Statistisk analys och ett statistiskt synsätt
– utbildning och konsultation
Ett företag präglas av en mängd olika faktorer, motriktade viljor, skilda synsätt och annat som processer
och människor i samverkan består av. I en stor mängd av dessa möten används ofta numeriska resultat
för att förstå eller understryka vitala ståndpunkter eller argument.
Ibland ’låter man siffrorna tala för sig själv’ vilket bara är sant i triviala eller självklara situationer.
Statistiskt arbete och ett statistiskt angreppssätt präglas av en stark samverkan mellan metodkunskap i
statistisk analys, ett synsätt på data och mätresultat samt hantering av dator och lämpligt datorprogram.
Dessutom krävs ett visst mått av nytänkande för att styra bort från slentrianmässig redovisning oavsett
det gäller i sifferform eller med hjälp av grafer.

Några vanliga situationer
• ”Du påstår att vi genom att byta härdare kan minska härdningstiden?
Låt oss genomföra ett försök som eliminerar osäkerheten. Låt oss göra detta med statistisk metodik och med de
mätmetoder som vi själva använder. Genom att lägga upp det på ett smart sätt kan vi få med många parametrar
och med få mätobjekt. Vi eliminerar också vårt eget tyckande och låter processen tala!” (Försöksplanering)
• ”Vi har fått ett brev från Volvo som säger att det är för stor variation i ABC-produkten
Volvo har skickat oss ett brev som säger att variationen i en av våra produkter, som vi levererar till dem, är för hög.
De vill att vi presenterar våra egna siffror tillsammans med en grundläggande statistisk analys gjord med 7QCT
(’seven Quality Control Tools’). De vill också att vi beskriver en åtgärdsplan och hur vi kommer att följa upp
förbättringarna”. (7QCT analys).
• ”Finns det egentligen något samband mellan X och Y-resultaten?
På våra möten sägs det ofta att det finns ett samband mellan antal partiklar i luften och antal felaktiga komponenter
som produceras. Är det ingen som kan göra en trovärdig undersökning av detta?”
• ”Vad innebär ditt förslag att byta till elektronikkomponent A?
Vi har ju en relativt komplicerad produkt. Nu finns det ett förslag att om vi köper en dyrare komponent, men som har
mindre toleransområde, så kommer vårt efterjusteringsarbete att minska. Jag vill se en ordentlig utredning som
visar att totalvariationen och kostnaderna minskar!” (Eftersom komponenten skall ingå i en relativt komplicerad
produkt är datorsimulering ett enkelt och billigt alternativ.)
• ”Hur stort skall vårt reservdelslager vara?
Vi har idag levererat cirka 2700 enheter och vi vet att efterfrågan på nya tätningar är 1 per två år. Jag anser dock att
vårt reservdelslager är för stort och därmed för dyrt. Å andra sidan vill jag inte att risken är att en kund står utan
tätning då han behöver den. Jag vill dimensionera lagret så att risken att vi inte kan leverera en reservdel är, säg 1
på 1000. Är det någon som kan hjälpa mig?”
• ”Vi har fått nya mål från huvudkontoret gällande tiden från orderstart till leverans
Igår fick vi nya mål för 2009. Som vanligt är de lite luddiga men jag tänkte att vi denna gång skall studera detta
närmare. Det framgår inte vad menas med "max 10 dagar". Vi vet inte om det gäller ’i medeltal’ eller ’alla’, vi vet
heller inte i detalj hur vi skall verifiera mål mot mätdata.
Vi måste också bryta ned detta i delmål för att följa upp utfallet. Jag har pratat med lite folk som kan det där med
statistik och nu har jag följande förslag: ...och på så sätt kan vi se hur vi framskrider...”.
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• ”Vi har sedan i höstas mängder av data. Använder vi datamängden på rätt sätt?
Våra nyaste maskiner genererar en hel mängd data som vi helt enkelt inte använder. Ni bad om att få med detta i
programvaran och då tycker jag att vi skall utnyttja detta. Jag är fullständigt övertygad om att många av våra
problem kan lösas eller elimineras om vi bara brydde oss om vår egna data!” (Datadetektiven som genomför
dataknådande. ”Datamining” är den engelska termen.)
• ”Varje vecka skickas det ut mängder med diagram, men ärligt talat så slänger jag dem
Jag har hört att vi skall lägga in våra redovisningar på intranätet numera. Jag måste dock erkänna att jag inte tycker
att våra grafer vare sig redovisar eller belyser våra problem. Ett antal procentstaplar, en för varje kvartal, gör ingen
människa glad. Vi borde börja om och skapa något som är användbart och som även visar vårt största problem,
variationen!”
• ”Jag vill att vår process för fel- och reklamationshantering förändras
Vi får en hel del anmärkningar på reklamationshanteringen, det tar för lång tid. Jag är övertygad om att om vi utökar
bemanningen så kan vi visa på besparingar i tid och böter för förseningar. Jag träffade igår en kille som kan det där
med att simulera processer på dator. Han visade mig ett intressant exempel hur man kan pröva olika alternativ med
utgångspunkt från våra egna data. Jag föreslår alltså att vi...”
• Kundkrav, leverantörskrav, ISO-krav
Det finns ofta en mängd kundkrav, leverantörskrav och dessutom ISO-krav på ett företag. För att kunna bemöta,
föreslå eller uppfylla dessa krav måste man vara beredd på mäta, redovisa, argumentera eller visa att man klarar av
en viss process eller åtagande.

