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Sammanfattning 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars 
verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst 
industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en 
del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan 
tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till 
förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av 
driftsuppföljningar, ett problem är dock att dessa inte är synkroniserade för att 
ge en tydlig förlustbild på maskinspecifik nivå. Till följd av detta önskar nu 
produktionsansvariga på SIT AB undersöka möjligheten att mäta 
utrustningseffektiviteten hos sina maskinresurser genom införande av mätetalet 
Overall Equipment Effectiveness (OEE). Genom ett pilotprojekt ska en metod 
för mätning av OEE på SIT AB utvecklas, denna ska sedan implementeras och 
testas på två av företagets fleroperationsmaskiner. Pilotprojektet genomförs i 
form av ett examensarbete, arbetet ska ligga till grund för rekommendationer 
gällande hur mätresultaten ska användas samt hur SIT AB ska gå tillväga för 
att kunna genomföra OEE-mätningar i större skala.  
 
OEE avser mätning av total utrustningseffektivitet genom ett enda mätetal. 
Syftet med beräkningen är att åskådliggöra omfattningen av de sex stora 
produktionsförluster som definieras inom ramen för Total Productive 
Maintenance. Efter förlustanalys kan välriktade förbättringsåtgärder vidtas med 
avsikt att öka utrustningseffektiviteten hos den studerade resursen. 
 
Inom denna undersökning konstateras att OEE är ett mätetal som främst är 
framtaget för applikation i processliknande industrier. Eftersom SIT AB 
bedriver tillverkning i en huvudsakligen funktionell verkstadsmiljö krävs viss 
anpassning för att öka mätetalets tillämpbarhet på företaget. En sådan 
anpassning får även stöd i litteraturen där det klargörs att det är viktigare att 
åstadkomma en mätning som kan ligga till grund för förbättringsarbete än att 
strikt följa grunddefinitionen av OEE. Som stöd för metodanpassningen 
genomfördes en fallstudie på Kongsberg Terotech AS (KTT), ett av nordens 
ledande företag inom branschen för underhåll av verktygsmaskiner. KTT har 
stor erfarenhet inom OEE-mätning genom arbete som rådgivare på 
uppskattningsvis 15-20 olika företag där verksamhetsområdena sträcker sig 
från enstyckstillverkning till processindustri och från skärande bearbetning till 
livsmedelindustri. 
 
Den metod som utvecklats för mätning av OEE på SIT AB är helt baserad på 
storheten tid. Mätningen sker genom tidsregistrering inom ett diskret antal 
fördefinierade förlustkategorier, framtagna specifikt för de studerade 
maskinerna. Genom utvecklandet av en specialdesignad blankett kan 
datainsamlingen skötas av maskinernas operatörer under pågående ordinarie 
arbete. Mätningarnas manuella utförande utgör ett hinder för exakt 
stopptidsmätning, konceptet kan dock införas med kort varsel och utan krav på 
dyra investeringar i avancerad mätutrustning.  



 

På inrådan från KTT genomfördes OEE-mätning under en period om fyra 
veckor i respektive maskin. Förlustdata kunde insamlas från 95 av 96 möjliga 
skift och dataunderlaget omfattar 564 respektive 576 planerade 
produktionstimmar i vardera resurs. Trots att de båda fleroperationsmaskinerna 
i princip är identiska till utförandet uppvisades förlustbilder som i jämförelse är 
relativt olika. Av detta dras slutsatsen att maskinerna bör behandlas individuellt 
vid vidtagandet av eventuella förbättringsåtgärder. 
 
OEE-mätning är något som enbart ska utföras i syfte att underlätta och 
motivera kontinuerligt förbättringsarbete kopplat till företagets 
tillverkningsprocesser. Den framtagna mätmetoden kan hjälpa SIT AB att 
värdera förbättringspotentialen hos den studerade produktionsutrustningen, 
insamlad data kan även användas för att prioritera hur förbättringsinsatserna 
ska fokuseras. Huvuddragen i metoden kan även användas för mätning i stor 
skala, förlustkategorier bör dock väljas utgående från den maskin där 
mätningarna ska introduceras. En tydlig nackdel är att metoden i nuvarande 
utförande inte säkerställer god kvalitet i insamlad data, detta kan innebära viss 
risk för att beslut fattas på felaktiga grunder. Metoden kan vara lämplig att 
använda som introduktion till OEE-mätning eller i det fall att företaget vill 
undvika mer omfattande investeringar kopplat till mätningarna. Om SIT AB i 
framtiden vill satsa på OEE-mätning rekommenderas att datainsamlingen 
automatiseras. 
 
Det förbättringsarbete som ska följa av genomförda OEE-mätningar bör skötas 
av förbättringsgrupper tillsatta för ändamålet. Förbättringsgrupperna innehåller 
med fördel personal med olika kunskapsområden. En tvärfunktionell 
sammansättning bör innebära att förbättringsarbetet kan skötas på ett mer 
mångsidigt sätt än vid behandling av enskilda personalgrupper. Den viktigaste 
förutsättningen för ett lyckat förbättringsarbete är att alla beslut kan baseras på 
fakta från verkligheten, mätningar som exempelvis OEE utgör konkreta 
verktyg för att åstadkomma denna situation. För att kunna styra och förbättra 
centrala produktionsprocesser måste dessa ständigt utvärderas. I detta 
sammanhang kan införandet av OEE-mätning komma att spela en central roll 
för verksamheten på SIT AB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) in Finspong is a company 
dedicated to the production of gas- and steam turbines mainly for industrial 
applications. The company has around 2 100 employees and is a part of 
Siemens AG based in Germany. There have previously been different opinions 
regarding what the largest causes of losses within the company’s production 
are. Today a number of different ways to follow up on the production is used, a 
problem with these are however that they are not synchronized to give a clear 
view of the losses on any specific machine. As a result the production 
managers at SIT AB now want to look into the possibility of measuring the 
machines´ effectiveness by introduction of the technique Overall Equipment 
Effectiveness (OEE). A method for measuring OEE at SIT AB will be 
developed through a pilot study, this will then be implemented and tested on 
two of the company’s multifunctional machines. The pilot study is to be 
performed in the form of a master’s thesis, the paper will be the basis for 
recommendations regarding how the results of the measurements shall be used 
and how SIT AB should go about making the measurements usable on a 
grander scale. 
 
OEE is used to show a resource’s total effectiveness with a single parameter. 
The calculations are aimed at illustrating to which extent the six big losses 
defined within Total Productive Maintenance affect the production. After the 
losses have been analysed improvement measures can be taken in order to 
increase the previously measured resource effectiveness.  
 
Within this thesis it is concluded that OEE is developed mainly for use in mass-
producing industries. Since SIT AB conducts production with similarities 
closer to a work-shop some adjustments have to be made in order to make OEE 
more applicable in the company. Such adjustments are supported by the 
literature where it is stated that it is more important to achieve a measurement 
which can be used as a basis for improvement rather than to strictly follow the 
original definition of OEE. As a support for the work with these adjustments a 
case study was conducted at Kongsberg Terotech AS (KTT), one of the leading 
companies regarding maintenance of tooling machines in the Nordic countries. 
KTT has gained a lot of experience when it comes to measuring OEE since 
they have worked as counsellors at approximately 15-20 different companies 
ranging from production of single units to mass-production and from 
metalwork to the food industry.  
 
The method developed for the measurement of OEE at SIT AB is completely 
based on the entity time. The information is gathered by means of time being 
registered within a discrete number of predefined loss-categories designed 
specifically for the studied resources. Since a specially designed form is used 
the gathering of information can be performed by the operators during regular 
work. Exact registration of losses is hindered by the measurements being 
performed manually, however this allows the concept to be introduced with 



 

short notice and without the need of expensive investments regarding advanced 
equipment. 
 
For manual data collecting KTT advised that the measurements should be 
performed for a period of four weeks in each machine. Data containing the 
losses could be gathered from 95 out of 96 shifts, which means observation of 
564 and 576 planned production hours respectively in each machine. Despite 
the identical features of the multifunctional machines they presented different 
losses. This leads to the conclusion being drawn that all machines must be 
treated individually when it comes to deciding improvement measures.  
 
Measuring OEE should only be carried out when the purpose is to create a 
basis for continuous improvement of the company’s production processes. The 
developed measuring technique can aid SIT AB in evaluating the potential for 
improvement of the studied equipment, the data can also be used to prioritize 
where improvement measures should be taken first. The main part of the 
technique can be used for measurements on a grander scale, the loss categories 
should however be chosen in accordance with the specific machine being 
studied. A clear down side is that the method in its current state does not secure 
good quality data, this can potentially mean that decisions are made based on 
false information. The method is suited for an introduction to OEE or if a 
company wants to avoid extensive investments. For the best possible result an 
automatic data collecting system is advised. 
 
Improvement activities based on the OEE measurements should be carried out 
in groups appointed for the task. These groups should consist of staff with 
different areas of expertise, a cross functional composition will hopefully mean 
that the work with improvements can be undertaken in a versatile manner. The 
most important prerequisite for successful work with improvements is that all 
decisions are based on facts, measuring OEE can be used as a tool to present 
the reality. In order to be able to control and improve important production 
processes these must be constantly evaluated. In this context the introduction of 
OEE measurements can play an important role for the production system at SIT 
AB. 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till den problemställning som ligger till 
grund för examensarbetet. Vidare presenteras arbetets syfte, vilket därefter 
ytterligare preciseras. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som sätter en 
ram för arbetets omfång.  

1.1. Problembakgrund 
På Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång arbetar 14 
anställda på företagets maskinunderhållsavdelning. Avdelningen ansvarar för 
en stor del av de reparations- och servicearbeten som krävs för att hålla 
företagets maskinpark operativ. Förebyggande underhåll, med fyra planerade 
stopp per år för inspektion, bedrivs på de 52 maskiner som företaget 
karakteriserar som kärnresurser. Denna underhållsrutin kallas internt FU90 och 
innehåller individuella instruktioner för varje maskin. En mer generell 
underhållsrutin, benämnd FU66, utförs på ett 300-tal andra maskiner där 
inspektionsintervallet uppgår till ett år. I samtliga fall ska fel och brister som 
identifieras vid ett inspektionstillfälle i möjligaste mån åtgärdas omedelbart. 
Kvarstående punkter dokumenteras i en rapport och åtgärdas senare. 
 
Tidigare har underhållsavdelningen fått ta emot viss kritik för att stillestånd, till 
följd av till exempel maskinhaverier och utredningar, hindrat produktionen att 
bedrivas enligt uppställda mål. Genom införandet av otillgänglighetsmätningar 
i vissa resurser har resultat uppvisats som tyder på att maskinhaveri endast är 
orsak till en liten del av den uppmätta stilleståndstiden, något som inte stämmer 
överrens med tidigare uppfattningar. Produktionsansvariga på SIT AB vill nu 
få en bättre bild rörande produktionsförlusterna på företaget. Detta kräver en 
kvantifiering gällande omfattningen av olika typer av produktionsbortfall. 
Således finns ett potentiellt behov av införandet av ett mått för mätning av 
utrustningseffektivitet i olika resurser.  

1.2. Problembeskrivning 
Begreppet Overall Equipment Effectiveness (OEE) avser mätning av total 
utrustningseffektivitet och är sedan länge välkänt inom underhållsbranschen. 
En rad konsultfirmor med inriktning på förbättring av såväl 
produktionsmanagement som ökat resursutnyttjande säljer tjänster kopplade till 
både införande, mätning och uppföljning av OEE. Diskussioner gällande OEE-
mätning på SIT AB uppstod för några år sedan, detta då den gemensamme 
produktionschefen för SIT AB och Siemens produktionsanläggning i Lincoln 
avsåg att införa lean manufacturing på de båda enheterna. På SIT AB har en 
rad andra projekt som till exempel 5S, value stream mapping och program för 
kostnads- och ledtidsreduktion kommit i vägen för en noggrannare 
undersökning beträffande OEE. Ledningen för produktionsavdelningen 
upplever dock att tiden nu är mogen för en sådan utredning och har därför 
beslutat att denna ska genomföras i form av ett examensarbete. 
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Examensarbetet ska fokuseras på OEE-mätning i två portal-
fleroperationsmaskiner av märket Carnaghi. Maskinerna införskaffades av SIT 
AB år 1998 respektive 2001 och dessa betraktas som nyckelresurser inom 
företagets produktion. I dagsläget sker otillgänglighetsmätning i maskinerna, 
vilket innebär att operatörerna registrerar olika typer av maskinstillestånd via 
en elektronisk mall. Denna rapportering bedöms dock inte ge en heltäckande 
förlustbild, varför företaget anser att införandet av OEE-mätning är ett lämpligt 
alternativ. Nuvarande status är att både riktlinjer och tillvägagångssätt för 
sådan mätning saknas. Som stöd för arbetet att lösa problemet har företaget 
tillsatt en styrgrupp för kontinuerlig uppföljning. Styrgruppen har uttryckt en 
önskan att arbetet även ska inkludera operatörerna i de aktuella maskinerna. 
Norska Kongsberg Terotech AS, ett av nordens största serviceföretag inom 
verktygsmaskinbranschen, har kopplats in för att vid behov bistå med 
information och praktisk hjälp i arbetet att skapa förutsättningar för mätning av 
OEE på SIT AB.   

1.3. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utforma en metod som möjliggör 
mätning av OEE på SIT AB, samt att implementera denna på två centrala 
resurser inom företagets produktion. Arbetet ska ligga till grund för 
rekommendationer gällande hur mätresultaten ska användas samt för hur 
implementering av metoden ska kunna ske i större skala. 

1.4. Uppgiftsprecisering 
Detta examensarbete avser en pilotstudie i hur mätning av OEE kan 
introduceras på SIT AB. Arbetet ska resultera i framtagandet av en metod för 
genomförande av OEE-mätning. Denna ska implementeras på två portal-
fleroperationsmaskiner, vilka betraktas som nyckelresurser inom produktionen. 
Metoden ska anpassas för verksamheten på SIT AB varför en noggrann 
förstudie kring begreppet OEE är nödvändig. Förstudien ska innehålla 
definition av mätparametrar, alternativa tillvägagångssätt för mätning samt 
förslag på presentation och uppföljning av mätresultat. När en metod för 
applikation på SIT AB är framtagen genomförs testmätningar i de båda utvalda 
resurserna. Genom dessa kan mätresultaten analyseras i syfte att verifiera den 
framtagna metoden. Efter test görs en bedömning av huruvida metoden kan 
utgöra en modell för hur OEE kan införas på SIT AB i betydligt större 
omfattning.  
 
Arbetet delas principiellt in i fyra olika delar. Den första delen avser en 
utredning av begreppet OEE och grundläggande motiv för att genomföra denna 
typ av mätningen. Den andra delen innefattar kartläggning av olika alternativa 
tillvägagångssätt att mäta och tillämpa OEE. Den tredje delen handlar om att 
utforma en metod för mätning som ska passa verksamheten på SIT AB samt att 
implementera denna i de båda maskinerna som utgör objekt för pilotstudien. 
Den sista delen utgörs av analys av resultat kopplade till pilotstudien och de 
mätningar som utförts under arbetets gång.  
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1.5. Avgränsningar 
Till följd av omständigheter som till exempel att examensarbetet är 
tidsbegränsat, att det produktionssystem som avses är mycket komplicerat samt 
med hänsyn till att arbetet är en pilotstudie måste vissa avgränsningar vidtas för 
att reducera arbetets omfattning. Arbetet avgränsas enligt nedan. 
 

• Under examensarbetets gång görs inga försök att åstadkomma det mest 
effektiva tillvägagångssättet att samla in och hantera nödvändig data 
kopplat till mätning av OEE. Det sätt som tillämpas utformas istället 
med hänsyn till rimlig tidsåtgång och investeringskostnad.  

 
• För att hinna genomföra en analys av det insamlade materialet inskränks 

insamlingsprocessen till att fortgå under en begränsad tidsperiod.   
 
• Med hänsyn till skiftgång i de aktuella maskinerna behöver 

datainsamlingen delvis ske med hjälp av dess operatörer. Omfattningen 
av den mängd information som kan behandlas måste således begränsas 
till en nivå som medför en rimlig arbetsbelastning för operatörerna. 

 
• Gällande nuvarande maskindriftsuppföljning beskrivs i rapporten endast 

sådan som har en koppling till någon av OEE-måttets delar. Eventuell 
annan typ av driftsuppföljning anses inte vara relevant för 
undersökningen och utelämnas därför. 

 
• Resultatet av denna undersökning innefattar inte att föreslå konkreta 

förbättringsåtgärder med utgångspunkt från framtaget OEE-värde. 
Analyskapitlet har istället ett tvådelat syfte vilket ämnar visa hur det 
direkt efterföljande arbetet kopplat till OEE-mätning kan bedrivas samt 
att utreda eventuella för- och nackdelar med den framtagna mätmetoden. 

 
• Rekommendationer gällande hur OEE-mätning kan införas på SIT AB i 

stor skala baseras på upplevda erfarenheter från genomförd pilotstudie. 
Detta innebär att preciserade rekommendationer på maskinspecifik nivå 
inte är möjliga att åstadkomma inom ramen för examensarbetet. 
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2. Företagspresentation 
Detta kapitel syftar till att beskriva den verksamhet som SIT AB bedriver. 
Informationen i nedanstående stycken är hämtade från hemsidan för SIT AB 
och företagets intranät samt hemsidan för Siemens AG (se referenslista). 

2.1. Siemens Industrial Turbomachinery AB 

Siemens Industrial Turbomachinery AB med huvudkontor i Finspång är en del 
av tyska Siemens AG vars totala personalstyrka uppgår till cirka 475 000 
anställda världen över. Operativt hör SIT AB hemma under affärsområdet 
Power, tillhörande gruppen Power Generations och divisionen Industrial 
Applications. Siemenskoncernens principiella uppbyggnad framgår av Figur 
2.1. På SIT AB i Finspång arbetar cirka 2 100 personer. Kärnverksamheten är 
inriktad på tillverkning och marknadsföring av gas- och ångturbiner med 
tillämpningsområden som kraftgenerering, mekanisk drivning, marin 
framdrivning samt offshoreapplikationer. På företaget projekteras även 
kompletta kraftanläggningar för produktion av elektricitet, ånga och värme där 
turbinerna utgör en central del av konstruktionen.  
 

 
Figur 2.1: Siemens koncernens olika affärsområden. (Siemens AG, 2007)    

2.2. Produktutbud 

Inom Siemens ansvarar SIT AB för tillverkning av industriångturbiner med en 
effekt på 60-180 megawatt (MW) i så kallade kombicykel-reheatapplikationer. 
Gällande gasturbinproduktion är motsvarande ansvarsområde inriktat på 
effektintervallet från 15 MW upp till 50 MW. SIT AB erbjuder dessutom sina 

Automation and control Medical 

Lighting 

Financing 

Power 

Communications 

Transportation 

Power Transmission and Distribution Power Generation 

Industrial Applications 

SIEMENS 
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kunder omfattande program för service- och underhållslösningar vilka kan 
inkludera allt från reservdelar och underhållsavtal, modernisering och 
uppgradering av anläggningar till utbildning av operatörer. 

 
Figur 2.2: SGT-800 är en av fyra gasturbinmodeller som tillverkas på SIT AB. 
(SIT AB, 2007)  
 
Sedan 1 februari 2006 äger SIT AB även en tillverkningsenhet i Trollhättan 
med cirka 85 anställda. Anläggningen är specialiserad på svetsning, 
formning/pressning och laserbearbetning i rostfritt stål, nickellegerade och 
värmebeständiga material. Förutom tillverkning av brännkammare till 
företagets gasturbiner levererar enheten i Trollhättan även produkter till externa 
kunder. 
 

 
Figur 2.3: Produktionsenheten i Trollhättan står för tillverkningen av 
brännkammare till gasturbinerna. (SIT AB, 2007) 

2.3. Historik 

Ursprunget till dagens verksamhet på SIT AB har en tvådelad bakgrund. 1893 
grundades företaget AB de Lavals Ångturbiner i Nacka med inriktning på 
tillverkning av ångturbiner för marint bruk. 1913 började sedan bröderna 
Birger och Fredrik Ljungström att i Finspång tillverka sin egenutvecklade 
radialångturbin under namnet Svenska Turbinfabriksaktiebolaget Ljungström 
(STAL). I slutet av 1950-talet slogs dessa båda företag samman och 
verksamheten i Nacka flyttades successivt till Finspång. Några viktiga 
hållpunkter i företagets historia listas nedan. 
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1913 Svenska Turbinfabriksaktiebolaget Ljungström bildas 
1944 STAL börjar tillverka gasturbiner 
1959 AB de Laval Ångturbin slås ihop med STAL och bildar STAL-

LAVAL 
1962 Stal-Laval Turbin AB bildas 
1984 ASEA Stal AB 
1988 ABB STAL AB 
2000 Alstom Power Sweden AB bildas med Finspång som huvudsäte 
2003 Siemens köper Alstoms industriturbiner och bildar bolaget Demag 

Delaval Industrial Turbomachinery AB (DDIT) 
2004 DDIT byter namn till Siemens Industrial Turbomachinery AB 

 

  
Figur 2.4: Idag bepryder den karakteristiska Siemenslogotypen företagets 
huvudkontor. (SIT AB, 2007) 
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3. Metod 
Följande kapitel är inriktat på att ge en beskrivning av de metoder som ligger 
till grund för lösandet av examensarbetets uppgift. I kapitlet beskrivs 
grundläggande teori rörande fallstudier, tidsstudier och tillhörande 
datainsamling. Avslutningsvis följer ett resonemang kring kritik riktat mot de 
valda metoderna. En specifik beskrivning av hur den anpassade metoden för 
mätning av OEE tagits fram följer i kapitel 8.   

3.1. Fallstudie 
Den metod som används i syfte att utforma riktlinjer och tillvägagångssätt för 
mätning av OEE på SIT AB är fallstudier. Vid en fallstudie söks information 
om enskilda fall och intresset ligger i att utforma detaljerade och ofta 
djupgående beskrivningar av dessa (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

3.1.1. Fallstudiemetodikens tillämpningsområde 

Fallstudier är undersökningar av förklarande karaktär som främst lämpar sig för 
frågeställningar som ”hur” och ”varför” (Yin, 1994). En fallstudie är gångbar 
när undersökaren önskar att skapa en utförlig uppfattning gällande processer av 
olika slag (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vanligt i dessa sammanhang är 
dessutom att insikten avseende vad i processen som är viktigt att undersöka är 
begränsad. De kontakter som upprättas bör vara så beskaffade att eventuellt 
bristande uppgifter kan kompletteras vid ett senare tillfälle, alternativt så att 
djupare insikt kan fås i intressanta frågeställningar som upptäckts efter den 
initiala undersökningen. Fortgående kontakt med den intervjuade personen kan 
även skapa ett förtroende som resulterar i att denne yttrar sig om frågor som, 
om de ställts efter ett fåtal kontakter, hade lämnats obesvarade (Lekvall & 
Wahlbin, 2001).  

