
Student 

VT 2010 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Statistik C, 30 hp 

Handledare: Kerstin Vännman 

 

Det elliptiska säkerhetsområdets 
robusthet 

Hur robust är metoden med de elliptiska säkerhetsområdena för 
ett symmetriskt men icke normalfördelat datamaterial? 

Andreas Tano Bask 
Johan Jaurin 
 



1 

 

Abstract 

Quality Control is a term often used within production and is referring to managing processes 

so they produce capable products. Within Quality Control, process capability index is a com-

mon measure to oversee processes. Safety Region Plots were introduced to do this graphical-

ly. In Albing & Vännman (2010) the concept of Safety Region Plots is expanded to incorpo-

rate an elliptical shape. The method of Elliptical Safety Region Plots assumes a normally dis-

tributed data. In this paper we are looking at the robustness of the Elliptical Safety Region 

Plots if we can assume a symmetrically, but non-normal, distribution. In the results we can 

conclude that an adjustment is required for symmetric, but non-normal, data if the method in 

Albing & Vännman (2010) is going to be used. An eventual adjustment is discussed in discus-

sions. To easily be able to use the Elliptical Safety Region Plots mentioned in Albing & 

Vännman (2010) we have developed a program in RExcel. 

 

English title: The robustness of the elliptical safety region 

Key word: Elliptical safety region plot, RExcel, non-normality 
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Sammanfattning 

Kvalitetsstyrning är ett begrepp som ofta används inom processer och handlar om att försöka 

styra processer till att producera dugliga produkter. Inom kvalitetsstyrning är duglighetsin-

dexet ett vanligt mått för att övervaka processer. För att göra övervakningen grafisk utveckla-

des säkerhetsområdesplottar. I Albing & Vännman (2010) vidareutvecklar man be-

slutsmetoden om säkerhetsområdesplottar till att säkerhetsområdena i säkerhetsområdesplot-

ten antar en elliptisk form. Beslutsmetoden är utvecklad efter att datamaterialet i en process vi 

undersöker ska kunna antas vara normalfördelad. Vår frågeställning handlar om att undersöka 

om beslutsmetoden i Albing & Vännman (2010) är tillräckligt robust för att kunna användas 

om en process ger ett symmetrisk men icke normalfördelat datamaterial. I resultatdelen ser vi 

att vi måste hitta ett sätt att justera beslutsmetoden i Albing & Vännman (2010) för att den ska 

kunna användas om ett datamaterial är symmetriskt med icke normalfördelat. En eventuell 

justering diskuterar vi i diskussionsdelen. För att enkelt kunna använda beslutsmetoden i Al-

bing & Vännman (2010) har vi utvecklat ett program i RExcel. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund kvalitetsstyrning 
Kvalitetsstyrning är ett begrepp som idag användas inom många områden även om det främst 

används inom tillverkningsindustrier. Syftet med kvalitetsstyrning är att försöka kvantifiera 

begreppet kvalitet och med olika metoder försöka styra en process. Det kan man göra genom 

att antingen försöka sänka variationen, justera läget för processen eller både sänka variationen 

och läget i en process. 

 

Inom kvalitetsstyrning vill man kunna överblicka en process. För att göra det finns det ett 

stort urval av olika metoder. Exempelvis används styrdiagram, felorsaksträd, försöksplanering 

och det som kommer stå i fokus för vår uppsats, duglighetsindex.  

 

Inom en process finns det ofta ett målvärde man vill att alla produkter ska uppfylla för att de 

ska ses som dugliga. Är tillräckligt många produkter dugliga kommer även processen att ses 

som duglig. På grund av variation i en process så brukar man istället använda ett intervall med 

en övre och undre specifikationsgräns för att definiera en produkts duglighet. 

 

1.2 Duglighetsindex 
I avsnitt 1.2.1 Olika duglighetsindex går vi kort igenom de vanligaste duglighetsindexen som 

används och när de utvecklades. I avsnitt 1.2.2 Duglighetsindex i praktiken nämner vi hur de 

används i praktiken. I avsnitt 1.2.3 Säkerhetsområdesplottar ger vi en grundläggande intro-

duktion till begreppet säkerhetsområdesplott. I avsnitt 1.2.4 Antaganden går vi igenom de 

strikta antaganden som måste uppfyllas för att de duglighetsindex vi tar upp ska kunna använ-

das. 

 

1.2.1 Olika duglighetsindex 

Begreppet duglighet handlar om att en eller flera, på förhand, bestämda mätvariabler antar ett 

visst mätvärde inom ett på förhand bestämt specifikationsintervall. Några exempel på en mät-

variabel och när begreppet duglighet kan komma till användning är när det tillverkas stålbal-

kar med en viss längd, görs blodpudding med en viss blodhalt eller produceras kaffepaket 
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med en viss vikt. För att bestämma dugligheten för en process så har man bland annat infört 

begreppet duglighetsindex. 

Idag finns det en uppsjö av duglighetsindex. Principen är densamma och det är att jämföra 

förhållandet mellan hur mycket man tillåter en process att variera mot hur processen faktiskt 

varierar 

 

ݔ݁݀݊݅ݏݐ݄݈݁݃݅݃ݑܦ =
݈݈ܶ݅å(1) ݃݊݅݊݀݅ݎݏ ݐ݇ݏ݅ݐ݇ܽܨ݃݊݅݊݀݅ݎݏ ݊݁ݐ 

 

Tillåten spridning bestäms av den övre och undre gräns (specifikationsintervall) som pro-

cessansvariga sätter för att en process enligt dem ska anses vara duglig. Faktisk Spridning är 

en funktion av den verkliga spridningen i en process. 

 

Det mest kända, och det första av de duglighetsindex som utvecklades av den japanska indu-

strin efter det andra världskriget, är Cp . Det dröjde dock till 1980-talet innan Cp slog igenom i 

omvärlden efter det att Juran (1974) introducerat måttet (Kotz & Lovelace (1998)). Cp defini-

eras som 

ܥ  =
ܮܷܵ െ ܮܵܮ

ߪ6  (2) 

 

USL står för Upper Specification Limit (Övre specifikationsgräns), LSL står för Lower Speci-

fication Limit (Nedre specifikationsgräns) och standardavvikelsen för en process är j. 

 

Sedan utvecklandet av Cp har det uppstått en lavinartad utveckling av olika duglighetsindex då 

varje duglighetsindex har olika styrkor och svagheter. En svaghet med Cp är till exempel att 

det bara tar hänsyn till spridningen för en process och inte till väntevärdet. Det betyder att 

man skulle kunna få ett högt värde på Cp även om väntevärdet för en process är utanför speci-

fikationsintervallet. Det ledde till utvecklandet av Cpk. Vi definierar Cpk som 

݇ܥ  = min༌(ݑܥ  ö) (3)ܥ,
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där 

öܥ  =
ܮܷܵ െ ߤ

ߪ3  (4) 

 

och 

ݑܥ  =
ߤ െ ܮܵܮ

ߪ3  (5) 

  

Populationens väntevärde är µ och populationens standardavvikelse är j. 

 

Även om Cpk tar hänsyn till väntevärdet för en process så tar Cpk inte hänsyn till alla tänkbara 

aspekter. Exempelvis tar Cpk inte hänsyn till en process målvärde. Det som kan uppstå är att 

även om Cpk antar ett värde som tyder på en duglig process så kan väntevärdet för en process 

ligga närmare en specifikationsgräns än målvärdet för processen. Det gör att en process i för-

längningen lättare kan börjar producera produkter som inte kan anses som dugliga. 

Svagheten för Cpk, att inte ta hänsyn till målvärdet för en process, ledde bland annat till att 

Hsiang & Taguchi (1985) och Chan, med flera, (1988) utvecklade duglighetsindexet Cpm, 

(Bergman & Klefsjö (2007)). Cpm, som vi inte kommer diskutera i vår uppsats utan i stället 

hänvisar vi till Pearn & Kotz (2006), är ett duglighetsindex som tar hänsyn till avvikelser mel-

lan en process målvärde och en process väntevärde. Vi definierar Cpm som 

݉ܥ  =
ܮܷܵ െ ܮܵܮ

6ඥ2ߪ + ߤ) െ ܶ)2
 (6) 

 

Processens målvärde är T. 

 

De vanligaste duglighetsindexen som används idag är Cp och Cpk . Ofta brukar man rekom-

mendera att använda båda indexen samtidigt för bästa analys (Pearn & Kotz (2006)). Anled-

ningen är att trots stora brister hos Cp så är det ett bra mått att använda då det ger det bästa 

duglighetsindexvärdet man kan få för en process givet att spridningen hålls konstant. Indexet 
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Cpk tar hänsyn till både spridningen och läget i en process och ger därför en bra indikation på 

hur processen förhåller sig till de bestämda specifikationsgränserna. 

 

Vidare i uppsatsen kommer vi bara att behandla duglighetsindexet Cpk. För mer läsning om 

andra duglighetsindex hänvisar vi till Kotz & Lovelace (1998), Pearn & Kotz (2006) och 

Bergman & Klefsjö (2007). 

 

1.2.2 Duglighetsindex i praktiken 

För att kunna använda ett duglighetsindex i praktiken så brukar de skattas genom att ett stick-

prov tas från en process. För att de sedan ska kunna användas till att besluta om en process är 

duglig definieras det innan mätningarna ett kritisk värde duglighetsindexet ska överstiga. De 

duglighetsindexvärden som brukar användas som kritiskt värde är 1, 4/3, 1.5 och 2. Olika 

kritiska värden tillåter olika många icke dugliga produkter för att en process trots det ska ses 

som duglig. Ett mått som beskriver hur många produkter i en process som förväntas ligga 

utanför de på förhand bestämda specifikationsgränserna är ppm (parts per million) (Pearn & 

Kotz 2006). För ݇ܥ  anges alltid det största förväntade ppm-värdet under normalfördelnings-

antagandet. I Tabell 1 ser vi det största förväntade ppm-värdet för olika nivåer på ݇ܥ . 

 

Tabell 1: Anger ppm (parts per million) för olika värden på ݇ܥ . Måttet ppm beskriver det 

största antal produkter i en process som förväntas ligga utanför de på förhand bestämda speci-

fikationsgränserna. 

Duglighetsindex Duglighetsindexvärdet ppm 

 1.00 2700 

 1.33 66 

 1.67 0.5 

 2.00 0.002 

 

 

Då ߤ och ߪ i en process är okända måste vi skatta parametrarna för att kunna få fram ett dug-

lighetsindex. Vanligen skattas ߤ med 
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Ƹߤ = ҧݔ = σ ݅݊݅ݔ
=1݊  (7) 

 

och ߪ med 

 

ොߪ = ݏ = ඨσ ݅ݔ) െ ҧ)2ݔ
1݊ ݊ െ 1

 (8) 

 

Där xi är den i: te observationens värde på den stokastiska mätvariabeln x och stickprovsstor-

leken är n. 

 

Vi kan se de skattade duglighetsindexen som stokastiska variabler vilket innebär att en punkt-

skattning inte är tillräckligt tillförlitlig för att besluta om en process är duglig. För att göra den 

bästa möjliga analysen bör ett hypotestest eller ett konfidensintervall bildas. För mer läsning 

om hypotestest och konfidensintervall för duglighetsindex hänvisar vi till Pearn & Kotz 

(2006).  

