
PROCESSKAPABILITET vs r & R (GRR)
Verklig processkapabilitet är ofta större än den upplevda

Påverkan från %r & R
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Styrplanen
Vad har styrplanen för betydelse i Core Tools?

Prototyp X Förse rie

10

Maskin 1-

5 18 * Visuellt 100% Kont. Informera kontrollant

Maskin 1-

5 19 *

Placering hål 

X
Fixtur # 10 1.a bit

vid 

omställning

12 25 ± 1 mm 5 st timme Spärra/Justera

Maskin 1-

5 20 * 3 ± 0.5 mm Fixtur # 10 1.a bit

vid 

omställning

14

Fixtur # 

10 21 5 st timme Spärra/Justera

Maskin 1-

5 22

Se bilaga 

omställnings-

instruktion

Varje 

omställning

20

REAKTIONS KRITERIER: A-

B-

C-

D-

Stoppa Produktion, notera i skiftrapport/ loggbok

Spärra alla detaljer vid funnen avvikelse, begränsa felet genom att verifiera att föregående detaljer är OK

Kontakta arbetsledare och Q-avd

 Annat (ange vad)

Inga blåsor, 

linjer eller 

märken/

sjunkningar

Perimeter 

passning SPS (Xbar-R)

Omställning 

formpressnings-

maskin 1.a bit

Justera/Kontrollera

Justera/Kontrollera

Formpressning plast Utseende

Ställare verifierar 

omställning

Justera/Kontrollera

Dimension Kontrollrapport

Inga märken Kontrollrapport

Hålplacering Kontrollrapport

Mätmetod för 

utvärdering Antal Frekvens Styrning

Reaktionspl

an

SPS (Xbar-R)

Justera/Kontrollera

100 % kontroll

Produkt Process

Speciella 

egenskaper 

för produkt 

/process

 Utvärdering

Operation 

nr Operationsbenämning

Maskin/fixtu

r/verktyg för 

tillverkning

Egenskaper Metod

Ref.

Funktion/an

svarig
Specifikation/T

olerans

2252-121-G--11-2-92 Se bilaga
Benämning Godkänd a v: Kva lite tsgodkännande  kund (da tum)

Kylargaller
Le verantör/T illv.a nl/Avd +ev. lev.kod : Leverantörsnummer Anna t godkännande Annat godkänna nde

4-B 123

21 J Davis, 0313-555-5555 2002-01-26 2006-02-22
Artike lnr/R itnings nr och rev.nivå Arbe tsgrupp/Projektgrupp Produktgodkä nna nde  kund (da tum):

Styrplan

Produktion

Styrplan numme r Upprä ttad av (na mn/te le fon): Utgivningsda tum: Re v.da tum:

Exempel: Omställningsberoende Process



Feleffektanalys - FMEA

Styrplanens innehåll
Vilket innehåll krävs i en styrplan?

Allmänna uppgifter (Ex)

a) styrplanens nummer;

b) datum för utgivning och ev. revisionsdatum;

c) kundinformation (se kundkrav);

d) organisationens namn/beteckning på tillverkningsanläggning;

e) artikelnummer;

…….

Produktstyrning

a) produktanknutna speciella egenskaper;

b) andra egenskaper för styrning (nummer, produkt eller 
process);

c) specifikation/tolerans.

Processtyrning

a) processparametrar (inklusive processinställningar och 
toleranser);

b) processanknutna speciella egenskaper;

c) maskiner, jiggar, fixturer, verktyg för tillverkning (inklusive 
identitetsbeteckning, i tillämplig omfattning).

Metoder

a) mätmetoder för utvärdering;

b) felsäkring;

c) storlek och frekvens för sampling;

d) styrmetod.

Åtgärdsplan

åtgärdsplan (inkludera eller ge hänvisning)



Beräkning av styrgränser

Styrgränsernas läge beräknas (oftast automatiskt) enligt den matematiskt fastställda 
fördelningsfunktionen (oftast N-fördelad). Vid en risknivå på 3s blir konstanterna enligt 
nedanstående tabell beroende på provgruppsstorlek (standardavvikelsen). 

n A2 d2 D3 D4

2 1,880 1,128 0 3,267

3 1,023 1,693 0 2,574

4 0,729 2,059 0 2,282

5 0,577 2,326 0 2,114

Diagram CL UCL LCL

Xbar ���� = ��� ���� = ��� + �� ∗ �� ���� = ��� + �� ∗ ��

R ��� = �� ���� = �� ∗ �� ���� = �� ∗ ��

Som framgår minskar risken med ökad provguppstorlek

För ett vanligt Xbar – R diagram (Shewhart) räknas styrgränserna ut enligt 
nedan.



Allmänna frågeställningar om SPC
Vad är viktigt

• Hur fastställs behovet av Statistisk Processtyrning (SPC). Genom PFMEA ??
• Hur definieras behovet i styrplaner
• Hur är kraven uttryckts i kundspecifika krav: t Ex Ppk, Cpk
• Vilka tolkningsregler finns i de kundspecifika kraven, t ex sju punkter i rad 

ovanför mållinjen/centrumlinjen
• Vilka är de initial kapabilitetsresultaten vid t ex PPAP/PPA? Vilka ev åtgärder 

har vidtagits och hur har de kommunicerats?
• Hur har statistiska metoder kommunicerats till produktionspersonalen 

beträffande t ex:
• Frekvens och  provgruppsstorlek
• Beräkning av styrgränser



Exempel på frågesekvens för Core Tools
Vilka frågor kan ställas 

1

2

3

4

5

Bakgrund: Kassationsresultat i produktionscell för Volvo är 4,2 % och överstiger målet 1,0 %

Hur har målet 1,0 % 
fastställts?

Varför har målet 
inte uppnåtts?

Hur har kassationsdata 
analyserats?

Vilka är resultaten från 
utförda mätsystem-
analyser och hur aktuella 
är de?

Har statistiska metoder 
övervägts för att minska 
variationer?