3.1.2. Val av fall 

En fallstudie kännetecknas bland annat av att intresset inte ligger i att dra 
djupgående slutsatser om hur de analyserade fallen ligger i förhållande till en 
stor målpopulation. Om sådana slutsatser önskas måste så många fall väljas att 
metoden, till följd av stor tidsåtgång, knappast blir lämplig att använda. Istället 
för en stor målpopulation väljs några få fall som uppfyller valda kriterier som 
avser att ge undersökningen god validitet. Exempel på dessa kriterier kan vara 
att de valda fallen ska uppvisa en process som är typisk, extrem eller bara 
mycket lik processen på företaget där undersökaren arbetar. Även 
tillgänglighetssynpunkter väger ofta tungt, fall kan exempelvis uteslutas på 
grund av geografiskt avstånd eller att tillgången på relevant information är 
begränsad. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

3.2. Tidsstudier 
För kartläggning av den förlustbild som är kopplad till respektive studieobjekt 
tillämpas tidsstudier. Metoden syftar till att exempelvis bestämma tiden för 
bearbetning och omställning för en speciell operation och en speciell produkt 
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(Olhager, 2000). Vid utförandet av tidsstudier används ofta stoppur eller 
videoupptagningar för att mäta omfattningen av olika företeelser uttryckt i tid. 
Mätningsförfarandet kan i huvudsak ske på två olika sätt. Vid 
nollställningsmetoden stannas och nollställs klockan efter varje mätning vilket 
innebär att varje ny mätning börjar vid tiden noll. Vid sådant förfarande finns 
risk att noggrannhet går förlorad om reaktionstiden för observatören är 
signifikant längre än omfattningen av det moment som studeras. Vid 
kontinuitetsmetoden mäts tiden istället fortlöpande, observatören får notera 
viktiga tidpunkter och därefter beräkna tidsomfattningen för specifika moment. 
Denna metod anses generellt ge resultat med en högre grad av noggrannhet. 
(Olhager, 2000) 

3.3. Datainsamling 
Det finns två huvudsakliga typer av data nämligen primärdata, vilket är data 
som undersökaren själv samlar in för det specifika ändamålet, och 
sekundärdata som består av exempelvis tidigare undersökningar eller befintlig 
statistik. För sekundärdata ligger problemet helt i att hitta informationen medan 
det för primärdata är problematiskt både att hitta och sedan att mäta 
informationen. Det kan exempelvis vara svårt att mäta vad någon vet, tror eller 
tycker. Gällande inhämtning av primärdata sker detta oftast antingen genom att 
observera eller genom att ställa frågor. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

3.3.1. Direkt observation 

Ett sätt att inhämta primärdata är genom att utföra en direkt observation. Vid 
direkt observation iakttar undersökaren med egna ögon det som anses vara 
intressant. Detta ger den omedelbara fördelen att skeendet kan registreras utan 
begränsningar i vad en person känner till, kommer ihåg eller vill delge. 
Metoden medför även nackdelar såsom att endast beteenden kan observeras, 
inte exempelvis åsikter och värderingar, dessutom kan endast pågående skeden 
beaktas, inte sådant som varit eller händer i framtiden. Ytterligare ett problem 
är att observatörens närvaro kan påverka resultatet, alternativet kan då vara en 
dold observation varvid objektet inte vet att det undersöks. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001; Yin, 1994) 

3.3.2. Intervjuer 

Ett alternativ, eller komplement, till en direkt observation är sökandet av 
primärdata genom utförandet av intervjuer. Vid en intervju måste valet av 
respondent göras med omsorg då exempelvis olika uppgiftslämnare inom 
samma företag kan lämna olika svar färgade av sådant som personlig ställning, 
intressen och kunskap. Detta kan till viss del åtgärdas genom att välja flera 
respondenter ur olika hierarkiska nivåer inom företaget. Den stora fördelen 
med en intervju på plats är att möjligheten att ställa olika frågor, inklusive 
frågor med illustrationer, är i det närmaste obegränsad. Intervjun kan också 
tillåtas bli omfattande förutsatt att ämnet intresserar och engagerar 
respondenten. Därför passar metoden mycket bra när undersökaren önskar en 
genomfattande och djupgående analys av ämnet. Den största nackdelen med 



 9

intervjuer är att kostnaden per tillfälle är betydligt högre än för exempelvis en 
skriftlig enkät, detta gäller speciellt om intervjun ska ske hos respondenten. 
Därför används metoden sällan vid stora urval. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 
Gällande själva intervjuns utformning kan denna sträcka sig mellan att vara 
väldigt strukturerad med detaljerade frågor, fastställda svarsalternativ och 
tydliga instruktioner till att vara mer som en diskussion mellan två personer om 
ett valt ämne. I det senare fallet bör undersökaren i förväg fastställa vilka 
områden och följdfrågor som denne anser bör behandlas under intervjun. Dessa 
följdfrågor tas då bara upp om de inte besvaras spontant av den flytande 
diskussionen. Den personliga intervjuns möjligheter att variera frågorna efter 
olika respondenter samt att vara flexibel med innehåll och följdfrågor gör 
metoden lämplig vid en fallstudie.  Under en intervju bör data fångas antingen 
genom att undersökaren eller en medarbetare skriver ner eller kodar svaren, 
genom användande av en bandspelare eller genom att stolpar skrivs ner. Om en 
bandspelare används bör stolpar ändå skrivas ner som en säkerhetsåtgärd, efter 
avslutad intervju kan det vara bra att skicka en redigerad bandutskrift till den 
intervjuade personen för kontroll. (Lekvall & Wahlbin, 2001; Yin, 1994) 

3.4. Metodkritik 
Begreppet ramfel definieras av Lekvall och Wahlbin (2001) som de 
snedvridningar av resultaten som uppkommer genom att urvalet av 
undersökningsobjekt inte överensstämmer med det fenomen som eventuella 
slutsatser var tänkta att knytas till. Ramfelen kan uppstå till följd av att 
intressanta studieobjekt av misstag uteslutits ur undersökningen på förhand 
eller att andra objekt studeras även då de egentligen är irrelevanta för studiens 
syfte (Lekvall & Wahlbin, 2001). Detta medför att utbytet av studien reduceras 
till följd av att vad som faktiskt studeras och vad som egentligen borde ha 
betraktas inte är samma sak. Förfarandet beskrivs av Figur 3.1. 

 
Figur 3.1: Illustration av ramfel. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 
 

Intressanta objekt Studerade objekt 

För studien relevanta, 
studerade objekt 
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I samband med att fallstudier och tidsmätningar utförs kan förekomsten av 
ramfel komma att ha stor betydelse gällande den insamlade datans kvalitet. 
Beträffande fallstudier skulle exempelvis ramfel kunna uppkomma till följd av 
att intervjufrågor eller frågeformulär inte lyckas täcka in all intressant 
information eller att vissa ställda frågor helt enkelt inte är relevanta för 
sammananhanget. Likväl kan intervjupersonen eller enkätsvararen feltolka de 
ställda frågorna och därmed ge svar som inte överrensstämmer med desamma. 
Vad gäller tidsmätningar kan ramfel uppstå genom att exempelvis identifiering 
av intressanta händelser till viss del misslyckas eller att praktisk mätning av 
dessa är svårt att genomföra. Oavsett vad ramfelen utgörs av försämrar dessa 
datakvaliteten vilket medför försvårat analysarbete och en risk för att slutsatser 
baseras på falska grunder. Detta innebär att ramfelens omfattning och antal 
måste minimeras i syfte att åstadkomma trovärdiga resultat.      
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4. Teoretisk referensram 
I kapitlet beskrivs grundläggande teorier kopplade till examensarbetets 
specifika arbetsuppgift. Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av 
Total Productive Maintenance, vilket är ämnat som en teoretisk utgångspunkt 
för vidtagandet av förlustmätning och eliminerandet av förluster kopplade till 
produktionsutrustningens användande. Efterkommande avsnitt behandlar 
beskrivningar av produktionsrelaterade förluster, vilket slutligen mynnar ut i 
en djupgående beskrivning av Overall Equipment Effectiveness – mätning av 
total utrustningseffektivitet.  

4.1. Total Productive Maintenance  
Attityden inom dagens industrier präglas enligt Ljungberg (2000) av en 
genomgående kortsiktighet och egoism, något som leder till att maskinparken 
förfaller vilket därmed skapar problem inom företagets produktion. Ett sådant 
förfall kan medföra att företaget tappar marknadsandelar och vid ett 
långtgående fortskridande kan en konkurs vara oundviklig. För att förhindra 
detta och se till en långsiktig överlevnad krävs mer ödmjukhet och samarbete 
från samtliga inom företaget.  
 
Trots dagens hårda internationella konkurrens är låg maskinutnyttjandegrad 
och processer med dålig effektivitet något som är karaktäristiskt hos många 
företag. Hundratals mätningar av maskineffektiviteten på svenska företag visar 
detta i klartext, genomsnittet ligger lite över 50 %. Det låga värdet kan 
exempelvis återkopplas till stillestånd, omställningar, sänkt produktionstakt 
samt många småstopp. (Ljungberg, 2000) 
 
Eftersom produktionsutrustningarna blir allt mer komplicerade blir de även mer 
störningskänsliga, dessutom kan en enda trasig komponent leda till att flera 
maskiner står stilla varför det tar längre tid för att felsöka och åtgärda. Detta 
resulterar i att reaktivt underhåll är omkring tre gånger dyrare än förebyggande 
underhåll. Det är tydligt att den traditionella synen att en utrustning inte ska 
lagas förrän den går sönder inte längre uppfyller kraven som ställs. (Sharma et 
al., 2006) 
 
Många företag har kommit till denna insikt och börjat skapa visioner för 
framtida sätt att sköta produktionen, ofta handlar det om att engagera alla 
medarbetare samt att byta ut Tayloristiska byråkratiska produktionssystem mot 
en självlärande organisation. Förbättringsområdena handlar inte bara om 
produktionstekniska karakteristika som kvalitet och ledtid utan även om sådant 
som att skapa säkra arbeten där människor kan utveckla sin fulla potential eller 
att anpassa produktionen efter miljöriktiga linjer. Det är naturligtvis mycket 
lättare att måla upp en bra vision än att faktiskt nå de uppsatta målen. Inom 
konceptet Total Productive Maintenance (TPM) finns en rad verktyg som kan 
användas för att uppnå de flesta, om inte alla mål. (Ljungberg, 2000) 
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4.1.1. Beskrivning av TPM 

TPM har enligt Nakajima (1992) långsamt växt fram genom kontinuerlig 
uppdatering av hur underhåll ska angripas, det hela började efter andra 
världskriget med att japanska företag importerade förebyggande underhåll från 
USA. Därefter har tekniker som produktivt underhåll, underhållsprevention och 
tillförlitlighetsteknik utvecklats och givit upphov till följande underhållsepoker. 
 

1) Kör till haveri 
2) Förebyggande underhåll (FU) 
3) Produktivt underhåll (PM) 
4) Totalt produktivt underhåll (TPM) 

 
De olika epokernas relation till varandra illustreras i Tabell 4.1 där även 
omfattningen av respektive koncept visas.  
 
Tabell 4.1: Förhållandet mellan TPM, produktivt underhåll och förebyggande 
underhåll. (Nakajima, 1992) 
Beskrivning FU PM TPM 
Insikt gällande att underhåll i förebyggande syfte är mer 
ekonomiskt effektivt än att laga utrustningen först sedan 
haveri inträffat  

 

X 
 

X 
 

X 
Utöver förebyggande underhåll bedrivs även fokuserade 
arbetsinsatser som syftar till att minska utrustningens 
underhållsbehov och att förbättra dess 
underhållsmässighet 

  
X 

 
X 

Underhållsaktiviteter utförs i små självständiga grupper, 
exempelvis bestående av maskinens operatörer    

 

X 
 
När den amerikanska versionen av produktivt underhåll modifierats för att 
passa japansk industrimiljö uppstod vad som nu kallas TPM, ett koncept som 
har stor spridning i den japanska industrin. Det finns fem kriterier som 
tillsammans skapar en fullständig bild av vad TPM innehåller, dessa redovisas 
nedan. 
 

1) TPM eftersträvar att maximera utrustningens totala effektivitet. 
2) Ett underhållssystem enligt TPM är grundligt inrättat och ska gälla för 

utrustningens hela livslängd. 
3) TPM ska förverkligas av flera olika avdelningar, exempelvis produktion 

och underhåll. 
4) Varje enskild medarbetare ska omfattas av TPM. 
5) TPM baseras på ett främjande av produktivt underhåll genom aktiviteter 

i små självständiga grupper.  
 
Dessa kriterier kan även fungera som en måttstock för att utvärdera ett företags 
implementeringsprocess av TPM. (Nakajima, 1992) 
 



 13

TPM har i grunden två mål, dels ska konceptet resultera i att inga haverier 
förekommer och dels i att inga felaktiga produkter produceras. Detta leder till 
att utrustningens utnyttjandegrad ökar och att kostnaderna minskar. Dessutom 
kan produkter i arbete och andra lager minskas till följd av att minskad stopptid 
innebär förkortning av den faktiska ledtiden. Totalt sett ökar då produktionen 
per anställd (Nakajima, 1992). Vidare resultat blir att den tid som utrustningen 
är tillgänglig för produktion förlängs, vilket reducerar behovet av 
nyinvesteringar. Följden av TPM kan innebära att även mindre påtagliga 
förbättringar sker. Ett exempel på detta är att personalen får högre motivation 
då TPM tillåter operatörerna att utveckla sina kunskaper och bidra till att 
minska det monotona och repetitiva arbetet. (Bohoris et al., 1995) 
 
När TPM har implementerats och alla dess fördelar har visat sig kan 
slutresultatet bli enastående bra. Existerande företag rapporterar exempelvis 70 
% minskning i förlorad produktion, 50–90 % reduktion av ställtid och 60 % 
förbättring gällande kostnaden per underhållsenhet (Ferrari et al., 2002). Viss 
tidsrymd krävs för att åstadkomma motsvarande resultat, genomsnittet för att 
uppnå nivåer i världsklass handlar i regel om tre år efter implementering. Ett 
motivationsproblem som mycket väl kan inträffa under denna period är att de 
maskinrelaterade kostnaderna ofta ökar kort efter det att TPM-arbetet påbörjats. 
Kostnadsökningen beror exempelvis på att insatser i form av både tid och 
pengar krävs för att återställa utrustningen till ursprungligt skick samt för att 
utbilda personalen som berörs av de olika TPM-aktiviteterna. När viss tid 
fortlöpt bör förbättringsarbetet resultera i att denna kostnadstillväxt börjar avta, 
Bohoris et al. (1995) benämner detta som ”Bow wave” effekten vilket 
illustreras i Figur 4.1. Förutsatt att arbetet med TPM fortsätter ska den 
tillfälliga kostnadsökningen med tiden ersättas av ökade vinster, detta tack vare 
att bestående förbättringar åstadkommits. (Nakajima, 1992) 
 

 
Figur 4.1: ”Bow wave” effekten. (Bohoris et al., 1995) 
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Bestående förbättringar skapas med utgångspunkt från målet att öka 
produktiviteten, vilket sker genom minimering av input och maximering av 
output. Input omfattar elementära saker som arbetskraft, maskiner och material. 
Vad gäller förbättring av output är det vanligt att enbart se detta som ökad 
produktionskvantitet. Ett alternativ synsätt innefattar även förbättrad kvalitet, 
sänkta kostnader och punktliga leveranser. Därtill kan även ytterligare en 
aspekt läggas, en förmodad moralökning om säkerhets- och hälsotillståndet 
samt arbetsmiljön överlag kan förbättras. (Nakajima, 1992) 
 
När utrustningen blir allt mer automatiserad flyttas mycket av 
förädlingsprocessen från människan till maskinerna, därmed blir även 
maskinen mer betydelsefull när det handlar om att styra output. Som en följd av 
detta strävar TPM efter att skapa och upprätthålla ideala driftstillstånd samt att 
försäkra att utrustningen alltid körs på ett effektivt sätt. (Nakajima, 1992)  
 
Input minimeras genom att maskinens livscykelkostnader (LCC), de kostnader 
som krävs för att maskinen ska prestera optimalt, hålls på en låg nivå 
(Nakajima, 1992). En analys av LCC kan användas för att få en uppfattning 
gällande maskindriftens nuvarande status. Som framgår av Figur 4.2 finns tre 
huvudsakliga perioder i en utrustnings livscykel. 
 

 
Figur 4.2: Generell maskinlivscykel. (Nakajima, 1992) 
 
Felen i inkörningsperioden orsakas av misstag vid konstruktion och 
tillverkning av utrustningen, det kan exempelvis vara en fråga om att en 
bärande del har gjorts för svag. Dessa måste förebyggas redan hos 
leverantören, minskning av konsekvenserna av eventuella fel kan dock 
åstadkommas genom att maskinens underhållbarhet förbättras. (Nakajima, 
1992) 
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När inkörningsfelen har åtgärdats kommer en jämn period med tillfälliga fel, 
dessa är sådana fel som uppstår vid normal drift som till exempel att smuts 
påverkar en givare eller att operatören begår misstag som påverkar 
maskindriften. Bästa försäkring mot sådana fel är utbildning av den personal 
som kommer i kontakt med utrustningen så att de använder den på rätt sätt. 
(Nakajima, 1992) 
 
I den tredje perioden börjar utrustningsdelarna nå sin naturliga livslängd och de 
måste då bytas ut för att maskinen fortsättningsvis ska kunna användas. Genom 
ett väl upplagt maskinunderhåll kan utrustningens livslängd utökas och 
tillväxten hos felfrekvenskurvan dämpas. (Nakajima, 1992)  
 
För att åstadkomma de grundläggande förbättringar som TPM syftar till måste 
företaget utnyttja medarbetarna och utrustningen på ett bättre sätt. Tillsammans 
ska samtliga aktörer verka för eliminering av de sex stora förlusterna, vilka 
beskrivs närmare i kapitel 4.2.2. 

4.1.2. Implementering av TPM 

Tiden som behöver avsättas för implementering av TPM uppgår till två eller tre 
år. Ett lyckat införande kräver vanligen en förändring av människors mentala 
attityd samtidigt som deras kunskaper ökas. Ytterligare en viktig faktor är 
etablerandet av ett systematiskt program för skapandet av en gynnsam 
arbetsmiljö. En markant förenkling av processen uppnås då företagsledningen 
visar vägen genom att ta frågan på fullaste allvar. (Nakajima, 1992) 
 
En studie av Land-Rovers första två försök att införa TPM visar 
konsekvenserna av några enstaka fel. Konceptet introducerades på för många 
maskiner på en gång och dessutom valdes maskiner som inte var så viktiga för 
produktionen. Utöver detta misslyckades företaget med att få maskinernas 
operatörer engagerade. En implementering av TPM representerar mycket 
arbete med många personer involverade, det räckte dock med dessa relativt små 
problem för att de två första försöken helt skulle överges. Konsekvensen blev 
att mycket pengar slösades under en period av tre år utan att ge direkta resultat. 
Detta exempel visar vikten av att noggrant följa rekommenderade riktlinjer för 
implementeringsarbetet. Studien fastslår att de två mest grundläggande 
anledningarna till att införandet av TPM på Land-Rover slutligen lyckades var 
att ett bra datoriserat system användes för insamlandet och hantering av stora 
dataunderlag samt att operatörer, fackrepresentanter och skyddsombud 
involverades från början (Bohoris et al., 1995). Även andra studier visar att det 
finns en stark länk mellan operatörernas deltagande och en lyckad TPM-
implementering, något som visar vikten av bra utbildningsprogram i alla nivåer 
av företaget. (Ferrari et al., 2002) 

4.1.3. Förbättringsgrupper 

Förbättringsgrupperna är den operativa kraften i TPM och fungerar som ett 
forum där de anställdas kompetenser ska tas till vara. En grupp består 
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vanligtvis av fyra till sju personer där de flesta är maskinoperatörer, utöver det 
behövs en handledare och exempelvis en reparatör eller elektriker. Om experter 
behövs är det bättre att bjuda in dem tillfälligt då det annars finns en risk att de 
blir dominerande i samtalen och att de övriga gruppmedlemmarna blir passiva. 
När gruppen består av blandade personer med olika bakgrunder kommer 
problemen att angripas mer mångsidigt. Detta leder till ett bättre resultat än om 
varje gruppmedlem själv försökte lösa problemet. Dessutom upplevs resultatet 
troligtvis som positivt eftersom de som berörs av förändringen också är med 
och utformar den. En bra utgångspunkt för att bestämma uppgifter och mål för 
förbättringsgruppen är driftsuppföljning, ett konkret verktyg för utförande av 
en sådan uppföljning är mätning av OEE, se kapitel 4.3. (Ljungberg, 2000) 

4.1.4. Operatörens roll  

Operatörens roll beror enligt Ljungberg (2000) lite på hur mycket av TPM-
uppföljningen som är automatiserat, men oavsett automatiseringsgrad 
involveras dessa alltid genom operatörsunderhåll. Det optimala förhållandet är 
att den som använder utrustningen också vårdar den, en naturlig slutsats 
eftersom operatörerna tillbringar mest tid vid maskinerna och därför erhåller 
erfarenhet och kunskap om maskinen och de fel som uppstår vid normal drift. 
Ljungberg (2000) menar att det vore ett oansvarigt slöseri med mänskliga 
resurser om dessa erfarenheter inte togs till vara. Operatören måste motiveras 
att aktivt deltaga i underhålls- och förbättringsarbetet för att kunna erhålla en 
störningsfri produktion. Genom ett sådant deltagande från operatörerna 
försvinner gränsen mellan produktion och underhåll, operatörerna blir således 
processägare med ansvar för både drift, förbättring och grundläggande 
underhåll.  

4.1.5. Underhållsorganisationens roll 

I det initiala skedet av införandet av TPM är underhållsorganisationens 
viktigaste uppgift att återställa utrustningen till dess ursprungliga skick samt att 
medverka i arbetet att identifiera eventuell förbättringspotential. När 
maskinparken är återställd antar underhållsorganisationen rollen som 
expertorgan och kompetenskälla som maskinoperatörerna kan utnyttja för 
utförande av det dagliga underhållsarbetet. (Ljungberg, 2000) 

4.1.6. Företagsledningens roll 

Även företagsledningen har en avgörande roll i arbetet rörande TPM. 
Företagsledningens viktigaste uppgifter innefattar att styra TPM-arbetet mot 
långsiktiga vinster, säkerställa nödvändiga resurser samt att motivera 
personalen gällande att ständigt söka förbättringspotential. (Ljungberg, 2000)  

4.2. Störningar och förluster 
Ett viktigt mål med TPM är att förbättra produktionseffektiviteten genom att 
minska förluster kopplade till produktionssystemet. Innan förbättringsarbete 
kan inledas måste dessa förluster mätas i avsikt att utreda vad som behöver 



 17

fokuseras. Dessa mätningar kräver i sin tur att förlusterna är definierade samt 
att orsakerna till dessa är väl införstådda. (Ljungberg, 2000) 

4.2.1. Sporadiska och kroniska störningar 

Som en förutsättning för studie och analys av den förlustbild som är kopplad 
till en specifik maskin måste företag enligt Ljungberg (2000) först komma till 
insikt gällande vilka typer av störningar som existerar. Ljungberg (2000) 
klassificerar störningar i två typer, sporadiska och kroniska. 
 
Sporadiska störningar är uppenbara och till sin natur relativt enkla att åtgärda 
eftersom orsakerna till dessa är lätta att identifiera (Nord & Johansson, 1997). 
Kännetecknande för sporadiska störningar är enligt Jonsson och Lesshammar 
(1999) att dessa inträffar snabbt och att effekterna medför kraftiga avvikelser 
från normaltillståndet. Denna typ av störning förekommer visserligen 
oregelbundet men det kan vara tidskrävande att återställa utrustningen till 
ursprungligt skick efter inträffande. Ofta kan dock sporadiska störningar 
förutses genom ett väl fungerande operatörsunderhåll eller tillståndskontroller 
(Nord & Johansson, 1997). 
 
