så att 
produkterna görs korrekt från start, vid avvikelse varnas operatörer och kan därefter korrigera 
processen (Bergman och Klefsö 2012 s,100). Kvalitetssäkring är det som sker innan 
produktion, alltså vid framtagningen av produkter, där eliminerar produktutvecklaren risken 
för fel under produktionens gång. Kvalitetsutveckling är det som pågår hela tiden och ska 
vara under ständig förbättring innan, under och efter produktion (Bergman & Klefsjö 2012, 
s.101). Bergman & Klefsjö (2012) skriver att ett företag som ständigt jobbar med att förbättra 
och utveckla produkter och processer ägnar sig åt offensiv kvalitetsutveckling. Offensiv 
kvalitetsutveckling är en term som fritt översatts från engelskans Total Quality Management 
(TQM). 

2.2 Offensiv kvalitetsutveckling  
Offensiv kvalitetsutveckling eller Total Quality Managent (TQM) är ett tillvägagångssätt eller 
förhållningssätt för företag som ständigt strävar mot att förbättra och utveckla sin produkt- 
och process-kvalitet. Kvalitetsutveckling är det som sker ständigt inom en organisation enligt 
figur 1. Offensiv kvalitetsutveckling bygger på de fem hörnstenar som kan ses i figur 2. 
 

 
Figur 2. Hörnstenar för offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö 2012, s.40). 
 
De fem hörnstenarna och det engagerade ledarskapet enligt figur 2: 
 
Engagerat ledarskap. Ledarskap börjar högst upp i företagsledet, där ledningen ska skapa en 
kultur genom hela organisationen baserat på de fem hörnstenarna. Visionen och målsättningen 
för ett tillverkningsföretag ska bygga på att sätta kunden i fokus. Det är ledningens ansvar att 
motivera medarbetare samt att få de fem hörnstenarna att fungera (Sandholm 2000, s.35). 
 
Sätta kunderna i centrum. Sandholm (2000) skriver att kunden är den viktigaste delen för 
ett företags existens. Utan kunder som är villig att betala för produkten till vilket företaget 
tillhandahåller uteblir också intäkter som företaget behöver för att överleva. Detta är viktigt 
för både de interna kunderna som de externa kunderna. 
 
 

Arbeta	med	processer		 Arbeta	med	ständiga	
förbättringar	

Basera	beslut	på	fakta	 Skapa	förutsättningar	för	
delaktighet	

Sätt	kunderna	i	
centrum	
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Basera beslut på fakta. För att genomföra en förändring så måste det finnas grunder för att 
förändringen blir en förbättring, datainsamling och analys som fakta för att påvisa att en viss 
förändring behövs göras och att det i förlängningen blir en förbättring. Sandholm (2000) 
skriver att det kan bli kostsamt med en misslyckad implementering när fakta inte ligger som 
grund för förändring. 
 
Arbeta med processer. Bergman och Klefsjö (2012) att det är processerna som har till 
uppgift att tillverka de produkter som kunderna sedan ska köpa. Det är därför viktigt att dessa 
fungerar som de ska så att kunderna, interna som externa, blir tillfredsställda. 
 
Arbeta ständigt med förbättringar. Cullen (1991) påpekar vikten av att aldrig stanna av i 
organisationens utveckling utan att ständigt sträva vidare mot förbättringar. Vidare skriver 
Cullen (1991) att arbeta med ständiga förbättringar är kostsamt och visar inte god resultat på 
kort sikt utan att det är på lång sikt det kommer ge resultat.  
 
Skapa förutsättningar för delaktighet. Enligt Sandholm (2000) är det viktigt att 
medarbetare får utbildning och träning. Engagerade medarbetare är en stor tillgång för företag 
som jobbar med och bedriver offensiv kvalitetsutveckling. Medarbetares Engagemang och 
kompetens underlättar således också för arbetet med ständiga förbättringar. 

2.3 Kvalitetsledningssystem 
Kvalitetsledningssystem eller QMS, som är den engelska översättningen, är ett 
ledningssystem som ställer krav på hur en organisations olika aktiviteter ska bedrivas. 
Systemet finns till för att företagets produkter eller tjänster ska hålla en viss kvalitet, alltså 
säkerställa kvaliteten på produkter eller tjänster hos tillhandahållande företag. Rezaei, Celik 
och Baalousha (2011) skriver att kvalitetsledningssystem nästintill har blivit ett krav för 
tillverkningsföretag i dagsläget, detta för att klara av den konkurrens som råder på 
marknaden. Det finns olika kvalitetsledningssystem men den största och vanligaste är ISO 
9001, i standarden beskrivs hur kvalitet ska bedrivas ända från högsta ledning ner till 
detaljnivå för specifika produkter (Anon 2012). 
 
Swedish Standards Institute skriver att om en organisation ska bli certifierad enligt 
kvalitetsledningssystem krävs i första hand att företaget följer ett ledningssystem. Nästa steg 
är att företaget uppfyller och följer kraven som standarden ställer på aktiviteterna. Genom att 
en revision från oberoende part avklaras, bekräftas och utfärdas att företaget förhåller sig till 
de, enligt standarden, uppställda kraven (SIS 2016). På så sätt kan organisationen visa att 
kvalitetsförbättring och kvalitetsutveckling är av hög vikt och prioritet för företaget. 
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2.3.1 ISO 9001:2015 
ISO 9001 är en utav de mest använda standarderna som finns. Certifiering av ISO 9001 anses 
idag vara en av de bästa möjligheterna till att bedriva förbättring och utveckling av ett 
företags kvalitet (Salgado, Bejio, Sampaio, Mello & Saraiva 2016). Huo, Han och Prajogo 
(2014) menar dock att certifieringen i sig inte är en garanti för goda resultat det viktiga är att 
implementeringen sker på rätt sätt.  Standarden ställer bland annat krav på hur ledningen ska 
utforma och angripa kvalitetsledningen inom organisationen. Detta genom ständiga 
förbättringar av kvalitetsledningssystemet och hela verksamheten i stort. 

 
Figur 3. Modell över processangreppssätt som finns i ISO 9001:2015 (Bergman & Klefsjö 
2012, s.510). 
 
Bergman och Klefsjö (2012) skriver att standarden baseras på åtta principer som har krav på 
olika delar inom organisationen, en utav delarna är processinrikting. Även processinrikting är 
nedbruten till olika krav där bland annat analys av data är ett utav kraven. Där ställer 
standarden krav på att organisation ska samla in och analysera data från processer samt att 
specificera och bestämma tydliga toleranser för processer. Till exempel egenskaper hos 
processer för att säkerställa att produkter tillverkas rätt (Bergman & Klefsjö 2012, s.515). 

2.3.2 IATF 16949:2016 
2016 kom IATF 16949:2016 och ersatte det tidigare ISO/TS 16949:2009. IATF 16949:2016 
eller International Automotive Task Force 16949:2016 är en kvalitetsstandard för 
fordonsindustrin. IATF 16494:2016 är till som komplement till ISO 9001:2015 och kräver 
således att företaget är certifierade enligt ISO 9001:2015 (Reid 2017). Standarden strävar 
efter att minimera fel samt minska variationen och att i så stor utsträckning som möjligt 
utnyttja resursers maximala kapacitet. Största skillnaden mellan gamla ISO/TS 16949:2009 
och den nya IATF 16949:2016 är att den nya ställer hårdare och tydligare krav. Den tidigare 
standarden innehöll mycket riktlinjer istället för krav till exempel stod det ”Organisationen 
bör…” dessa har ersatts med ”Organisationen skall…” (SIS 2016). Reid (2017) skriver att nya 
IATF ställer betydligt högre krav på dokumentationen kring processer och verksamheten i 
stort. Detta medför att företag eller organisationer som vill bli certifierade tvingas skriva 
dokumentation om processer samt att se till att alla produkter och processer uppfyller de 
tillämpade kraven (Reid 2017). 
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2.4 Process 
Bergman och Klefsjö (2012) skriver att en process ska via input (resurs i figur 4) från 
utrustning, material, arbetskraft och information skapa output (resultat i figur 4) i form av 
information, varor, tjänster eller upplevelser, se figur 4. Bergman och Klefsjö (2012) menar 
att detta helst ska ske med så liten resursanvändning som möjligt för att på så sätt minimera 
kostnaden. 