 

1.2.3 Säkerhetsområdesplottar 

Boyles (1991) började använda duglighetsområdesplottar (se Figur 1) för att man grafiskt 

skulle kunna se hur ߤ och ߪ styr duglighetsindexet (Vännman (2001)). En duglighetsområ-

desplott består av ett duglighetsområde, som motsvarar en vald kritisk gräns k, och en punkt 

-Duglighetsområdesplottarna antar olika former på duglighetsområdet för olika duglig .(ߪ,ߤ)

hetsindex. Vi behandlar bara duglighetsindexet ݇ܥ  i uppsatsen och duglighetsområdet i dug-

lighetsområdesplottarna till dem antar en triangulär form. Alla kombinationer av µ och j som 

ger ett värde innanför duglighetsområdeslinjen uppfyller ݇ܥ > ݇. Duglighetsområdeslinjen i 

Figur 1 motsvarar k = 4/3. Punkten (ߪ,ߤ) i Figur 1 motsvarar en duglig process. 
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Figur 1. Visar en duglighetsområdesplott. Triangeln (duglighetsområdet) markerar det områ-

de vi vill att koordinaten (ߪ,ߤ) helt ska hamna inom för att en process ska vara duglig. Pro-

cessen i Figur 1 är duglig. Duglighetsområdeslinjen motsvarar 4/3=݇ܥ.  

 

Då duglighetsområdesplottarna bestäms av (ߪ,ߤ) som alltid är okända så kan duglighetsom-

rådesplotten inte användas som ett beslutsinstrument. Därför utvecklade Deleryd & Vännman 

(1999) och Vännman (2001) metoden med säkerhetsområdesplottar (se Figur 2). 

 

Figur 2. Visar en säkerhetsområdesplott. Kan man anta att hela säkerhetsområdet, som är 

skapat runt punkten, är innanför duglighetsområdeslinjen så kan man statistiskt besluta om en 

process är duglig. Figur 2 visar en signifikant duglig process. 

 

Skillnaden mellan en duglighetsområdesplott och en säkerhetsområdesplott är att man i en 

säkerhetsområdesplott skattar en punkt (ߤƸ  .ො) som motsvarar ett skattat duglighetsindexvärdeߪ,

Till punkten (ߤƸ  ො) skapar man ett säkerhetsområde för att statistiskt kunna göra ett beslut omߪ,

en process är duglig då beslutsproceduren nu kan se som ett hypotestest. I en säkerhetsområ-

desplott ses en process som duglig om hela säkerhetsområdet ligger innanför duglighetsområ-

deslinjen. Figur 3 (b) visar en process som kan ses som duglig medan Figur 3 (a) visar en 

process som inte kan ses som duglig. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 
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Figur 3. Två säkerhetsområdesplottar där figur (a) visar en process som inte kan ses som dug-

lig medan figur (b) visar en process som kan ses som duglig. 

 

Säkerhetsområdena i säkerhetsområdesplottarna Deleryd & Vännman (1999) och Vännman 

(2001) först utvecklade antogs vara triangulärformade. Vännman (2005), (2006) och (2007) 

generaliserade metoden till att säkerhetsområdena antog cirkelform. Albing & Vännman 

(2010) skapade senare elliptiskt formade säkerhetsregionplottar. Beslutsmetoden i Albing & 

Vännman (2010) med elliptiskt formade säkerhetsområdesplottar är utvecklad för duglighets-

indexet ݇ܥ . 

 

Metoden att använda säkerhetsområdesplottarna är ett bra komplement till duglighetsindexet. 

Säkerhetsområdesplottarna avgör inte bara om vi har en duglig process utan ger även en bra 

indikation hur spridningen och väntevärdet i en process förhåller sig (Vännman (2010)). 

 

1.2.4 Antaganden 

De duglighetsindex vi har gått igenom är utvecklade under de strikta antagandena 

 

1. Processens stokastiska mätvariabler är normalfördelade 

2. Processens stokastiska mätvariabler är oberoende av varandra 

3. Processen är i statistik jämvikt 

 

Om antagandena inte uppfylls blir duglighetsindexen meningslösa och bör absolut inte an-

vändas. De kan, om de ändå används, leda till felaktiga beslut (Kotz & Lovelace (1998)). 

Därmed är det viktigaste steget innan man börjar skatta duglighetsindex att kontrollera anta-

gandena. 

 

Antagandet om normalfördelade stokastiska mätvariabler och oberoende stokastiska mätvari-

abler används ofta även inom andra områden i statistik medan kravet på statistisk jämvikt är 

mer vanligt inom kvalitetsstyrning. Variationen i en process består av två delar; urskiljbar 

variation och slumpmässig variation. Urskiljbar variation kan observeras av en orsak, till ex-

empel ett maskinhaveri, medan slumpmässig variation inte kan tillskrivas någon orsak. Råder 
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det bara slumpmässig variation i en process så är processen i statistisk jämvikt (Bergman & 

Klefsjö (2007)). 

 

1.3 Frågeställning 
Den här uppsatsen kommer att behandla två frågeställningar 

 

1. I Albing & Vännman (2010) finns en metod utvecklad där säkerhetsområdet i en sä-

kerhetsområdesplott antar elliptisk form. Metoden är utvecklad att gälla för duglig-

hetsindexet ݇ܥ  och dess antaganden med normalfördelade stokastiska variabler, obe-

roende stokastiska variabler och statistisk jämvikt. Det kan ofta vara svårt att konstate-

ra om ett datamaterial är normalfördelat. Vad händer då om vi inte kan anta ett nor-

malfördelat, men ändå symmetriskt, datamaterial? Är metoden robust att använda 

ändå? 

 

2. Duglighetsindex och säkerhetsområdesplotten är ett effektivt redskap att använda för 

att övervaka en process. Utan djupare kunskaper om duglighetsindex och säkerhets-

områdesplottar, kan vi skapa något användarvänligt program med hjälpt av RExcel 

som gör att man ändå kan använda den grafiska beslutsmetoden angiven i Albing & 

Vännman (2010)? 

 

1.4 Disposition 
I Kapitel 2 De elliptiskt formade säkerhetsområdetsplottarnas robusthet behandlar vi vår för-

sta frågeställning där vi beskriver hur vi gått tillväga för att svara på frågeställningen och vi-

sar resultatet av vårt arbete. I Kapitel 3 RExcel behandlar vi vår andra frågeställning. I Kapitel 

4 Diskussion för vi en diskussion om frågeställningarna vi behandlat och diskuterar bland 

annat vad vi kommit fram till och hur man skulle kunna tänkas gå vidare med frågeställning-

arna. Vi diskuterar även uppsatsen i stort om vad vi tycker varit bra och vad som vi kan tänka 

skulle kunna ha gjorts bättre. 
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2. De elliptiskt formade säkerhetsområdesplottarnas robusthet 

Vår uppsats bygger på att utifrån Albing & Vännman (2010) undersöka hur bra deras be-

slutsmetod med de elliptiska säkerhetsområdena i säkerhetsområdesplottarna är för ett sym-

metriskt men icke normalfördelat datamaterial. Metoden är utvecklad och är bra att använda 

då vi kan anta ett normalfördelat datamaterial. Antar vi en skev fördelning så kommer fel slut-

satser att dras. Hur fungerar metoden om den används på ett datamaterial som kan antas vara 

symmetriskt men icke normalfördelat? Det finns många fördelningar som är väldigt lik nor-

malfördelningen och det gör att metoden kanske kan komma att ses som tillräckligt robust för 

att ändå kunna användas. Det är en intressant aspekt att undersöka då det inte alltid är lätt att 

fastslå normalfördelningsantagandet även om det undersöks noga. 

 

2.1 Metod 
För att besvara frågeställningen om de elliptiskt formade säkerhetsområdesplottarna är robus-

ta även för ett symmetriskt, men icke normalfördelat, datamaterial så har vi använt oss av si-

muleringar. För att göra simuleringarna så har vi i det statistiska dataprogrammet R skapat R-

koder utifrån den beslutsmetod som är utvecklad i Albing & Vännman (2010). R-koderna som 

används till simuleringarna och senare i analysen finns i Appendix Y. 

 

2.2 Matematisk beskrivning av de elliptiskt formade säkerhetsområdes-

plottarna 
Våra R-koder är uteslutande uppbyggda på de matematiska beräkningar som är gjorda i Al-

bing & Vännman (2010). I det här avsnittet kommer därför en kort beskrivning av de viktigas-

te stegen i de funktioner från Albing & Vännman (2010) som vi använt oss av i R-kodningen.  

I avsnitt 2.2.1 Säkerhetsområdesplottens uppbyggnad beskriver vi i olika delar hur säkerhet-

sområdesplotten är uppbyggd. I avsnitt 2.2.2 Övriga metoder har vi samlat andra viktiga funk-

tioner som är gjorda utifrån Albing & Vännman (2010) och som vi använt oss av i simule-

ringarna och analysen. 

 

2.2.1 Säkerhetsområdesplottens uppbyggnad 

I Albing & Vännman (2010) har man delat upp den matematiska beskrivningen av säkerhet-

sområdesplottens uppbyggnad i de tre stegen 
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1. Duglighetsområdets uppbyggnad 

2. Det elliptiska säkerhetsområdets uppbyggnad 

3. Att välja ellipsens form 

Då R-koden är programmerad efter Albing & Vännman (2010) så följer R-kodningen och det 

här avsnittet om säkerhetsområdesplottens uppbyggnad samma uppdelning.  

 

2.2.1.1 Duglighetsområdets uppbyggnad 

Duglighetsområdet (se Figur 1) är en triangel som består av den undre linjen ݐߤ , ȁݐߤȁ < 1, och 

två lutande linjer som fås av ݐߪ , en funktion av ݐߤ , och definieras som 

ݐߪ  =
1

3݇ െ 1

3݇ ȁݐߤȁ, ȁݐߤȁ < 1 
(9) 

 

Värdet k i (9) är det på förhand valda kritiska värdet för indexet, transformationen av proces-

sens ߤ är ݐߤ  och transformationen av processens ߪ är ݐߪ  . Att vi gör denna transformation är 

för att skapa en dimensionslös säkerhetsområdesplott som gör att vi kan jämföra flera olika 

processer med olika specifikationsintervall i samma graf. Vi  definierar ݐߤ  som 

ݐߤ  =
ߤ െ݀ܯ  (10) 

 

och ݐߪ  som 

ݐߪ  =
݀ߪ

 (11) 

 

mittpunkten av specifikationsintervallet betecknas ܯ och definieras som 

ܯ  =
ܮܷܵ + ܮܵܮ

2
 (12) 

 

halva längden av specifikationsintervallet betecknas ݀ och definieras som 
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 ݀ =
ܮܷܵ െ ܮܵܮ

2
 (13) 

 

Punkten (ݐߤ ݐߤ som motsvarar duglighetsindexvärdet i duglighetsområdesplotten bestäms av (ݐߪ,  och ݐߪ .  
 

2.2.1.2 Det elliptiska säkerhetsområdets uppbyggnad 

Det elliptiska säkerhetsområdet bygger på ekvationen för en ellips och definieras som 

 

ݐߤ) െ ෝݐߤ 2ݐොߪ2ܣ2( +
ݐߪ) െ ෝݐߪ 2ݐොߪ2ܤ2( = 1 (14) 

 

Eftersom ݐߤoch ݐߪ  i en process alltid är okända kommer de att behöva skattas av ݐߤෝ  och ݐߪෝ  . 