Den andra typen av störningar benämns som kroniska, vilka förekommer så 
regelbundet att de i det närmaste anses ingå i normaltillståndet (Nord & 
Johansson, 1997). Kännetecknande för kroniska störningar är att de är små och 
gömda samt att de ofta härrör ur flera samspelande orsaker (Jonsson & 
Lesshammar, 1999). Skillnaden i spårbarhet mellan sporadiska och kroniska 
störningar framgår av Figur 4.3 nedan, med orsak avses det fenomen som 
innebär att en störning uppstår. Dal et al. (2000) hävdar att förekomsten av 
kroniska störningar endast kan identifieras genom att se till utrustningens 
nuvarande prestationsnivå relativt dess teoretiska kapacitet.  För att åtgärda en 
kronisk störning krävs enligt Nord och Johansson (1997) en förbättringsåtgärd i 
kombination med noggrant operatörsunderhåll för att säkerställa att långsiktiga 
resultat uppnåtts. 
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Figur 4.3: Orsakssamband vid sporadiska och kroniska störningar. (Nord & 
Johansson, 1997) 
 
Enligt Jonsson och Lesshammar (1999) uppfattas sporadiska störningar ofta 
som den allvarligaste störningstypen till följd av de tydliga konsekvenser som 
dessa medför. Nämnda författare hävdar dock att det är de kroniska 
störningarna som genom ackumulering främst bidrar till förluster, vilka yttrar 
sig i höga kostnader och lågt resursutnyttjande.  Detta fenomen illustreras i 
Figur 4.4 nedan där optimalt tillstånd definieras som en maskin i nyskick 
(Ljungberg, 2000) . Ett enkelt exempel kan användas för att belysa effekterna 
av kroniska störningar.  Anta att tiden mellan färdigställande av två produkter, 
till följd av små störningar, uppgår till 40 sekunder istället för beräknade 36 
sekunder. Sammanvägt innebär detta förlorandet av 12 timmar per arbetsvecka 
för produktion i tre skift per dygn (Nord & Johansson, 1997).  
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Figur 4.4: Förlustnivå kopplat till kroniska och sporadiska störningar. (Nord & 
Johansson, 1997) 

4.2.2. De sex stora förlusterna 

Sporadiska och kroniska störningar bidar tillsammans till en rad olika förluster 
och problem i tillverkningsprocessen. Dessa ger sedan upphov till aktiviteter 
som konsumerar tid och resurser utan att skapa något värde (Jonsson & 
Lesshammar, 1999). Inom TPM talas det om de sex stora förlusterna som 
tillsammans bidrar till reduktion av produktionens prestationsförmåga, dessa 
definieras av Nakajima (1992) enligt nedan. 
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form av både förlorad förädlingstid och reducerad produktionsvolym. Orsaken 
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fall allmänt för haverier och kan till exempel innebära att centrala komponenter 
eller styrsystem går sönder, varför de måste repareras eller bytas ut. Vid dessa 
tillfällen blir ofta maskinen stillastående under en längre tid. Kroniska 
störningar som orsakar utrustningsfel och avbrott kan exempelvis gälla 
programvara som kraschar och behöver startas om eller ett plötsligt tryckfall i 
smörjsystemet så att maskinen tillfälligt måste slås av. Vanliga 
uppföljningsmetoder som till exempel loggböcker registrerar oftast bara tydliga 
förluster som haverier vilket möjliggör att de mindre, kroniska störningarna 
lämnas utan permanent åtgärd. (Ljungberg, 2000)  
 
Ställtid innefattar den tid som ägnas åt att förbereda utrustningen för 
tillverkning vid byte från en produkt till en annan. Omställningarnas antal beror 
visserligen på faktorer som batchstorlek, produktgeometri och aktuell 
produktmix men omställningstiden är till stor del kopplad till den utrustning 
som används (Ljungberg, 2000). Eventuellt behöver även vissa justeringar 
utföras för att processen ska bli stabil efter omställning. I vissa fall överskrider 
tiden för justering med bred marginal den tid som spenderas på själva 
omställningen. Ställtid och justeringar innebär dock inte bara att värdefull 
produktionstid går förlorad, de produkter som tillverkas under perioden av 
justeringar kan bli felaktiga varför även produktionsvolymen då påverkas. 
Omställningsförluster och justeringsförluster bör enligt Ljungberg (2000) 
hanteras separat då såväl typen av problem och lösningarna på dessa är olika.  
 
Utrustningsfel och avbrott samt ställtid och justeringar utgör tillsammans 
maskinens stilleståndsförluster (Ljungberg, 2000). Dessa innebär att maskinen 
periodvis inte kommer att vara tillgänglig för produktion varför 
tillgänglighetsförluster används som ett synonymt begrepp (Nord & Johansson, 
1997). Konsekvensen av tillgänglighetsförluster åskådliggörs tydligt genom ett 
exempel där flera maskiner är sammankopplade i serie enligt Figur 4.5. 
Resurser uppströms stoppet hindras att producera fler detaljer på grund av att 
maskiners utbana blir full till följd av exempelvis begränsad avställningsyta. 
Nedströms stoppet avstannar inflödet av råmaterial varför efterföljande 
maskiners inbana förr eller senare blir tom. Begreppen utbana full och inbana 
tom benämns ofta blockering respektive utsvältning (Anupindi et al. 2006).  
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Figur 4.5: Konsekvensen av tillgänglighetsförluster för maskiner i serie. (Nord 
& Johansson, 1997) 
 
Tomgång och småstopp innefattar förluster som uppkommer till följd av brister 
som kan vara svåra att hänföra till den specifika maskinen (Ljungberg, 2000). 
Småstopp kan till exempel orsakas av skräp eller spånor som påverkar en 
givare, glapp i fixturer som gör att detaljen hamnar i fel läge eller stopp i något 
av maskinens transportsystem (Nord & Johansson, 1997). Felen är ofta 
bagatellartade och kan snabbt åtgärdas, vilket enligt Ljungberg (2000) är en 
anledning till att de sällan ägnas särskilt mycket uppmärksamhet. Till 
tomgångsförluster räknar Ljungberg (2000) företeelser där maskinen inte 
arbetar trots att den skulle kunna göra detta, exempelvis till följd av avsaknad 
av råmaterial. Likväl kan tomgångsförluster bero på att en givarsignal felaktigt 
indikerar att ett arbetsstycke är på plats och redo för bearbetning, trots att så 
inte är fallet. Maskinen utför då en arbetscykel utan att producera någon detalj.  
 
Reducerad hastighet innebär förluster kopplade till att maskinen arbetar med en 
lägre hastighet än den är konstruerad för (Ljungberg, 2000). En alternativ 
definition är lägre hastighet än den som är avsedd (Nord & Johansson, 1997). 
Denna typ av förlust uppfattas enligt Nord och Johansson (1997) sällan som 
just en förlust till följd av att maskinen faktiskt ändå producerar detaljer. 
Problemet är extra svårt att identifiera under förutsättningen att tillverkningen 
innefattar flera olika artiklar där skillnaden i bearbetningstiden är stor. 
Ljungberg (2000) hävdar att medvetna hastighetsförluster används för att dölja 
andra typer av fel. Exempel på detta kan gälla att maskinhastigheten reduceras 
för att minska förekomsten av vibrationer eller dålig spånbrytning. 
 
Småstopp och tomgång utgör tillsammans med reducerad hastighet maskinens 
hastighetsförluster. Precis som stilleståndsförluster kan hastighetsförluster ge 
upphov till blockering och utsvältning. Ett exempel liknande det i Figur 4.5 kan 
användas för att åskådliggöra detta. Antag att flera maskiner i serie har samma 
beräknade cykeltid men att en av resurserna konstant får en liten förlängning av 
denna till följd av hastighetsförluster. Resultatet blir såsom illustreras i Figur 
4.6. 
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Figur 4.6: Konsekvensen av hastighetsförluster för maskiner i serie. (Nord & 
Johansson, 1997) 
 
Defekter i processen uppstår genom att detaljer genomgår felaktig bearbetning 
till följd av sporadiska eller kroniska störningar. Då en detalj måste kasseras 
uppkommer förutom förlust av råmaterial även en förlust uttryckt i bortkastad 
produktionstid. En enligt Ljungberg (2000) minst lika viktig, om än 
underskattad, förlust är omarbete av felaktiga detaljer. Omarbete bör absolut 
betraktas som en ren förlust då såväl maskin- och operatörstid måste upptas en 
eller flera gånger igen för att om möjligt åtgärda felet (Ljungberg, 2000). 
 
Med reducerat utbyte menas kvalitetsbrister som uppstår i anslutning till 
uppstart av maskinen, exempelvis efter omställning, haveri eller stillestånd till 
följd av arbetsfria dagar. Orsaken till dessa brister kan vara att maskinen kräver 
viss tid för att uppnå den driftpunkt som medför stabilitet i processen 
(Ljungberg, 2000). 
 
Defekter i processen och reducerat utbyte återspeglar maskinens 
kvalitetsförluster. Stilleståndsförluster, hastighetsförluster och kvalitetsförluster 
bidrar samtliga till reduktion av maskinens prestationsförmåga. I Figur 4.7 
illustreras ett typiskt fall gällande dessa förlusters inverkan på en maskin vars 
planerade drifttid är 24 timmar per dygn.  
 

Utbana full Inbana tom 

Bearb. 
tid 

T [s] 

Bearb. 
tid 

T + x [s] 

Bearb. 
tid 

T [s] Flöde 

T = Cykeltid 

x = ett litet tidstillägg som följd av hastighetsförluster 



 23

 
Figur 4.7: Typisk störningsbild för en allmän maskin. (Nord & Johansson, 
1997) 

4.3. Overall Equipment Effectiveness 
Precis som gällande i många andra sammanhang kan omfattningen av 
maskinförluster, eller reduktion av utrustningseffektiviteten, inte avslöjas utan 
mätning. Ljungberg (2000) uttrycker detta enligt följande: 
 
”Det du inte mäter kan du inte styra, och det du inte kan styra kan du inte 
heller förbättra” (Ljungberg, 2000, s 37) 
 
Enligt Bamber et al. (2003) tenderar organisationer att utveckla otaliga 
tillvägagångssätt för mätning av utrustningseffektivitet. Detta är ofta 
samhörande med framtagandet av flera mätetal på olika hierarkiska nivåer. 
Ovanstående författare hänvisar till forskning som tyder på att många av dessa 
mätetal både är ofullständiga och motsägelsefulla samt att de brister i att ge 
verksamheten en välbeskrivande bild av verkligheten. Av litteraturstudier 
genomförda av Dal et al. (2000) framgår att korrekt data rörande 
utrustningseffektivitet är central för de långsiktiga möjligheterna att aktiviteter 
kopplade till TPM ska lyckas. Inom TPM förespråkas tillämpningen av ett mått 
för mätning av utrustningseffektivitet.  Detta mått benämns Overall Equipment 
Effectiveness och används för att blottlägga de sex stora förlusterna (Nakajima, 
1992).  
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4.3.1. Mätetalet OEE 

Omfattningen av de sex stora förlusterna mäts genom OEE (Bamber et al. 
2003). En schematisk beräkningsgång illustreras i Figur 4.8. Enligt 
ursprungsdefinitionen av Nakajima (1992) är utgångspunkten för beräkningen 
all disponibel tid, det vill säga all tid, från vilken tiden för alla planerade stopp 
subtraheras. Detta ger den planerade produktionstiden. Från den planerade 
produktionstiden dras summan av tillgänglighetsförlusterna. Den kvarvarande 
tiden benämns tillgänglig produktionstid. Från detta subtraheras även 
hastighetsförlusterna vilket kvarlämnar den nettooperativa tiden. Slutligen 
fråndras kvalitetsförluster, den tid som då återstår benämns av Nord och 
Johansson (1997) som den nyttiga, värdeskapande operativa tiden. OEE-värdet 
beskriver storleken på den värdeskapande operativa tiden i förhållande till den 
planerade produktionstiden.        
 

 
A- Planerad stopptid 
B- Tillgänglighetsförluster 
C- Hastighetsförluster 
D- Kvalitetsförluster 
Figur 4.8: Schematisk beräkningsgång för OEE. (Nord & Johansson, 1997) 
 
I praktiken beräknas OEE-värdet som en funktion av de tre parametrarna 
tillgänglighet (T), anläggningsutnyttjande (A) och kvalitetsutbyte (K) (Bamber 
et al. 2003). OEE erhålls genom multiplikation enligt ekvation (4.1): 
 

KATOEE ××=  (4.1) 
 
Faktorn tillgänglighet utgörs enligt ekvation (4.2) nedan av kvoten mellan 
tillgänglig produktionstid och planerad produktionstid. Resultatet anger den 
andel tid som det studerade objektet i praktiken är tillgängligt för produktion.  
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Förluster som ska beaktas i beräkningen av tillgänglig produktionstid är all 
oplanerad stopptid samt ställtid (Jonsson & Lesshammar 1999; Dal et al. 2000; 
Bamber et al. 2003). Detta är enligt Ljungberg (2000) synonymt med sådant 
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som tidigare definierats som tillgänglighetsförluster. Beräkningen utförs enligt 
ekvation (4.3): 
 

stidproduktionPlanerad

ställtid-stopptidoplanerad-stidproduktionPlanerad
T =        (4.3)   ⇔  

 

stopptidplanerad-tiddisponibelTotal

ställtid-stopptidoplanerad-)stopptidplanerad-tiddisponibel(Total
T =      (4.4) 

 
Med utgångspunkt från Figur 4.8 är ekvation (4.4) endast är en ekvivalent 
omskrivning av ekvation (4.3). Detta avslöjar dock ett tydligt problem: Vad ska 
räknas som planerad stopptid? Enligt Nakajima (1992) är planerad stopptid 
mängden av stillestånd som är officiellt schemalagda i produktionsplanen. 
Nord och Johansson (1997) exemplifierar detta med outnyttjade skift, raster, 
fackliga möten, ledningsmöten, beläggningsbrist och förebyggande underhåll. 
Dal et al. (2000) tillägger företeelser som test av utrustning, 
förbättringsaktiviteter och operatörsutbildning. Genom att separera planerad 
produktionstid från total disponibel tid ligger inte ovan nämnda faktorer till 
grund för eventuell otillgänglighet (Jonsson & Lesshammar, 1999). Dessa 
författare hävdar att detta visserligen skapar utrymme för aktiviteter som 
förebyggande underhåll men att allt för många händelser kan komma att 
schemaläggas och då bli planerad stopptid. Om den planerade produktionstiden 
jämställs med total disponibel tid och alla former av stopp, planerade och 
oplanerade, räknas av från denna kommer enligt Jonsson och Lesshammar 
(1999) tillgängligheten att sjunka dramatiskt. Dock kommer det värde som 
erhålls att visa maskinens sanna tillgänglighet, om denna är låg skapas en 
drivkraft att minska omfattningen av alla former av stillestånd. Enligt 
Ljungberg (2000) är alla maskiner ursprungligen beläggningsbara under en tid 
motsvarande dygnet runt, varje dag under hela året, denna tid kan reduceras 
genom de tre nedanstående orsakerna. 
 
1) Inget arbete till följd av legala skäl såsom arbetsfria dagar. 
2) Inget arbete av ekonomiska orsaker, nattskift kan till exempel vara för 

dyra. 
3) Inget arbete till följd av exempelvis låg efterfrågan eller resursbrister. 

 
Ljungberg (2000) ställer sig tveksam till att aktiviteter i form av underhåll, 
utbildning och möten ska avräknas från den planerade produktionstiden i annat 
fall än att de inträffar under omständigheter kopplade till punkterna 1-3 ovan. 
Annars bör de enligt samma författare betraktas som förluster jämställda med 
vilken annan typ av förlust som helst. 
 
Anläggningsutnyttjande är ett mått som beskriver hur produktionen fortlöper i 
förhållande till produktionsutrustningens ideala prestationsnivå (Dal et al. 
2000). Denna faktor består av de två delarna utnyttjad produktionstakt (UP) 
och verklig utnyttjandegrad (VU).  
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Utnyttjad produktionstakt syftar till förhållandet mellan den ideala 
produktionstakten för maskinen och den produktionstakt som hålls i 
verkligheten (Nakajima, 1992). Utnyttjad produktionstakt anger förluster som 
enligt Ljungberg (2000) benämns reducerad hastighet och beräknas enligt 
ekvation (4.5): 
 

cykeltidVerklig

cykeltidTeoretisk
UP =  (4.5) 

 
En allmän definition av cykeltid är enligt Olhager (2000) den tid som en 
produkt tillbringar inom respektive arbetsstation och anger då tiden mellan 
färdigställandet av två produktenheter. Inom branschen för skärande 
bearbetning är det vanligt att arbetsstycket laddas och lossas manuellt i 
maskinen medan bearbetningen sker automatiskt. Enligt Nord och Johansson 
(1997) bör cykeltiden i detta fall definieras som maskinens ingreppstid plus den 
genomsnittliga tid för laddning och lossning som kan uppmätas.  
 
Nakajima (1992) definierar teoretisk cykeltid utgående från maskinens 
konstruktionsmässiga prestanda, med andra ord den hastighet som maskinen 
ska klara enligt specifikation. Enligt ett japanskt sätt att mäta är 
utgångspunkten inte alls teoretisk cykeltid, istället är referensen den cykeltid 
som var aktuell när OEE-mätningarna en gång startade. Denna tid ändras aldrig 
varför den utnyttjade produktionstakten efter förbättring kan överstiga 100 %. 
Nord och Johansson (1997) hävdar att den teoretiska cykeltiden inom skärande 
bearbetning till stor del beror av faktorer som programmerarens skicklighet, val 
av verktyg och materialet i den bearbetade produkten. Enligt dessa författare 
kan den teoretiska cykeltiden bestämmas på sju olika sätt, ordnade efter 
relevans: 
 

1) Designad hastighet - Den hastighet som specificerats vid inköp. Ett 
alternativ är den högsta hastighet som detaljens konstruktion tillåter. 

 
2) Den högsta hastigheten hos liknande utrustningar. 

 
3) Den högsta hastigheten i linan. 

 
4) Den högsta hastigheten som praktiskt har testats i utrustningen. 

 
5) Den teoretiskt uträknade hastigheten. 

 
6) Den högst noterade hastigheten utrustningen producerat med. 

 
7) Dagens klockade cykeltid, minus ambitionsnivån - Med 

ambitionsnivån menas att den klockade cykeltiden reduceras med en 
realistisk förbättringsfaktor. 



 27

Verklig utnyttjandegrad mäter upprätthållandet av en given produktionstakt 
över en given tid (Nakajima, 1992). Den verkliga utnyttjandegraden anger 
stabiliteten i maskinens drift men tar inte hänsyn till huruvida hastigheten är 
optimal eller inte. De förluster som tydliggörs är istället de som Ljungberg 
(2000) definierar som småstopp och tomgång. Beräkningen av verklig 
utnyttjandegrad sker enligt ekvation (4.6): 
 

stidproduktiongTillgängli

processtidVerklig
VU =  (4.6) 

 
Verklig utnyttjandegrad skrivs inom litteraturen ofta om i termer av cykeltid, 
vilket i så fall ger upphov till beräkning enligt ekvation (4.7).  
 

stidproduktiongTillgängli

cykeltidverkligenheterantalTillverkat
VU

×
=  (4.7) 

 
Anläggningsutnyttjandet beräknas slutligen som produkten av utnyttjad 
produktionstakt och verklig utnyttjandegrad, vilket mäter den totala mängden 
hastighetsförluster. Ett uttryck för anläggningsutnyttjande kan således tecknas 
enligt ekvation (4.8) nedan. 
 

stidproduktiongTillgängli

cykeltidteoretiskenheterantalTillverkat
/(4.7)ekv.(4.5)ekv./A

×
=×=  (4.8) 

  
Den sista faktorn som måste tas i beaktning för beräkning av OEE är 
kvalitetsutbyte. Kvalitetsutbyte tar hänsyn till kvalitetsförluster som sker i den 
absoluta närheten av maskinen, inte förluster som uppstår i ett senare skede 
(Jonsson & Lesshammar, 1999). Nakajima (1992) har utgångspunkten 
tillverkningsvolym i sin definition av kvalitetsutbyte, beräkningen sker enligt 
ekvation (4.9): 
 

enheterantalTillverkat

enheterdefektaantal-enheterantalTillverkat
K =   (4.9) ⇔  

 

enheterantalTillverkat

enheterkorrektaAntal
K =   (4.10) 

 
Slutligen kan nu enklast möjliga uttryck för att beskriva OEE tecknas genom 
att sätta in ekvationerna (4.2), (4.8) och (4.10) i ekvation (4.1). Resultatet blir 
då som följer nedan.   
 

stidproduktionPlanerad

cykeltidteoretiskenheterkorrektaAntal
OEE

×
=  (4.11) 
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I en ideal produktionsverksamhet skulle varje minut av planerad produktionstid 
kunna ägnas åt tillverkning av korrekt gods, detta i en takt som motsvarar 
maskinernas hastighetsmässiga begränsningar. Endast i en sådan verksamhet 
kan ett OEE-värde på 100 % vara uppnåeligt. Förluster i produktionssystemet 
gör dock detta omöjligt att åstadkomma, OEE-värdets uppgift är således att 
beskriva hur nära optimalnivån en specifik typ av utrustning befinner sig.     

4.3.2. Mätning av OEE i praktiken  

För att de mest betydelsefulla förlusterna ska kunna fokuseras krävs enligt 
Nord och Johansson (1997) ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt 
för att genomföra mätningar. Tillförlitliga mätningar är en absolut nödvändig 
grundförutsättning för att framtagandet av OEE alls ska vara möjligt. Nord och 
Johansson (1997) argumenterar för förankring av mätningarna i organisationen 
och har därför tagit fram ett förslag på checklista för genomförande. 
 

• Definiera syftet med respektive mätning. 
 
• Kartlägg vad som ska mätas, vem som har ansvar och tillvägagångssätt 

för mätningen. 
 

• Sätt upp utmanande men realistiska mål, både på kort och på lång sikt. 
 

• Skapa förståelse för konstruktionen av mätningen - Den som förstår hur 
ett resultat kan påverkas har bättre förutsättningar att lyckas med 
förbättringsarbetet. 

 
• Beskriv hur resultat ska presenteras - Den som utför mätningen bör 

även deltaga i presentation och analys av resultat samt eventuella 
åtgärder kopplade till detta. 

 
• Skapa ett forum för analys – Detta kan exempelvis vara ett skiftlag eller 

en förbättringsgrupp. 
 

• Planera för hur åtgärder ska utföras samt säkerställ resurser för detta. 
 
Ljungberg (1998) identifierar åtta parametrar vilka måste vara kända för att 
OEE ska kunna beräknas. Dessa åtta parametrar och deras koppling till OEE 
illustreras i Figur 4.9. 
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Figur 4.9: De åtta nödvändiga parametrarna för beräkning av OEE. 
(Ljungberg, 1998) 
 
Tre av parametrarna i Figur 4.9 är fixerade eller justerbara efter önskemål. 
Information rörande dessa kan exempelvis inhämtas från någon av 
organisationens managementfunktioner, Ljungberg (1998). Parametrar av 
denna typ är enligt nedanstående. 
 

• Arbetstid 
• Planerad stopptid 
• Teoretisk cykeltid 

 
Övriga fem parametrar är av varierande natur och måste därför på något sätt 
mätas i syfte att tydliggöra förluster, Ljungberg (1998). Praktiska 
förlustmätningar kan enligt Nord och Johansson (1997) utföras på i huvudsak 
tre olika sätt. Dessa är som följer nedan. 
 

1) Manuella mätningar utförda av driftpersonal i den specifika maskinen. 
2) Manuella mätningar utförda av personal som normalt inte arbetar i den 

aktuella maskinen. 
3) Automatisk mätning. 

Arbetstid 

Planerad 
stopptid 

Ställtid 

Oplanerad 
stopptid 

Output 

Defekter 

Teoretisk 
cykeltid 

Verklig 
cykeltid 

Tillgänglighet 

Anläggnings 
utnyttjande 

Kvalitetsutbyte 

OEE 

Fix/justerbar 
parameter 

Varierande 
parameter 
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Manuell mätning som utförs av den aktuella maskinens driftpersonal är enligt 
Nord och Johansson (1997) en mycket bra utgångspunkt för ökad förståelse för 
resultatet. Mätningarna kan genomföras på så sätt att operatörerna periodvis 
eller på regelbunden basis noterar typen och omfattningen av förluster i något 
slags formulär. Ljungberg (1998) menar att det är av största vikt att formulären 
är skräddarsydda för det specifika ändamålet, det är därför en stor fördel om 
operatören själv varit med vid framtagandet av detta. Eftersom operatören är 
delaktig i datainsamlingen anser Nord och Johansson (1997) att denne även bör 
medverka i därpå följande analys och åtgärd. Manuell mätning av detta slag 
medför tyvärr ofta en rad avigsidor. Det är ingen ovanlighet att metoder för 
mätning och uppföljning inte utformas på ett tillräckligt tidseffektivt och 
lättbegripligt sätt. Ljungberg (1998) anger en gräns på max 15 minuter för 
sammanställning av mätresultaten, annars uppstår en överhängande risk för att 
motivationen rörande datainsamling snabbt avtar. Konsekvensen blir då att 
dataunderlaget lätt blir ofullständig med missvisande resultat som följd.  
 
Ett annat problem som kan inträffa är att mätningarna möter motstånd från 
operatörer och förmän. Som en lösning på problemet föreslår Ljungberg (1998) 
att mätningarna införs i två steg. Under det första steget delas stopptiden in i 
intervall, sedan registreras antalet störningar av en viss typ i form av streck. 
Dessa kan sedan sammanfattas exempelvis i slutet av varje vecka. 
Tillvägagångssättet för datainsamling kallas staketmodellen vilket illustreras i 
Figur 4.10. Om metoden vinner acceptans kan nästa steg tas, att införa 
fullständiga mätningar som på ett bättre sätt uttrycker graden av förluster och 
därmed möjliggör beräkning av OEE.  
 