 
Figur 4. Processer (Bergman & Klefsjö 2012, s.44). 
 
Vidare beskriver Bergman och Klefsjö (2012) hur de tre typerna av processer skiljs åt: 
 
Huvudprocesser, denna process har som huvudsakligt syfte att tillverka den vara, tjänst, 
information eller upplevelse som kunden efterfrågar (Bergman & Klefsjö 2012, s.45). Denna 
process har således externa kunder som huvudfokus. Vidare beskriver Bergman och Klefsjö 
(2012) om stödprocesser, denna process huvudsyfte är att förse huvudprocessen med det som 
krävs för att tillfredsställa kunden. Denna process har interna kunder som huvudfokus. 
Sandholm (2000) menar att ledningsprocesser har som huvudsyfte att avgöra företagets 
vision samt se till så att organisationen strävar mot visionen. Även denna process har interna 
kunder som huvudfokus. Vidare påpekar Bergman och Klefsjö (2012) också vikten av att det 
inte spelar någon roll om en process har interna eller externa kunder det är av lika stor vikt att 
tillfredsställa oavsett kund. 

2.4.1 Duglighet 
Med processduglighet menas hur kapabel en process är att klara av att producera produkter 
som är godkända och håller sig inom de satta toleransgränserna samt hur många gånger 
spridningen får plats mellan toleransgränserna (Bergman & Klefsjö 2012 s,279). Data från en 
process kan användas till hjälp för att ge information och bestämma mått och toleranser 
(Olhager 2013 s.382). Bergman och Klefsjö (2012) menar ett utav huvudkriterierna för att 
dugligheten ska kunna beräknas är att processen är normalfördelad. Vidare menar Bergman 
och Klefsjö (2012) att processens naturliga variation är så liten att en slutsats som kan dras, 
om en process som är stabil och i statistisk jämvikt, är att den kan antas vara normalfördelad. 
 
 𝐶𝑝 =  

𝑇ö− 𝑇𝑢
6σ  

 

(1) 

   
 𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛

𝑇ö− µ 
3σ ,

µ− Tu
3σ  

 

(2) 

 
Dugligheten beräknas med hjälp av processens genomsnittsvärde µ och standardavvikelse (σ) 
samt av övre och undre toleransgränserna (Tö och Tu). Bergman och Klefsjö (2012) beskriver 
att ett duglighetsindex är Cp och att duglighetsindexet beräknas enligt formel 1. Vidare menar 
Bergman och Klefsjö (2012) att Cp-beräkningen har en nackdel då den inte tar processens 
centrering i beaktning utan det är spridningen inom processen som beräknas och inte mäter 

Leverantör	 Resurs	 Process	 Resultat	 Kund	
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vart spridningen fördelas. Aslam, Moshin och Jun (2017) skriver att det dock finns en 
ekvation som tar med processens centrering i beräkningen vilket beräknas enligt formel 2, där 
Cpk står för korrigerat duglighetsindex.  

2.5 Statistisk processtyrning 
Eifler, Murthy och Howard (2016) skriver att alla processer är i sig har olika variationsbidrag 
och producerar enheter därefter. Variationer som kan uppstå inom tillverkningsprocesser kan 
variera det kan handla om operatörsvariationer i form av mätningsvariation och/ eller annat, 
alltså variationer i processens input (Bergman & Klefsjö 2012 s.223). Dessa inputvariationer 
skapar en dominoeffekt då variationer uppstår i de produkter som processen tillverkar. I figur 
5 ses tre olika processer med olika former av variation och duglighet. 

 
Figur 5. Tre olika processer med olika duglighet och variation (Bergman & Klefsjö 2012, 
s.211). 
 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att statistisk processtyrning (SPS) eller statistical process 
control (SPC) är i ett första steg en metod för att finna så mycket variation som möjligt och i 
senare skede arbeta för att eliminera variationsbidragen. Till hjälp för att genomföra ett 
förbättringsarbete finns bland annat PDCA-cykeln (Bergman & Klefsjö 2012 s.228). Ett annat 
syfte med SPS är att övervaka processen och att SPS signalera vid avvikelser från de naturliga 
värdena (Avakh & Nasiri 2016). När variationer senare tagits bort och processen anses stabil, 
då är nästa mål med SPS att hålla processen stabil eller i bästa fall genomföra ytterligare 
förbättringar (Bergman & Klefsjö 2012 s.223). Vidare skriver Bergman och Klefsjö (2012) att 
när processen förändrats så kan SPS användas till att undersöka om förändring lett till det 
bättre. Olhager (2013) skriver att det finns två olika typer av variationer, den ena kallas 
urskiljbar variation och den andra är slumpmässig variation. Vidare beskriver Olhager (2013) 
att den urskiljbara variationen är variation som går att finna, dessa blir lättare att hitta desto 
mer kunskap som finns om processen, det kan uppstå utav till exempel mätvariation eller 
materialolikheter. Därför är det viktigt att hitta rotorsaken till den urskiljbara variationen så att 
den verkliga orsaken till variationen hittas och elimineras, när detta sedan är genomfört 
återstår endast den naturliga slumpmässiga variationen (Olhager 2013, s.373). Vidare 
beskriver Olhager (2013) att den slumpmässiga variationen är en del av processen, den typen 
av variation kommer alltid finnas och går inte att hitta och därför inte heller eliminera. 
Olhager (2013) menar att en process anses vara i statistisk jämvikt om den endast har 
slumpmässig variation.  
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Peres och Fogliatto (2018) beskriver att det finns olika styrdiagram och verktyg till hjälp för 
att övervaka processen när den är stabil. Peres och Fogliatto (2018) skriver att styrdiagram ser 
till så att ny urskiljbar variation inte uppstår. 

2.6 Styrdiagram 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att det finns olika system för övervakning och att många 
styrdiagram har sin grund i Shewhart-diagram. Principen är ofta den samma för dessa 
styrdiagram, punkter som rör sig mellan sigmanivåerna. Dessa styrdiagram är tydliga och 
operatören kan visuellt se när det behövs en korrigering. Styrdiagrammen bygger på 
sigmagränser (styrgränser) och har olika regler för varning. Bergman och Klefsjö (2012) 
menar att ett bra styrdiagram sällan visar falsklarm samtidigt som reaktionstiden, mellan 
normalläge och förändring i processen, är låg. Olhager (2013) menar att det är viktigt att inte 
blanda ihop toleransgränser med styrgränser. Toleransgränser ett kvalitetsmått på produkter 
medan styrgränser syftar till att övervaka och styra processkvaliteten. Styrgränser räknas ut 
genom processens snittvärde samt standardavvikelse för att ha som utgångspunkter för att 
kunna bestämma processens stabilitet (Bergman & Klefsjö 2012, s.252). 
 