Vi skattar ݐߤ  med 

ݐƸߤ  =
Ƹߤ െ ݀ܯ =

ҧݔ െ ݀ܯ  (15) 

 

Där ݔҧ är medelvärdet av de observerade mätvärdena. Vi skattar ݐߪ  med 

 

ݐොߪ =
݀ܧܮܯොߪ =

ටσ ݅ݔ) െ ҧ)2݊݅ݔ
=1 ݊݀  

(16) 

 

Där ݅ݔ  är den i:te observerade mätvariabeln. Vi får fram ߤƸ  med (7) och ߪොܧܮܯ  med Maximum 

Likelihood Estimatorn av ߪ definierad som 

 

ܧܮܯොߪ = ඨσ ݅ݔ) െ ҧ)2݊݅ݔ
=1 ݊  (17) 

 

A och B är konstanter och väljs beroende på valet av ellips (se Att välja typ av ellips nedan-

för).  
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Beslutsmetoden att använda säkerhetsområdesplotten för att testa om en process är duglig kan 

ses som ett hypotestest med hypoteserna 

݇ܥ:0ܪ   ݇0 = ݇ܥ:1ܪ ݁݀ݎäݒ ݐ݇ݏ݅ݐ݅ݎ݇ > ݇0 =  ߙ :åݒ݅݊ݏ݂݊ܽ݇݅݅݊݃݅ܵ ݁݀ݎäݒ ݐ݇ݏ݅ݐ݅ݎ݇

 

Om 0ܪ förkastas så innebär det att säkerhetsområdet kan ses som helt innanför duglighetom-

rådeslinjen och vi har därmed en process som kan ses som duglig. 

݇ܥ:0ܪ   ݇0 kan reduceras till  ݇ܥ:0ܪ = ݇ܥ:0ܪ .0݇ = ݇0 är en sammansatt hypotes av alla 

punkter (ݐߤ  som definieras på duglighetsområdeslinjen. Den signifikansnivå man väljer (ݐߪ,

till 0ܪ är supremum av ʞሺݐߤ ,݇0ሻ. Sannolikheten, ʞሺݐߤ ,݇0ሻ, att det elliptiska säkerhetsområ-

det är helt innanför duglighetsområdeslinjen, definierad av ݇ܥ = ݇0 och att (ݐߤ  är på (ݐߪ,

duglighetsområdeslinjen, är  

 

ʞሺݐߤ ,݇0ሻ = න ݐߤሺܳ2ሺܵሺߦܨ ,݇0ሻ െ ȁݕȁሻ2ሻ כ ߮൫ݕ െ ݐߤሺܵݐߤ ,݇0ሻ൯݀ߤ)ܵݕ ݐ ,݇0)

െܵ(ߤ ݐ ,݇0)

  (18) 

 

där ȁݐߤȁ <1 och S definieras som  

 ܵሺݐߤ ,݇0ሻ =
3݇0ξ݊

1 െ  (19) |ݐߤ|

  

I (18) betecknar ߦܨ  fördelningsfunktionen för en ߯2- fördelning med ݊ െ 1 frihetsgrader och 

täthetsfunktionen av en standardnormalfördelning betecknas som ߮. 

 

Funktionen ʞሺݐߤ ,݇0ሻ växer då |ݐߤ| ՜ 1 och konvergerar mot ܪሺܳሻ. I Albing & Vännman 

(2010) visar man att signifikansnivån för ett hypotestest för beslutsmetoden med säkerhets-

områdesplottarna är ܪሺܳሻ där ܪ(ܳ) definieras som 

 



16 

 

ሺܳሻܪ = න 2ሻݖሺܳ2ߦܨ λכ
0

߮൫3݇0ξ݊ െ  (20) ݖ൯݀ݖ

 

och 

 ܳ =
1

3݇0 + ඥ2ܣ + 9݇0
2ܤ2

 (21) 

 

Vi ser att ܪ(ܳ) beror av Q som i sin tur beror av A och B. Hur A och B väljs finns nedan be-

skrivet i avsnittet Att välja typ av ellips. För att lösa problemet med att ܪ(ܳ) beror av Q och 

Q i sin tur beror av A och B så föreslår man i Albing & Vännman (2010) att man först hittar 

ett värde på Q så att ܪሺܳሻ =  för att sedan utifrån det valda Q:et välja A och B. Det betyder ߙ

att vi kommer få många olika ellipser som kommer att kunna användas. Oavsett ellips så 

kommer samma slutsats att kunna tas. 

 

Säkerhetsområdesplottarna är konstruerade så att om vi kan anta en skattad punkt, (ߤƸݐ  på ,(ݐොߪ,

duglighetsområdeslinjen så kommer sannolikheten att förkasta 0ܪ givet att 0ܪ är sann bli som 

störst som den valda signifikansnivån, ߙ. Metoden i Albing & Vännman (2010) antar olika 

sannolikheter att förkasta 0ܪ givet att 0ܪ är sann beroende var på duglighetsområdeslinjen 

den skattade punkten (ߤƸݐ ݐƸߤ) förväntas vara. Då punkten (ݐොߪ,  förväntas vara på toppen av (ݐොߪ,

duglighetsområdet så är sannolikheten som lägst medan då punkten (ߤƸݐ  förväntas vara (ݐොߪ,

närmare dulighetsområdets hörn så är sannolikheten som störst. 

Värdet på ߙ bestämmer storleken på ellipsen. Minskas ߙ så förstoras ellipsen för säkerhets-

området runt den skattade punkten (ݐߤෝ ෝݐߪ, ). Även stickprovsstorleken påverkar ellipsens stor-

lek. Ökar storleken av stickprovet så minskar ellipsens storlek. 

 

2.2.1.3 Att välja typ av ellips 

Det finns flera sätt att välja konstanterna A och B. Det betyder att vi kan få olika typer av el-

lipser. De olika ellipstyper Albing & Vännman (2010) tar upp är degenerated ellipser (A eller 

B antar värdet 0), cirkelformade ellipser (A = B) och vanliga ellipser (A och B väljs med hjälp 

av konfidensintervall). Albing & Vännman (2010) rekommenderar att använda cirkelformade 

ellipser (A = B) då beräkningarna blir enklast att göra. A och B tas då fram på följande sätt 



17 

 

ܣ  = ܤ =
1ܳඥ1 + 9݇0

2
െ 3݇0ඥ1 + 9݇0

2
 (22) 

 

För mer läsning om hur de olika alternativen för A och B väljs hänvisar vi till Albing & 

Vännman (2010). 

 

2.2.2 Övriga metoder 

I Albing & Vännman (2010) härleds det en matematisk funktion för att räkna avstånden mel-

lan det skattade elliptiska säkerhetsområdet och duglighetsområdeslinjen. Den matematiska 

funktionen har vi använt i simuleringarna och står nedan kort beskriven i avsnittet 2.2.2.1 Av-

ståndet mellan ellipsen och duglighetsområdet. För att kunna jämföra styrkan från de simule-

rade resultaten med normalfördelningens styrka så har vi kodat en styrkefunktion. I avsnittet 

2.2.2.2 Styrkefunktionen nedan kommer en kort beskrivning för hur styrkefunktionen är upp-

byggd. 

 

2.2.2.1 Avståndet mellan ellipsen och duglighetsområdet 

Det kortaste avståndet mellan en linje och en kurva är avståndet mellan en punkt på linjen och 

en punkt på kurvan som har en tangent med samma lutning som linjen. I säkerhetsområdesp-

lotten kan punkten på ellipsen som ligger närmast duglighetsområdeslinjen ses som punkten 

på kurvan. Tangenten för punkten på ellipsen har samma lutning som duglighetsområdeslin-

jen. I Albing & Vännman (2010) visar man att om 

3݇0)ݐොߪ  + ඥ2ܣ + 9݇0
|ݐƸߤ|+(2ܤ2 1 

 
(23) 

uppfylls så kommer ellipsen ligga innanför duglighetsområdet givet att ȁݐߤȁ < 1. 

 

2.2.2.2 Styrkefunktionen 

Styrkan i beslutsmetoden angiven i Albing & Vännman (2010) är sannolikheten att upptäcka 

att en process är duglig utifrån det skattade duglighetsindexet, ܥመ݇ , givet att processen är dug-

lig. En process har alltid ett sant duglighetsindexvärde, ݇ܥ , men det är som vi tidigare nämnt 

alltid okänt och måste skattas. Låt ݇0 beteckna det kritiska värdet på ݇ܥ  under nollhypotesen 
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och ݇ 1 ett värde på ݇ܥ  under mothypotesen. Då är ݇0 < ݇1 och styrkan  

 ܲሺ0ܪ ݂öݏܽݐݏܽ݇ݎ ȁ݇ܥ = ݇1) = 1 െ  (24) ߚ

 

För säkerhetsområdesplottarna räknas styrkan ut som sannolikheten att säkerhetsområdet för 

ݐߤ) ݐߤ) är innanför duglighetsområdet definierat av ݇0 givet att (ݐߪ, -är en punkt på duglig (ݐߪ,

hetsområdets rand som definieras av att ݇ܥ= ݇ 1. I Vännman & Albing (2010) visar man att 

styrkan i ett test kan tas fram genom 

 

ʞሺݐߤ ,݇1ሻ = න ݐߤሺܳ2ሺܵሺߦܨ ,݇1ሻ െ ȁݕȁሻ2ሻ כ ߮൫ݕ െ ݐߤሺܵݐߤ ,݇1ሻ൯݀ߤ)ܵݕ ݐ ,݇1)

െܵ(ߤ ݐ ,݇1)

 (25) 

 

där ȁݐߤȁ <1 och S definieras som  

 ܵሺݐߤ ,݇1ሻ =
3݇1ξ݊

1 െ  (26) |ݐߤ|

  

I (25) betecknar ߦܨ  fördelningsfunktionen för en ߯2- fördelning med ݊ െ 1 frihetsgrader och 

täthetsfunktionen av en standardnormalfördelning betecknas som ߮. Vi får Q genom att lösa 

(21). 

 

2.3 Simulering 
Vår uppsats handlar om att undersöka robustheten för beslutsmetoden i Albing & Vännman 

(2010). Beslutsmetoden att använda säkerhetsområdesplotten för att testa om en process är 

duglig kan ses som ett hypotestest med hypoteserna 

݇ܥ:0ܪ   ݇0 = ݇ܥ:1ܪ ݁݀ݎäݒ ݐ݇ݏ݅ݐ݅ݎ݇ > ݇0 =  ߙ :åݒ݅݊ݏ݂݊ܽ݇݅݅݊݃݅ܵ ݁݀ݎäݒ ݐ݇ݏ݅ݐ݅ݎ݇
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Om 0ܪ förkastas så innebär det att säkerhetsområdet kan ses som innanför duglighetområdes-

linjen och vi har därmed en process som kan ses som duglig. Det kritiska värdet som väljs på 

förhand är ݇0.  