Stopporsak < 2 min 2-5 min 6-10 min mer (min)  
Fel på givare //// //  //  
Spåntransportör  /  / (20) 
     

Figur 4.10: Datainsamling enligt staketmodellen. (Nord & Johansson, 1997) 
 
Manuella mätningar kan även utföras av personer som extrainkallats specifikt 
för ändamålet. Den stora fördelen med detta tillvägagångssätt är att 
mätningarna kan utföras med så hög detaljeringsgrad att ett bra dataunderlag 
kan skapas under en tidsrymd av bara ett par veckor. Nackdelen är att 
förfarandet ger upphov till extra kostnader i form av bland annat lön till 
observatörerna och utbildning av dessa gällande hur mätningarna ska 
genomföras. Mätningarna måste dessutom upprepas med jämna mellanrum för 
att undersöka huruvida störningsbilden ändras med tiden. Ett ytterligare 
problem är att operatörerna i de aktuella maskinerna lättare kan undvika att 
engagera sig i såväl mätningarna som arbetet kopplat till de efterföljande 
resultaten. (Nord & Johansson, 1997)     
 
Automatisk mätning innebär att datainsamling sker med hjälp av utrustning 
som inte kräver någon insats av mänsklig arbetskraft. Datoriserade system för 



 31

stopptidsmätning kan ge mycket exakt information rörande var olika stopp 
inträffar samt längd och frekvens av dessa (Lungberg, 1998). Det automatiska 
systemet kan konstrueras så att ett stopp måste kvitteras genom angivandet av 
en kod som beskriver typen av det specifika stoppet. Detta underlättar enligt 
Ljungberg (1998) efterarbetet rörande analys av maskinens förlustbild. Enligt 
Nord och Johansson (1997) innehåller många moderna utrustningar moduler i 
styrsystemet för automatisk mätning av stopptid. För mätning i maskiner som 
saknar motsvarande funktion finns standardiserad mätutrustning att köpa, 
alternativt kan sådan utvecklas inom det egna företaget (Nord & Johansson, 
1997). Det finns även en rad olika nackdelar kopplade till stopptidsmätning 
med hjälp av automatisk mätutrustning. Ett problem kan gälla svårigheter att få 
mätsystemet att fungera så som önskas, ett exempel på felaktighet är att ett 
enskilt stopp ger upphov till start av flera parallella tidmätningar. Utöver detta 
uppkommer, ibland omfattande, kostnader för investering i mätsystemet och 
utbildningar gällande dess funktion. Om mätutrustningen endast kan hantera ett 
visst antal fördefinierade stopporsaker uppstår dessutom ett 
flexibilitetsproblem, exempelvis kan en ändring av någon yttre förutsättning 
generera ett behov att mäta andra former av stopp (Nord & Johansson, 1997).  

4.3.3. Analysmetoder 

När förlustmätningarna är avklarade är nästa naturliga steg att påbörja analys 
av den insamlade datamängden. Syftet är att klarlägga felorsakerna samt att 
identifiera eventuell förbättringspotential. Nord och Johansson (1997) hänvisar 
till några vanliga metoder inom kvalitetstekniken för genomförande av denna 
typ av arbete. Två exempel på möjliga tillvägagångssätt för analys är de sju QC 
verktygen och feleffektanalys (FMEA). 
 
De sju QC verktygen är en benämning av, som framgår av namnet, sju verktyg 
som kan användas för att grafiskt illustrera den uppmätta bilden av 
verkligheten. Exempel på sådana är histogram, paretodiagram och 
sambandsdiagram. Huvudsyftet med verktygen är att strukturera data, dessa 
kan med fördel användas för identifiering och prioritering av olika 
problemtyper. (Nord & Johansson, 1997) 
 
FMEA är en systematisk metod för att identifiera risker för fel gällande en 
produkt eller inom en tillverkningsprocess (Nord & Johansson, 1997). Metoden 
grundas på en bedömning av sannolikheten för att en viss feltyp uppstår samt 
konsekvensen av att detta sker. Båda bedömningarna ger enligt Nord och 
Johansson (1997) upphov till två enskilda tal som vid multiplikation anger 
felets risktal. Detta risktal kan sedan ligga till grund för beslut gällande 
prioritering och åtgärder. 

4.3.4. Praktiska tillvägagångssätt för att förbättra OEE 

När problemen är ordentligt definierade och prioriterade återstår 
problemlösning och verifiering av att vidtagna åtgärder medför förbättring, 
vilket i så fall ska synas i utvecklingen hos OEE-värdet. Utgångspunkterna för 
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problemlösning kan enligt Nord och Johansson (1997) vara förbättringsgrupper 
och operatörsunderhåll, principer hämtade från TPM-metodiken.  
 
Inom vissa områden existerar konkreta verktyg för lösning av en specifik 
problemtyp. För ställtidsreduktion kan exempelvis metoden Single Minute 
Exchange of Dies (SMED) vara ett alternativ. SMED metoden innehåller åtta 
väldefinierade steg, vilka i huvuddrag innefattar att minimera omställningens 
inverkan på maskinens drifttid samt att skapa förutsättningar för en snabb 
omställningsprocess. Lösning av hastighetsproblemen kan å andra sidan 
behöva behandlas utgående från de specifika förutsättningarna. Detta kan 
innefatta studie av bearbetningsprocessen för att identifiera onödiga rörelser, 
optimering av verktygsvägar etcetera. (Nord & Johansson, 1997)      

4.3.5. OEE i världsklass 

Enligt Nakajima (1992) bör en strävan finnas att förbättra 
utrustningseffektiviteten i varje enskild maskin så att denna motsvarar det 
”ideala tillståndet”. Detta definieras som en maskin vars tillgänglighet är högre 
än 95 %, där anläggningsutnyttjandet motsvarar 90 % och där kvalitetsutbytet 
överstiger 99 % (Nakajima, 1992). Multiplicerat erhålls således ett OEE-värde 
som uppgår till 85+ %.    
 
Under tidsperioden oktober 1996 till maj 1997 genomförde Nord och 
Johansson (1997) en undersökning gällande OEE bland svenska 
industriföretag. Studien omfattade totalt 130 000 produktionstimmar, fördelade 
på 28 företag inom fem olika branscher. Resultatet av undersökningen påvisade 
ett genomsnittligt OEE värde motsvarande 63,4 %. Branschspecifika resultat 
redovisas i Tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2: Resultat av en OEE-studie genomförd på svenska industriföretag. 
(Nord & Johansson, 1997) 
Bransch OEE (Medelvärde)  OEE (Bästa företag) 
Skärande bearbetning ~ 68% 87% 
Plåtbearbetning ~ 46% 80% 
Plastindustrin ~ 72% 88% 
Pappers- och massaindustrin ~ 80% 89% 
Elektronikindustrin (ytmontage) ~ 33% Uppgift saknas 
Elektronikindustrin (övriga) ~ 63% Uppgift saknas 

4.3.6. Tillämpningsområde för OEE  

Varje mätsystem som fokuserar produktionseffektivitet kan enligt Jonsson och 
Lesshammar (1999) i huvudsak användas för två ändamål, som ett 
övervakningsinstrument för managementfunktionen eller som utgångspunkt för 
ständiga förbättringar. Den allmänna uppfattningen inom litteraturen är att 
karakteristiken hos OEE-måttet bäst tilltalar det senare alternativet (Jonsson & 
Lesshammar, 1999; Dal et al., 2000; Bamber et al., 2003). Jonsson och 
Lesshammar (1999) poängterar att syftet med OEE-måttet inte är att utgöra ett 
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optimalt verktyg för mätning av utrustningseffektivitet.  Avsikten är snarare att 
ge företagspersonalen en fingervisning om var förbättringsaktiviteter ska äga 
rum. Korrekt använt kan OEE utgöra en bra grund för uppsättandet av 
långsiktiga förbättringsmål som gäller hela produktionssystemet (Dal et al., 
2000).    
 
Även om OEE-måttet ursprungligen konstruerades för att mäta omfattningen 
av de sex stora förlusterna är det inte säkert att fullständig data rörande dessa är 
möjlig att tillgå, ibland är inte heller samtliga förluster relevanta att undersöka. 
Detta faktum är en anledning till att varierande definitioner gällande OEE 
existerar bland olika författare och tillämpningsområden. Tillika är detta ett 
argument för att även det enskilda företaget kan tillåtas modifiera innebörden 
av OEE-måttets beståndsdelar (Bamber et al., 2003). Nyckeln till förbättrandet 
av OEE ligger enligt samma författare inte i definitionen, snarare i att konstant 
insamla nödvändig data och genomföra beräkningar av tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. Eftersom produktionsförhållanden 
och tillvägagångssätt för datainsamling varierar mellan företag är OEE ett mått 
som generellt inte bör jämföras annat än inom den egna verksamheten, 
jämförelser som benämns som lämpliga är mellan företagets liner eller mellan 
enskilda maskiner (Jonsson & Lesshammar, 1999).  

4.3.7. Begränsningar hos OEE  

Nord och Johansson (1997) identifierar några olika faktorer som har stor 
inverkan på såväl resultatet som relevans hos mätetalet OEE. Två vitala sådana 
är seriestorlek och automatiseringsgrad.  
 
Dal et al. (2000) argumenterar för att OEE är bäst anpassat att göra nytta i en 
miljö där kapacitetsutnyttjandet är av högsta prioritet, detta är särskilt fallet i 
industrier där produktionen sker i stora volymer. Nord och Johansson (1997) 
menar att behovet av att utnyttja utrustningen maximalt är mindre påtagligt vid 
produktion i små serier eller vid enstyckstillverkning. En annan aspekt kopplat 
till seriestorleken leder till en problemställning som identifieras av Jonsson och 
Lesshammar (1999). Dessa författare återger egna erfarenheter som behandlar 
praktiska problem att definiera optimal cykeltid då flera produktionsartiklar 
produceras i samma maskin. Nord och Johansson (1997) refererar i ett liknande 
resonemang till extremfallet att försöka definiera optimal cykeltid för en artikel 
som endast produceras en gång.  
 
Automatiseringsgraden är ytterligare en faktor som påverkar betydelsen av 
mätning av OEE (Nord & Johansson, 1997). OEE fokuserar 
utrustningseffektivitet, i en miljö där automatiseringsgraden är låg är 
sannolikheten stor att eventuella brister snarare beror på den manuella delen av 
arbetet än på själva utrustningen. Nord och Johansson (1997) hävdar att OEE 
inte är relevant för utrustningar där det manuella arbetsinnehållet är mer 
omfattande än laddning och lossning. Tillämpningsområdet för OEE kopplat 
till automatiseringsgraden beskrivs av Figur 4.11.      
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Figur 4.11: Tillämpningsområde för OEE kopplat till maskinens 
automatiseringsgrad. (Nord & Johansson, 1997) 

Tillämpningsområde, OEE 

Manuell Delvis automatisk Helautomatisk 
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5. Nulägesbeskrivning 
Kapitlet syftar till att ge läsaren insyn i den produktionsverksamhet som 
bedrivs på SIT AB. Vidare beskrivs mer ingående de maskiner som utgör 
studieobjekt för examensarbetet. Slutligen avser kapitlet att skildra hur 
nuvarande OEE-relaterad maskindriftuppföljning fungerar på företaget.     

5.1. Övergripande produktionsbeskrivning 
Den största delen av verksamheten på SIT AB är förlagd till Finspång, på orten 
återfinns den huvudsakliga delen av företagets produktion och andra funktioner 
som exempelvis forskning och utveckling, inköp, försäljning och logistik. Den 
produktion som SIT AB bedriver i Finspång är inriktad på tillverkning av 
stator- och rotorkomponenter till företagets gas- och ångturbiner. Exempel på 
komponenter som produceras är turbinhus, turbin- och kompressorskivor och 
skovlar. Produktionen är utformad för tillverkning av kompletta delar där såväl 
material som geometri kan vara av komplex natur. I företagets maskinpark 
förekommer därför allt från allmän utrustning för skärande bearbetning, 
värmebehandling och svetsning till tekniskt avancerad utrustning av mycket 
speciell typ såsom vakuumlödning, elektronstrålesvetsning, laserbearbetning 
och dragbrotschning. (Larsson, 2007)  
 
Produktionsenheten i Finspång tillverkar gas- och ångturbiner i en utsträckning 
av 40-80 enheter per år beroende på vilken specifik produktmix som 
försäljningen avser. Utöver nytillverkning sker även produktion för att 
tillgodose behovet av reparation och service. Produktionsprocesserna styrs 
baserat både på prognos och på kundorder.  Produktionen av ångturbiner är 
styrd av kundorder, många komponenter kan helt eller delvis vara anpassade 
efter specifika kundbehov varför enstyckstillverkning i detta fall är vanligt 
förekommande. Tillverkningen av gasturbiner sker initialt baserat på prognos, 
om artiklarna inte hunnit bli bundna av kundorder cirka 12 månader innan 
planerat färdigdatum styrs dessa mot lager. Det komplexa förfarandet medför 
att även produktionen av gasturbinkomponenter avser enstyckstillverkning, 
alternativt produktion i mycket små serier. Till följd av det stora 
flexibilitetsbehovet tillämpas en verkstadslayout som bäst karakteriseras som 
funktionell, viss grad av flödesorientering förekommer dock i 
produktionsavsnitt som tillåter detta. (Larsson, 2007)    

5.2. Carnaghi fleroperationsmaskin 
De båda maskiner som utgör studieobjekt för detta examensarbete är två 
stycken portal-fleroperationsmaskiner. Maskinerna införskaffades åren 1998 
respektive 2001 och är tillverkade av den italienska verktygsmaskinfirman 
Pietro Carnaghi, varför de internt på SIT kallas Carnaghi-maskinerna. Dessa 
båda resurser är centrala för en stor del av företagets produktion av 
statordetaljer till gasturbin där tillverkningen avser bearbetning i material som 
rostfria stål och superlegeringar. Beläggningen utgörs även delvis av detaljer 
till företagets ångturbiner och komponenter som externa kunder givit SIT AB i 
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uppdrag att tillverka. Det stora tillämpningsområdet medför att maskinerna 
kommit att betraktas som nyckelresurser för produktionen på företaget. 
(Thorsell, 2007) 

5.2.1. Teknisk beskrivning 

Respektive Carnaghi-maskin är numeriskt styrd och har ett magasin för 
möjlighet till automatisk verktygsväxling. I golvnivå finns ett roterbart 
svarvbord och ovanför detta sitter ett motordrivet verktygshuvud monterat 
vertikalt. Genom sin konstruktion är maskinerna femaxliga med rörelsefrihet i 
rumskoordinaterna X, Y och Z, därpå kan svarvbord och verktygsspindel 
automatiskt roteras respektive vridas. Detta medför att användningsområdet 
utökas från generell svarvning, fräsning och borrning till att även gälla 
exempelvis fräsning av spår och urtag med komplexa geometrier, borrning av 
hål i sneda vinklar etcetera. De konstruktionsmässiga krav som ställs på 
detaljerna gör att bearbetningen sker med en precision som i yttersta fall rör 
toleranser kring några hundradels millimeter. (Thorsell, 2007) 
 
Carnaghi-maskinerna är utrustade med ett så kallat palettsystem med tre 
paletter, detta innebär att två arbetsstycken kan laddas eller lossas samtidigt 
som ett tredje genomgår bearbetning. En principiell skiss av maskinens layout 
illustreras i figur 5.1. Före bearbetningsstart monteras arbetsstycket vertikalt på 
paletten som genom automatisk transport förs in på maskinens svarvbord. 
Maskinernas konstruktionsmässiga begränsning gör att dessa kan hantera 
detaljer med en vikt på 15 ton och en fysisk storlek som uppgår till 2,4 meter i 
diameter och 2,1 meter i höjdled. De båda Carnaghi-maskinerna är identiska 
sånär som på att antalet verktygsplatser i magasinen är olika, dessa har plats för 
50 respektive 70 verktyg. Maskinerna står i princip placerade sida vid sida men 
saknar direkta förbindelser, detta innebär i praktiken att de kan arbeta helt 
oberoende av varandra. (Thorsell, 2007) 
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Figur 5.2: Principskiss över Carnaghi-maskinerna med tillhörande 
palettsystem.  

5.2.2. Arbetsgång 

Arbetet i Carnaghi-maskinerna bedrivs i två skift om 12 timmar med arbetstid 
från 07:00-19:00 respektive från 19:00-07:00. Maskinerna är under icke- 
semestertid bemannade dygnet runt varje dag med undantag för stillestånd 
lördag 19:00 till söndag 19:00, detta innebär att den planerade skifttiden är 144 
timmar per vecka. (Thorsell, 2007) 
 
Ett skiftlag består av tre personer, två maskinoperatörer och en laddare, vilka 
ansvarar för drift av båda maskinerna samt operatörsunderhåll. 
Maskinoperatörernas uppgift består i att köra maskinen, utföra 
kontrollmätningar av detaljen samt att justera programmet vid behov. Laddaren 
ansvarar för de förberedelser som föregår tillverkningen, det vill säga att 
spänna upp arbetsstycket på paletten, hämta nödvändiga verktyg och placera 
dem i verktygsmagasinet samt att demontera färdiga arbetsstycken från 
paletten. Personalen har kompetens att fylla båda dessa funktioner och roterar 
växelvis mellan dem. Om skiftet av någon anledning saknar laddare sköter 
maskinoperatören hela arbetsinnehållet på egen hand, detta medför givetvis att 
kapaciteten reduceras. Totalt finns fyra skiftlag som delar på arbetsuppgifterna, 
medan två lag arbetar dag- respektive nattskift har de övriga två ledig vecka. 
(Thorsell, 2007)     

5.3. Nuvarande driftsuppföljning 
I dagsläget mäts inte OEE på någon typ av utrustning som finns till förfogande 
på SIT AB, dock existerar vissa rutiner som företaget tillämpar för 
maskindriftsuppföljning. Nedan följer en beskrivning av hur 
driftsuppföljningen som avser Carnaghi maskinerna fungerar inom de områden 
som är relevanta med utgångspunkt från OEE-talet, det vill säga uppföljning 
med koppling till tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte.  
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5.3.1. Uppföljning av tillgänglighet 

Den metod som SIT AB tillämpar i syfte att skapa en uppfattning gällande 
såväl Carnaghi-maskinernas som andra maskinrustningars tillgänglighet 
benämns internt som otillgänglighetsmätning. Metoden är egenutvecklad och är 
resultatet av ett projekt som genomfördes i början av 2000-talet. Avsikten var 
då att åstadkomma en realistisk och kvantifierbar bild av tillgängligheten i 
företagets maskinpark. Enligt projektgruppens beslut sker mätningen genom att 
stilleståndsdata registreras enligt ett antal fördefinierade kategorier, underlaget 
skrivs manuellt in i ett datorprogram. Programmet summerar automatiskt 
stilleståndstiden kopplade till respektive orsak vilket jämförs med den 
planerade produktionstiden över en given period. Resultatet presenteras sedan i 
procentform och åskådliggörs i ett cirkeldiagram. Programmet innehåller även 
andra funktioner som till exempel möjlighet att skapa trendlinjer för studie av 
olika stopporsakers utveckling över tiden. (Tjärnström, 2007) 
 
Carnaghi-maskinerna blev redan i ett tidigt stadium involverade i 
otillgänglighetsmätningarna och data kopplade till de specifika maskinerna 
finns noterade från och med år 2001. Ansvarfördelningen är sådan att 
områdeschefen är drivande i fråga att mätningarna genomförs medan 
operatörerna sköter arbetet med datainsamlingen på egen hand. Den 
gemensamma målsättningen är att data ska registreras kontinuerligt och 
sammanställas vid varje skiftbyte. När ett stillestånd inträffar skriver 
operatören in detta direkt i dataprogrammet, stillestånden kan bokföras under 
någon av de tio kategorier som anges nedan. (Thorsell, 2007) 
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Tabell 5.1: Definition av de stoppkategorier som används vid 
otillgänglighetsmätning på SIT AB. 

Stoppkategori Definition 
Personalbrist 1 
 
 

 

Tid när maskinen saknar operatör trots att den egentligen skulle 
ha varit bemannad. Orsaker kan till exempel gälla sjukdom 
eller ledighet. Under semesterveckorna 27-31 räknas inte sådan 
frånvaro som personalbrist, eventuell närvarotid anges istället 
som planerad arbetstid.  Semester under resten av året betraktas 
som personalbrist. 

Personalbrist 2 Tid när maskinen har arbete men saknar operatör på grund av 
att denne laddar palettsystem, utför andra 
produktionsförberedande arbeten eller lämnar maskinen för att 
täcka en personalbrist på annat ställe. 

Arbetsbrist Tid när maskinen är bemannad, men saknar arbete. 
Utbildning, möte Tid när maskinen har arbete men inte är i produktion därför att 

operatören är på möte, information och så vidare. 
Operatörsunderhåll Tid när maskinen har arbete med inte är i produktion på grund 

av rengöring, smörjning, filterbyte, byte skärvätska eller annat 
underhåll som utförs av operatören själv. 
 

Maskinfel Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i 
produktion på grund av väntan på reparatör, reparation eller 
förebyggande underhåll som utförs av avdelningen för 
maskinservice eller av extern firma. Då detta sker under tid 
som även rör personalbrist, arbetsbrist eller utbildning etcetera 
ska maskinfel ej anges som stopporsak. 

Verktygsfel Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i 
produktion på grund av att verktyg eller fixtur inte 
överensstämmer med verktygsbeställning. Detta kan till 
exempel gälla felaktigt hopbyggt verktyg eller fel ställmått. 

Program-
/beredningsfel 

Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i 
produktion därför att arbetsförberedelserna i form av 
programmering eller beredning inte ger korrekt och fullständig 
information. 

Konstruktionsfel Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i 
produktion på grund av väntan på besked från konstruktion i 
samband med felbearbetning eller felaktigt 
konstruktionsunderlag. 

Omgivning Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i 
produktion på grund av elavbrott, ingen tryckluft, 
fastighetsunderhåll, fel på data- eller palettsystem eller av 
annan anledning som inte finns beskriven ovan. För denna 
faktor skall specifik orsak alltid anges i anmärkningsfält. 

  
 Resultatet av otillgänglighetsmätningarna diskuteras återkommande, ofta vid 
de tillfällen då personalen har sina lagmöten en gång per månad. För den 
operativa styrkan innebär mätningen främst att det finns en möjlighet till 
återkoppling av den nuvarande situationen, denna utgör även underlag för 
framtagande av olika åtgärdsplaner vid behov. (Thorsell, 2007) 
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5.3.2. Uppföljning av anläggningsutnyttjande 

Till varje detalj som ska tillverkas medföljer en operationslista vilken syftar till 
att beskriva varje operations innehåll. På operationslistan anges även den 
förkalkylerade operationstiden i form av planerad ställtid och stycktid. 
Operationstiden avser den tidsåtgång som i normalfallet förväntas krävas för att 
utföra hela arbetsinnehållet i en operation. Till följd av att palettsystem och 
verktygsmagasin används i Carnaghi-maskinerna är den planerade ställtiden 
oftast satt till noll. Det första utkastet till planerad stycktid fås genom en grov 
uppskattning från beredare och programmerare i samband med att en detalj ska 
köras för allra första gången. Därpå följer praktiska tester i maskinen, den 
planerade stycktiden bestäms slutligen när detaljen betraktas som inkörd i 
maskinen. Denna tid kan dock vid behov komma att uppdateras, exempelvis 
om valet av verktyg ändras. (Thorsell, 2007) 
 
När en operation är färdig inrapporterar maskinoperatören detta i företagets 
affärssystem, vid rapporteringen anges bland annat den faktiska 
operationstiden. Ibland stämmer denna tid inte överrens med planerad 
operationstid vilket kan bero på faktorer såsom varierande materialkvalitet, 
verktygsproblem, operatörens erfarenhet eller ytterligare omständigheter. Med 
jämna mellanrum görs en efterkalkyl där summan av faktisk och planerad 
operationstid jämförs, resultatet meddelas sedan områdeschefen. Om några 
stora skillnader föreligger diskuterar områdeschefen saken med operatörerna. 
Efter att orsakerna till avvikelserna är utredda fattas gemensamt beslut 
angående om några åtgärder behöver vidtas, till exempel att den planerade 
operationstiden ska ändras. Någon närmare uppföljning kring cykeltider, 
specifik tidsåtgång för olika arbetsmoment, omfattningen av medvetna 
hastighetssänkningar och avbrott i bearbetningen saknas för närvarande. 
(Thorsell, 2007) 

5.3.3. Uppföljning av kvalitetsutbyte 

Ibland händer det att en detalj bearbetas på ett sätt som innebär att den måste 
betraktas som felaktig. Nedan följer en beskrivning av hur rutinen för 
hanterandet av produktionsfel fungerar på SIT AB.  
 