 
Figur 6. Illustrationer av ett modifierat Shewhart-diagram (Zarandi, Alaeddini & Turksen, 
2008). 
 
Zarandi, Alaeddini och Turksen (2008) menar att ett modifierat Shewhart-diagram delas upp i 
zonerna A, B och C enligt figur 6. Via ett antal observationer beräknas medelvärdet, senare 
kan standardavvikelsen beräknas. Zarandi, Alaeddini och Turksen (2008), Bergman och 
Klefsjö (2012) beskriver vidare att det finns fyra regler för alarm inom ett sådant diagram, 
dessa regler togs fram av Western Electrics i mitten av 50-talet. Första regeln är att om någon 
punkt är utanför specifikationsgränserna (utanför zon A) så varnar systemet, andra regeln 
lyder att om två av tre mätta punkter hamnar i 3 σ-gränsen (inom zon A) så varnar systemet 
(Bergman & Klefsjö 2012 s.270). Tredje regeln säger att om fyra utav fem mätta punkter är 
utanför 1 σ-gränsen (utanför zon C) varnar systemet, fjärde och sista regeln säger att om åtta 
efter varandra mätta punkter är på samma sida om snittlinjen så varnar systemet (Bergman & 
Klefsjö 2012 s.270). 
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2.7 Six Sigma 
Braunscheidel, Hamister, Suresh och Star (2011) skriver att Six Sigma introducerades i början 
av 1980-talet av Motorola som svar på den då rådande höga konkurrens på den japanska 
marknaden och fokuserar på minimering av oönskad variation. Six Sigma är associerat med 
målet att det max ska vara 3.4 fel per miljonen producerade enheter. Sedan Six Sigmas 
introducerades och fick sitt genombrott har många företag världen över gjort egna 
modifikationer och förbättringar på Six Sigma med slutmålet att minimera variationer 
(Braunscheidel, Hamister, Suresh & Star 2011). 

 
Figur 7. Process vars genomsnittsvärde skiftar 1.5σ från målvärdet (Magnusson, Kroslid & 
Bergman 2000). 
 
Bergman och Klefsjö (2012) menar att Six Sigmas definition av statistisk jämvikt är att 
processens avstånd från genomsnittsvärdet till närmaste toleransgräns får vara sex gånger 
standardavvikelsen (σ). Kravet för att 3.4 fel per miljon tillverkade enheter kan uppnås är att 
processens medelvärde högst tillåts avvika 1.5σ från processens målvärde, detta medför att 
processens genomsnittsvärde alltid minst måste vara 4.5σ från övre eller undre 
toleransgränserna (Chen, Chen & Chang 2017, Magnusson, Kroslid & Bergman 2000) vilket 
visas i figur 7. 
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2.8 PDCA-Cykeln 
PDCA-cykeln står för Plan-Do-Check-Act eller översatt till svenska Planera-Gör-Studera-Lär. 
Silva, Medeiros & Vieira (2017) menar att PDCA-cykeln är en utveckling från både 
Shewartcykeln och Demingcykeln som introducerades på 1950-talet som en cykel för 
produktsäkrings men som senare kom att användas till utveckling av processer. Maruta (2012) 
beskriver att cykeln går till enligt följande, i första fasen Plan undersöks vad som är 
problemet och hur detta ska förbättras och utvecklas samt hur förändringen ska genomföras. 
Vidare beskriver Maruta (2012) att andra fasen är Do där genomförs de förändringar som 
undersökts i första fasen. Den tredje fasen Check kontrolleras förändringarna och resultatet 
samlas in och analyseras för att se om det har blivit någon förbättring (Silva, Medeiros & 
Vieira 2017). Vidare skriver Silva, Medeiros & Vieira (2017) att i den fjärde och sista fasen 
Act dras slutsatser om förändringen har visat sig vara en förbättring mot tidigare om så är 
fallet standardiseras det nya arbetsättet. Dessa stegen för PDCA-Cykeln visas i figur 8. 
 

 
Figur 8. PDCA-cykeln (Silva, Medeiros & Vieira 2017). 
 
Maruta (2012) beskriver att PDCA ihop med andra förbättringsverktyg är en del i att jobba 
mot ständiga förbättringar inom en organisation. Vidare menar Maruta (2012) att många 
företag försöker att göra för stora förändringar och ta alla steg i cykeln på en gång men 
påpekar att det PDCA ska genomföras systematiskt steg för steg annars riskeras att steg 
missas.  
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3. METOD 
Forskningsmetoder är av stor vikt oavsett om det gäller akademiska förehavanden eller 
företags aktiviteter då ett visst problem ska undersökas. Den valda forskningsmetoden ligger 
till grund för hur ett arbete ska genomföras. Valet av forskningsmetod beror på typen av 
arbete som ska undersökas. Bryman och Bell (2017) skriver om de två huvudsakliga 
forskningsmetoderna den ena är kvantitativ metod och den andra är kvalitativ metod. Den 
största skillnaden är att kvalitativ inriktar sig mer åt insamling av ord exempelvis genom 
intervjuer medan för kvantitativ metod mer inriktar sig åt sifferdata (Bryman och Bell 2017, 
s.372). Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att det går att kombinera dessa och använda sig 
av både kvantitativ och kvalitativ och då kallas förhållningssättet för mixed methods.  

3.1 Metodologisk ansats 
För att få en djupare kunskap och förståelse kring falsningsprocessens arbetssätt och 
utförande gjordes ett antal observationer. Detta då arbetet kräver viss kunskap om processen 
som helhet men även mätfrekvens. Justesen och Mik-Meyer (2011) skriver om att den 
studerande kan få en fördjupad kunskap om ett forskningsområde genom observationer. 
Vidare beskriver Justesen och Mik-Meyer (2011) också att observationer inte behöver avtalas 
om tider för tillfällena när observationer genomförs, till skillnad från intervjuer där studenten 
behöver avtala tid med intervjupersonen. Även i detta fall var observationer att föredra då det 
kunde uppstå frågor under tiden och processen kunde observeras istället för att avtala tid för 
en intervju.  
 
Syftet och frågeställningen kräver att data samlas in i form av siffror som ska beräknas och 
analyseras. Detta menar Bryman och Bell (2017) innebär att studien blir kvantitativ. Den 
insamlade datan ger också en förståelse i hur processen varierar samt hur stor spridningen är 
inom processen. 
 
Enligt Justesen & Mik-Meyers (2011) beskrivning blir förhållningssättet till arbetet mixed 
methods, då observationerna ger en kvalitativ del av metoden och insamlingen av processdata 
ger en kvantitativ del av metoden. Vilket i detta fall är det bästa för att studien kräver en 
djupare förståelse kring arbetsgången samt en att få en bra uppfattning om hur väl processen 
fungerar. 
 
Vidare har en litteraturstudie upprättats, detta för att få djupare förståelse kring ämnet som 
studerats. De sökmotorer som använts är främst primo men även google scholar har florerat. 
De fyra främsta Sökorden som har förekommit är (utan inbördes ordning), kvalitet, 
processtyrning, kvalitetsstyrning och kvalitetsutveckling. 
 
Då arbetet utgått ifrån ett teoretiskt ramverk och senare gått till att undersöka processen med 
hjälp av de undersökta teorierna få fram ett resultat så är arbetet av deduktiv karaktär. 