 

För att se om osäkerheten i ett beslut försämras givet att vi antagit ett symmetriskt, icke nor-

malfördelat, datamaterial så har vi valt att göra simuleringar. Efter simuleringarna har vi stu-

derat hur den studerade fördelningens Typ 1 – fel och styrka skiljer sig jämfört med normal-

fördelningens Typ 1 – fel och styrka. För den eller de studerande fördelningar som inte kan 

påvisa någon statistisk skillnad för Typ 1 – felet och styrkan, eller ger ett lägre Typ 1 – fel 

eller en högre styrka, så kan beslutsmetoden i Albing & Vännman (2010) ses som robust. För 

att göra slutsatsen statistisk så har vi konstruerat ett 95 % konfidensintervall för de simulerade 

Typ 1 – felen och styrkan. Konfidensintervallet bygger på en normalapproximation av bino-

mialfördelningen då en process har två utfall; duglig och icke duglig. Konfidensintervallet är 

beräknat som 

 

Ƹ ± 1,96 כ ඨƸ(1െ ݊(Ƹ  (27) 

  

Där Ƹ antingen är det skattade Typ 1 – felet eller den skattade styrkan. Stickprovsstorleken 

betecknas som n. 

 

2.3.1 Simulering av Typ 1-felet 

Typ 1- felet anger sannolikheten att förkasta 0ܪ givet att 0ܪ är sann. Vår idé för att jämföra 

Typ 1 – felet mellan de studerade fördelningarna och normalfördelningens Typ 1 - fel är att 

simulera och skatta Typ 1 – felet utifrån hur metoden i Albing & Vännman (2010) är upp-

byggd. Det innebär att de simulerade säkerhetsområdena förväntas hamna på duglighetsområ-

deslinjen genom att vi anpassar specifikationsgränserna efter den simulerade fördelningens 

väntade spridning. Till exempel, om vi vill simulera en normalfördelning med 1 = ߪ och vill 

att säkerhetsområdena ska förväntas hamna på duglighetsområdeslinjen för ݇ܥ  = 1 så använ-

der man (4) och (5) för att bestämma vad USL respektive LSL ska anta för värden. I detta fall 

kommer USL anta värde 3 och LSL anta värde -3. Om vi exempelvis istället simulerar en t-

fördelning med 10 frihetsgrader så kommer USL anta värde 3,3540 och LSL anta värde 
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-3,3540. Skillnaden i tankesättet är att vi kommer få ett annat ߪ för t-fördelningen än för nor-

malfördelningen och därmed måste vi sätta andra USL och LSL. Genom att ändra specifika-

tionsgränserna som i det angivna exemplet så kommer punkten i säkerhetsområdesplotten att 

antas på toppen av duglighetsområdet. För att se skillnaden mellan normalfördelningens Typ 

1 – fel (den valda signifikansnivån för hypotestestet) och det skattade Typ 1 – felet för en vald 

studerad fördelning så vill vi studera punkter närmare duglighetsområdets nedre hörn. För att 

göra det så har vi utgått från samma tankesätt som ovan för att sedan proportionellt ändra den 

ena specifikationsgränsen. Det räcker att vi ändrar den ena gränsen beroende på vilken sida 

om ݐߤ = 0 punkten (ߤƸݐ ݐߤ förväntas vara. Om (ݐොߪ, = 0 antas punkten på toppen av duglig-

hetsområdet. Som minst kan ݐߤ  vara -1 och som mest kan ݐߤ  vara 1 och då befinner vi oss på 

duglighetsområdets hörn. Vill vi att punkten (ߤƸݐ ݐߤ ska antas på den högra sidan om (ݐොߪ, = 0 

så ändrar vi LSL. För att göra det använde vi funktionen 

(ݐߤ) ܮܵܮ  =
ݐݒ݈݇݃݊݅݊݁݀ݎö݂ ݈݀ܽݒ ݎö݂ ܮܵܮ +  (28) ݈݃݊݅݊݁݀ݎö݂ ݈݀ܽݒ ݎö݂ ܮܵܮ

  

där kvot är 

ݐݒ݇  =
1െ ݐߤ

2
 (29) 

  

Där  ݐߤ  är var på duglighetsområdeslinjen vi vill att punkten (ߤƸݐ ݐߤ ska antas. Vi valde (ݐොߪ, = 

0,5 för att det är en av de punkter som uppnår det största förväntade Typ 1 – felet. Då kommer 

vi för ett exemplet ovan med t-fördelningen med 10 frihetsgrader få USL = 3,3540 och LSL = 

-10,0620.  

Efter det har vi undersökt hur många av de simulerade säkerhetsområdena som trots detta 

kommer hamna innanför duglighetsområdeslinjen och därmed antyda att vi har en duglig pro-

cess.  

 

Simuleringarna för att skatta Typ 1 – felet har berott på stickprovsstorlek, kritiskt värde, signi-

fikansnivå och antal simuleringar. Vi har valt att bara variera stickprovsstorleken och det kri-

tiska värdet. Det beror på att stickprovsstorleken påverkar osäkerheten i beslutsmetoden i Al-

bing & Vännman (2010) och att vi tror det kan vara en intressant analys att undersöka vad 
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som händer för olika värden på det kritiska värdet. Vi har därför valt att variera stickprovs-

storleken till 30, 50 och 100 då stickprovsstorlekar kring de värdena är vanliga inom proces-

ser. Vi har valt att variera det kritiska värdet till 1, 4/3 och 1.5 då de ofta används som kritiska 

värden. Alla våra simuleringar är gjorda på signifikansnivå 0,05. För alla kombinationer av 

stickprovsstorlek, kritiskt värde och signifikansnivå har vi valt att göra 100 000 simuleringar, 

då det ger en maximal intervallbredd på 0,0062. Den intervallbredden tycker vi är tillräckligt 

liten för vårt syfte. Intervallbredden är framtagen med (27). 

 
Resultatet av simuleringarna för Typ 1 – felet finns att läsa i 2.4 Resultat och Appendix X. 

 

2.3.2 Simulering av styrkan 

1 – (Typ 2 – felet) anger styrkan i ett test där Typ 2 – felet anger sannolikheten att inte förkas-

ta 0ܪ givet att 0ܪ inte är sann. Vår idé för att jämföra styrkan mellan de studerade fördelning-

arna och för normalfördelningen är att använda samma princip som när vi jämförde Typ 1 – 

felet. Skillnaden i tankesättet här är dock att vi simulerar säkerhetsområden så att de förväntas 

antas på ett tänkt duglighetsområde definierat av ݇1. Det tänkta duglighetsområdet definierat 

av ݇ 1 existerar innanför duglighetsområdet definierat av ݇0. Efter det studerade vi hur många 

säkerhetsområden som kan antas innanför duglighetsområdet definierat av ݇0. Den tänkta 

illustrationen av två duglighetsområden har vi gjort för att så enkelt som möjligt försöka för-

klara tillvägagångssättet. I verkligheten finns det bara ett duglighetsområde och det definieras 

precis som vanligt av ݇0. En mer detaljerad beskrivning om hur styrkan i Albing & Vännman 

(2010) definieras finns ovan i avsnittet 2.2.2.2 Styrkefunktionen. 

Precis som för Typ 1 – felet så är simuleringarna för att skatta styrkan gjord efter stickprovs-

storlek, kritiskt värde, signifikansnivå och antal simuleringar. Till skillnad mot Typ 1 – felet 

så varierar vi bara stickprovsstorleken för styrkan till 50 och 100 då stickprovsstorleken 30 

ger en för svag styrka. För att se hur styrkan i hypotestestet kan bero av olika fördelningar har 

vi valt att simulera olika kombinationer av ݇0={1,4/3} och ݇ 1 ={4/3,1.5,5/3} och sedan jäm-

föra det med normalfördelningens styrka för samma kombinationer av ݇0 och ݇ 1. 

Precis som för Typ 1 – felet så har vi gjort alla våra simuleringar på signifikansnivå 0,05, 

100 000 simuleringar för olika kombinationer av stickprovsstorlek, kritiskt värde och signifi-

kansnivå. För att jämföra den lägsta styrkan mellan en normalfördelning och en studerad för-

delning så har vi simulerat säkerhetsområden på toppen av duglighetsområdet, det vill säga då 
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-Att styrkan bli lägst på top .(se Simulering av Typ 1 – felet ovan för mer information) 0 =ݐߤ

pen av duglighetsområdet beror på att spridningen är som störst där och det blir svårare att 

felaktigt simulera säkerhetsområden innanför duglighetsområdeslinjen. 

 
Resultatet av simuleringarna för styrkan finns att läsa i 2.4 Resultat och Appendix X. 

 

2.3.3 Valet av fördelningar 

I den här uppsatsen kommer vi studera de symmetriska fördelningarna t-fördelningen och den 

logistiska fördelningen.  

Vi tror att skillnaden i Typ 1 – felet och styrkan mellan en normalfördelning och en symmet-

risk icke normalfördelad fördelning beror av kurtosis. Desto högre kurtosis en fördelning har 

desto tjockare är svansarna. Därmed borde vi i förlängningen ha lättare att få extrema värden 

med fördelningar som har högre kurtosis än fördelningar som har lägre kurtosis. För t-

fördelningen får vi olika kurtosis för olika df. En t-fördelning med låg df ger en hög kurtosis 

medan en t-fördelning med hög df ger en låg kurtosis. En t-fördelning med hög df liknar där-

med en normalfördelning mer än vad en t-fördelning med låg df gör. 

Den logistiska fördelningen antar en konstant kurtosis oavsett scale då scale är en ren skalpa-

rameter. Vi har därmed bara valt att studera en typ av logistisk fördelning. 

 

I Tabell 2 finns en sammanställning av de fördelningar vi valt att studera och deras kurtosis. 

 

Tabell 2. Beskriver kurtosis för våra studerade fördelningar. Fördelningar med högre kurtosis 

har tjockare svansar än fördelningar med lägre kurtosis. 

Fördelning Df scale Kurtosis 
Normalfördelning - - 0 
t-fördelning 5 - 6 
t-fördelning 10 - 1 
t-fördelning 20 - 0,2307 
t-fördelning 40 - 0,1667 
t-fördelning 80 - 0,0789 
t-fördelning 100 - 0,0625 
Logistisk fördelning - 1 1,2 
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2.4 Resultat 
I Figur 4 illustrerar vi differensen mellan det skattade största Typ 1 – felet för en simulerad 

fördelning jämfört med det största Typ 1 – felet för en normalfördelning. I Figur 5 illustrerar 

vi differensen mellan den skattade minsta styrkan för en simulerad fördelning jämfört med 

den minsta styrkan för en normalfördelning. 

 

I Tabell 4 och Tabell 8 visas differensen mellan den skattade minsta styrkan för en simulerad 

fördelning jämfört med den minsta styrkan för en normalfördelning för olika valda stick-

provsstorlekar och kritiska värden. Den skattade differensens intervall bygger på den skattade 

minsta styrkans 95 % konfidensintervall. Den förväntade styrkan för normalfördelningen 

finns i Tabell 3. 

 

I Tabell 5 visas det skattade största Typ 1 – felen för en simulerad fördelning med ett 95 % 

konfidensintervallet. 

 

I Tabell 6 visas differensen mellan det skattade största Typ 1 – felet för en simulerad fördel-

ning jämfört med normalfördelningens Typ 1 – fel. Den skattade differensens intervall bygger 

på den skattade största Typ 1 – felets 95 % konfidensintervall. 

 

I Tabell 7 visas den skattade minsta styrkan för en simulerad fördelning med ett 95 % konfi-

densintervall. 