Då fel i tillverkningen uppstår tar produktionspersonal kontakt med 
konstruktionsavdelningen varpå felorsak identifieras, om denna inte är 
uppenbar görs en felutredning. Inblandade parter för en dialog gällande 
lämpliga åtgärder och en Non Conformance Report (NCR) sammanställs, i 
vilken händelseförlopp och vidtagen åtgärd specificeras. Den felaktiga detaljen 
märks också med ett NCR nummer som hänvisar till den specifika rapporten. 
Om felet är av en typ som kan godtas fortskrider kvarstående bearbetning som 
planerat, för icke-acceptabla fel återstår endast två möjliga påföljder, omarbete 
eller kassation. (Thorsell, 2007) 
 
Om ett beslut fattas som rör åtgärd av fel genom omarbete fastställs först vilka 
nödvändiga operationer som detta kräver, till exempel svetslagning. Dessutom 
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skapas även ett NCR-konto. Den produktionsavdelning som orsakat felet 
debiteras genom NCR-kontot för samtliga operationskostnader som krävs för 
att återställa produkten till ursprungligt skick. När detta åstadkommits fortlöper 
eventuellt kvarvarande arbete såsom planerat. (Thorsell, 2007) 
 
I det fall som felet inte kan åtgärdas återstår endast alternativet med kassation. 
När ett material kasseras skapas även då ett NCR-konto som debiterar den 
avdelning som orsakat felet. De kostnader som beaktas är samtliga 
operationskostnader som krävs för att återföra det nya materialet till samma 
punkt i flödet som den där felet på den tidigare detaljen uppstod. (Thorsell, 
2007) 
 
Rutinen gällande uppföljning av kvalitetsförluster orsakade av Carnaghi-
maskinerna är att områdeschefen återför alla händelser till operatörerna. 
Resultatet mynnar ofta ut i någon typ av åtgärdsförslag som syftar till att 
försöka förhindra att felet återupprepas. Områdeschefen presenterar även en 
uppföljning av felkostnader som debiterats maskingruppen. Ett problem är att 
felkostnadsberäkningarna ofta är kraftigt fördröjda vilket medför svårigheter att 
följa dessa i realtid. Utöver de beräknade felkostnaderna existerar i dagsläget 
ingen speciell bevakning av kvalitetsförluster rörande verksamheten runt 
Carnaghi-maskinerna. (Thorsell, 2007) 
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6. Reflektioner 
Detta kapitel är ämnat som ett diskussionsavsnitt som separerar teori och 
empiri. Kapitlet innehåller författarnas egna reflektioner gällande relationen 
mellan det i teorin definierade OEE-måttet och verksamheten på SIT AB. 
Ändamålet med nedanstående stycken är att påvisa punkter där OEE-måttet 
bör anpassas för att öka dess tillämpningsbarhet på företaget samt att 
diskutera nuvarande möjligheter att samla in relevanta data.     

6.1. Anpassning av OEE till en funktionell verkstadsmiljö  
I teoriavsnittet har OEE framställts som ett relativt lättberäknat procenttal vars 
syfte är att beskriva utrustningseffektivitet, eller mer konkret påvisa 
omfattningen av de sex stora förlusterna som definieras av TPM-ramverket. 
OEE-värdets viktigaste uppgift kan tolkas som att det specifika företaget ska 
förses med en kvantifierbar bild av hur stor förlustnivån är inom respektive 
produktionsprocess. De resultat som Nord och Johansson (1997) presenterar 
från en omfattande OEE-undersökning genomförd i slutet av 1990-talet påvisar 
anmärkningsvärda skillnader i genomsnittligt OEE-värde mellan vissa 
branscher, se Tabell 4.2. En fråga att ställa sig är om viss del av denna differens 
kan härröras till OEE-måttets konstruktion? Är OEE-måttet per definition 
tillräckligt flexibelt för att fungera enhetligt trots att omständigheterna 
sannolikt bör vara olika beroende på vilken typ av produktionsprocess som 
studeras? 
 
År 1979 introducerade Hayes och Wheelwright den såkallade produkt/process-
matrisen, en modell som ställer olika produkttyper i förhållande till vald 
produktionsprocess. Enligt modellen tenderar de flesta företag att utforma sina 
produktionsprocesser efter matrisens diagonal, se Figur 6.1. Detta innebär att 
artiklar med låg volym vanligen tillverkas i processtyperna fast position eller 
funktionell verkstad medan artiklar med hög volym snarare produceras i line 
eller kontinuerlig process, givetvis beroende på den specifika produktens art. 
(Olhager, 2000) 
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Figur 6.1: Hayes och Wheelwrights produkt/process-matris. (Olhager, 2000) 
 
I den grundläggande OEE-teori som presenteras av exempelvis Nakajima 
(1992) och Ljungberg (2000) finns få faktorer omnämnda som enligt utsago 
inverkar på tillämpbarheten hos mätetalet. Med utgångspunkt från kapitel 4.3.7. 
klargörs dock genom andra författares resonemang att OEE-måttet främst är 
inriktat på att mäta utrustningseffektivitet i miljöer som karakteriseras av: 
 

• Produktion i stora serier 
• Produktion där det manuella arbetsinnehållet är litet   

 
Om detta kopplas samman med produkt/process-matrisen, kan följande 
antagande göras: OEE är ett mätetal som i första hand är framtaget och 
anpassat för produktion som bedrivs i lina eller kontinuerlig process.  
 
Eftersom verksamheten på SIT AB tidigare beskrivits som funktionell, och till 
viss del även flödesorienterad, bör ett OEE-tal som bättre passar in i det 
aktuella sammanhanget konstrueras. Målsättningen blir således att 
parallellförflytta OEE-måttets tillämpningsområde mot produkt/process-
matrisens övre vänstra hörn enligt Figur 6.2. Kommande stycken är inriktade 
på att beskriva vilka specifika justeringar av OEE-måttets ursprungsdefinition 
som kan bli aktuella för att lyckas med detta. Här redogörs även för vilka 
förutsättningar att samla in relevant data med koppling till OEE som i dagsläget 
råder på SIT AB. 
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Figur 6.2: Önskvärt tillämpningsområde för OEE med hänsyn till 
produkt/process-matrisen. 

6.1.1. Reflektion över faktorn tillgänglighet 

Enligt den ursprungliga definitionen av OEE ska faktorn tillgänglighet mäta 
omfattningen av de förluster som kan kopplas till utrustningsfel och avbrott 
samt ställtid och justeringar. I fallet för Carnaghi-maskinerna inträffar 
periodvis företeelser som hindrar produktionen att bedrivas som planerat, 
exempel på detta är att fel verktyg levereras till maskinen eller att maskinen 
helt enkelt havererar. Ett OEE-tal anpassat för verksamheten på SIT AB bör 
därför absolut innehålla mätning av förluster som motsvarar utrustningsfel och 
avbrott. En tänkbar metod att fånga upp dessa förluster finns redan formulerad 
genom de otillgänglighetsmätningar som i dagsläget genomförs i Carnaghi-
maskinerna. Ett arbete som återstår är att värdera riktigheten hos de i kapitel 
5.3.1. tio återgivna förlustkategorierna samt att eventuellt revidera eller göra 
tillägg till dessa.  
 
I det fall att en maskin blir stillastående medan omställningsarbete pågår upptas 
maskintid som inte kan användas till att producera output. Att tid som ägnas åt 
omställningar bör ses som en tillgänglighetsförlust är därför något som kan 
betraktas som mer eller mindre självklart. Vad beträffar ställtiden i Carnaghi-
maskinerna är denna enligt förkalkyl vanligen satt till noll tidsenheter eftersom 
att ett palettsystem nyttjas. Förvisso möjliggör palettsystemet att en stor del av 
omställningarna kan göras utan påverkan på maskindriften, faktum är dock att 
operatören behöver utföra vissa tillverkningsförberedande moment medan 
arbetsstycket finns inväxlat i maskinen. Ett OEE-tal som ska mäta 
tillgängligheten i Carnaghi-maskinerna bör således innehålla en parameter som 
tar hänsyn så kallad inre ställtid. När alla förberedande inställningar väl är 
avklarade kan maskinerna producera med full kapacitet, förluster som i den 
ursprungliga OEE-definitionen benämns som justeringar behöver således inte 
beaktas i detta fall.  
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För att sammanfatta ovanstående resonemang behövs inga större åtgärder 
vidtas för att anpassa faktorn tillgänglighet för ökad tillämpbarhet i Carnaghi-
maskinerna.  Beräkningstekniskt bör tillgängligheten kunna bestämmas genom 
arbetsgången som beskrivs i kapitel 4.3.1.   

6.1.2. Reflektion över faktorn anläggningsutnyttjande 

Anläggningsutnyttjande syftar till mätning av förluster kopplade till småstopp 
och tomgång samt att utrustningen eventuellt körs med reducerad hastighet. 
Eftersom Carnaghi-maskinerna ständigt övervakas av en operatör finns ingen 
risk att maskinen någonsin arbetar utan att ett arbetsstycke finns i 
bearbetningsposition. Således uppstår aldrig någon situation som innebär 
förluster till följd av tomgång. Något som däremot tycks vara frekvent 
återkommande i Carnaghi-maskinerna är inslag av kortare stopp i 
bearbetningen. Exempel på vanligt förekommande småstopp är 
kontrollmätningar av arbetsstycket som utförs av operatören, manuellt byte av 
verktygshållare och skärplattor samt mindre rengörningsoperationer. Inverkan 
av småstoppen på anläggningsutnyttjandet mäts enligt OEE-talets 
ursprungsdefinition med hjälp av ekvation (4.7) beskriven i kapitel 4.3.1. Ett 
tydligt problem med detta angreppssätt är att beräkningen baseras på en 
multiplikation av antalet producerade detaljer och cykeltiden för desamma. 
Problemet uppstår eftersom tillverkningsförfarandet i Carnaghi-maskinerna inte 
nödvändigtvis är kontinuerligt, med detta menas att en operation är uppdelad i 
flera steg, såkallade tempon. När en detalj genomgått första tempot kan den 
exempelvis behöva växlas ut ur maskinen för att vändas eller för att spännas 
om på paletten. Under tiden detta sker finns möjlighet att tillverkning av en 
annan redan förberedd detalj hinner påbörjas. Förfarandet innebär att 
cykeltiden för en detalj sprids ut över perioder som kan motsvara flera skift 
eller hela arbetsdagar. Den komplexa situationen medför att begreppet cykeltid 
i detta fall snarare bör avse tid per tempo än tid per detalj, sådan uppföljning 
saknas dock helt i dagsläget.  
 
I anslutning till Carnaghi-maskinerna kan hastighetsförluster uppkomma 
genom att operatören medvetet sänker exempelvis matningshastigheten i vissa 
kritiska arbetsmoment. För mätning av hastighetsförlusternas omfattning 
föreskriver OEE-definitionen tillämpning av ekvation (4.5) i kapitel 4.3.1. 
Problemet med detta tillvägagångssätt är att beräkningen innehåller begreppet 
teoretisk cykeltid. I dagsläget saknar SIT AB dataunderlag som beskriver den 
minsta möjliga tid som krävs för att utföra specifika bearbetningsoperationer. 
Att använda de förkalkylerade operationstider som anges av detaljernas 
operationslista för detta ändamål upplevs som felaktigt då dessa fokuserar en 
uppskattad tidsåtgång snarare än en teoretiskt minsta möjliga. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang måste hittills okänd 
information införskaffas för att faktorn anläggningsutnyttjande ska kunna 
beräknas såsom föreskrivs av OEE-definitionen. Om informationen kan tas 
fram finns inga hinder att tillämpa ekvation (4.8) i kapitel 4.3.1. för detta 
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ändamål. Arbetet med att bestämma både verklig- och teoretisk cykeltid 
bedöms dock på förhand vara betydligt enklare i en produktionsmiljö där 
produktionsvolymerna är större och produkterna mindre komplexa än vad fallet 
är på SIT AB. Ett tänkbart scenario är att faktorn anläggningsutnyttjande kan 
behöva modifieras så att denna får en mer praktiskt tillämpbar förankring på 
företaget.           

6.1.3. Reflektion över faktorn kvalitetsutbyte 

Faktorn kvalitetsutbyte är den sista byggstenen i mätetalet OEE, denna ska ta 
hänsyn till kvalitetsförluster som uppstår i samband med tillverkningen. Per 
definition beräknas kvalitetsutbytet genom att antalet korrekt producerade 
detaljer ställs i relation till det totala antalet tillverkade enheter, beskrivet 
genom ekvation (4.10) i kapitel 4.3.1. Ibland kan ett lämpligt angreppssätt vara 
att endast beakta antalet kassationer för beräkning av kvalitetsutbytet, 
exempelvis inom massproducerande industrier. I andra verksamheter är ett 
scenario att rädda enskilda produkter genom omarbete mer aktuellt. Åtgärden 
kan visserligen förhindra kassation, med hänsyn till det extra arbete som krävs 
bör dock även omarbete betraktas som en kvalitetsförlust. En viktig fråga 
kopplat till detta är hur omarbete och kassation ska ställas i relation till 
varandra för att en rättvis bild av kvalitetsutbytet ska erhållas.      
 
De produkter som tillverkas på SIT AB är mycket komplicerade, kassation av 
felaktiga detaljer innebär stora förluster i form av både tid och pengar till följd 
av att nytt råmaterial måste införskaffas samt att tidigare utförda 
produktionssteg behöver återupprepas. Att utföra omarbete för att åtgärda den 
felaktiga bearbetningen är också detta sannolikt en resurskrävande process, hur 
alternativet står i förhållande till kassation är däremot svårt att intuitivt säga. En 
tänkbar lösning är att i det OEE-tal som ska tillämpas på företaget använda tid 
som utgångspunkt för beräkning av kvalitetsutbyte, istället för 
produktionskvantitet som förespråkas i litteraturen. Som tidigare nämnts utförs 
på SIT AB felutredningar som ska besvara frågan om en detalj ska omarbetas 
eller kasseras. Om denna utredning drar ut på tiden kommer ett glapp att uppstå 
mellan tidpunkten för felupptäckt och beslutande av lämplig åtgärd. Att invänta 
instruktioner och förberedelser för omarbete, alternativt nytt råmaterial, innebär 
att slacket förlängs ytterligare. Ett kvarstående problem behandlar således 
frågeställningen hur kvalitetsmåttet ska konstrueras för att vara gällande i 
realtid, vilket måste antas vara ett krav för att OEE-måttet ska kunna ha någon 
praktisk tillämpning.  
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7. Fallstudie 
Detta kapitel avser inledande att redogöra för förberedelsearbetet kopplat till 
genomförd fallstudie. Därefter presenteras fakta från studien, avslutningsvis 
analyseras upplevelserna och sätts i relation till verksamheten på SIT AB.  

7.1. Studieupplägg 
Som stöd för utformandet av undersökningen följdes i största möjliga 
utsträckning de riktlinjer för fallstudier som beskrivs i kapitel 3. Nedan följer 
en kort beskrivning av den förberedelseprocess som mynnade ut i genomförd 
studie.    

7.1.1. Val av studieobjekt 

Som föreslås i kapitel 3.1.2. fokuserades sökandet efter fallstudieobjekt baserat 
på ett antal grundläggande kriterier. Mest angeläget var naturligtvis att 
identifiera företag som faktiskt mäter OEE eller som har tidigare erfarenhet av 
mätetalet. För maximalt utbyte fokuserades företag vars produktion liknar den 
på SIT AB eller som av annan anledning bedömdes kunna tillföra värde till 
undersökningen. Resultatet av förundersökningarna innebar att tre 
huvudsakliga kandidater valdes ut för vidare efterforskning, fortlöpande 
förbindelse kunde slutligen upprättas med ett av dessa företag.     
 
Kongsberg Terotech AS (KTT) är ett av nordens ledande företag inom service 
av verktygsmaskiner. Företaget har stor erfarenhet av OEE-mätningar kopplat 
till olika verksamheter, inte minst från sådana som har tydliga likheter med 
tillverkningen på SIT AB. Tack vare att KTT sedan tidigare samverkar med 
SIT AB kunde ett utbyte etableras, detta innebär initialt att företaget bistår 
denna undersökning med relevant input. 

7.1.2. Studiemetod 

Kontakten med KTT lades upp efter önskemålet att utforma en detaljerad och 
djupgående beskrivning av tillvägagångssätt som företaget använder vid OEE-
mätning. Studien av KTT ämnar inte bara förklara tillvägagångssättet vid 
mätning utan även att beskriva hur metoden används hos kunden. I enighet med 
vad som står i kapitel 3.1.1. upprättades kontakter med KTT vilka var så 
beskaffade att kontinuerlig diskussion med hjälp av medier som telefon och e-
post kunde upprätthållas under arbetets gång. Denna diskussion var ett 
komplement till den intervju som senare genomfördes under ett två dagar långt 
studiebesök på företaget.  

7.1.3. Intervjuupplägg 

Anledningen till att metodiken intervju valdes är som framgår av kapitel 3.3.2. 
uppnåendet av en mycket stor flexibilitet vid insamling av information. Vid 
intervjun närvarade två respondenter från KTT. Finn Andersen är 
marknadsdirektör och sitter med i styrelsen på KTT varför han har en god 
helhetsbild över verksamheten. Lars Kristian Skårberg är företagets OEE-
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expert och har djup teoretisk och praktisk insikt i talets utformande. Dessa 
personer ger tillsammans både en bred och djup insyn i frågeställningarna, inte 
minst med tanke på olika hierarkiska användningsområden av OEE-talet.  
 
Intervjun förbereddes genom att ett underlag utarbetades i förväg vilket skulle 
ligga som grund för diskussionen, en grundläggande tanke var dock att 
genomföra intervjun som ett öppet samtal snarare än att basera mötet på frågor 
och svar. Som en följd av detta fungerade de förberedda frågorna som en 
checklista för att se att allt intressant behandlats samt som ett sätt att strukturera 
anteckningarna av svaren, på så sätt kunde diskussionen flyta spontant och 
åskådliggöra sådant som var svårt att förutsäga. Intervjun pågick kontinuerligt 
under hela studiebesöket, förutom diskussion kring frågorna gavs även 
möjligheten till en kortare visit på Volvo Aero Norge (VAN) där KTT nyligen 
avslutat en fyra veckor lång OEE-mätning.  

7.2. Kongsberg Terotech AS 
I detta kapitel redovisas erfarenheter kopplat till utförd fallstudie på KTT. 
Inledningsvis återges nödvändig bakgrundinformation varpå en närmare 
utredning kring företagets syn på OEE följer. 

7.2.1. Bakgrund 

KTT ingår i ett samarbete med SIT AB som rör Carnaghi-maskinerna. 
Gällande OEE består företagets uppgift initialt av att ingå i diskussioner för 
anpassning av talet samt rådgivning rörande exempelvis praktisk mätning.  
 
KTT ägs till hälften vardera av VAN och Kongsberg Defence & Aerospace 
AS. Företagets vision är att vara nordens ledande leverantör inom service och 
maskinunderhåll med en önskan om att bidra med både kompetens och 
teknologi samt att införa produktivitets- och kvalitetsförbättringar hos kunden. 
Företaget vill öka utnyttjandegraden av produktionsutrustningen med en fokus 
på sådan produktivitet och sådana förbättringar som förstärker 
konkurrenskraften. KTT har för avsikt att aktivt arbeta med utveckling av nya 
koncept, metoder och tekniker samt att ta nya egna teknologier i bruk. För att 
åstadkomma detta har företaget 70 anställda tekniker, ingenjörer och 
civilingenjörer som är verksamma inom arbetsområden som innefattar bland 
annat mekanik, software, elektronik, automation och mekatronik. Dessutom 
finns där ett team som är specialiserat på produktivitetsmätningar och 
förbättringsarbete.  
 
KTT har stor erfarenhet inom OEE-mätning genom arbete som rådgivare på 
uppskattningsvis 15-20 olika företag vars verksamheter sträcker sig från 
enstyckstillverkning till processindustri och från skärande bearbetning till 
livsmedelindustri. Företaget började utveckla sitt synsätt på OEE redan 1995 
genom arbete med TPM, därtill har även arbete med akademisk anknytning 
bedrivits i och med deltagandet i ett fyraårigt projekt i samarbete med 
Trondheims universitet. Inom industrivärlden är det dock först på senare år som 
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OEE har börjat bli etablerat och KTT ägnar idag mycket arbete till att 
ytterligare öka företags kännedom kring begreppet. För företag vars erfarenhet 
kring OEE och TPM är begränsad har KTT utvecklat ett program som syftar 
till att snabbt introducera ett nytt angreppssätt för bedrivande av 
underhållsverksamhet och ständiga förbättringar hos kunden. Konceptet har 
givits namnet TASK och innehåller mätning av OEE som en väsentlig del.  

7.2.2. TASK 

TASK är en förkortning som står för trivsel, ansvar, samarbete och kontinuerlig 
förbättring. Dessa beskrivande ord visar vad KTT önskar uppnå med konceptet 
som bland annat innehåller OEE-mätning, 5S och utformandet av riktlinjer för 
operatörsunderhåll. TASK kan ses som en komprimerad version av TPM som 
syftar till att ge många av de grundläggande fördelarna samtidigt som det ska ta 
mycket kortare tid att genomföra. Konceptet är anpassat för att kunna vara det 
första steget som oerfarna kunder tar mot ett kontinuerligt förbättringsarbete. 
Genomförandet börjar med en OEE-mätning som visar var 
förbättringspotentialen finns, sedan skapas upplägg för operatörsunderhåll 
varvid operatörerna lär känna sina maskiner bättre och får en ökad känsla av 
ägande och ansvar. När dessa punkter gåtts igenom kan 5S införas, detta ökar 
såväl trivseln som effektiviteten genom att arbetsplatsen organiseras på ett 
fördelaktigt sätt. Slutresultatet av dessa tre steg ska vara uppnåendet av 
bestående förbättringar förutsatt att riktlinjerna upprätthålls samt att alla 
anställda involveras. Konceptet avslutas med ytterligare en OEE-mätning som 
vid jämförelse med den första ska bevisa att förbättringar har åstadkommits. 
Sedan TASK projektet avslutats ska kunden besitta nödvändiga verktyg för att 
kunna fortsätta förbättringsarbetet antingen i egen regi eller i fortsatt samarbete 
med KTT. 
 
OEE-mätningen kan vidare bli något som genomförs med jämna intervaller för 
att kontrollera att förbättringsarbetet ger resultat eller något som kontinuerligt 
mäts och därmed visar värdets svängningar över tiden på ett bättre sätt. Det 
senare alternativet kräver dock ofta mer resurser i form av tid, personal och 
investeringar.  

7.2.3. Hur KTT mäter och använder OEE 

Inom OEE levererar KTT helhetslösningar som inkluderar utbildning, 
implementering och uppföljning, ofta är dock målsättningen att kunden över 
tiden ska kunna driva mätningarna och uppföljningarna på egen hand. För att 
kunna utföra viss benchmarking mot andra produktionsområden och företag är 
den mätmetod som KTT använder delvis standardiserad vilket innebär att full 
kundanpassning undviks. Hur OEE-talets ingående komponenter behandlas på 
KTT förklaras nedan. 
 
Tillgängligheten registreras i någon av kategorierna omställning/inspänning, 
utrustningsfel/haveri, väntetid eller diverse. Operatörerna antecknar antal 
tiominutersintervaller som stoppet varar i respektive kategori samt eventuellt 
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en felkod som ger en mer exakt beskrivning av vad som orsakade stoppet.  
Kategorierna hålls få till antalet i avseende att förenkla mätningarna.  
 