3.2 Datainsamling 
Sekundärdata, alltså de data som är känd sedan tidigare, är insamlad genom sju slumpvisa 
stickprov. Att det var sju som samlades gjordes för att få mer än 200 mätvärden, då sju 
dokument samlades in erhölls 210 mätvärden. Sekundärdatan var i form utav, från företaget, 
redan insamlad processdata från falsningsprocessen. Vidare lästes viss information in från 
ISO 9001:2015 och IATF 16494:2016 och det som undersöktes var de stycken som berörde 
processtyrning. Primärdatan samlades in genom mätningar på processen för att sedan 
analyseras och jämföras mot den tidigare insamlade sekundärdatan. 
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3.3 Arbetsgång 
Arbetet startade med en litteraturstudie, där relevanta teorier studerades för att få en djupare 
kunskap inom processtyrning. Efter slutförd teorigenomgång togs stickprov ut från företagets 
dokument totalt togs sju stickprov, antalet stickprov valdes till sju för att få mer än 200 
mätvärden. Samtidigt gjordes första observationen på processen för att få en uppfattning om 
arbetssätt och processens funktioner. Efter att sekundärdatan hade analyserats påbörjades 
mätningar av processen samtidigt som arbetet utfördes på processen. Detta innebar att 
processdata samlades in samtidigt som observationer genomfördes. Detta skedde helt 
slumpmässigt och därför blev mätningarna på 59 hudar vilket var det antalet som kördes när 
mätningarna skulle genomföras. Efter mätningarna påbörjades samanställningen och analysen 
av primärdatan. När både sekundärdata och primärdata sammanställts gjordes en jämförelse 
för att se skillnader i företagets mätningar jämfört med studiens mätvärden. När detta hade 
gjorts startade arbetet med resultatet. 

3.4 Reliabilitet 
Bryman och Bell (2017) menar att reliabilitet är arbetets tillförlitlighet, alltså om en 
undersökning skulle få samma resultat om den upprepats. Bryman och Bell (2017) menar 
också att reliabilitet är av högre vikt inom kvantitativ forskning än inom kvalitativ forskning. 
Vidare skriver Bryman och Bell (2017) att det finns tre faktorer när reliabilitet mäts, stabilitet, 
intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. I detta arbete är reliabiliteten osäker då 
mätningarna på hudarna är på ungefärliga punkter vilket leder till att den som genomför 
studien igen måste mäta på exakt samma punkter för få samma utfall. Detta beror på att 
måtten kan variera över hela huden.  

3.5 Validitet 
Validitet är ett begrepp inom forskning som tyder på hur trovärdigt ett utfall är (Bryman och 
Bell 2017, s.69). Bryman och Bell (2017) skriver att validitet kan delas in i två delar, intern 
och extern validitet. Med intern validitet menas hur pålitliga slutsatserna och resultatet är. 
Med extern validitet menas hur resultatet skulle kunna appliceras på en annan studie i en 
annan kontext. Den interna validiteten är hög då det för denna studie skulle mäta och 
analysera processdata vilket är det som gjorts. Även den externa validiteten är hög då detta 
skulle kunna appliceras på annat arbete.  
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4. EMPIRI 
I detta kapitel berörs arbetets empiri, alltså den insamlade data som gjorts för att möjliggöra 
genomförandet av studien. I kapitlet beskrivs företaget och processen där studien genomförts. 
Vidare sammanställs samtliga mätvärden som är insamlade. 

4.1 Företagsbeskrivning  
Företaget där studien genomförts är ett garveri som heter Elmo Leather AB och ligger i 
Svenljunga. Elmo ingår i koncernen Rino Mastrotto-group som har garverier i stora delar av 
världen, bland annat Italien och Brasilien. I dagsläget har Elmo ungefär 100 anställda och 
producerar runt 12500kvm läder i veckan. Hela processen för läderframställning utförs på 
företaget, hela vägen från att råhuden från slakteriet kommer in tills det att lädret är redo att 
skickas till kund. 

4.2 Falsning 
Processen som undersöks är falsningen vilket är den processen där hudens tjocklek bestäms. 
Huden kommer från ett tidigare steg i förädlingskedjan med varierande tjocklek. Variationen 
beror, precis som för oss människor, på hur tjurarna har levt och var i världen de kommer 
ifrån. Det går till så att huden förs in i en maskin där det är vassa knivblad som skär bort 
överflödigt material på undersidan av huden eller köttsidan som det heter. När huden gått 
igenom så mäts hudens tjocklek på sex olika mätpunkter, mätpunkterna kan ses i figur 9. 
Dessa mätpunkter fungerar också som data för processtyrning. Processen fungerar på följande 
vis, huden förs in i maskinen i en hastighet på 12 m/min. Knivblad skär bort det material som 
behövs för att hudens tjocklek ska hålla målvärdet som är 0,85 millimeter. Processens undre 
tolerans är 0.80 millimeter och övre toleransen är den samma som målvärdet, alltså 0,85 
millimeter. När huden förts in i maskinen och bearbetats i tjockleken tar en operatör fram en 
mätklocka och mäter punkterna 1-6 som visas i figur 8. I figurerna benämns de som mätpunkt 
1-6. Mätklockan som används har precision på 0,05 millimeter, det vill säga att den kan mäta 
0,05, 0,1, 0,15 och så vidare. Den bearbetade huden ska då vid mätningen ha en tjocklek 
mellan 0.80-0.85 millimeter. Mätningarna sker på första huden som körs sedan sker detta 
fortlöpande på var tjugonde hud. De flesta partier som körs är på hundra hudar vilket blir fem 
hudar som mäts på varje parti gånger sex mätpunkter på varje mätt hud. Det resulterar i att på 
hundra hudar fås trettio mätpunkter som kan användas för analys. Mätdata som samlas in 
skrivs upp på operationskort vid maskinen. 

 
Figur 9. Operationskort över de sex mätpunkterna illustrerade på en hud (Elmo Leather AB). 
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4.2 Analys av företagets mätningar 
Via insamlade dokument från företaget gjordes en nulägesanalys. Totalt samlades sju olika 
operationskort in via stickprov. På dessa operationskort fanns totalt 30 mätvärden per 
dokument vilket ledde till 210 mätvärden som analyserades. Först gjordes ett histogram för 
varje parti. Histogrammen illustrerar partiernas mätningar i syfte att se vilka de mest 
förekommande värdena är samt för att se om någon mätpunkt har större variation än övriga. 
Efter det gjordes histogram på de olika mätpunkterna för att se spridningen på punkterna.  
 

 
Figur 10. Histogram över måtten samt vilken frekvens varje mätpunkt hade på det första 
partiet. 
 
Figur 10 visar alla mått som mättes på parti ett. Totalt mättes 30 mätningar och fördelningen 
blev enligt följande, tre mätningar hade måttet 0,75 millimeter. Vidare hade arton mätningar 
måttet 0,8 millimeter och nio mätningar hade måttet 0,85 millimeter.  
 

 
Figur 11. Histogram över måtten samt vilken frekvens varje mätpunkt hade på det andra 
partiet. 
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Det som visas i figur 11 är samtliga mätta punkter på det andra partiet. Totalt mättes trettio 
mätningar på partiet och fördelningen var som följer, två punkter mättes till 0,75 millimeter, 
tjugosju punkter var 0,8 millimeter samt en punkt som var 0,85 millimeter. 
 

 
Figur 12. Histogram över måtten samt vilken frekvens varje mätpunkt hade på det tredje 
partiet. 
 
I figur 12 visas samtliga mått som mättes på tredje partiet. Totalt mättes trettio punkter där 
tjugofyra punkter hade värdet 0,8 millimeter och sex punkter mätte 0,85 millimeter. 
 