(Forts.)

Att förstå variation
Att kunna förstå och mäta, diskutera, hantera, bedöma, eliminera, etc, variation är oerhört viktigt då man
vill förbättra och effektivisera processer. Till detta arbete finns det en mängd enkla verktyg.
Då en organisation börjar använda statistik, statistisk metodik och ett statistiskt synsätt brukar man se
många positiva effekter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett gemensamt språk för att hantera data
Fokusering på problemet och faktabaserade beslut i stället för tyckande eller
pajkastning på andra avdelningar, chefer, konstruktörer, leverantörer, kunder, etc.
Bättre samarbete mellan tillverkning och konstruktion
Bättre integration av inköp och leverantörsfrågor och sammanhängande problem
Bättre samarbete med underleverantörer och kunder
Mindre slentrian när det gäller toleranser eller andra mål
Bättre resonemang när det gäller mått och mätningar
Applicering av metodik och synsätt på andra, mindre uppenbara, områden
Bättre utnyttjande av personalens medverkan och kreativitet
Bättre vaksamhet när det gäller löften, utsagor, m.m. när det gäller nya processer,
nya metoder nya maskiner, etc
Lättare att förklara varför man utnyttjar en kanske bättre metodik i stället för en annan
som specificerats av kund i diverse kunddokument
En beredskap att använda mer avancerad analysmetodik

Vi erbjuder...
...utbildning, stöd och konsultation inom området statistisk analys:
Grundkurs i statistik • Statistisk processtyrning • Försöksplanering • Regressionsanalys
Grafiska metoder och 7QCT • Användning av datorprogram • Sex Sigma
Planering av mätningar och undersökningar • Kapabilitetsanalys
Simulering som ett verktyg för att förstå processer • Bedömning av underleverantörer

Vi kan -
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bedöma toleranssättning eller toleranskedjor ur ett statistiskt perspektiv
göra kapabilitetsstudier av nya eller föreslagna processer eller maskiner
utföra statistisk analys av befintliga data
följa upp resultat av förändrings- och förbättringsarbete
bygga modeller och simulera processer med hjälp av PC-program
bedöma leverantörer och deras mät- och analyssystem
göra jämförande studier mellan olika förslag vid inköp av maskiner eller processer
utveckla databaser, mät- och informationssystem och grafiska presentationer
föreslå eller utveckla lämpliga mät- och försöksvariabler
ge allmän statistisk rådgivning

Tillsammans med...
...uppdragsgivaren går vi genom nuvarande status, mognadsgrad och behov. Därefter skräddarsyr vi en
utbildning eller ett stöd.
Efter en utbildning kan varje deltagare, om så önskas, vara med i ett världsomspännande nätverk för frågor
inom statistisk analys, nya synsätt och olika knep, etc, etc.