Anläggningsutnyttjandet beräknas genom att den teoretiska cykeltiden jämförs 
med den faktiska cykeltiden. Den teoretiska cykeltiden bestäms genom att ett 
antal cykeltider för den aktuella produkten mäts med stoppur och sedan 
används den kortaste som bas för beräkning. Om denna över tiden överträffas 
modifieras den teoretiska cykeltiden till den nya kortaste uppnådda tiden. Den 
faktiska cykeltiden erhålls genom att operatören antecknar antalet tillverkade 
produkter under skiftet, med hjälp av skifttiden och stoppen som antecknats 
under tillgänglighetskategorierna kan den faktiska cykeltiden beräknas. Genom 
att jämföra dessa cykeltider framgår hur mycket längre den faktiska cykeltiden 
är än den teoretiska och följaktligen visas i vilken omfattning tid försvinner till 
följd av bristande anläggningsutnyttjande. 
 
Kvalitetsfaktorn bestäms genom att det totala antalet produkter och antal icke 
godkända produkter som producerats under ett skift antecknas. Kvalitetsutbytet 
beräknas genom division mellan antal godkända produkter och det antal som 
totalt tillverkats. Enligt KTT ska inte bara antalet kasserade produkter beaktas, 
även produkter som inte blev rätt vid första försöket räknas som icke godkända 
oavsett om felet kan åtgärdas. 
 
Mätningarna som behövs för de ovanstående faktorerna är antingen helt 
manuella eller delvis automatiska. Det första alternativet innebär att 
operatörerna fyller i den eftersökta informationen i en blankett som sedan 
samlas in och sammanställs. Utgående från detta formulär kan OEE-värdet och 
dess ingående komponenter beräknas, resultatet kan sedan åskådliggöras i 
diagram och tabeller. Om istället den delvis automatiska mätningen används 
fyller operatörerna i informationen i ett dataprogram som sedan automatiskt 
utför beräkningarna och genererar diagram.  
 
I många fall där KTT sköter mätningen sker den helt manuellt i perioder om 
fyra veckor några gånger per år. Kortare mätperioder än så rekommenderas inte 
då tillfälligheter i form av ovanligt mycket stopptid kan ge en missvisande bild, 
detta kan naturligtvis också ske under en fyraveckors period men det ger då en 
mindre inverkan på genomsnittet. Mätningarna kan upprepas flera gånger per 
år beroende på kundens önskemål men de ska vara så långt mellan dem att 
betydande förbättringsåtgärder kunnat genomföras, resultatet av förbättringarna 
visas då av skillnaden i mätvärden.  
 
Om den delvis automatiska metoden används kan mätningarna pågå 
kontinuerligt och uppföljningen bör ske varje eller varannan vecka på 
maskinnivå och månatligt eller på kvartalsbasis på ledningsnivå. Kontinuerliga 
mätningar sker i de flesta fall efter att KTT har avslutat sitt initiala projekt, 
inom exempelvis TASK förespråkas periodvisa manuella mätningar då sådana 
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kan vara fullt operationella kort efter initiering samt att införandet innebär en 
relativt liten investering. 
 
Att ta fram mätvärden är det första steget i uppföljningen, efter beräkningen 
som jämför mätvärdet med den teoretiskt bästa förmågan skapas ett 
presentationsunderlag som redovisar de ingående delarna i OEE-talet med 
deras värden samt staplar som visar förlusternas omfattning. Mätresultatet 
kompletteras också med studie av ekonomiska faktorer gällande kostnader och 
intäkter. Detta behövs då OEE-talet kan sjunka som en naturlig följd av att 
exempelvis den teoretiska cykeltiden förändras. För att kunna påvisa att en reell 
försämring i utrustningseffektiviteten inträffat krävs då stöd av monetära mått 
som exempelvis ökade kostnader eller minskade intäkter.    
 
Presentationsunderlaget sätts upp vid den aktuella maskinen samt tas med till 
förbättringsmöten där bland annat operatörer och områdesansvariga deltar. På 
mötena diskuteras resultatet för den senaste perioden och förbättringsförslag 
arbetas fram genom att använda en PUFF-lista (Planlägga, Utföra, Följ upp och 
Förbättra). Detta är en lista som KTT har designat i avseende att användas vid 
uppföljning till OEE-mätningar. Listan omfattar bland annat vad problemet är, 
hur detta ska åtgärdas samt vem som är ansvarig för att åtgärden genomförs 
enligt plan. Dessa punkter tas fram genom diskussion inom gruppen med 
presentationsunderlaget som utgångspunkt. Vem som ska ansvara för att 
förbättringarna genomförs beror på omfattningen men generellt sett fördelas 
det mellan operatörerna, områdeschefen eller KTT, det kan också beslutas att 
förbättringen kräver att en extern part anlitas men den ansvariga är ändå någon 
inom förbättringsgruppen.  

7.3. Analys av metoden 
I detta kapitel värderas den metod som KTT använder för mätning av OEE med 
utgångspunkt från verksamheten på SIT AB. Avsnittet syftar till att reda ut 
rådande för- och nackdelar samt områden där modifikationer och förbättringar 
kan tänkas bli nödvändiga.  

7.3.1. Mätmetod 

KTT har ett synsätt på tillgänglighet som ligger helt i linje med den teori som 
presenteras i kapitel 4.3., det som är specifikt för företagets metod är 
utformandet av tidigare nämnda stoppkategorier. KTT hävdar att dessa bör 
hållas få till antalet för att förenkla praktiska mätningar och analys. Att tillämpa 
få stoppkategorier förenklar datainsamlingen men medför en risk för att 
förlusterna analyseras på en alltför aggregerad nivå, således måste ytterligare 
nedbrytning av kategorierna göras i ett senare skede för att hitta 
förbättringspotentialen. Ett alternativ kan således vara att utöka antalet 
kategorier för att erhålla en tydligare förlustbild direkt, detta blir dock på 
bekostnad av en mer komplicerad modell.  
Vidare problem är kategorin ”diverse”. I litteraturen varnas för att använda 
sådana kategorier då det har en tendens att hamna mer och mer under den. När 



 52

resultatet av mätningarna som KTT genomfört på VAN presenterades visade 
det sig att en väsentlig del av stopptiden registrerats under denna kategori, dock 
uppkom svårigheter att finna konkreta förklaringar till vad dessa förluster 
kunde bestå i.   
 
Vad gäller anläggningsutnyttjande genererar metoden KTT använder endast en 
procentsats. För beräkningen behöver datainsamlaren bara registrera antalet 
tillverkade artiklar av viss typ varför metoden blir väldigt enkel att använda. 
Procentsatsen kan ge ett snabbt besked huruvida anläggningsutnyttjandet ligger 
på en godkänd nivå eller inte. Om nivån är acceptabel behövs ingen djupare 
analys utföras i ämnet varför en mer komplicerad modell är överflödig. Det 
specifika tillvägagångssättet innebär dock två problem med hänsyn till 
förutsättningarna på SIT AB. Först och främst måste den teoretiska cykeltiden 
bestämmas genom ett antal observationer av bearbetningstiden kopplat till 
respektive detalj. Problemet ligger i att inom detta examensarbete kunna 
åstadkomma ett sådant underlag med tanke på den mångfald av lågvolyma 
artiklar som förekommer i Carnaghi-maskinerna. Det andra problemet rör 
förutsättningarna att skapa förbättringsunderlag med hjälp av mätmetoden. Den 
framtagna procentsatsen bekräftar endast storleken av förlusterna, inte vilka 
småstopp de beror av eller om det är hastighetssänkningar som utgör 
problemet. Bättre förutsättningar för förbättringsarbete åstadkoms förmodligen 
om hastighetsförluster och småstopp hanteras separat samt om småstoppen 
delas in i ett antal välbeskrivande kategorier. 
 
Kvalitetsfaktorn är definierad precis som återges i kapitel 4.3.  Då beräkningen 
baseras på produktionsvolym skulle metoden kunna ge en mycket missvisande 
bild av kvalitetsutbytet på SIT AB. I Carnaghi-maskinerna uppgår 
bearbetningen till ett eller två utförda tempon per dag, i händelse av mer 
tidskrävande artiklar kan outputförmågan bli mindre än så. Att betrakta allt som 
inte blir rätt från början som kvalitetsbrist innebär att kvalitetsfaktorn många 
dagar skulle ligga på 0 %. Anledningen är att Carnaghi-maskinerna utför 
mycket precisa och komplicerade operationer, därför finns en potentiell risk för 
att många omarbeten av mindre omfattning behöver vidtas dagligen. Om 
exempelvis ett tiotal minuter läggs på justering av en tolerans, då gällande en 
detalj som tar flera dygn att färdigställa, är det tveksamt om hela 
arbetsinnehållet bör betraktas som en förlust. Bättre är då att betrakta förlusten 
enbart som de extra minuter som gått till spillo. Den aktuella metoden för 
beräkning av kvalitetsutbyte fungerar dock troligtvis mycket bra då 
produktionen avser tillverkning i betydligt större volymer, exempelvis 
hundratals artiklar per dag.   

7.3.2. Mätningsförfarande 

Det tillvägagångssätt som KTT rekommenderar vid en initial mätning liknande 
den som ska företas på SIT AB är manuella mätningar under en 
fyraveckorsperiod. De stora fördelarna är att mätningarna kan vara fullt 
operationella kort efter initiering samt att de innebär en relativt liten 
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investering. Detta är att föredra då mätningarnas framtid ännu inte är fastställd. 
Vidare krävs en kort uppstartsperiod då arbetet är tidsbegränsat. Att låta 
mätningarna pågå under fyra veckor förefaller lämpligt då det är nog kort för 
att passa inom ramen för examensarbetet men nog långt, enligt vad KTT har 
erfarit, för att eliminera mycket av de oönskade fluktuationerna. 

7.3.3. Uppföljning 

Den metod som KTT använder för uppföljning är väl genomtänkt och verkar 
vara heltäckande. En självklar del är presentationsunderlaget som redovisar de 
ingående delarna i OEE-talet med deras värden samt diagram som visar 
förlusternas omfattning. Något som inte är lika självklart är att komplettera 
med ekonomiska faktorer men trots att det är en mycket god idé kan det vara 
för krävande för att inkluderas initialt, det är dock något som i likhet med 
datoriserade mätningar kan bli aktuellt över tiden. Även om inga 
modifikationer av en teoretisk cykeltid sker kan det vara fördelaktigt att 
tydliggöra den monetära omfattningen av förlusterna då det kan vara svårt att 
greppa vikten av ett procenttal. 
  
Vidare är att sätta upp presentationsunderlaget vid maskinerna rekommenderat 
då detta ger operatörerna möjligheten att kontinuerligt följa resultatet och kan 
visa sig medföra höjd motivation. Förbättringsmöten är inte bara att 
rekommendera utan de kan ses som en vital del för att OEE-mätningarna ska 
komma till någon nytta. Dessa medför den självklara fördelen att de som 
känner den aktuella maskinen bäst bidrar med sin expertis när 
förbättringsåtgärder ska vidtagas. På dessa möten är det inte nödvändigt att 
använda PUFF-listan men däremot bör någonting liknande nyttjas i avseende 
att erhålla en struktur i hur förbättringarna ska angripas.  

7.4. Slutsats 
Den metod som KTT använder för mätning av OEE innehåller många fördelar 
som till exempel att den är lätt att använda och att implementeringsprocessen 
har goda förutsättningar att kunna ske med kort varsel. Det finns dock 
omständigheter på SIT AB som gör det svårt att applicera metoden direkt på 
företaget utan att behöva tillföra några modifieringar. En mycket viktig output 
av denna fallstudie är dock att den bidragit till nya infallsvinklar gällande såväl 
praktisk OEE-mätning, alternativa tillvägagångssätt för datainsamling samt 
efterföljande analysarbete.     
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8. Metod för mätning av OEE på SIT AB 
Detta kapitel ämnar beskriva och motivera den metod som utvecklats för att 
mäta OEE på SIT AB. Kapitlet innehåller de definitioner som beskriver 
innebörden av faktorerna tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och 
kvalitetsutbyte med utgångspunkt från företagets verksamhet. Vidare redogörs 
för tillvägagångssättet beträffande beräkningsgången för framtagning av OEE-
talet samt hur nödvändig data insamlas för detta ändamål.   

8.1. Anpassning av OEE-talet 
För att kunna koppla ihop erfarenheter från studerad teori och genomförd 
fältstudie till den produktionsverksamhet som bedrivs på SIT AB har flertalet 
observationer av tillverkningen i Carnaghi-maskinerna genomförts. I syfte att 
erhålla en grundläggande förståelse för tillverkningsprocessen har sammanlagt 
över 100 arbetstimmar tillbringats i maskinerna tillsammans med dess 
operatörer. Upplevelserna av verkligt förekommande produktionsförluster 
utgör en väsentlig input i utvecklandet av den metod vilken ämnar mäta 
maskinernas OEE.  
 
Med hänsyn till de resonemang som förts i kapitel 6 är viss modifikation av den 
ursprungliga OEE-definitionen nödvändig för bättre tillämpbarhet på företaget. 
Den metod som kommer att tillämpas för ändamålet kan övergripande 
beskrivas som en sammanvägning av teoretiska kunskaper och praktiska 
erfarenheter, denna har även utformats med hänsyn till vilka data som kan 
göras tillgängliga på SIT AB. Ytterligare en viktig utgångspunkt är att OEE-
mätningen ska kunna användas i syfte att bedriva förbättringsarbete. 
Kommande stycken avser att konkret beskriva vilka anpassningar som gjorts 
samt hur OEE kommer att mätas inom ramen för detta examensarbete.   

8.2. Definition och beräkning av OEE-faktorer 
Eftersom den ursprungliga OEE-definitionen frångås följer nedan en 
beskrivning av vad som verkligen bör avses med begreppen tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte ur ett perspektiv kopplat till SIT 
AB. Vidare återges den tilltänkta beräkningsgången för att bestämma 
respektive faktor och därmed också det slutgiltiga OEE-värdet. Avvikande steg 
från ursprungsdefinitionen motiveras efterhand.  

8.2.1. Tillgänglighet 

För att faktorn tillgänglighet ska kunna beräknas måste först och främst en 
referens för uträkningarna specificeras. Med utgångspunkt från Figur 4.8. i 
kapitel 4.3.1. bedöms den mest naturliga definitionen av planerad 
produktionstid avse summan av schemalagd skifttid och eventuell övertid för 
en given tidsperiod. Under denna tidsrymd inträffar alla oönskade 
produktionsförluster vilket är de som bör fokuseras. Den maximala tillgängliga 
tiden i Carnaghi-maskinerna kan således beräknas till att vara 144 timmar per 
arbetsvecka, förutsatt att ingen övertid förekommer. Som föreslås av Jonsson 
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och Lesshammar (1999) beslutas att alla relevanta stopporsaker ska ligga till 
grund för eventuell tillgänglighetsbrist, detta oavsett om stopporsaken är 
planerad eller oplanerad. Genom detta angreppssätt fås en bättre uppfattning 
om maskinens verkliga tillgänglighet samtidigt som en möjlighet att 
manipulera OEE-värdet genom schemaläggning av aktiviteter elimineras.  
 
I syfte att möjliggöra beräkning av tillgänglighet återstår att specificera vad 
som ska avses med begreppet. Ur ett allmänt perspektiv kan 
maskintillgänglighet sägas beskriva en tidsrymd inom vilken alla 
förutsättningar för skapande av output är uppfyllda, exakt vad detta innebär kan 
till viss del anses vara beroende av produktionsprocessens utformning. 
Nedanstående definition av tillgänglighetsbegreppet är formulerad med hänsyn 
till de specifika driftsförhållanden som råder i Carnaghi-maskinerna. 
 
”Maskinen ska anses vara tillgänglig i det fall att följande kriterier är 
uppfyllda:  
 

i) Maskinen och dess kringsystem ska vara i normalt brukbart 
skick 

ii) Maskinen måste vara utrustad med korrekt 
bearbetningsunderlag som till exempel program och verktyg, 
dessutom måste operatören delgivits nödvändiga 
arbetsinstruktioner 

iii) Maskinen får inte sakna material att bearbeta 
iv) Bearbetningsprocessen måste skötas i närvaro av operatör 

 
Även då ovanstående förutsättningar råder ska maskinen räknas som icke-
tillgänglig i det fall att den påverkas av ställtid eller underhållsaktiviteter.” 
 
Sett till Carnaghi-maskinernas förmåga att skapa output är punkt ett, två och 
fyra i definitionen att betrakta som fundamentala, då maskinerna inte fungerar 
eller saknar exempelvis program, verktyg eller operatör kan de heller inte 
användas för produktion. Punkt tre kan eventuellt ses som lite speciell eftersom 
materialbrist inte är direkt kopplat till de specifika maskinerna. Faktum är att 
dessa trots allt inte kan producera output utan insatsmaterial, detta kan därför 
betraktas som en tillgänglighetsförlust orsakad av exempelvis bristande 
planering. Tilläggssatsen i definitionen är endast en poängtering av att ställtid 
och planerade underhållsaktiviteter inte ska räknas in i den tillgängliga tiden, 
detta även om sådana företeelser till viss del är nödvändiga ur 
tillverkningssynpunkt. 
  
Med begreppet stopptid avses framöver all tid där maskindrift hindras på grund 
av att ett eller flera kriterier i ovanstående tillgänglighetsdefinition inte är 
uppfyllda. Den slutliga formeln för beräkning av tillgänglighetsfaktorn kan 
uttryckas enligt ekvation (8.1) nedan. 
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stidproduktionPlanerad

stopptid-stidproduktionPlanerad
T =   (8.1) 

 
Kommentar: Skillnaden mellan planerad produktionstid och stopptid motsvarar 
inom dessa mätningar vad som i Figur 4.8 benämns som tillgänglig 
produktionstid, när detta normeras med planerad produktionstid erhålls 
maskinens tillgänglighet. 
 
För att kunna tillämpa ekvation (8.1) behövs i praktiken endast information 
gällande schemalagd skifttid och eventuell övertid samt ett verktyg som 
registrerar stopptid. Det resultat som då kommer att erhållas är ett procenttal 
som enbart anger den tillgängliga tidens omfattning relativt den planerade 
produktionstiden. Ur förbättringssynpunkt måste en sådan beräkning anses som 
relativt meningslös, en betydligt bättre förlustbild erhålls om begreppet stopptid 
delas upp i mindre beståndsdelar, likt den metod som används på KTT. På detta 
sätt kan en tydligare urskiljning göras gällande vilka typer av stopp som är de 
främsta orsakerna till att tillgänglighetsbrister uppstår.  
 
Som beskrivs i kapitel 5.3.1. finns i dagsläget tio stopporsaker för uppföljning 
av tillgänglighet redan formulerade på SIT AB, dessa används i de 
otillgänglighetsmätningar som återkommande genomförs i Carnaghi-
maskinerna. I syfte att värdera dessa stopporsakers relevans ur 
tillgänglighetssynpunkt görs nedan en jämförelse mellan respektive 
stoppkategori och hur dessa förhåller sig till den definition av tillgänglighet 
som formulerats ovan. 
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Tabell 8.1: Värdering av stoppkategorierna i otillgänglighetsmätningen. 

Stoppkategori Värdering 
Personalbrist 1 
 
 

 

Denna kategori är utformad för att påvisa maskinstillestånd 
till följd av att operatör saknas i maskinen. Eftersom 
operatörsnärvaro definierats som krav för tillgänglighet är 
kategorin relevant ur motsvarande förlustperspektiv. 

Personalbrist 2 Detta anger en tidsrymd då operatören inte kan köra maskinen 
på grund av att denne sköter laddarens uppgifter eller täcker 
annan personalbrist, kategorin kan således motiveras som 
tillgänglighetsbrist enligt ovan. 

Arbetsbrist Den specifika stopporsaken bryter direkt mot tredje punkten i 
tillgänglighetsdefinitionen, därför bör denna anses som en 
giltig typ av tillgänglighetsförlust. 

Utbildning, möte I det fall operatören lämnar maskinen för att delta på möte, 
utbildning eller liknande bryts kravet på operatörsnärvaro. 
Detta ger ett legitimt skäl att räkna denna post som en förlust i 
tillgänglighet. 

Operatörsunderhåll Underhållsaktiviteter räknas enligt formulerad definition som 
tillgänglighetsförlust. Ytterligare motiv att beakta 
operatörsunderhåll som tillgänglighetsförlust är att 
operatörens deltagande i underhållsarbete hindrar denne att 
sköta maskindriften samt att maskinutrustningen högst troligt 
inte är operationsduglig under tiden för underhållsarbetet. 

Maskinfel Denna kategori avser tid då maskinen inte är funktionsduglig 
till följd av haveri eller att mer omfattande underhållsarbete 
pågår, detta bryter således mot första kriteriet i 
tillgänglighetsdefinitionen respektive tilläggssatsen i 
densamma. Stopptid ska givetvis registreras under maskinfel i 
det fall där detta är den ursprungliga orsaken till stillestånd. 
Denna vinkling finns dock inte i den definition SIT AB 
formulerat.  

Verktygsfel Eftersom korrekt levererade verktyg kan ses som nödvändigt 
bearbetningsunderlag bryter således produktionshindrande 
företeelser kopplade till kategorin verktygsfel mot punkt två i 
tillgänglighetsdefinitionen. 

Program-
/beredningsfel 

Stopp som orsakas av felaktigt program- eller 
beredningsunderlag kan motiveras som tillgänglighetsbrist på 
samma sätt som resonerats ovan gällande verktygsfel. 

Konstruktionsfel Då maskinstillestånd inträffar till följd av att 
konstruktionsavdelningen behöver konsulteras bör detta 
betraktas som att operatören är i behov av vidare 
arbetsinstruktioner. Ett sådant stopp är att betrakta som en 
tillgänglighetsbrist med hänsyn till punkt två i 
tillgänglighetsdefinitionen. 

Omgivning Denna stoppkategori är svårtydd i bemärkelsen att ordet 
omgivning kan tolkas på flera olika sätt. Omgivningfaktorer 
som påverkar tillgängligheten gäller till exempel fel på el- och 
tryckluftsutrustning. Fel gällande palettsystem och datafel bör 
snarare länkas till maskinfel än till omgivning.  
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En slutsats att dra av ovanstående resonemang är att samtliga tio 
stoppkategorier utgör ett korrekt underlag för mätning av 
tillgänglighetsförluster. Den förlustbild som kan fås genom att enbart tillämpa 
dessa stoppkategorier är dock inte heltäckande ur ett OEE-perspektiv, det 
saknas en parameter för mätning av ställtid. 
 
I Carnaghi-maskinerna måste en mängd tillverkningsförberedande moment 
utföras innan bearbetning av en ny produkt kan ske. Exempel på aktiviteter 
som föregår tillverkningen är uppspänning av arbetsstycket på paletten, 
laddning av nödvändiga verktyg i verktygsmagasinet, inläsning av rätt program 
i maskinens styrsystem samt uttagning av olika referenspunkter för att 
bestämma arbetsstyckets position i förhållande till maskinen. Den totala tid 
som ägnas åt omställning kan principiellt delas in i två delar, yttre ställtid och 
inre ställtid. Den yttre ställtiden avser tidsåtgången för alla förberedelser som 
kan företas utan påverkan av maskindriften. Eftersom maskinen är utrustad 
med ett palettsystem och ett verktygsmagasin kan moment som laddning av 
arbetsstycke och verktyg normalt skötas av skiftets laddare utan att maskinen 
behöver stannas, detta är således att betrakta som yttre ställtid. Andra 
omställningsaktiviteter kan endast genomföras då maskinen är stillastående, 
exempel på detta är inläsning av program, in- och utväxling av paletter, 
rengörning av arbetsstycke i maskinen samt uttagandet av referenspunkter. 
Tidsåtgången för uppräknade företeelser tillhör kategorin inre ställtid, detta är 
också den enda typ av ställtid som kan anses utgöra grund för 
tillgänglighetsförlust. Nedan följer en specifikation av hur begreppet ställtid 
ska betraktas inom ramen för detta examensarbete, definitionen är formulerad 
med hänsyn till de specifika driftsförhållanden som råder i Carnaghi-
maskinerna. 
 
Tabell 8.2: Definition av ställtid. 

Stoppkategori Definition 
Ställtid 
 
 

 

Med ställtid menas tidsåtgången för alla tillverkningsförberedande 
moment som endast kan utföras då driftstopp råder. Exempel på 
ställtid som ska antecknas är in- och utväxling av arbetsstycke, 
uttagning av referenspunkter, inställning av maskinaxlar och 
rengöring efter bearbetning. Ställ som utförs i laddningsstationen 
under pågående maskindrift ska inte betraktas som ställtid, ej 
heller ställ som inträffar på grund av personalbrist 2. 