 
Figur 13. Histogram över måtten samt vilken frekvens varje mätpunkt hade på det fjärde 
partiet. 
 
Figur 13 visar mätvärdena som mättes på fjärde partiet. Totalt erhölls trettio mätvärden och 
fördelades enligt följande, tjugotvå punkter mättes till 0,8 millimeter, sju punkter var 0,85 
millimeter och ett mätvärde var 0,9 millimeter. 
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Figur 14. Histogram över måtten samt vilken frekvens varje mätpunkt hade på det femte 
partiet. 
 
Ur figur 14 avläses måtten på det femte partiet, totalt genomfördes trettio mätningar. Där 
måtten fördelades genom att tjugofyra punkter mättes till 0,8 millimeter och sex punkter 
mättes till 0,85 millimeter.  
 

 
Figur 15. Histogram över måtten samt vilken frekvens varje mätpunkt hade på det sjätte 
partiet. 
 
Figur 15 visar alla mått på det sjätte partiet och totalt för de 30 mätningarna var det två 
punkter som visade 0,75 millimeter, tjugosex punkter hade värdet 0,8 millimeter och två 
punkter 0,85 millimeter. 
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Figur 16. Histogram över måtten samt vilken frekvens varje mätpunkt hade på det sjunde 
partiet. 
 
Figur 16 illustrerar måtten på det sjunde och sista insamlade partiet och utav de totalt trettio 
mätpunkterna fördelades punkterna enligt följande, tjugotvå punkter hade måttet 0,8 
millimeter och åtta punkter visade måttet 0,85 millimeter. 
 

 
Figur 17. Histogram över samtliga måtten från alla partier.  
 
I figur 17 ses alla insamlade mätpunkter. Totalt var sju punkter 0,75 millimeter. Vidare visar 
figur 17 att hundrasextiotre punkter hade värdet 0,8 millimeter. Trettionio punkter hade värdet 
0,85 millimeter och endast en punkt hade värdet 0,9 millimeter. 
  
Processens målvärde är 0,85 millimeter och toleransen är -0,05 millimeter. Figur 17 visar att 
96 % utav de insamlade punkterna är innanför toleransen. 
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Efter figurerna 10-17 hade sammanställts lades partierna ihop och delades istället in enligt 
punkterna 1-6 i figur 9 därefter gjordes histogram på mätpunkterna. 
 

 
Figur 18. Histogram över måtten på den första mätpunkten från samtliga partier samt 
illustrering av första mätpunkten. 
 
Figur 18 visar att på den första mätpunkten har trettiotre stycken mätningar värdet 0,8 
millimeter och tre stycken har 0,85 millimeter som värde. 
 

 
Figur 19. Histogram över måtten på andra mätpunkten från samtliga partier samt illustrering 
av andra mätpunkten. 
 
I figur 19 ses att den andra mätpunkten har ett värde som är 0,75 millimeter, vidare är det 
trettio stycken mätningar som har värdet 0,8 millimeter. Tre stycken har värdet 0,85 
millimeter och en har värdet 0,9 millimeter. 
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Figur 20. Histogram över måtten på tredje mätpunkten från samtliga partier samt illustrering 
av tredje mätpunkten. 
 
Figur 20 visar samtliga mätningar på mätpunkt 3. Fyra stycken mätningar hade värdet 0,75 
millimeter, tjugofyra mätningar hade värdet 0,8 millimeter samt sju stycken hade 0,85 
millimeter som värde. 
 

 
Figur 21. Histogram över måtten på fjärde mätpunkten från samtliga partier samt illustrering 
av fjärde mätpunkten. 
 
Figur 21 visar på måtten på den fjärde mätpunkten. Nitton mätningar fick måttet 0,8 
millimeter och sexton mätningar hade måttet 0,85 millimeter. 
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Figur 22. Histogram över måtten på femte mätpunkten från samtliga partier samt illustrering 
av femte mätpunkten. 
 
I figur 22 avläses att två mätningar hade 0,75 millimeter som mått, tjugosex mätningar hade 
måttet 0,8 millimeter samt sju mätningar hade 0,85 millimeter som mått. 
 

 
Figur 23. Histogram över måtten på sjätte mätpunkten från samtliga partier samt illustrering 
av sjätte mätpunkten. 
 
Figur 23 visar att trettioen mätningar hade värdet 0,8 millimeter och fyra mätningar hade 
värdet 0,85 millimeter. 
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4.3 Studiemätningar  
Efter att sekundärdatan hade samlats in så samlades primärdata in. Detta gjordes genom 
mätningar på totalt 59 hudar som gått igenom falsningsprocessen. Dessa hudar mättes i sträck 
efter varandra. Detta för att kunna avgöra när eventuella skillnader uppstår i mätresultatet. De 
59 hudarna mättes på de 6 mätpunkter enligt figur 9. Totalt mättes 354 punkter. Att det mättes 
på 59 hudar är slumpmässigt utvalt då paritet som mättes var på just 59 hudar. Vidare mättes 
dessa hudar med en annan mätklocka, än som används vid företagets mätningar, som var 
digital och visade en precision på 0,01 millimeter, alltså hundradels millimeter. Därför är 
värdena indelade i intervaller om 0,05 millimeter. 
 

 
Figur 24. Histogram över måtten samt vilken frekvens varje mätintervall hade på partiet. 
 
I figur 24 visas samtliga mätningar som gjordes på de 59 hudarna. Totalt mättes 354 punkter, 
105 av dessa punkter var godkända vilket ger 29,66 % utav punkterna var innanför 
toleransgränserna. 
 
Ur figuren 24 avläses att det var två punkter som hade måttet 0,55- 0,60 millimeter. Vidare 
visas att tre punkter hade måttet 0,61- 0,65 millimeter och tjugofem mätpunkter hade måttet 
0,71- 0,75 millimeter. Sextioen mätningar hade värdet 0,76- 0,80 millimeter. Nittiotvå 
punkter hade måttet 0,81- 0,85 millimeter och nittiotvå punkter mättes till 0,86- 0,90 
millimeter. Fyrtiotre punkter uppmättes till 0,91- 0,95 millimeter vidare hade tjugotvå 
mätningar måttet 0,96- 1,00 millimeter. Elva mätningar hade 1,01- 1,05 millimeter som mått 
och fyra mättningar hade måttet 1,06- 1,10 millimeter.  
 

0	

2	

4	

6	

8	

10	

12	

14	

16	

18	

20	

22	

24	

26	

28	

30	

Fre
kvens 

Mått i millimeter 

Mätpunkt	1	

Mätpunkt	2	

Mätpunkt	3	

Mätpunkt	4	

Mätpunkt	5	

Mätpunkt	6	



 

23 

Histogram gjordes sedan på varje mätpunkt för att se på spridningen över varje punkt. 
Observera att illustration över mätpunkten inte kommer vara med i dessa figurer. 
 

 
Figur 25. Histogram på den första mätpunkten från samtliga hudar. 
 
I figur 25 visas alla mått som mättes på första mätpunkten från alla hudar. Fyra mätningar 
hade mått mellan 0,76- 0,80 millimeter vidare ses att åtta mätningar låg inom måttintervallet 
0,81- 0,85 millimeter. Tolv mätningar hade värden mellan 0,86- 0,90 millimeter. Vidare hade 
tjugotre mätningar mått mellan 0,91- 0,95 millimeter, tio mätningar hade mått som låg mellan 
0,96- 1,00 millimeter. Två punkter hade mått mellan 1,01- 1,05 millimeter. 
 