 

Tabell 9 till Tabell 32 finns samlade i Appendix X.   
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Tabell 3. De teoretiska värdena för styrkan för olika värden på parametrarna.   Stickprov Teoretisk minsta styrka 

1 4/3 50 0,7458 

1 4/3 100 0,9723 

1 1,5 50 0,9730 

1 1,5 100 0,9999 

4/3 1,5 50 0,1906 

4/3 1,5 100 0,3487 

4/3 5/3 50 0,5575 

4/3 5/3 100 0,8675 
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Figur 4. Visar differensen mellan det skattade största Typ 1 – felet för varje simulerad fördel-

ning och normalfördelningens största Typ 1 - fel. Beroende på fördelning så anger siffran 

inom parantes antal frihetsgrader eller scale. Normalfördelningens största Typ 1 – fel är 0,05. 

Antas en punkt under 0 så kan vi anta att Typ 1 – felet för beslutsmetoden i Albing & Vänn-

man (2010) är robust för den studerade fördelningen. 
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Figur 5. Visar differensen mellan den skattade minsta styrkan för de simulerade fördelning-

arna och normalfördelningens minsta styrka. Beroende på fördelning så anger siffran inom 

parantes antal frihetsgrader eller scale. Normalfördelningens minsta styrka finns i Tabell 3. 

Antas en punkt över 0 så kan vi anta att styrkan för beslutsmetoden i Albing & Vännman 

(2010) är robust för den studerade fördelningen. 
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Tabell 4. t-fördelning med 20 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan den skattade 

styrkan och normalfördelningens styrka. Normalfördelningens styrka finns i Tabell 3. Tabel-

len bygger på Tabell 20 och fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. Stick-

provsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

 

 
n Förväntad differens 

 

  

  Undre gräns Differens 
(Styrka) 

Övre gräns 

1 4/3 50 -0,0115 -0,0088 -0,0061 
1 4/3 100 -0,0128 -0,0116 -0,0104 
1 1,5 50 -0,0134 -0,0122 -0,0110 
1 1,5 100 -0,0003 -0,0002 -0,0001 

4/3 1,5 50 0,0199 0,0224 0,0249 
4/3 1,5 100 0,0161 0,0191 0,0221 
4/3 5/3 50 0,0064 0,0095 0,0126 
4/3 5/3 100 -0,0203 -0,0181 -0,0159 

 
 

Tabell 5. t-fördelningen med 100 frihetsgrader. Det förväntade största Typ 1 – felet. Normal-

fördelningens största Typ 1 – fel är 0,05. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.  n Konfidensintervall  
  Undre gräns största ܽො Övre gräns 
1 30 0,0519 0,0533 0,0547 
1 50 0,0509 0,0523 0,0537 
1 100 0,0517 0,0531 0,0545 
 4/3 30 0,0506 0,0520 0,0534 
 4/3 50 0,0506 0,0520 0,0534 
 4/3 100 0,0512 0,0526 0,0540 
1,5 30 0,0504 0,0518 0,0532 
1,5 50 0,0506 0,0520 0,0534 
1,5 100 0,0512 0,0526 0,0540 
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Tabell 6. t-fördelningen med 100 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan det skat-

tade Typ 1 – felet och normalfördelningens Typ 1 - fel. Tabellen bygger på Tabell 5 och för-

delningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. Stickprovsstorleken är betecknat som 

n. Alla värden är avrundade. 

 

  

n Förväntad differens 

 

  

 Undre gräns Differens 
(Typ 1 - fel) 

Övre gräns 

1 30 0,0019 0,0033 0,0047 
1 50 0,0009 0,0023 0,0037 
1 100 0,0017 0,0031 0,0045 
 4/3 30 0,0006 0,0020 0,0034 
 4/3 50 0,0006 0,0020 0,0034 
 4/3 100 0,0012 0,0026 0,0040 
1,5 30 0,0004 0,0018 0,0032 
1,5 50 0,0006 0,0020 0,0034 
1,5 100 0,0012 0,0026 0,0040 

 

Tabell 7. t-fördelningen med 100 frihetsgrader. Den förväntade minsta styrka. Normalfördel-

ningens minsta styrka finns i Tabell 3. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade. 

 

 

  

  n Konfidensintervall 
   Undre gräns Minsta styrka Övre gräns 
1 4/3 50 0,7398 0,7425 0,7452 
1 4/3 100 0,9704 0,9714 0,9724 
1 1,5 50 0,9696 0,9706 0,9716 
1 1,5 100 0,9998 0,9999 1,0000 

4/3 1,5 50 0,1922 0,1947 0,1972 
4/3 1,5 100 0,3510 0,3540 0,3570 
4/3 5/3 50 0,5568 0,5599 0,5630 
4/3 5/3 100 0,8614 0,8635 0,8656 
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Tabell 8. t-fördelningen med 100 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan den skat-

tade styrkan och normalfördelningens styrka. Normalfördelningens styrka finns i Tabell 3. 

Tabellen bygger på Tabell 7 och fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. 

Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

 

 
n Förväntad differens 

 

  

  Undre gräns Differens 
(Styrka) 

Övre gräns 

1 4/3 50 -0,0060 -0,0033 -0,0006 
1 4/3 100 -0,0019 -0,0009 -0,0001 
1 1,5 50 -0,0034 -0,0024 -0,0014 
1 1,5 100 -0,0001 0,0000 0,0001 

4/3 1,5 50 0,0016 0,0041 0,0066 
4/3 1,5 100 0,0023 0,0053 0,0083 
4/3 5/3 50 -0,0007 0,0024 0,0055 
4/3 5/3 100 -0,0061 -0,0040 -0,0019 

 
 

I Figur 4 ser man att för ingen av de studerade fördelningarna så verkar Typ 1 – felet för be-

slutsmetoden i Albing & Vännman (2010) robust. Det kan man även konstatera i Tabell 6 

högre upp i stycket och i Tabell 11, Tabell 15, Tabell 19, Tabell 22, Tabell 26 och Tabell 30 i 

Appendix X. Man ser även att Typ 1 – felet starkt beror av kurtosis och att fördelningarna med 

högre kurtosis ger ett högre skattat Typ 1 – fel än fördelningarna med en lägre kurtosis. 

 

I Figur 5 ser man att för vissa simulerade fördelningar så verkar beslutsmetoden i Albing & 

Vännman (2010) robust för styrkan. I Tabell 4 ser man att för ݇0= 4/3, ݇ 1= 1.5, stickprovs-

storlekarna 50 och 100 och ݇0= 4/3, ݇ 1= 5/3 och för stickprovsstorlek 50 så överstiger den 

studerande fördelningens styrka normalfördelningens styrka och t-fördelningen med 20 fri-

hetsgrader verkar därmed kunna antas som robust för styrkan. Det här ser vi även i Tabell 13, 

Tabell 17 och Tabell 32 som finns i Appendix X. 

 

I Tabell 8 ser man att för ݇0= 4/3 och ݇ 1= 1.5 för stickprovsstorlekarna 50 och 100 så är be-

slutsmetoden robust för styrkan medan för ݇0= 4/3 och ݇ 1= 5/3 för stickprovsstorlek 50 kan 

vi ibland förvänta att normalfördelningens styrka överstigs och ibland understigs, vi kan där-

med inte helt säkert anta att beslutsmetoden är robust för styrkan för t-fördelningen med 100 
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frihetsgrader. Det här ser vi även i Tabell 24 och Tabell 28 i Appendix X. I Tabell 8 har vi 

samma situation vid ݇0= 1, ݇ 1= 1,5 och för stickprovsstorlek 100. Det här ser vi även i Tabell 

24 och Tabell 28 i Appendix X. 

 

Tabell 5 och Tabell 7 är exempel på hur tabellerna med de skattade Typ 1 – felet och styrkan 

med de 95 % konfidensintervallen ser ut. Det är denna typ av tabeller alla tabeller med för-

väntad differens, och i förlängningen Figur 4 och Figur 5, bygger på. Övriga tabeller som 

visar de skattade Typ 1 – felen och styrkan för de olika fördelningarna finns i Appendix X. 
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3. RExcel 
Frågeställning 2 var att skapa en RExcelfil för beslutsmetoden i Albing & Vännman (2010). 

RExcel är ett tillägg i Excel som anropar R. Med det menas att man jobbar i Excel medan 

uträkningarna sker i R. 

 

I avsnitt 3.3 Exempel nedan visar vi hur den RExcelfil vi skapat för beslutsmetoden i Albing 

& Vännman (2010) ser ut. Vi börjar dock med att i 3.1 Installation och 3.2 Använda RExcel 

kort beskriva hur man laddar ned RExcel och hur man använder den kod vi använt för att an-

ropa R från Excel. 

 

3.1 Installation 

RExcel installeras enklast genom att installera paketet RExceIlnstaller i R. För att göra det 

krävs det att man startar R genom att högerklicka på ikonen och köra igång programmet ge-

nom Run as adminstrator. I R skriver man sedan in följande 

 

 install.packages(”RExcelInstaller”) 

 libary(RExcelInstaller) 

 installRExcel() 

 

För mer information hur man installerar RExcel så hänvisar vi till statconn (se Källförteck-

ning). 

 

3.2 Använda RExcel 

För att använda en R-kod genom RExcel måste man börja med att kopiera in sin R-kod i det 

fönster som öppnas samtidigt med R. 

För att anropa funktionerna från R-koden till RExcel så är den viktigaste funktionen RApp-

ly(”funktionsnamn”;funktionens variabel #1;funktionens variabel #2;osv). I valfri cell skrivs 

funktionen in för att ange funktionens variabel från R. Istället för funktionens variabel #1 

skrivs det cellnamnet värdet finns i. 
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3.3 Exempel 
Ett exempel hur vi tillämpat beslutsmetoden i Albing & Vännman (2010) i RExcel kommer 

nedan. Det kan kanske även ge tips och idéer hur man använder RExcel och hur en RExcelfil 

kan se ut. 

 

När filen öppnas kommer följande fönster upp 

 

 

I alla vita fält kan man själv ändra och fylla i sina värden. 

För att kunna använda RExcel behöver man först starta R. Det gör man genom att gå till me-

nyn Tillägg och sedan klicka på Start R. 
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Felkoden som kommer upp är bara att klicka bort. 

 

 

Sedan kopierar man in den övre koden från Appendix Y och kopierar in den i det R-fönster 

som öppnas när man trycker på Start R. 
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Nu är filen klar att användas. Det är bara att skriva in de olika värden och förutsättningar man 

har i de vita kolumnerna. Sedan klickar man på Beräkna längst ned till vänster i Excelfönstret.  

Ett exempel hur det kan se ut. 
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4. Diskussion 
För att beslutsmetoden i Albing & Vännman (2010) ska kunna ses som robust för symmetris-

ka icke normalfördelade datamaterial så måste både Typ 1 – felet och styrkan kunna antas 

under respektive över normalfördelningens Typ 1 – fel och styrka. Vi ser i Figur 4, Figur 5 

och tillhörande tabeller att för styrkan händer det ganska ofta att den studerade fördelningens 

styrka överstiger normalfördelningens styrka medan Typ 1 – felet för de studerade fördel-

ningarna aldrig har ett konfidensintervall som överlappar normalfördelningens Typ 1 – fel. 

Tillämpar man beslutsmetoden praktiskt med ett datamaterial som kan antas vara t-fördelat 

med höga frihetsgrader så behöver det inte vara av så stor betydelse även om det är en signifi-

kant skillnad. 