 
Sedan parametern ställtid lagts till de övriga tio stoppkategorierna finns ett 
spektrum av förlustposter som enligt bedömning överrensstämmer väl med hur 
tillgänglighetsbegreppet framställts i litteraturen. Att dela in stoppen i olika 
kategorier har som tidigare nämnts egentligen ingen betydelse för beräkningen 
av tillgänglighetsfaktorn, detta ger dock en tydligare differentiering beträffande 
vad eventuella tillgänglighetsförluster består i.  
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För att verifiera att samtliga förlustkategorier är relevanta med utgångspunkt 
från tillverkningen i Carnaghi-maskinerna konsulterades slutligen maskinernas 
operatörer. Ett konkret förslag till revidering av förlustkategorierna uppkom 
genom att några operatörer utryckte ett önskemål gällande att lyfta ut väntan på 
reparatör från posten maskinfel. Anledningen till förslaget är att operatörerna 
misstänker att väntan på reparatör utgör en väsentlig del av den tid som 
historiskt registrerats som maskinfel men att detta inte går att utläsa ur dagens 
otillgänglighetsmätningar. Eftersom väntan på reparatör i dagsläget ingår som 
en del i posten maskinfel kan operatörernas förslag godtas utan närmare 
diskussion. Den nya definitionen av maskinfel respektive väntan på reparatör 
lyder enligt nedanstående.  
 
Tabell 8.3: Revision av stoppkategorier enligt operatörernas önskemål. 

Stoppkategori Definition 
Väntan på 
reparatör 

 

Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i produktion 
på grund av att reparatör inväntas till följd av maskinfel. Tiden 
mäts från dess reparatör tillkallats till denne har anlänt. 

Maskinfel Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i produktion 
p.g.a. reparation, FU som utförs av Maskinservice eller extern 
firma. Tiden mäts från dess reparatör har anlänt till dess felet är 
åtgärdat och bearbetning har återupptagits. 

 
Faktorn tillgänglighet bestäms således genom registrering av stopptid 
tillhörande någon av 12 fördefinierade stoppkategorier. Tillvägagångssättet har 
stora likheter med den metod som KTT använder för att bestämma 
tillgänglighet. En klar fördel relativt KTT är dock att antalet förlustkategorier 
nu är betydligt fler, detta bedöms vara till stor hjälp vid senare analys av 
Carnaghi-maskinernas förlustbild kopplat till tillgänglighetsproblem. I Tabell 
8.4. nedan finns alla tillämpade stoppkategorier förtecknade, där specificeras 
även på vilket sätt respektive kategori bryter mot formulerad definition av 
tillgänglighet. En fullständig förteckning av samtliga stoppkategorier med 
tillhörande beskrivning finns förtecknad i Bilaga 1. 
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Tabell 8.4: Kategorier för registrering av stopptid.    
 Ej uppfyllt tillgänglighetskriterium 

Stoppkategori i ii iii iv Tilläggssats 
Personalbrist 1       X   
Personalbrist 2       X   
Arbetsbrist     X     
Utbildning, möte       X   
Operatörsunderhåll X     X X 
Väntan på reparatör X         
Maskinfel X         
Verktygsfel   X       
Program-/beredningsfel   X       
Konstruktionsfel   X       
Omgivning X        
Ställtid         X 

 
I tidiga utkast till metod för att mäta tillgänglighet fanns ytterligare förslag på 
relevanta poster att registrera stopptid under. En tilltänkt kategori benämndes 
egen tid och syftade att inkludera stopp som orsakas av att operatören lämnar 
maskinen av skäl som till exempel rast, lunch, rökpaus och liknande. Efter egen 
överläggning samt på inrådan av produktionsansvariga på SIT AB förkastades 
idén att mäta denna typ av stopp. Bedömningen är att en sådan kategori medför 
en överhängande risk för att OEE-mätning kan upplevas som ett 
övervakningsinstrument snarare än ett verktyg för ständiga förbättringar, detta 
kan i sin tur inverka negativt på operatörernas engagemang samt på kvaliteten 
hos data som behöver insamlas. Istället för att utesluta stopptid som kan 
kopplas till egen tid ur mätningarna görs ett schablonavdrag på en timme per 
skift, detta motsvarar den tid som operatörerna enligt avtal har rätt till att 
använda för pauser etcetera. Ytterligare en idé som lagts åt sidan under arbetets 
gång är att använda en stopptidskategori för att ta hänsyn till händelser som ej 
kunnat förutses, således en post övrigt. Stopptid av detta slag registreras 
visserligen i den metod för mätning av OEE som KTT använder, ett allvarligt 
problem utgörs dock av hur denna kategori ska analyseras med utgångspunkt 
från ständiga förbättringar. Av erfarenheter från fallstudier och genomgång av 
litteratur görs bedömningen att posten övrigt kommer att få alltför stor 
betydelse i tillgänglighetsmätningarna utan att kunna bidra till förbättringar.  

8.2.2. Anläggningsutnyttjande 

Funktionen hos faktorn anläggningsutnyttjande kan sägas vara att beskriva hur 
mycket av den tillgängliga tiden som ägnas åt produktion, detta samtidigt som 
produktionsprocessens fortskridande värderas i förhållande vad som idealt 
skulle kunna åstadkommas. I syfte att bestämma anläggningsutnyttjandet ska 
således de båda faktorerna verklig utnyttjandegrad och utnyttjad 
produktionstakt tas i beaktning. Visserligen kan anläggningsutnyttjandet 
beräknas direkt genom tillämpning av ekvation (4.8) i kapitel 4.3.1., dock 
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förloras då information gällande i vilken utsträckning förluster orsakas av 
småstopp eller att utrustningen körs med reducerad hastighet.  
 
Utnyttjad produktionstakt beräknas för att åskådliggöra förluster som 
uppkommer till följd av att produktionsutrustningen eventuellt körs med 
reducerad hastighet. Enligt ekvation (4.5) sker förlustberäkningen genom 
jämförelse av kvoten mellan teoretisk cykeltid och verklig cykeltid. Innan 
vidare resonemang kan föras måste således begreppet cykeltid ges en relevant 
betydelse med utgångspunkt från OEE.  
 
Enligt Nord och Johansson (1997) kan cykeltid inom området för skärande 
bearbetning definieras som summan av maskinens ingreppstid och uppmätt 
genomsnittlig omställningstid. Att inkludera omställningstiden i begreppet 
cykeltid innebär dock ett problem med hänsyn till OEE-talet. Ställtid räknas per 
definition som en tillgänglighetsförlust, att också låta ställtiden utgöra underlag 
för eventuella hastighetsförluster innebär att samma tid kan komma att reducera 
OEE-värdet flera gånger. Ett bättre alternativ är att låta cykeltiden endast 
representeras av maskinens ingreppstid under ett bearbetningstempo. Genom 
att jämföra kvoten mellan teoretisk- och verklig ingreppstid kvantifieras 
förluster som uppkommer till följd av att maskinen utför programmerade 
rörelser med en hastighet som är långsammare än vad som avsetts, exempelvis 
beroende på att operatören manuellt sänker maskinhastigheten under vissa 
bearbetningsmoment. 
 
Ett återstående problem innefattar att bestämma hur den teoretiska cykeltiden 
ska tas fram. Nord och Johansson (1997) återger sju olika förslag på lösning av 
problemet. Det mest relevanta tillvägagångssättet att definiera teoretisk 
cykeltid på bedöms vara designhastighet, i detta fall den ingreppstid som fås 
utgående från de skärparametrar som bestämts vid konstruktion av respektive 
detaljs bearbetningsprogram.  Efter undersökning konstaterades att det existerar 
en modul för skärtidsberäkning i EdgeCAM, det verktyg som används 
programmering av tillverkningsprocessen i Carnaghi-maskinerna. Genom 
kontakt med en EdgeCAM-expert på SIT AB samt programmeraren av 
Carnaghi-maskinerna fastslogs dock att EdgeCAM inte visar rätt teoretisk 
skärtid, modulen för tidsberäkning ska enligt uppgift vara felaktigt konstruerad. 
Problemet anges bero på att EdgeCAM bland annat inte tar hänsyn till 
tidsåtgången för programcykler som repeteras, inte heller till tid som den 
automatiska verktygsväxlingen kräver. Uppskattningsvis medför detta att den 
tid som räknas fram av programmet endast motsvarar cirka 60-80 % av tiden 
som ur ett teoretiskt perspektiv krävs för att genomföra bearbetningen. 
 
Ett synsätt som förespråkas av KTT, och som dessutom ses som ett realistiskt 
alternativ av Nord och Johansson (1997), är att betrakta teoretisk cykeltid som 
den bästa bearbetningstid som historiskt uppnåtts för en specifik detalj i den 
aktuella maskinen. Ett sådant tillvägagångssätt kan knappast anses ge en 
teoretisk cykeltid, snarare en mer eller mindre god approximation av begreppet. 
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Ett problem är att dataunderlag av motsvarande slag i dagsläget saknas på SIT 
AB. Med hänsyn till den stora mängd artiklar som flödar genom Carnaghi-
maskinerna finns en uppenbar risk att många produkter endast återkommer en 
gång under tiden som OEE-mätningarna pågår inom ramen för detta 
pilotprojekt. Detta medför att hastighetsförlusterna kopplat till ett flertal 
produkter aldrig kommer att kunna värderas på grund av saknade 
referensvärden.  
 
Som utgångspunkt för studie av hastighetsförluster bör de teoretiska cykeltider 
som utgör måttstock för beräkningen vara fixerade och verkligen motsvara en 
absolut minsta tidsåtgång för bearbetning en specifik detalj. Återstående 
alternativ innefattar att använda uppskattade referenspunkter, exempelvis bästa 
tiden hittills eller verklig cykeltid reducerad med en realistisk 
förbättringsfaktor. Detta förfarande innebär dock att den teoretiska cykeltiden 
kan komma att förändras över tiden, således kan inga absoluta 
hastighetsförluster bestämmas, istället endast förluster relativt tider som är 
aktuella i nuläget. Då produktfloran i Carnaghi-maskinerna är mycket stor 
samtidigt som tillverkningen är oerhört komplex finns ingen möjlighet att inom 
ramen för detta examensarbete utföra exempelvis manuella 
skärdataberäkningar för bestämning av detaljspecifika teoretiska cykeltider. 
Med hänsyn till skiftgången i maskinerna är det även praktiskt omöjligt att 
bestämma den teoretiska cykeltiden genom direkt observation eftersom detta 
skulle kräva att observatörer bevakade maskinen under samtliga 144 
schemalagda driftstimmar per vecka. Dessutom krävs flera observationer av 
samma produkt vilket kan ta månader, möjligen år, att åstadkomma. Eftersom 
ingen tillfredställande metod för att bestämma teoretisk cykeltid kunnat 
utvecklas stryks faktorn utnyttjad produktionstakt helt ur det OEE-tal som ska 
mätas på SIT AB. Carnaghi-maskinernas anläggningsutnyttjande beräknas 
därför endast som funktion av verklig utnyttjandegrad. 
 
Maskinernas verkliga utnyttjandegrad kan enkelt beräknas genom direkt 
tillämpning av ekvation (4.6) beskriven i kapitel 4.3.1., detta genom att först 
mäta hur mycket processtid som producerats under en given period av 
tillgänglig produktionstid. Med utgångspunkt från samma resonemang som 
tidigare förts gällande faktorn tillgänglighet skulle en sådan beräkning endast 
resultera i en procentsats som i sig inte alls beskriver vad förlusterna består i. 
Utgående från att all tillgänglig maskintid används för produktion kan dock 
processtiden beräknas indirekt, då som skillnaden mellan tillgänglig tid och tid 
som förloras till följd av småstopp. Genom att kategorisera småstoppen ges en 
tydlig fingervisning gällande vad som orsakar att eventuella produktionsbortfall 
inträffar under pågående tillverkning.      
 
Under de timmar som tillbringats i anslutning till Carnaghi-maskinerna har en 
hel uppsjö orsaker till småstopp i produktionen bevittnats. Vissa stopporsaker 
är enkla att konkretisera medan andra är betydligt svårare att både förutse och 
beskriva, tillika varierar också återkommandefrekvensen mellan de olika 
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typerna av småstopp. I syfte att förenkla både analys och mätning av de mindre 
stoppen beslutades redan i tidigt skede att antalet studerade småstopp skulle 
begränsas till en mängd som lätt kan överskådas, detta samtidigt som 
rättvisande förlustbild erhålls. Som utgångspunkt för identifikation av relevanta 
småstopp ombads några operatörer sammanställa en lista beskrivandes olika 
stopporsaker som av erfarenhet upplevts i Carnaghi-maskinerna. Efter kontroll 
mot OEE-teori kunde ett antal av de angivna stoppen konstateras vara av annan 
typ än stopp relevanta för mätning av verklig utnyttjandegrad, dessa ströks 
följaktligen från listan. Vid kommande observationer i maskinerna fördes 
statistik gällande både frekvens och tidsomfattning hos kvarvarande 
stopporsaker. De stopp som efter totalt cirka 100 produktionstimmar lämnats 
utan eller med obetydliga noteringar utelämnades från vidare undersökning. 
För att säkerställa att inga väsentliga stopporsaker förbisetts konsulterades 
slutligen en operatörsgrupp för bedömning av en reducerad lista beskrivandes 
de specifika småstopp som fortfarande ansågs aktuella med hänsyn till mätning 
av verklig utnyttjandegrad. Efter diskussion beslutades gemensamt att följande 
sex kategorier småstopp ska mätas inom ramen för OEE-mätningarna. 
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Tabell 8.5: Definition av småstoppskategorier. 

Småstopp Definition 
Mätstopp Maskinen stannas till följd av att operatören behöver 

utföra manuell kontrollmätning av arbetsstycket med 
hjälp av exempelvis skjutmått, mikrometer eller tolk. 
Till mätstoppet räknas även tid för att lägga till 
verktygskorrektör i programmet. 

Byte/kontroll av 
bearbetningsverktyg 

Maskinen stannas till följd av att operatören behöver 
kontrollera om bearbetningsverktyget är helt, även tid 
som behöver ägnas åt att byta trasigt verktyg räknas till 
detta stopp. 

Manuellt byte av 
verktygshållare/kylplugg 

Till detta stopp räknas tid som operatören behöver ägna 
åt verktygsväxling som av någon anledning inte kan ske 
automatiskt, exempelvis på grund av att verktyget är för 
långt eller för att verktygshållaren behöver positioneras 
om, alternativt bytas. En annan orsak till stoppet kan 
vara att kylpluggen behöver bytas, exempelvis från 
invändig till utvändig kylning. 

Sök verktyg Detta stopp avser tid som operatören behöver avsätta för 
att gå till förrådet eller annan maskin för att leta efter 
verktyg som inte finns tillgängligt i den egna maskinen. 
Exempel på sådana verktyg är skärplattor, 
verktygshållare, verktygsskruvar, nycklar och mejslar. 
Även tiden för eventuellt påföljande verktygsbyte 
räknas in i stoppet. 

Sök mätverktyg Detta stopp avser tid som operatören behöver avsätta för 
att gå till förrådet eller annan maskin för att leta efter 
mätverktyg som inte finns tillgängliga i den egna 
maskinen. Exempel på sådana mätverktyg är 
indikatorklocka, skjutmått, och mikrometer. Även tiden 
för eventuellt påföljande mätaktivitet samt inläggning 
av korrektör räknas in i stoppet. 

Rengörning Maskinen stannas enbart till följd av att operatören 
måste avlägsna spån och kylvatten från arbetsstycke 
eller verktyg för att kunna fortsätta bearbetningen. Om 
mer noggrann rengörning utförs efter det att aktuellt 
tempo är avslutat ska tidsåtgången istället räknas till 
ställtid. 

 
Då småstopp definieras som stilleståndstid orsakad av någon av ovanstående 
kategorier kan ett slutgiltigt uttryck för beräkning av anläggningsutnyttjande 
formuleras enligt ekvation (8.2) nedan. 
 

stopptid-stidproduktion Planerad
småstopp-stopptid)-stidproduktion (Planerad

A =   (8.2) 

 
Kommentar: I täljaren motsvarar skillnaden mellan parentesen och småstopp 
vad som i Figur 4.8 benämns som nettooperativ tid, detta kan jämställas med 
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faktisk bearbetningstid. Efter normering med tillgänglig produktionstid erhålls 
maskinens anläggningsutnyttjande.  

8.2.3. Kvalitetsutbyte 

Faktorn kvalitetsutbyte beskriver slutligen hur producerandet av defekta 
enheter inverkar på utrustningseffektiviteten, således hur mycket kassationer 
och omarbeten som förekommer inom produktionsprocessen. Av anledningar 
som nämnts i kapitel 6 är det med hänsyn till tillverkningen på SIT AB relativt 
ointressant att betrakta kvalitetsförluster med utgångspunkt från antalet 
defekter som produceras, istället bör kvalitetsförluster avse den produktionstid 
som ägnats åt att både producera och reparera felaktiga detaljer. Eftersom 
faktorn anläggningsutnyttjande tar hänsyn till kortare avbrott som inträffar i 
produktionen är det således ingreppstiden som ägnats en defekt detalj som 
utgör grund för kvalitetsförluster. Begreppet kvalitetsutbyte ska alltså i denna 
mening avse andelen bearbetningstid som karakteriseras av värdeskapande 
produktion. 
 
Att utveckla en metod som på ett korrekt sätt mäter omfattningen av 
kassationer i Carnaghi-maskinerna visade sig vara ett alltför svårlöst problem 
under loppet av denna pilotstudie. Visserligen är det teoretiskt fullt möjligt att 
följa upp hur mycket ingreppstid som gått åt för att fullfölja de operationssteg 
som företagits innan momentet som innebär kassation inträffar. Stötestenen 
ligger i den utredning som upptas efter det att en felkörning uppstått, innan ett 
definitivt beslut att kassera detaljen har fattats kan många veckor ha passerat 
sedan felet uppdagats. Ur ett OEE-perspektiv innebär detta att ett värde som 
redan beräknats för en tidigare period måste justeras i efterhand för att visa den 
utrustningseffektivitet som då var sann. Ett alternativ är att koppla kassationen 
till den OEE-mätning som pågår i maskinen för tillfället, detta innebär dock att 
OEE-värdet blir felaktigt med hänsyn till maskinens nuvarande driftstatus. En 
ytterligare komplikation ligger i att kassationsorsaken kan bero på 
omständigheter som inte kan kopplas till den aktuella maskinen, exempelvis att 
den egentliga felorsaken kan härledas till ett tidigare operationssteg som utförts 
i en annan maskin. Dessa omständigheter innebär att OEE-värdet inte med 
säkerhet kan följas i realtid, det vill säga visa den faktiska 
utrustningseffektivitet som är aktuell i nuläget. Eftersom ingen tillfredställande 
metod att mäta kassationsförluster kunnat utvecklas utesluts 
kassationsbegreppet ur det OEE-tal som ska mätas genom denna pilotstudie. 
 
Att bortse från kassationsförluster innebär inte att faktorn kvalitetsutbyte 
kommer att förbises vid OEE-mätningen. En minst lika viktig förlust att beakta 
är den maskintid som ägnats åt att utföra reparationsarbete av felbearbetade 
detaljer. Till skillnad från kassationsförluster behöver inte omarbete kopplas till 
tidpunkten då den egentliga felorsaken inträffade, den enda information som 
måste finnas till hands gäller om det operationsmoment som företas för tillfället 
är en förstagångsbearbetning eller ett resultat av en felkörning. Nedanstående 
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definition av omarbete avser att belysa begreppet ur ett perspektiv som är 
relevant med utgångspunkt från tillverkningen i Carnaghi-maskinerna. 
 
Tabell 8.6: Definition av omarbete. 

Kvalitetsbrist Definition 
Omarbete 
 
 

 

Med omarbete avses den bearbetningstid som krävs för att 
återställa en detalj som genomgått felaktig bearbetning. Omarbete 
inkluderar ersättningstillverkning och reparationsarbete som 
initierats i produktionsplaneringen samt mindre 
justeringsoperationer som operatören utför på eget initiativ, 
exempelvis till följd av att dålig yta eller felaktiga mått 
åstadkommits. 

 
 
Då omarbete definieras enligt ovan kan ett uttryck för beräkning av 
kvalitetsutbyte tecknas enligt ekvation (8.3) nedan. 
 

småstopp-stopptid -stidproduktionPlanerad

 omarbete -småstopp)-stopptid-stidproduktion(Planerad
K =  (8.3) 

Kommentar: I täljaren motsvarar skillnaden mellan parentesen och omarbete 
vad som i Figur 4.8 benämns som värdeskapande operativ tid, när detta 
normeras sedan med nettooperativ tid erhålls maskinens kvalitetsutbyte. 

8.2.4. OEE 

Efter att faktorerna tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte 
har specificerats enligt ovan och relevanta beräkningsuttryck formulerats kan 
OEE-värdet räknas ut genom multiplikation av ekvation (8.1), (8.2) och (8.3). 
Det slutgiltiga uttrycket för OEE beskriver förhållandet mellan värdeskapande 
operativ tid och planerad produktionstid och formuleras enligt nedan.  
 

stidproduktionPlanerad

 omarbete -småstopp-stopptid-stidproduktionPlanerad
OEE =  (8.4) 

 
Inom ramen för detta examensarbete kommer dock aldrig ovanstående ekvation 
att tillämpas i praktiken. Eftersom det är av intresse att studera faktorerna 
tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte var för sig kan OEE-
värdet istället erhållas genom multiplikation av de separata numeriska värden 
som följer av respektive beräkningssteg. 

8.3. Datainsamling 
För att kunna utföra beräkningar för bestämning av Carnaghi-maskinernas 
OEE-värde måste nödvändig förlustdata insamlas. Kommande stycken syftar 
till att beskriva det tillvägagångssätt som inom modellen använts för insamling 
av relevant OEE-data. 
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8.3.1. Ramverk för datainsamling 

Enligt Nord och Johansson (1997) kan datainsamlingen i huvudsak ske genom 
att operatörer eller externa observatörer registrerar förluster manuellt, 
alternativt att ett automatiskt system används för förlustmätning. På inrådan av 
KTT tillämpas ett manuellt mätsystem, detta främst med tanke på omfattningen 
av detta examensarbete. En stor fördel som manuella OEE-mätningar ger är att 
dessa kan startas med kort varsel och utan att onödigt lång tid behöver 
spenderas i en uppstartsprocess, dessutom ska metoden vara effektiv i 
förhållande till de ringa resurser som krävs för genomförande. Med hänsyn till 
skiftgången i Carnaghi-maskinerna kan inte datainsamlingen ske med hjälp av 
observatörer, istället läggs ansvaret för detta på maskinernas operatörer. För att 
inte enskilda stopp ska få allt för stor inverkan på det framräknade OEE-värdet 
måste datainsamlingen pågå under en tillräckligt lång tidsperiod, efter 
diskussion med KTT beslöts därför att mätserien ska pågå under fyra 
sammanhängande arbetsveckor innan förlustanalysen påbörjas. Förutsatt att 
ingen övertid blir aktuell kommer således dataunderlaget vid denna tidpunkt att 
omfatta närmare 600 observerade produktionstimmar per maskin, detta ska 
enligt erfarenhet från KTT vara ett tillräckligt underlag att dra slutsatser från. 
 
I syfte att hjälpa operatörerna igång med datainsamlingen har ett helt skift 
tillbringats med respektive skiftlag i samband med uppstarten av mätningarna. 
Detta innebär att åtminstone två operatörer per skiftlag utbildats i 
datainsamlingsförfarandet under 12 timmar, då parallellt med maskindrift. 
Under denna tidsperiod har frågeställningar direkt kopplade till specifika 
händelser kunnat utredas omedelbart istället för att låta operatören förlita sig på 
enbart skriftliga instruktioner. Vidare har detta tillvägagångssätt möjliggjort 
förankring av mätningarna på ett helt annat sätt än vad som kunnat 
åstadkommas genom till exempel kortare presentationer eller genomgångar.  

8.3.2. Dataformulär 

Inom detta examensarbete sker förlustregistrering genom ifyllnad av ett 
pappersformulär. Varje pappersark avser ett skift i respektive maskin och detta 
fylls under dagen i kontinuerligt av de operatörer som kör utrustningen. Efter 
avslutat skift signeras formuläret av operatören varpå detta insätts i en pärm 
som finns i anslutning till operatörsplatsen. Denna pärm innehåller vidare 
specifikation av de olika förlustparametrarna samt ett beräkningsexempel 
baserat på ett i förväg ifyllt datablad.  Pärmen töms efterhand på datablad och 
det insamlade underlaget flyttas till ett Excel dokument där alla beräkningar 
utförs.  
 