 
Figur 26. Histogram på den andra mätpunkten från samtliga hudar. 
 
I figur 26 ses samtliga mått som mättes på mätpunkt 2 från alla hudar. Två mätningar hade 
mått inom intervallet 0,71- 0,75 millimeter, sju mätningar hade mått som låg mellan 0,76- 
0,80 millimeter. Tolv mätningar hade mellan 0,81- 0,85 millimeter som mått. Vidare hade 
tjugonio mätningar ett mått mellan 0,86- 0,90 millimeter. Åtta mätta hudar hade mått som låg 
mellan 0,91- 0,95 millimeter och en mätning hade mått 0,96- 1,00 millimeter. 
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Figur 27. Histogram på den tredje mätpunkten från samtliga hudar. 
 
Figur 27 visar alla mått som mättes på mätpunkt 3 sammanställt från samtliga hudar. Två 
mätningar hade mått som låg mellan 0,61- 0,65 millimeter. Tre mätningar hade mått som låg 
mellan intervallet 0,71- 0,75 millimeter, tolv mätningar erhöll värde mellan 0,76- 0,80 
millimeter. Tjugoåtta mätningar var mellan 0,81- 0,80 millimeter. Vidare ses att fjorton 
mätningar låg mellan 0,86- 0,90 millimeter. 
 

 
Figur 28. Histogram på den fjärde mätpunkten från samtliga partier. 
 
Figur 28 visar alla mått som mättes på den fjärde mätpunkten för samtliga hudar. Fyra 
mätningar hade mått mellan 0,81- 0,85 millimeter, nitton mätningar erhöll ett mått mellan 
0,86- 0,90 millimeter. Elva mätningar hade ett mått mellan 0,96- 1,00 millimeter, nio 
mätningar hade mått som låg mellan 1,01- 1,05 millimeter. Fyra mått mättes till mellan 1,06- 
1,10 millimeter. 
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Figur 29. Histogram på den femte mätpunkten från samtliga partier. 
 
Figur 29 visar alla mått som mättes på mätpunkt 5 för samtliga hudar. En mätning hade mått 
mellan 0,61- 0,65 millimeter, fem mätningar hade ett mått mellan 0,71- 0,75 millimeter. 
Vidare hade sjutton mätningar värden mellan 0,76- 0,80 millimeter, tjugotvå mätningar erhöll 
ett värde mellan 0,81- 0,85 millimeter. Fjorton mätningar hade mått mellan 0,86- 0,90 
millimeter. 
 

 
Figur 30. Histogram på den sjätte mätpunkten från samtliga partier. 
 
I figur 30 visar samtliga mått som mättes på mätpunkt 6 från alla hudar. Två mätningar erhöll 
ett mått mellan 0,55- 0,60 millimeter. Vidare ses att femton mätningar erhöll ett mått mellan 
0,71- 0,75 millimeter, tjugoen mätningar hade mått mellan 0,76- 0,80 millimeter. Arton 
mätningar hade ett mått mellan 0,81- 0,85 millimeter och tre mätningar visade mått mellan 
0,86- 0,90 millimeter. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel kopplas den insamlade empirin ihop med det teoretiska ramverket. Resultatet 
inleds med jämförelser mellan företagets och studiens mätningar och fortsätter med hur 
företaget ska hitta och eliminera variation för att senare övervaka och styra processen. 

5.1 Resultat av mätvärden 
I empirin ses stora olikheter i företagets mätvärden gentemot de mätvärden som gjordes för 
studien. Företagets dokument har 202 godkända mätpunkter utav 210 möjliga. För studiens 
mätningar är 105 godkända utav totalt 354. Detta innebär att enligt de insamlade dokumenten 
så ligger 96,19 % av företagets mätningar innanför toleransgränserna medan det för studiens 
mätningar är endast 29,66 % mätpunkter inom godkänt område. Vidare så är medelvärdet för 
företagets mätningar 0,81 millimeter och för studiens mätningar 0,86 millimeter. 
Standardavvikelsen för företagets mätningar är 0,02 millimeter och för studiens mätningar 
0,08	millimeter. Studiens standardavvikelse talar för att det är hög spridning på mätvärdena 
medan spridningen är betydligt lägre för företagets mätningar.	

5.2 Orsaker till variation 
I mätningarna som genomfördes för studien syntes stor variation. Skillnaderna mot företagets 
egna mätningar var mycket stora. Olhager (2013) skriver att dessa skillnader kan bero på de 7 
M:en som står för Management, Människa, Metod, Mätning, Maskin, Material, Miljö. 
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att företag kan hitta grundorsaken till ett problem med 
hjälp av Ishikawadiagram och fem varför. Med hjälp av PDCA-cykeln kan problemet sen 
åtgärdas. I detta specifika mätningsfall kan variationerna i mätningarna bero på att 
operatörerna har olika sätt att mäta eller fått olika upplärning. Det kan även bero på att 
mätdonen är olika kalibrerade eller att metoden för mätningen är olika. Den stora skillnaden i 
mätresultaten kan också bero på att för studiens mätningar mättes alla hudar på ett specifikt 
parti. I företagets mätningar mättes var tjugonde hud och då korrigeras eventuella avvikande 
resultat så att huden hamnar innanför gränserna. I figur 31 illustreras fem varför -modellen, 
alla varför måste ställas annars finns risk att grundorsaken missas. Figur 31 är ett exempel och 
visar att grundproblemet är att ledningen inte prioriterar kalibreringen av mätdonet. 
 

 
Figur 31. Illustration över fem varför. Vid varje pil ställs ett varför.  
 
I figur 32 ses en illustration av hur ett fiskbensdiagram skulle kunna utformas för falsningen 
hos företaget. De olika ”benen” ut från huvudlinjen har olika kategorier inom 7 M. När alla 
tänkbara orsaker till variation senare har benats ut enligt figur 31. Kan fem varför användas 
enligt figur 31. Så här måste företaget göra efter de samlat in tillräckligt med variationsbidrag. 
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Figur 32. Illustration av hur Ishikawadiagram eller fiskbensdiagram kan se ut hos företaget.  
 
Eftersom det är stora variationer inom processen bör varje hud mätas i början utav 
utformningen av en stabil process. Olhager (2013) skriver att desto fler mätningar som görs 
desto fler variationsbidrag kan upptäckas. Detta bör då göras för att i ett senare skede kunna 
avgöra vilka variationsbidrag som är slumpmässiga och vad som är urskiljbara. Bergman och 
Klefsjö (2012) menar att hur processens olika variationer uppfattas, urskiljbara eller 
slumpmässiga, beror på hur mycket kunskap om processen det finns. När variationer sedan, 
med hjälp av till exempel fiskbensdiagram, eliminerats kommer processen anses vara stabil 
och mätningarna behöver inte ske med samma frekvens som i början av utformningen. Dock 
så är det troligt att det behöver ske mer frekvent än dagens var tjugonde hud. Med hjälp av 
mätningar och analyser av processdata kan den optimala mätfrekvensen senare avgöras. 
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5.3 Förbättringsförslag till falsningsprocessen 
Arbetet med förbättring av processer ingår inom offensiv kvalitetsutveckling som beskrivs i 
stycke 2.2. Vidare menar Bergman och Klefsjö (2012) att processtyrning är ett verktyg och 
hjälpmedel för att processen ska kunna upprätthålla eller förbättra kvalitet över tid. Inom 
offensiv kvalitetsutveckling ska även ständiga förbättringar bedrivas. Cullen (1991) menar att 
detta gäller både produkter och processer, att aldrig bli nöjd och stanna i utveckling. Även 
kvalitetsledningssystem ställer krav på att organisationer har processtyrning för att övervaka 
och analysera processen. 
 