Efter att vi studerat simuleringsresultaten lite närmare så har vi en hypotes om att för ett lågt 

Typ 1 – fel och styrka så överskattas Typ – 1 felet och styrkan medan för ett högt Typ 1 – fel 

och styrka så underskattas Typ 1 – felet och styrkan. Att det är på det här viset tror vi beror på 

kurtosis. Beslutsmetoden i Albing & Vännman (2010) utvecklades nyligen så i nuläget finns 

det ingen större forskning för beslutmetoden och hur den fungerar för olika situationer. Men 

för duglighetsindexet, som beslutsmetoden i grund och botten bygger på, finns det mycket 

forskning. I till exempel Kotz & Lovelace (1998) för man en längre diskussion om att duglig-

hetsindex som inte kan anta ett normalfördelat datamaterial, men som kräver det, inte ger kor-

rekta resultat och att det bland annat beror på kurtosis. Kurtosis är ett mått på hur tunga svan-

sar en fördelning har. Det kommer i förlängningen göra att fördelningar med hög kurtosis har 

större möjligheter att ge extrema värden än fördelningar med ett lågt värde på kurtosis. Hur 

kurtosis har gett de mönster med över- och underskattningar vi fått i resultaten har vi inte 

lyckas förstå. 

Ett annat intressant mönster man kan se är att de skattade felen blir större desto högre det val-

da kritiska värdet är. Detta beror på att kvoten mellan en studerad fördelnings ppm-värde och 

normalfördelningens ppm-värde blir större desto högre det kritiska värdet är. Det beror på att 

skillnaden mellan svansarnas tjocklek är större för höga kritiska värden. 

Desto högre stickprovsstorleken är desto större differenser mellan normalfördelningens värde 

och de simulerade värdena har vi fått. Att det är så beror på att vid höga stickprovsvärlden så 

är avvikelsen mellan normalfördelningen och en av de studerade fördelningarna tydligare än 

för låga stickprov. 
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4.1 Hur robust är beslutsmetoden? 

Vi ser i resultatdelen att beslutsmetoden i Albing & Vännman (2010), för ingen av de stude-

rade fördelningarna, uppfyller de krav som krävs för att ses som robust. Däremot verkar be-

slutsmetoden robust för styrkan för några av de studerade fördelningarna då normalfördel-

ningens styrka förväntas vara låg. 

Ett mått för hur stora fel man kan förvänta sig finns i tabellerna som anger den förväntade 

differensen. De kan ge en bra bild för hur stora fel man kan förvänta sig för olika värden på 

exempelvis stickprovsstorleken och det kritiska värdet. Det kan vara en bra kunskap att ha om 

man kan anta en av de symmetriska men icke normalfördelade fördelningar vi studerat. För 

att beslutsmetoden ska kunna ses som robust behöver vi hitta någon justering. Vi har därför 

undersökt om vi på ett enkelt sätt kan komma på något sätt att justera beslutsmetoden för att 

göra den mer robust. 

 

4.2 Justering 

Förutom att undersöka robustheten för beslutsmetoden i Albing & Vännman (2010) har vi 

också försökt att göra en enkel justering. Vi började med att undersöka om vi kunde hitta nå-

got samband mellan kurtosis och ppm då vi tror att differensen mellan de studerade fördel-

ningarnas olika skattade värden och normalfördelningens värden beror på svansarnas tjocklek. 

Vi valde att undersöka relationen mellan kurtosis och ppm genom att undersöka dem för t-

fördelningen vid olika antal frihetsgrader. I Figur 5 och Tabell 9 så kan man se att en popula-

tion med hög kurtosis får fler produkter som kan ses som defekta än populationer med låg 

kurtosis. Detta kan, precis som vi diskuterat innan, förklaras av de tyngre svansarna förknip-

pat med vad ett högt kurtosisvärde ger. 
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Figur 5. Figuren illustrerar sambandet mellan kurtosis och ppm för olika frihetsgrader på t-

fördelningen. Kurtosis beskrivs på x-axeln medan ppm beskrivs på y-axeln. 

 

Tabell 9. Kurtosis och ppm för t-fördelningen för olika frihetsgrader och normalfördelningen 

för 1 =݇ܥ. 

fördelning Df kurtosis  ppm  
t-fördelning 5 6 11725 
t-fördelning 10 1 7315 
t-fördelning 20 0,375 4900 
t-fördelning 40 0,1666667 3755 
t-fördelning 80 0,0789474 3214 
t-fördelning 100 0,0625 3109 
normalfördelning - 0 2700 

 

 

Genom att bara undersöka sambandet mellan kurtosis och ppm så kunde vi inte hitta någon 

enkel justering. Ett problem är känsligheten för estimatorerna för att ta fram kurtosis låga 

stickprov (Kotz & Lovelace (1998)) . Ifall man inte har stora stickprov, något som kan vara 

problematiskt att erhålla i processer, kan enstaka outliers sätta en stor vikt på kurtosis så att 

det kommer att överskattas. 
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Vi tror att det kommer krävas en noggrannare undersökning och mer krävande justering än 

vad vi försökt göra för att man ska kunna göra beslutsmetoden i Albing & Vännman (2010) 

robust. Trots detta så tror vi att det kan vara av stort intresse av att kunna hitta en sådan juster-

ing då det varken är lätt att kunna anta ett normalfördelat datamaterial eller upptäcka vilken 

fördelning man i själva verket har då det kan vara svårt att se någon skillnad mellan olika 

symmetriska fördelningar. Ett förslag från vår sida för att hitta en justering är att först läsa 

igenom den litteratur som tar upp justeringar för duglighetsindex. Justeringar för duglighets-

index finns nämligen mycket diskuterat inom litteraturen, bland annat i Kotz och Lovelace 

(1998), och kan därmed kanske ge uppslag för en justera för beslutsmetoden i Albing & 

Vännman (2010) skulle kunna gå till. 

 

4.3 RExcel 

Att snabbt och enkelt kunna använda ett program som använder beslutsmetoden i Albing & 

Vännman (2010) tror vi är av ett stort intresse. Vi har kort studerat hur det skulle kunna se ut 

och har presenterat det i uppsatsen. Men vi tror att för att det ska bli riktigt användbart så bör 

man programmera en datafil att bara kunna ladda ned. Något sådant har vi inte lyckats med då 

det kräver större programmeringskunskaper än vad vi har. 

 

4.4 Summering 

Vi är nöjda med den här uppsatsen. Resultaten har kanske inte varit anmärkningsvärda utan 

snarare varit de förväntade. De vi istället är nöjda med är att vi kunna visa att teorierna stäm-

mer och att kunna visa hur stora fel man kan förvänta sig vid några olika exempel. Men även 

om vi är nöjda så känner vi att det fortfarande finns många intressanta frågor att fördjupa sig 

inom och svara på. 

En del av uppsatsen vi definitivt känner att det finns belägg för att undersöka vidare är vår 

hypotes om sambandet mellan att vissa Typ 1 – värden och styrkenivåer under- och överskat-

tas. Vi skulle helt enkelt behöva simulera fler Typ 1 – fel och styrkor för att bättre kunna dra 

bättre slutsatser och kanske se något tydligare mönster. 

Vi känner även, som vi varit inne på, att det skulle vara intressant att kunna hitta en justering. 

För att enklare kunna hitta en justering så kanske fler simuleringar på fler kritiska värden och 
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fördelningar med fler olika kurtosisvärden hade varit av intresse. Ett mått som kanske skulle 

kunna vara av intresse är att mäta felen i andel. Alltså att räkna hur stor andel som skiljer mel-

lan det skattade Typ 1 – felet och styrka mot normalfördelningens Typ 1 – fel och styrka och 

att det oavsett vald signifikansnivå skulle gått att räkna ut hur långt ifrån man skulle förväntas 

hamna. Att vi inte använt det måttet nu beror att vi bara simulerat för en signifikansnivå (nå-

gon som vi i efterhand inte skulle ha gjort). Istället har vi valt att mäta differensen mellan det 

skattade Typ 1 – felet och styrkan mot normalfördelningens Typ 1 – fel och styrka. Anled-

ningen är att det utifrån våra simuleringar ger en bättre känsla för hur mycket som skiljer mel-

lan exempelvis olika stickprovsvärlden och kritiska värden.  
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Appendix X: Tabeller för Typ 1 Ȃ fel och styrka 
 

Tabell 10. t-fördelningen med 5 frihetsgrader. Det förväntade största Typ 1 – felet. Normal-

fördelningens största Typ 1 – fel är 0,05. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.  n Konfidensintervall  
  Undre gräns största ܽො Övre gräns 
1 30 0,1273 0,1294 0,1315 
1 50 0,1373 0,1394 0,1415 
1 100 0,1477 0,1499 0,1521 

4/3 30 0,1337 0,1358 0,1379 
4/3 50 0,1409 0,1431 0,1453 
4/3 100 0,1524 0,1546 0,1568 
1,5 30 0,1449 0,1471 0,1493 
1,5 50 0,1409 0,1431 0,1453 
1,5 100 0,1524 0,1546 0,1568 

 

 

Tabell 11. t-fördelningen med 5 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan det skatta-

de Typ 1 – felet och normalfördelningens Typ 1 - fel. Tabellen bygger på Tabell 10 och för-

delningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. Stickprovsstorleken är betecknat som 

n. Alla värden är avrundade. 

 

  

n Förväntad differens 

 

  

 Undre gräns Differens 
(Typ 1 - fel) 

Övre gräns 

1 30 0,0773 0,0794 0,0815 
1 50 0,0873 0,0894 0,0915 
1 100 0,0977 0,0999 0,1021 

4/3 30 0,0837 0,0858 0,0879 
4/3 50 0,0909 0,0931 0,0953 
4/3 100 0,1024 0,1046 0,1068 
1,5 30 0,0949 0,0971 0,0993 
1,5 50 0,0909 0,0931 0,0953 
1,5 100 0,1024 0,1046 0,1068 
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Tabell 12. t-fördelningen 5 frihetsgrader. Den förväntade minsta styrkan. Normalfördelning-

ens minsta styrka finns i Tabell 3. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en nor-

malapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.   n Konfidensintervall 
   Undre gräns Minsta styrka Övre gräns 
1 4/3 50 0,7229 0,7257 0,7285 
1 4/3 100 0,8941 0,8960 0,8979 
1 1,5 50 0,9047 0,9065 0,9083 
1 1,5 100 0,9782 0,9791 0,9800 

4/3 1,5 50 0,3306 0,3335 0,3364 
4/3 1,5 100 0,4590 0,4621 0,4652 
4/3 5/3 50 0,6061 0,6091 0,6121 
4/3 5/3 100 0,7941 0,7966 0,7991 

 

 

Tabell 13. t-fördelningen med 5 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan den skatta-

de styrkan och normalfördelningens styrka. Normalfördelningens styrka finns i Tabell 3. Ta-

bellen bygger på Tabell 12 och fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. 

Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

 

 
N Förväntad differens 

 

  

  Undre gräns Differens 
(Styrka) 

Övre gräns 

1 4/3 50 -0,0229 -0,0201 -0,0173 
1 4/3 100 -0,0782 -0,0763 -0,0744 
1 1,5 50 -0,0683 -0,0665 -0,0647 
1 1,5 100 -0,0217 -0,0208 -0,0199 

4/3 1,5 50 0,1400 0,1429 0,1458 
4/3 1,5 100 0,1103 0,1134 0,1165 
4/3 5/3 50 0,0486 0,0516 0,0546 
4/3 5/3 100 -0,0734 -0,0709 -0,0684 
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Tabell 14. t-fördelningen med 10 frihetsgrader. Det förväntade största Typ 1 – felet. Normal-

fördelningens största Typ 1 – fel är 0,05. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.  n Konfidensintervall  
  Undre gräns största ܽො Övre gräns 
1 30 0,0734 0,0750 0,0766 
1 50 0,0752 0,0769 0,0786 
1 100 0,0792 0,0809 0,0826 

4/3 30 0,0749 0,0765 0,0781 
4/3 50 0,0776 0,0793 0,0810 
4/3 100 0,0817 0,0834 0,0851 
1,5 30 0,0778 0,0795 0,0812 
1,5 50 0,0776 0,0793 0,0810 
1,5 100 0,0817 0,0834 0,0851 

 

 

Tabell 15. t-fördelningen med 10 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan det skat-

tade Typ 1 – felet och normalfördelningens Typ 1 - fel. Tabellen bygger på Tabell 14 och 

fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. Stickprovsstorleken är betecknat 

som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

n Förväntad differens 

 

  

 Undre gräns Differens 
(Typ 1 - fel) 

Övre gräns 

1 30 0,0234 0,0250 0,0266 
1 50 0,0252 0,0269 0,0286 
1 100 0,0292 0,0309 0,0326 

4/3 30 0,0249 0,0265 0,0281 
4/3 50 0,0276 0,0293 0,0310 
4/3 100 0,0317 0,0334 0,0351 
1,5 30 0,0278 0,0295 0,0312 
1,5 50 0,0276 0,0293 0,0310 
1,5 100 0,0317 0,0334 0,0351 
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Tabell 16. t-fördelningen med 10 frihetsgrader. Den förväntade minsta styrkan. Normalför-

delningens minsta styrka finns i Tabell 3. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.   n Konfidensintervall 
   Undre gräns Minsta styrka Övre gräns 
1 4/3 50 0,7255 0,7283 0,7311 
1 4/3 100 0,9402 0,9417 0,9432 
1 1,5 50 0,9428 0,9442 0,9456 
1 1,5 100 0,9975 0,9978 0,9981 

4/3 1,5 50 0,2401 0,2428 0,2455 
4/3 1,5 100 0,3885 0,3915 0,3945 
4/3 5/3 50 0,5689 0,5720 0,5751 
4/3 5/3 100 0,8284 0,8307 0,8330 

 

 

Tabell 17. t-fördelningen med 10 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan den skat-

tade styrkan och normalfördelningens styrka. Normalfördelningens styrka finns i Tabell 3. 

Tabellen bygger på Tabell 16 och fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. 

Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

 

 
n Förväntad differens 

 

  

  Undre gräns Differens 
(Styrka) 

Övre gräns 

1 4/3 50 -0,0203 -0,0175 -0,0147 
1 4/3 100 -0,0321 -0,0306 -0,0291 
1 1,5 50 -0,0302 -0,0288 -0,0274 
1 1,5 100 -0,0024 -0,0021 -0,0018 

4/3 1,5 50 0,0495 0,0522 0,0549 
4/3 1,5 100 0,0398 0,0428 0,0458 
4/3 5/3 50 0,0114 0,0145 0,0176 
4/3 5/3 100 -0,0391 -0,0368 -0,0345 
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Tabell 18. t-fördelningen med 20 frihetsgrader. Det förväntade största Typ 1 – felet. Normal-

fördelningens största Typ 1 – fel är 0,05. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.  n Konfidensintervall  
  Undre gräns största ܽො Övre gräns 
1 30 0,0606 0,0621 0,0636 
1 50 0,0595 0,0610 0,0625 
1 100 0,0607 0,0622 0,0637 

4/3 30 0,0590 0,0605 0,0620 
4/3 50 0,0618 0,0633 0,0648 
4/3 100 0,0605 0,0620 0,0635 
1,5 30 0,0622 0,0637 0,0652 
1,5 50 0,0618 0,0633 0,0648 
1,5 100 0,0605 0,0620 0,0635 

 

 

Tabell 19. t-fördelningen med 20 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan det skat-

tade Typ 1 – felet och normalfördelningens Typ 1 - fel. Tabellen bygger på Tabell 18 och 

fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. Stickprovsstorleken är betecknat 

som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

n Förväntad differens 

 

  

 Undre gräns Differens 
(Typ 1 - fel) 

Övre gräns 

1 30 0,0106 0,0121 0,0136 
1 50 0,0095 0,0110 0,0125 
1 100 0,0107 0,0122 0,0137 

4/3 30 0,0090 0,0105 0,0120 
4/3 50 0,0118 0,0133 0,0148 
4/3 100 0,0105 0,0120 0,0135 
1,5 30 0,0122 0,0137 0,0152 
1,5 50 0,0118 0,0133 0,0148 
1,5 100 0,0105 0,0120 0,0135 
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Tabell 20. t-fördelningen med 20 frihetsgrader. Den förväntade minsta styrkan. Normalför-

delningens minsta styrka finns i Tabell 3. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.   n Konfidensintervall 
   Undre gräns Minsta styrka Övre gräns 
1 4/3 50 0,7343 0,7370 0,7397 
1 4/3 100 0,9595 0,9607 0,9619 
1 1,5 50 0,9596 0,9608 0,9620 
1 1,5 100 0,9996 0,9997 0,9998 

4/3 1,5 50 0,2105 0,2130 0,2155 
4/3 1,5 100 0,3648 0,3678 0,3708 
4/3 5/3 50 0,5639 0,5670 0,5701 
4/3 5/3 100 0,8472 0,8494 0,8516 

 

 

Tabell 21. t-fördelningen med 40 frihetsgrader. Det förväntade största Typ 1 – felet. Normal-

fördelningens största Typ 1 – fel är 0,05. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.  n Konfidensintervall  
  Undre gräns största ܽො Övre gräns 
1 30 0,0538 0,0552 0,0566 
1 50 0,0532 0,0546 0,0560 
1 100 0,0539 0,0553 0,0567 

4/3 30 0,0524 0,0538 0,0552 
4/3 50 0,0546 0,0560 0,0574 
4/3 100 0,0557 0,0571 0,0585 
1,5 30 0,0540 0,0554 0,0568 
1,5 50 0,0546 0,0560 0,0574 
1,5 100 0,0557 0,0571 0,0585 
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Tabell 22. t-fördelningen med 40 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan det skat-

tade Typ 1 – felet och normalfördelningens Typ 1 - fel. Tabellen bygger på Tabell 21 och 

fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. Stickprovsstorleken är betecknat 

som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

n Förväntad differens 

 

  

 Undre gräns Differens 
(Typ 1 - fel) 

Övre gräns 

1 30 0,0038 0,0052 0,0066 
1 50 0,0032 0,0046 0,0060 
1 100 0,0039 0,0053 0,0067 

4/3 30 0,0024 0,0038 0,0052 
4/3 50 0,0046 0,0060 0,0074 
4/3 100 0,0057 0,0071 0,0085 
1,5 30 0,0040 0,0054 0,0068 
1,5 50 0,0046 0,0060 0,0074 
1,5 100 0,0057 0,0071 0,0085 

 

 

Tabell 23. t-fördelningen med 40 frihetsgrader. Den förväntade minsta styrkan. Normalför-

delningens minsta styrka finns i Tabell 3. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.   n Konfidensintervall 
   Undre gräns Minsta styrka Övre gräns 
1 4/3 50 0,7403 0,7430 0,7457 
1 4/3 100 0,9664 0,9675 0,9686 
1 1,5 50 0,9676 0,9687 0,9698 
1 1,5 100 0,9997 0,9998 0,9999 

4/3 1,5 50 0,1991 0,2016 0,2041 
4/3 1,5 100 0,3541 0,3517 0,3601 
4/3 5/3 50 0,5543 0,5574 0,5605 
4/3 5/3 100 0,8575 0,8597 0,8619 
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Tabell 24. t-fördelningen med 40 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan den skat-

tade styrkan och normalfördelningens styrka. Normalfördelningens styrka finns i Tabell 3. 

Tabellen bygger på Tabell 23 och fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. 

Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

 

 
n Förväntad differens 

 

  

  Undre gräns Differens 
(Styrka) 

Övre gräns 

1 4/3 50 -0,0055 -0,0028 -0,0001 
1 4/3 100 -0,0059 -0,0048 -0,0037 
1 1,5 50 -0,0054 -0,0043 -0,0032 
1 1,5 100 -0,0002 -0,0001 0,0000 

4/3 1,5 50 0,0085 0,0110 0,0135 
4/3 1,5 100 0,0054 0,0030 0,0114 
4/3 5/3 50 -0,0032 -0,0001 0,0030 
4/3 5/3 100 -0,0100 -0,0078 -0,0056 

 

 

Tabell 25. t-fördelningen med 80 frihetsgrader. Det förväntade största Typ 1 – felet. Normal-

fördelningens största Typ 1 – fel är 0,05. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.  n Konfidensintervall  
  Undre gräns största ܽො Övre gräns 
1 30 0,0510 0,0524 0,0538 
1 50 0,0506 0,0520 0,0534 
1 100 0,0511 0,0525 0,0539 

4/3 30 0,0510 0,0524 0,0538 
4/3 50 0,0514 0,0528 0,0542 
4/3 100 0,0501 0,0515 0,0529 
1,5 30 0,0508 0,0522 0,0536 
1,5 50 0,0514 0,0528 0,0542 
1,5 100 0,0501 0,0515 0,0529 
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Tabell 26. t-fördelningen med 80 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan det skat-

tade Typ 1 – felet och normalfördelningens Typ 1 - fel. Tabellen bygger på Tabell 25 och 

fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. Stickprovsstorleken är betecknat 

som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

n Förväntad differens 

 

  

 Undre gräns Differens 
(Typ 1 - fel) 

Övre gräns 

1 30 0,0010 0,0024 0,0038 
1 50 0,0006 0,0020 0,0034 
1 100 0,0011 0,0025 0,0039 

4/3 30 0,0010 0,0024 0,0038 
4/3 50 0,0014 0,0028 0,0042 
4/3 100 0,0001 0,0015 0,0029 
1,5 30 0,0008 0,0022 0,0036 
1,5 50 0,0014 0,0028 0,0042 
1,5 100 0,0001 0,0015 0,0029 

 

 

Tabell 27. t-fördelningen med 80 frihetsgrader. Den förväntade minsta styrkan. Normalför-

delningens minsta styrka finns i Tabell 3. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.   n Konfidensintervall 
   Undre gräns Minsta styrka Övre gräns 
1 4/3 50 0,7398 0,7425 0,7452 
1 4/3 100 0,9687 0,9698 0,9709 
1 1,5 50 0,9692 0,9703 0,9714 
1 1,5 100 0,9997 0,9998 0,9999 

4/3 1,5 50 0,1919 0,1944 0,1969 
4/3 1,5 100 0,3501 0,3531 0,3561 
4/3 5/3 50 0,5560 0,5591 0,5622 
4/3 5/3 100 0,8627 0,8648 0,8669 
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Tabell 28. t-fördelningen med 80 frihetsgrader. Den förväntade differensen mellan den skat-

tade styrkan och normalfördelningens styrka. Normalfördelningens styrka finns i Tabell 3. 

Tabellen bygger på Tabell 27 och fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. 

Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

 

 
n Förväntad differens 

 

  

  Undre gräns Differens 
(Styrka) 

Övre gräns 

1 4/3 50 -0,0060 -0,0033 -0,0006 
1 4/3 100 -0,0036 -0,0025 -0,0014 
1 1,5 50 -0,0038 -0,0027 -0,0016 
1 1,5 100 -0,0002 -0,0001 0,0000 

4/3 1,5 50 0,0013 0,0038 0,0063 
4/3 1,5 100 0,0014 0,0044 0,0074 
4/3 5/3 50 -0,0015 0,0016 0,0047 
4/3 5/3 100 -0,0048 -0,0027 -0,0006 

 

 

Tabell 29. logistisk fördelning med 1 scale. Det förväntade största Typ 1 – felet. Normalför-

delningens största Typ 1 – fel är 0,05. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.  n Konfidensintervall  
  Undre gräns största ܽො Övre gräns 
1 30 0,0831 0,0848 0,0865 
1 50 0,0859 0,0877 0,0895 
1 100 0,0881 0,0899 0,0917 

4/3 30 0,0852 0,0869 0,0886 
4/3 50 0,0883 0,0901 0,0919 
4/3 100 0,0876 0,0894 0,0912 
1,5 30 0,0879 0,0897 0,0915 
1,5 50 0,0883 0,0901 0,0919 
1,5 100 0,0876 0,0894 0,0912 
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Tabell 30. logistisk fördelning med 1 scale. Den förväntade differensen mellan det skattade 

Typ 1 – felet och normalfördelningens Typ 1 - fel. Tabellen bygger på Tabell 29 och fördel-

ningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. Stickprovsstorleken är betecknat som n. 

Alla värden är avrundade. 

 

  

n Förväntad differens 

 

  

 Undre gräns Differens 
(Typ 1 - fel) 

Övre gräns 

1 30 0,0331 0,0348 0,0365 
1 50 0,0359 0,0377 0,0395 
1 100 0,0381 0,0399 0,0417 
 4/3 30 0,0352 0,0369 0,0386 
 4/3 50 0,0383 0,0401 0,0419 
 4/3 100 0,0376 0,0394 0,0412 
1,5 30 0,0379 0,0397 0,0415 
1,5 50 0,0383 0,0401 0,0419 
1,5 100 0,0376 0,0394 0,0412 

 

 

Tabell 31. logistisk fördelning med 1 scale. Den förväntade minsta styrkan. Normalfördel-

ningens minsta styrka finns i Tabell 3. Det är ett 95 % konfidensintervall som bygger på en 

normalapproximation. Stickprovsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade.   n Konfidensintervall 
   Undre gräns Minsta styrka Övre gräns 
1 4/3 50 0,7176 0,7204 0,7232 
1 4/3 100 0,9358 0,9373 0,9388 
1 1,5 50 0,9371 0,9386 0,9401 
1 1,5 100 0,9976 0,9979 0,9982 

4/3 1,5 50 0,2498 0,2525 0,2552 
4/3 1,5 100 0,3903 0,3933 0,3963 
4/3 5/3 50 0,5657 0,5688 0,5719 
4/3 5/3 100 0,8165 0,8189 0,8213 
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Tabell 32. logistisk fördelning med 1 scale. Den förväntade differensen mellan den skattade 

styrkan och normalfördelningens styrka. Normalfördelningens styrka finns i Tabell 3. Tabel-

len bygger på Tabell 31 och fördelningens skattade Typ 1 – fel med konfidensintervall. Stick-

provsstorleken är betecknat som n. Alla värden är avrundade. 

 

  

 

 
n Förväntad differens 

 

  

  Undre gräns Differens 
(Styrka) 

Övre gräns 

1 4/3 50 -0,0282 -0,0254 -0,0226 
1 4/3 100 -0,0365 -0,0350 -0,0335 
1 1,5 50 -0,0359 -0,0344 -0,0329 
1 1,5 100 -0,0023 -0,0020 -0,0017 

4/3 1,5 50 0,0592 0,0619 0,0646 
4/3 1,5 100 0,0416 0,0446 0,0476 
4/3 5/3 50 0,0082 0,0113 0,0144 
4/3 5/3 100 -0,0510 -0,0486 -0,0462 
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Appendix Y: R-kod 
 

Vi har utnyttjat många olika funktioner i R. Första som presenteras är den funktion som kon-

struerar en elliptisk säkerhetsregionsplott. Man måste ange en grupp observationer, de flesta 

olika format accepteras även om man måste hålla sig till en vektor, kolumn, etc. För vilket 

värde på k0, specifikationsgränserna LSL och USL och g måste också anges. Resultatet är en 

plott samt högsta möjliga värde på Cpk vi kan hävdas ha, se Albing & Vännman(2010).  

 

## funktion för att bilda en ”Elliptical Safety Region Plot” ## 

elsr.plot <- function(n, medel, sig, k=1.33 , LSL=-4, USL=4, a=0.05) { 

library(aspace) 

 

## relevanta uträkningar ## 

my <- medel 

sigma <- ((n-1)/n)*sig 

M <- (USL+LSL)/2 

d <- (USL-LSL)/2 

 

## triangeln bildas ## 

myt <- (my-M)/d 

sigmat <- sigma/d 

z <- 0 

sigmamax <- 1/(3 * k) 

sigmaplot <- max((sigmamax + 0.1),sigmat) 

myplotmin <- min(-1, myt) 

myplotmax <- max(1, myt) 

plot(z,z,type="n",xlab="my",, ylab="sigma",ylim=c(0,sigmaplot), 

xlim=c(myplotmin,myplotmax), asp=1) 

 

lines(cbind(-1,1),cbind(0,0)) 

lines(cbind(-1,0),cbind(0,sigmamax)) 
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lines(cbind(0,1),cbind(sigmamax,0)) 

 

## punkten (ߤƸݐ  ## i plotten (ݐොߪ,
points(myt,sigmat) 

 

## räknar ut ett värde på Q givet angett g ## 

HQ <- function(x) { 

 

smstfkn <- function(z) {  

xz <- x^2*z^2 

nv <- (3 * k * n^0.5) - z 

fkn <- pchisq(xz,n-1)*dnorm(nv, mean=0,sd=1) 

} 

integrate(smstfkn, 0, 100) 

} 

q <- 0 

repeat { 

        q <- q + 0.0001 

 if ((HQ(q))$value > a) break 

} 

## ellips runt punkten ##  

b <- (1 - 3 * k * q)/(q*((1+9*k^2)^0.5)) 

a <- (1 - 3 * k * q)/(q*((1+9*k^2)^0.5)) 

ellipse3(cx=myt,cy=sigmat,rx=(a*sigmat), ry=(b*sigmat)) 

 

## största möjliga värde för Cpk ## 

twop <- (1- abs(myt))/(3*sigmat) 

thirdp <- 1/(3*q) 

max.cpk <- k + twop - thirdp  

tabell <- cbind(max.cpk) 

tabell 
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} 

 

Den andra funktion som presenteras används till att räkna ut den nödvändiga stickprovsstorle-

ken givet värdet på k0, värden på g och く och för differensen som en skillnad ska upptäckas. 

OBS: Mängden iterationer som krävs innebär att uträkningarna kan ta extremt lång tid eller 

t.o.m. krascha programmet för låga värden på g, く och differensen.  

 

## funktion för att räkna ut stickprovstorleken ## 

size.elsr <- function(alpha=0.05,beta=0.05, k0=1, diff=0.2) {  

k1=k0+diff 

## styrkefunktion som utnyttjas i iterationen ## 

power.cpk <- function(n) { 

 

HQ <- function(u) { 

 

smstfkn <- function(z) {  

uz <- u^2*z^2 

nv <- (3 * k0 * n^0.5) - z 

fkn <- pchisq(uz,n-1)*dnorm(nv, mean=0,sd=1) 

} 

integrate(smstfkn, 0, 100) 

} 

 

q <- 0 

repeat { 

        q <- q + 0.0001 

 if ((HQ(q))$value > alpha) break 

} 

 

S <- (k1*3*sqrt(n)) 
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comfnc <- function(y) { 

 

qsy <- q^2*(S-abs(y))^2 

fkn <- pchisq(qsy,n-1)*dnorm(y, mean=0,sd=1) 

} 

integrate(comfnc,(-S),S)$value 

} 

 

## testar fram ett värde på n och slutar när önskad styrka uppnås 

n <- 1 

repeat { 

        n <- n + 1 

 if ((1-power.cpk(n)) < beta) break 

} 

print(n) 

} 

 

## funktion för styrka och signifikans ##  

power.elsr <- function(n, k0=4/3, k1=2, a=0.05, myt=0) { 

 

HQ <- function(u) { 

 

smstfkn <- function(z) {  

uz <- u^2*z^2 

nv <- (3 * k0 * n^0.5) - z 

fkn <- pchisq(uz,n-1)*dnorm(nv, mean=0,sd=1) 

} 

integrate(smstfkn, 0, 100) 

} 

q <- 0 
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repeat { 

        q <- q + 0.00001 

 if ((HQ(q))$value > a) break 

} 

 

S <- (k1*3*sqrt(n))/(1-abs(myt)) 

 

comfnc <- function(y) { 

qsy <- q^2*(S-abs(y))^2 

yms <- y - myt*S 

fkn <- pchisq(qsy,n-1)*dnorm(yms, mean=0,sd=1) 

} 

integrate(comfnc,(-S),S)$value 

} 

 

När vi har utfört simulationerna så har de två följande funktionerna används. Första funktio-

nen ger ett värde på Q och används främst till att bespara tid med den andra funktionen, som 

visar ifall ett stickprov kan anses vara inne eller utanför triangeln definierad av k0. Något att 

notera är att andra funktionen är anpassad just för vårt arbete med simuleringarna genom att 

endast en specifikationsgräns ges och den andra härleds beroende på punktens placering i tri-

angeln.  

 

## funktion som säger ger ett värde på Q (använts för within-funktionen) ##  

qvalue <- function(n,k0=4/3,a=0.05){ 

 

HQ <- function(x) { 

 

smstfkn <- function(z) {  

xz <- x^2*z^2 

nv <- (3 * k0 * n^0.5) - z 

fkn <- pchisq(xz,n-1)*dnorm(nv, mean=0,sd=1) 
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} 

integrate(smstfkn, 0, 100) 

} 

q <- 0 

repeat { 

        q <- q + 0.00001 

 if ((HQ(q))$value   > a) break 

} 

print(q) 

} 

 

## funktion som använts för att köra simuleringarna## 

within.elsr <- function(x, USL=4, mt=0,q) { 

 

LSL <- USL*(1-2/(1-mt)) 

M <- (USL+LSL)/2 

d <- (USL-LSL)/2 

n <- length(x) 

myt <- (mean(x)-M)/d 

sdev<- sqrt(((n-1)/n)*var(x)) 

sigmat <- sdev/d  

 

v <- sigmat / q+abs(myt) 

v 

}  

 

## För att kunna göra flera simuleringar samtidigt har nedanstående kod varit i 

skriptet. Nedan slumpas t.ex. 100 000 samples på 100 st vardera och sedan testas 

hur många som är innanför triangeln.## 

x <- matrix(rnorm(n=10000000),ncol=100000) 

x <- as.data.frame(x) 

y <-sapply(x, within.elsr) 
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length(y[y<=1]) 