Granskningen av standarden IATF 16494:2106 gav att det ställs krav kring processtyrning 
och att det certifierade företaget ska ha ett system för övervakning, mätning, styrning och 
analys av processer. I standarden står också att organisationen ska dokumentera och utföra 
studier på processer, detta för att få uppfattning om processkapabilitet och underlag för 
processtyrning (IATF 16494:2016). Företaget ska ha dokumentation kring metoder för 
mätning och mätresultat samt provresultat. Statistisk styrning och övervakning av processer 
samt hur dessa ska utformas ställs också krav på enligt standarden. Det finns dock inga 
specifika och exakta krav på hur detta kan göras endast krav på att det måste göras.  
 
För att kunna avgöra falsningsprocessens duglighet med hjälp av duglighetsindexen som 
beskrivs i stycke 2.4.1 behövs i ett första steg undersökas hur stor processens spridning är. I 
Figur 33 ses spridningen för företagets mätningar, här ses att processen har mycket variation. 
Figur 34 visar spridningen för studiens mätningar och där ses än mer spridning och att 
processen har mycket urskiljbar variation. Bergman och Klefsjö (2012) skriver att 
duglighetsindex av en process endast kan beräknas om processen är stabil, vilket för 
falsningen inte är fallet. Processen anses inte vara stabil för att det är mycket urskiljbara 
variationer inom processen. Om processen varit stabil hade spridningen i figur 33 och 34 varit 
mindre, alltså att fler värden hade varit samlade runt samma värde. Detta gör att dugligheten 
för tillfället inte kan avgöras då processen inte är tillräckligt stabil. Olhager (2013) skriver att 
när den urskiljbara variationen är borta kan processen anses vara stabil och normalfördelad 
och då kan duglighetsindex beräknas. Det som redan nu kan sägas om falsningsprocessen 
duglighet är att den är har stora variationer och att processen har svårt att tillverka produkter 
som håller sig innanför toleransgränserna. 
 

 
Figur 33. Histogram över företagets mätningar. Diagrammet visar fördelningen för 
företagets mätningar. 
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Figur 34. Histogram över arbetets mätningar. Diagrammet visar fördelningen för studiens 
mätningar. 
 
För att få processen i statistisk jämvikt kan statistisk processtyrning användas. SPS kan 
användas för att hitta den urskiljbara variationen inom processen. Med hjälp av en 
grundorsakanalys, som visas i figur 31 och 32, kan den urskiljbara variationen senare 
elimineras. När processen senare är stabil och dugligare ska duglighetsindex beräknas enligt 
formel 1. Om beräkningen ska ta med processens centrering i beräkningarna räknas den enligt 
formel 2.  
 
För att göra falsningsprocessen stabil så att Cp- och Cpk- beräkningar kan göras så behöver 
företaget i ett första steg, enligt Bergman och Klefsjö (2012), använda sig av statistisk 
processtyrning. Detta för att finna så mycket variation som möjligt och sedan avgöra vilka 
variationsbidrag som är urskiljbara och vilka som är slumpmässiga. Det kan finnas oändligt 
med anledningar till att urskiljbar variation uppstår inom falsningsprocessen. När detta är 
gjort ska arbetet med att undersöka hur företaget ska förbättra processen, detta är första steget 
i PDCA-cykeln vilken ses i stycke 2.8, alltså planeringsfasen. Det är mycket viktigt att rätt 
data eller information undersöks så att besluten kan baseras på rätt fakta. För att hitta som 
grundorsaken, beskrivs i stycke 5.2, finns olika tillvägagångssätt som till exempel 
Ishikawadiagram vilket visas i figur 32, denna kan göra så att företaget får en god uppfattning 
om hur problemet kring falsningen uppstått. Desto mer kunskap som erhålls kring falsningen 
desto större blir chanserna att de urskiljbara variationerna kan upptäckas och senare även kan 
elimineras. I detta stadie måste även organisationen slå fast vad som ska göras och basera 
besluten som fattas på verklig fakta som tidigare samlats in. Nästa steg för företaget inom 
PDCA-cykeln är görafasen, då genomförs de förändringar som tidigare har fastslagits i 
planeringsfasen. Här måste företaget vara försiktiga och inte genomföra för stora förändringar 
på en gång utan då hellre ta det i omgångar för att lättare kunna göra analys om något fel 
uppstår. Desto fler saker som förändras på en gång desto mer komplex blir analysen av 
resultatet. Nästa steg I PDCA-cykeln är studerafasen, här ska organisationen analysera och 
utvärdera resultatet utav förändringen. Till hjälp för att analysera förändringen av 
falsningsprocessen finns olika förbättringsverktyg i form av histogram eller andra verktyg. 
Visar sig förändringen vara en förbättring kommer sista steget i cykeln nämligen, lärafasen. 
Då ska företaget i detta steg standardiseras det nya arbetssättet för falsningen detta för att 
undvika samma problem i framtiden. 
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Organisationen måste se till så att samtliga av dessa steg som står ovanför genomgås för att 
skapa en stabilare falsningsprocess. Detta sker på bästa sätt genom att en arbetsgrupp 
gemensamt får jobba och genomföra samtliga steg. Det troliga är att processen har mycket 
olika variationsbidrag vilket leder till att stegen för PDCA-cykeln måste göras flera gånger för 
att inte förändra för mycket på en och samma gång. Det viktiga är att samla in så mycket 
information om falsningen och hitta grundorsaken till problemet för att inte temporärt lösa ett 
problem. 

5.4 Processtyrning för falsningen 
När förändringar senare är genomförda och standardiserade så antas falsningen vara stabil, då 
behövs övervakningar av processen. Detta för att undvika att urskiljbara orsaker till variation 
uppstår på nytt. I IAFT 16494:2016 som hänvisar till ISO 9001:2015 beskrivs olika 
styrdiagram som ett utav sätten för att övervaka och styra processer. Vidare menar Aslma, 
Azam, Kahn och Jun (2015) att styrdiagram är en viktig del för tillverkningsindustrin, inte 
endast för övervakning utan styrdiagram kan också minska kostnader för kvalitetskontroller. 
Bergman och Klefsjö (2012) beskriver åtgärder som behövs göras för att kunna skapa ett 
styrdiagram. Det första steget som måste göra är att med hjälpa av mätningar bestämma 
processens medelvärde. Nästa steg är att företaget måste specificera styrgränser. Viktig att då 
inte förväxlar styrgränser med toleransgränser. En annan sak som är viktig är att produktens 
toleranser inte får vara snävare än styrgränserna. När falsningens medelvärde är bestämt ska 
standardavvikelsen beräknas, detta görs med hjälp av mätvärdena och medelvärdet för att få 
ut hur mycket värdena varierar från medelvärdet. 
 
Med de nuvarande mätvärdena så blir falsningens styrdiagram enligt figur 35 för företagets 
mätvärden och i figur 36 visas styrdiagram som är utformat med hjälp av studiens mätvärden. 
 

 
Figur 35. Styrdiagram som är utformat med företagets mätvärden för falsningen. 
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Den svarta linjen i figur 35 är för snittet på hudarna. Medelvärdet (CL) ligger på 0,81 
millimeter. Övre gränserna går för Zon– C vid 0,83 millimeter, Zon B vid 0,85 millimeter och 
Zon– A vid 0,88 millimeter. Undre gränserna går för Zon– C vid 0,79 millimeter, Zon– B vid 
0,76 millimeter och Zon– A vid 0,74 millimeter. I fallet för företagets egna mätningar uppstår 
inga larm. Problemet med detta i nuläget är att toleranserna är mellan 0,80- 0,85 millimeter 
detta innebär att toleransgränserna ligger innanför styrgränserna. Företaget kan i detta läge 
inte avgöra styrgränserna innan processen är i statistisk jämvikt. I detta fall måste den 
urskiljbara variationen hittas och elimineras för att kunna avgöra om en stabil 
falsningsprocess klarar att tillverka produkter inom toleransgränserna.  
 

 
Figur 36. Styrdiagram som är utformat med studiens mätvärden för falsningsprocessen. 
 
Även i figur 36 är den svarta linjen snitt för hudarna. Medelvärdet (CL) ligger på 0,86 
millimeter. Övre gränserna går för Zon– C vid 0,93 millimeter, Zon B vid 1,01 millimeter och 
Zon– A vid 1,09 millimeter. Undre gränserna går för Zon– C vid 0,78 millimeter, Zon– B vid 
0,70 millimeter och Zon– A vid 0,62 millimeter. Här skulle systemet varna på några ställen då 
åtta efterföljande punkter (27-35) ligger ovanför centrumlinjen enligt reglerna i stycke 2.6. 
Det gäller också samma som i figur 35 att styrgränserna är större än toleransgränserna. Men 
för figur 36 är styrgränserna ännu större än för figur 35. Risken med att redan nu skapa ett 
styrdiagram innan processen är stabil är att styrgränserna blir väldigt stora, detta medför en 
risk med att styrsystemet kan missa varningar när processen avviker.   
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6. DISKUSSION  
I detta kapitel diskuteras arbetets resultat med utgångspunkt från syftet. Vidare lämnas idéer 
och tankar till företaget och kapitlet avslutas med förslag till vidare utredning. 

6.1 Resultat av arbetet 
Syftet med arbetet var främst att undersöka vad som behövs göras för att skapa stabil process 
för att vid ett senare skede möjliggöra processtyrning. Åtgärderna som behövs för att skapa en 
stabil process har undersökt och beskrivits. Även mätfrekvensen skulle undersökas, resultatet 
av den hade kunnat vara tydligare och annorlunda om processen hade varit dugligare. Det 
finns olika former av styrdiagram för processer, det som togs upp i arbetet är främst för 
diagrammets förmåga att visuellt visa hur processen rör sig och det blir då enklare att avläsa. 
 
Det finns argument som menar att läder är ett naturligt och levande material och att 
variationer inom materialet är för stora så att de blir svåra att handskas med. Samma sak 
gäller dock för trä- och pappers-industrier och där lyckas företagen få träet/pappret att hålla 
toleranser samtidigt som processerna klarar av styrgränserna. Det sistnämnda talar för att 
detta även fungerar för garverier. 

6.2 Till företaget 
Det som skulle kunna göras mer är att undersöka möjligheterna till att automatisera 
mätningarna på hudarna. På så sätt skulle ni på få fler mätvärden utan att tappa produktivitet. 
Det skulle även underlätta övervakningen av processen då även det hade skett automatiskt och 
hade kunnat sända signaler samt larma över processens rörelser till operatören. Detta skulle 
till exempel kunna göras med hjälp av en lasermätare som skulle sitta ovanför transportbandet 
där huden åker efter falsningen. Om det finns möjlighet att undersöka hur pappersindustrin 
mäter tjocklek och om det skulle kunna vara ett alternativ. Anledningen till att huden ska vara 
0,80- 0,85 millimeter vid falsningen är att huden senare i förädlingskedjan sväller och 
toleransen för slutmåttet är 1,10- 1,30 millimeter. Det som Elmo då skulle kunna undersöka är 
exakt hur huden sväller och om de då istället skulle kunna ha andra toleranser vid falsningen 
som gör att processen får mer spelrum. 

6.3 Förslag till vidare utredning 
Det finns mängder av olika sätt att forska kring detta område. Till exempel kan 
kvalitetsbristkostnad undersökas, hur mycket pengar det verkligen kostar att ha bristande 
kvalitet i produktionen. Vad kostar implementering och hur mycket skulle företaget spara 
med hjälp av en implementering. IATF 16949:2016 kan granskas vidare för att se alla kraven 
som ställs angående processtyrning. Denna är dock endast inriktad till företag som tillverkar 
fordonskomponenter. Vidare kan processtyrning implementeras på företag som säljer tjänster 
istället för tillverkningsföretag. Tjänsteföretag har även de processer som varierar.  
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7. SLUTSATS  
Syftet med arbetet var att undersöka vilka förbättringsåtgärder som behövs göras för att skapa 
en stabilare process. Först och främst behövs mätvärden från processen för att kunna avgöra 
hur duglig processen i nuläget är, i detta fall visade sig processen ha mycket urskiljbara 
orsaker till variation. När detta är gjort gäller att mätningar sker för att kunna avgöra vilka 
variationsbidrag som är slumpmässiga och vilka som är urskiljbara, de urskiljbara orsakerna 
ska senare elimineras för att processen ska bli stabil. 
 
Hur ofta ska mätningar göras i början för att samla in så många orsaker till variation som 
möjligt? 
 
För att kunna samla in så mycket variation som möjligt bör företaget mäta varje hud till en 
början. Desto fler orsaker till variation som samlas in desto store blir chansen att senare kunna 
eliminera bidragen. Chanserna ökar samtidigt för att få en bättre uppfattning för vad som är 
slumpmässig variation och vad som är urskiljbar variation om fler mätningar genomförs. 
Detta kommer dock inte gälla för evigt utan när en stabil process skapats så krävs inte lika 
hög mätfrekvens. 
 
Vilka åtgärder behövs göras för att eliminera variationsbidrag och skapa en stabilare process? 
 
För att kunna skapa en stabil falsningsprocess krävs att företaget samlar in så mycket bidrag 
till variation som möjligt, detta för att i ett senare skede sätta samman en arbetsgrupp. 
Arbetsgruppen som med hjälp av Ishikawadiagram och fem varför kan hitta grundorsaken till 
varför de olika variationerna uppstår. Efter att grundorsaken till problemet har hittats börjar 
arbetet med att åtgärda problemet och det görs med hjälp av PDCA-cykeln. Med noggrann 
planering och genomförandeplaner startar arbetet för att i nästa fas genomföras. När 
förändringen senare är genomförd så kommer kontrollerandet av processen genomföras och i 
sista steget så standardiseras arbetssättet senare dras också slutsatser om resultatet. När denna 
fas genomgåtts kommer företaget ha en stabil falsningsprocess med endast den slumpmässiga 
variationen. 
 
Vad behöver företaget göra för att utforma ett styrsystem när processen är stabil? 
 
När processen är stabil börjar arbetet med att utforma ett styrsystem för falsningen. 
Falsningsprocessen behöver vara stabil för att styrdiagrammet inte ska varna för ofta. När 
processen senare är stabil och ett styrdiagram för falsningen ska utformas krävs att företaget 
genomför ett antal mätningar som ska ske i rad för att få tillräckligt med underlag för att med 
god säkerhet kunna avgöra medelvärdet. När medelvärdet är beräknat behöver företaget räkna 
ut standardavvikelsen. Standardavvikelsen som även kallas sigma (σ) används för att avgöra 
vilka styrgränser som kommer användas för att övervaka hur processen står sig.  
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