Det framtagna dataformuläret är egenutvecklat men har till viss del inspirerats 
av ett liknande formulär som används av KTT. För ett fullstort exemplar av 
blanketten hänvisas till Bilaga 2. En demonstration av hur ett ifyllt formulär 
kan se ut återfinns i Bilaga 3, här visas även ett beräkningsexempel som 
illustrerar hur informationen i blanketten används för beräkning av OEE. I 
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Figur 8.1 nedan visas formulärets framsida, vilken är tänkt att användas för 
registrering av förluster kopplade till tillgänglighet och kvalitet. 
 

  
Figur 8.1: På datainsamlingsformulärets framsida registreras 
tillgänglighetsförluster samt varaktigheten av eventuella omarbeten med hjälp 
av en förtryckt tidsskala. 
 
I formulärets översta vänstra fält anger operatören datum samt start- och sluttid 
för det aktuella skiftet. I normalfallet bör där stå 07:00- 19:00 alternativt 19:00- 
07:00, avvikelser som är av intresse för beräkning av OEE gäller främst 
eventuell övertid. I det översta högra fältet anges aktuell produktionsgrupp 
(PG) vilket fungerar som en typ av identitetsnummer för respektive maskin, 
den äldre Carnaghi-maskinen benämns PG 1946 medan dess nyare 
motsvarighet betecknas som PG 1947.  
 
Carnaghi-maskinerna saknar tyvärr inbyggd modul för stopptidsmätning i 
styrsystemet, för att kompensera detta måste operatörerna mäta varaktigheten 
hos stoppen på manuell väg. Då tidsmätning med exempelvis stoppur bedöms 
inverka för mycket på operatörernas ordinarie arbete, samtidigt som 
datakvaliteten äventyras i händelse av att operatören glömmer att sätta på eller 
stänga av stoppuret, har tillvägagångssättet att tillämpa en förtryckt tidsskala i 
blanketten istället använts. Sammanfattningsvis sker tidsregistreringen som 
följer.  
 
I blankettens vänstra marginal finns de tolv olika stoppkategorierna uppradade. 
När ett stopp av en specifik art inträffar markerar operatören detta med ett 
streck enligt tidsskalan. Då felet är åtgärdat markeras tidpunkten för detta med 
ytterligare ett streck, de båda markeringarna sammanbinds sedan med en 
horisontell linje för att tydliggöra varaktigheten hos stoppet. För bestämning av 
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relevanta tidpunkter får operatören använda sig av ett eget armbandsur eller 
befintliga verkstadsklockor. Med hänsyn till detta har tidsskalan indelats i 
intervall om tio minuter vilket är den noggrannhet som enligt bedömning kan 
förväntas genom mätning efter aktuellt tillvägagångssätt.  
 
Längst ned i kolumnen av stoppkategorier finns även utrymme för registrering 
av tid då omarbete förekommer. Som tidigare nämnts är det ingreppstiden som 
ägnats åt att reparera en felaktigt bearbetad detalj som är intressant ur 
perspektivet kvalitetsutbyte, att kunna läsa ut just denna ingreppstid ur 
blanketten kräver dock viss specialbehandling. Hur denna procedur genomförs 
beskrivs i separat stycke. 
 
I blankettens högra marginal finns utrymme för operatören att ange 
kommentarer för att beskriva aktuellt stopphändelse i text, dessa fält har enbart 
skapats för att eventuellt kunna påvisa att specifika brister uppkommit 
upprepade gånger under tiden för mätningarnas pågående. Ytterligare fält för 
förtydligande av vad som pågår i maskinerna finns högst upp i blanketten, 
dessa avser ställtid. Då en omställning sker i maskinen ombeds operatören ange 
artikelnumret på den nya detaljen samt vilket tempo som ska köras. På detta 
sätt kan eventuella stopp kopplade till exempelvis verktygsfel och 
program/beredningsfel sammankopplas med en specifik bearbetningsoperation.  
 
Den information som hittills kunnat utläsas av blanketten är endast tillräcklig 
för beräkning av maskinernas tillgänglighet. För att kunna beräkna faktorn 
anläggningsutnyttjande behövs istället information gällande småstopp. 
Småstoppen registreras på formulärets baksida vars utformning framgår av 
Figur 8.2 nedan. 

 
Figur 8.2: På datainsamlingsformulärets baksida registreras förluster kopplat 
till anläggningsutnyttjande med hjälp av staketmodellen. 
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I syfte att ytterligare reducera arbetsbelastningen för operatörerna mäts de 
kategoriserade småstoppen med hjälp av den staketmodell som föreslås av 
Ljungberg (1998). För att mäta omfattningen av stoppet använder operatören 
befintliga klockor, alternativt sin perceptuella förmåga att uppskatta tiden, 
stoppet markeras slutligen med hjälp av ett streck inom aktuellt tidsintervall. I 
denna modell används tre fördefinierade tidsintervall: stopp kortare än 2 
minuter, stopp mellan 2-5 minuter samt stopp mellan 5-10 minuter. Vid 
empiriska studier i Carnaghi-maskinerna har den exakta omfattningen av 
småstoppen mätts med stoppur. Dessa studier visade att stopp som är kortare än 
två minuter är vanligast förekommande, följt av stopp som sträcker sig upp mot 
fem minuter. Med hänsyn till frekvensfördelningen har de kortare stoppen 
delats in i snävare intervall för ökad precision.  
 
Den totala tiden som ägnats åt ett stopp av mindre typ beräknas som summan 
av medelvärdena inom respektive intervall, det vill säga stopp kortare än 2 
minuter räknas som 1 minut, stopp mellan 2-5 minuter räknas som 3,5 minuter 
och så vidare. Slutligen finns även en kolumn där operatören uppmanas att 
ange stoppets längd med en konkret siffra, denna kolumn ämnar hantera stopp 
som uppgår till mer än 10 minuter. Längst ned på blanketten finns utrymme för 
operatören att ange orsaken till att något stopp eventuellt kan anses vara av 
avvikande karaktär, exempelvis att ett mätstopp tagit längre tid än vanligt till 
följd av att någon komplikation uppstått. Då noteringarna från den exakta 
stopptidsmätningen jämförts med aktuell beräkningsgång enligt staketmodellen 
syns en tendens att resultaten blir allt bättre i takt med att antalet observationer 
av ett specifikt stopp ökar. Vid exempelvis 19 observationer av mätstopp 
förelåg en skillnad på cirka 25 % mellan de olika metoderna, när sedan antalet 
observationer ökat till 57 stycken var motsvarande skillnad nere i väl under tio 
procentenheter.  
 
För att kunna bestämma den ingreppstid, eller nettooperativ tid, som ägnats åt 
omarbete behövs information från både formulärets framsida och baksida. Från 
blankettens framsida fås produktionstiden som gått åt till omarbete, problemet 
är att denna tid innehåller både ingreppstid samt tid som försvunnit i småstopp, 
exempelvis till mätstopp kopplat till omarbetet. För att kunna urskilja 
ingreppstiden görs ett antagande gällande att alla småstopp som inträffat under 
ett skift är lika fördelat över skiftets hela längd. Genom denna generalisering 
kan andelen småstoppstimmar per tillgänglig produktionstimme beräknas. Då 
omfattningen av den tid som registrerats som omarbete på formulärets framsida 
reduceras med den procentsats som fås från nyss nämnda beräkning erhålls en 
uppskattning av ingreppstiden för omarbetet. 

8.4. Modellkritik 
I syfte att mäta det enda exakta OEE-värde som karakteriserar 
utrustningseffektiviteten hos respektive Carnaghi-maskin måste absolut korrekt 
förlustdata insamlas från produktionsprocessen som den i vekligheten 
föreligger. Att lyckas identifiera alla moment och alla relevanta förluster 
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kopplade till tillverkning är i praktiken en omöjlighet, istället måste 
beräkningarna baseras på en modellerad verklighet. Vid skapandet av en 
modell uppstår avvikelser från verkligheten genom de fel och brister som 
modellen innehåller, några identifierade fel beskrivs i kommande stycken.  

8.4.1. Kritik mot modellerad faktor tillgänglighet 

Som framgår av Figur 4.8 kan tillgänglig produktionstid bestämmas genom att 
tillgänglighetsförlusterna subtraheras från den planerade produktionstiden. 
Eftersom stopptiden inte registreras på ett exakt sätt enligt framtagen mätmetod 
uppstår en skillnad mellan vad som är faktisk tillgänglig produktionstid och 
vad som efter mätning uppfattas som tillgänglig produktionstid. Skillnaden 
mellan dessa begrepp framgår schematiskt av Figur 8.3 nedan. 
 

 
Figur 8.3: Modellfelets inverkan vid beräkning av tillgänglighet. 
 
Modellfelet uppkommer i detta fall genom att stopptiden registreras enligt ett 
antal fördefinierade kategorier. Ett tänkbart scenario är att de tolv kategorier 
som specificerats inte mäter den totala mängden tillgänglighetsförluster, enligt 
Lekvall och Wahlbins (2001) terminologi kan således ett ramfel ha 
introducerats i modellen genom det specifika mätförfarandet. Vidare innehåller 
modellfelet de brister som eventuellt följer av datainsamlingen, till exempel 
avrundningsfel kopplat till blankettens tidsskala och att viss stopptid inte 
registrerats alls. Även om få möjligheter finns att gardera sig mot sådana 
företeelser måste detta resonemang i största möjliga mån beaktas vid framtida 
analys av insamlad data. 

8.4.2. Kritik mot modellerad faktor anläggningsutnyttjande 

Även vid beräkning av faktorn anläggningsutnyttjande existerar 
omständigheter som gör att den framtagna modellen inte överrensstämmer med 
verkligt anläggningsutnyttjande, skillnaderna framgår av Figur 8.4 nedan. 
 

 
Figur: 8.4: Modellfelets inverkan vid beräkning av anläggningsutnyttjande. 
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En första viktig observation är att modellfelet från tillgänglighetsfaktorn 
fortplantas i modellen eftersom uppfattad tillgänglig produktionstid utgör en 
bas för beräkning av anläggningsutnyttjandet. Vidare har som tidigare nämnts 
inverkan av hastighetssänkningar uteslutits ur modellen vilket medför att 
beräknat OEE aldrig kommer att överrensstämma med det värde som avses 
enligt teorin. Slutligen innehåller metoden för beräkning av 
anläggningsutnyttjandet ytterligare ett nyintroducerat modellfel eftersom 
småstoppen registreras i kategorier och med hjälp av staketmodellen, felet 
avser som diskuterats ovan även brister som uppstår vid datainsamling. 

8.4.2. Kritik mot modellerad faktor kvalitetsutbyte 

Eftersom OEE-talet innehåller en tredje faktor tillkommer ytterligare avvikelser 
mellan modellerad och faktisk verklighet. Gällande faktorn kvalitetsutbyte 
illustreras dessa skillnader i Figur 8.5 nedan. 
 

 
Figur 8.5: Modellfelets inverkan vid beräkning av kvalitetsutbyte. 
 
Återigen medföljer ett modellfel från tidigare beräkningar eftersom uppfattad 
nettooperativ tid är en input för bestämning av kvalitetsutbyte. Som tidigare 
nämnts tar inte denna modell hänsyn till att kassationer förekommer, istället 
bestäms kvalitetsförlusterna utifrån omarbete. Det modellfel som är aktuellt 
avser återigen de fel och brister som uppstår i samband med datainsamlingen 
vilket diskuterats ovan.  
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9. Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten från detta examensarbete. Som 
utgångspunkt för analys av tillämpad mätmetod presenteras inledningsvis 
OEE-värdet kopplat till respektive Carnaghi-maskin, därefter följer värdering 
av mätmetoden. Avslutningsvis författas ett avsnitt som mer ingående beskriver 
mätresultaten, detta utgör en exemplifiering av hur insamlad data kan 
användas för att bedöma de olika typer av produktionsförluster som 
identifierats. 

9.1. Resultatredovisning 
Som tidigare nämnts är det dataunderlag som utgör grund för analys ett resultat 
av en fyra veckor lång mätserie genomförd i respektive Carnaghi-maskin. 
Datainsamlingen är utförd per skift, i syfte att minimera den inverkan som 
enskilda större stopp och avrundningsfel har på beräkningarna betraktas dock 
all data veckovis. Resultatet av mätningarna framgår av Tabell 9.1 nedan. 
 
Tabell 9.1 Resultat från OEE-mätningarna. 
PG 1946 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Medel 
Tillgänglighet [%] 53,5 61,5 54,4 74,0 60,8 
Anläggnings-
utnyttjande [%] 93,2 90,6 95,9 91,2 92,7 
Kvalitetsutbyte [%] 99,6 98,3 100,0 99,5 99,4 
OEE [%] 49,6 54,7 52,2 67,1 55,9 
      
PG 1947 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Medel 
Tillgänglighet [%] 81,1 69,6 75,8 70,7 74,3 
Anläggnings-
utnyttjande [%] 87,7 88,9 88,8 90,7 89,0 
Kvalitetsutbyte 98,4 98,8 100,0 93,0 97,6 
OEE [%] 70,0 61,1 67,3 59,6 64,5 

 
Totalt omfattar dataunderlaget 564 planerade produktionstimmar i PG 1946 
och 576 timmar i PG 1947. Med utgångspunkt i insamlad data beräknas 
faktorerna tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte separat 
såsom föreskrivs av ekvation (8.1), (8.2) och (8.3) och ger genom 
multiplikation upphov till veckovisa OEE-värden. För att erhålla OEE för hela 
tidsperioden beräknas medelvärdet av samtliga fyra observationer, vilket sedan 
jämställs med den utrustningseffektivitet som är aktuell i dagsläget.   
 
Ett möjligt alternativ till ovanstående tillvägagångssätt är att beräkna 
genomsnittligt OEE-värde för hela perioden baserat på medelvärdet hos 
respektive faktor. Vid jämförelse av resultaten syns en liten skillnad till följd av 
att avrundningsfelen från tidigare steg påverkar beräkningarna olika. 
Skillnaden är i praktiken försumbar varför båda alternativen går att använda, i 
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syfte att direkt erhålla ett OEE-värde per vecka tillämpas dock ovan beskrivna 
beräkningsgång.      

9.2. Analys av mätmetoden 
Sedan mätserien avslutats har samtliga blanketter som operatörerna använt för 
notering av stopptid detaljstuderats. Vid första anblick kan dataunderlaget inte 
bedömas som annat än gediget då totalt 95 av 96 skift resulterat i en ifylld 
blankett, samtliga signerade av operatörerna såsom överenskommet. Det 
missade skiftet har helt strukits från undersökningen och har därför ingen 
påverkan på resultatet. Nedan följer en mer ingående analys av hur mätmetoden 
fungerat i praktiken samt i vilken utsträckning de intentioner som fanns vid 
utveckling av densamma har motsvaras. 

9.2.1. Mätning av tillgänglighet 

Under tiden som OEE-mätningarna pågått har totalt cirka 177 timmar 
rapporterats som otillgänglig tid i PG 1946, motsvarande siffra för PG 1947 är 
100 timmar. Då den antalsmässiga fördelningen hos respektive stopp 
sammanställs fås ett resultat per maskin som framgår av Figur 9.1. Stopp till 
följd av rast har behandlats genom schablon och betraktas därför inte som data 
som erhållits ur mätningarna, resonemang kring detta förs istället i samband 
med kommande förlustanalys.  
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Figur 9.1: Tillgänglighetsbristernas antalsmässiga fördelning. Totalt har 110 
stopp registrerats i PG 1946 och 133 stopp i PG 1947. 
 
Som framgår av tabellen finns tid noterad under samtliga förlustkategorier 
förutom arbetsbrist. Med kännedom om den vardagliga driftsituationen syns av 
spridningen hos noteringarna inga direkta tendenser till att innehållet i någon 
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kategori avviker överdrivet mycket från helheten. Detta ger en indikation på att 
operatörerna antecknat tillgänglighetsförluster under den kategori som bäst 
beskriver stopporsaken snarare än att slentrianmässiga rutiner för 
tidsregistrering har utvecklats. Vid jämförelse mellan de båda maskinerna 
framgår att antalet stopp av mer planerad karaktär, exempelvis möte och 
operatörsunderhåll, är snarlika till antalet. Detta styrker även att operatörerna 
oberoende av varandra noterat liknande händelser under samma förlustkategori.  
 
En viktig notering är att stopporsakernas förekommanden varierar mellan de 
båda maskinerna, detta gäller främst skillnaden i antalet noterade maskinfel och 
omställningar. Att situationen ser ut som den gör kan ha sin naturliga förklaring 
i att antalet maskinfel i PG 1946 automatiskt reducerar maskinens förmåga att 
producera motsvarande antal produkter som i PG 1947, dessutom beror antalet 
omställningar ytterligare på vilka specifika produkter som förlagts i en viss 
maskin. 
 
För att kunna avgöra hur enhetlig bedömningen av stoppens omfattning varit 
måste även den tidsmässiga fördelningen kopplat till respektive kategori 
analyseras, resultatet per maskin finns sammanställt Figur 9.2. 
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Figur 9.2: Tillgänglighetsbristernas tidsmässiga fördelning. Totalt summeras 
den registrerade förlusttiden till 177,2 timmar i PG 1946 och 100,0 timmar i 
PG 1947. 
 
Att göra generella uttalanden kopplat till varaktigheten hos stoppen är i de 
flesta fall svårt eftersom exempelvis maskinfel, verktygsfel etcetera är problem 
som endast kan förbindas med en viss maskin. Det bästa sättet att få en 



 76

uppfattning om huruvida förlusttiden behandlats olika beroende på vilken 
operatör som skött datainsamlingen är att studera posterna utbildning/möte och 
operatörsunderhåll, detta eftersom rutinerna för dessa företeelser är 
gemensamma för båda maskinerna. Med tanke på att antalet registrerade 
tillfällen kopplat till förlustkategorierna är snarlika i både PG 1946 och 1947 
skulle en perfekt situation innebära att även den tidsåtgång som antecknats 
under motsvarande poster är jämförbar. Som framgår av Figur 9.2 har ändå 
totalt sett något mer tid registrerats som utbildning/möte och 
operatörsunderhåll i PG 1947 än motsvarande i PG 1946. Sett ur detta 
perspektiv kan det inte uteslutas att viss del av variationen kan förklaras av att 
tidsregistreringen är genomförd av olika personer. Att detta skulle kunna vara 
fallet är inte heller helt otänkbart eftersom den metod som används för 
datainsamling inte bygger på exakt mätning, eventuella fel gällande indata ska 
således lastas modellen snarare än operatörerna. Totalt sett är de tidsmässiga 
skillnaderna dock så pass små att konkreta försiktighetsåtgärder med hänsyn till 
brister i den specifika datainsamlingen inte kommer att vidtas vid senare analys 
av tillgänglighetsvärdet i respektive maskin. Det bör ytterligare påpekas att 
dataunderlaget är något större i PG 1947 till följd av att ett skift missats att 
registreras i PG 1946, detta kan också förklara delar av ovanstående 
fluktuation. 
 
Den tidsskala som använts för bestämning av stoppens varaktighet ger i det 
mest ogynnsamma fallet upphov till en felmarginal om tio minuter per stopp. 
De genomsnittliga stopptider som registrerats i de båda maskinerna uppgår 
dock till 1,6 timmar i PG 1946 och 0,8 timmar i PG 1947 vilket innebär att en 
sådan felmarginal måste anses som relativt liten i sammanhanget. Operatörerna 
anger att de haft stor nytta av tidsskalan eftersom de direkt kunnat markera 
tidpunkten för stoppets inträffande, därefter fokuserat på problemlösning och 
slutligen kvitterat stoppet med en ny markering. Om tidsmätningen involverat 
exempelvis stoppur finns stor risk för att många stillestånd aldrig registrerats, 
detta till följd av att sådan mätning stjäl mycket uppmärksamhet från det 
vardagliga arbetet.   
 
Precis som förväntat uppnås en stor fördel genom förlustregistrering i 
kategorier, inte minst underlättar detta analysen av vilka orsaker som främst 
bidrar till maskinstillestånd. Diskussioner med Carnaghi-maskinernas 
operatörer har i efterhand inte givit några indikationer på att antalet tillämpade 
kategorier är för många för att hantera vid manuell mätning. Då operatörerna 
varit begränsade till att endast använda fördefinierade stoppkategorier har 
blankettens anmärkningsfält kommit till stor nytta. Genom att operatörerna i 
fritext ofta specificerat händelser som skapat osäkerhet vid tidsregistrering har 
eventuella misstag kunnat korrigeras i samband med datasammanställning.    
 
Totalt sett bedöms det dataunderlag som skapats med anknytning till 
tillgänglighetsförluster både vara så pass väldifferentierat och innehålla 
tillräckligt med information för att goda tillgänglighetsanalyser enkelt ska 
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kunna åstadkommas utgående från OEE-beräkningen. På denna punkt har 
mätmetoden väl motsvarat, om inte rent av överträffat, de förhoppningar som 
fanns vid metodutveckling. Den enda del av blanketten som inte fyllt sin 
funktion som planerat är antecknandet av artikelnummer vid 
produktomställning. Då de insamlade dataformulären studerats syns endast 
sporadisk ifyllnad av artikelnummer även på blanketter där ställtid registrerats 
flera gånger. Detta innebär att grundtanken att koppla förluster till följd av 
exempelvis verktygsfel och program-/beredningsfel till en viss produkt inte 
kunnat realiseras. Om den bristande ifyllnaden av artikelnummer beror på dålig 
bakgrundsinformation eller missförstånd i kommunikationen med operatörerna 
är svårt att säga med säkerhet. Även om upplysning gällande ställtidens 
tillhörighet hade varit bra med hänsyn till uppföljningsarbetet saknar denna 
information i praktiken betydelse för vidare förlustanalys.   

9.2.2. Mätning av anläggningsutnyttjande 

Då data gällande småstopp summeras har totalt cirka 26 timmar registrerats 
som förlust i PG 1946, i PG 1947 är siffran 47 timmar. Den antalsmässiga 
fördelningen mellan de olika småstoppen i respektive maskin framgår av Figur 
9.3 nedan.  
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Figur 9.3: Anläggningsutnyttjandebristernas antalsmässiga fördelning. Den 
totala mängden registreringar uppgår till 902 stycken i PG 1946, motsvarande 
siffra i PG 1947 är 1823 stycken. 
 
Som framgår av figurtexten ovan har nästan dubbelt så många småstopp 
antecknats i PG 1947, detta behöver dock inte betyda att det föreligger någon 
egentlig skillnad i noggrannheten kopplat till datainsamlingen. Eftersom 
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tillgängligheten varit väsentligt lägre i PG 1946 har mindre produktion kunnat 
bedrivas i maskinen, färre antal produktionstimmar innebär per automatik 
också en ringare förekomst av småstopp. Dessutom är både antalet och typen 
av förekommande småstopp direkt beroende av vilka specifika detaljer som 
bearbetats i maskinen. Trots skillnaden i antalet registreringar konstateras att 
mätstopp och byte/kontroll av bearbetningsverktyg är de klart dominerande 
stopporsakerna i båda maskinerna, dessa typer av produktionsavbrott kan alltså 
sägas vara utmärkande för tillverkningen i Carnaghi-maskinerna. 
 
Då småstoppens tidsmässiga fördelning sammanställs erhålls resultat som 
framgår av Figur 9.4. 
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Figur 9.4: Anläggningsutnyttjandebristernas tidsmässiga fördelning. Den totala 
förlusttiden har beräknats till 25,9 timmar i PG 1946 och 47,3 timmar i PG 
1947. 
 
Om innehållet i Figur 9.3 och 9.4 analyseras parallellt framgår att det inte 
nödvändigtvis existerar något linjärt samband mellan antalet 
förlustregistreringar av en viss typ och tidsåtgången för detsamma. Ett tydligt 
exempel på detta ges av kategorin byte/kontroll av skärplatta där den totala 
stopptiden är jämförbar mellan de båda maskinerna trots att antalet noteringar 
nästan är dubbelt så många i PG 1947. Detta kan ha sin naturliga förklaring i att 
antalet skärplattor som ska bytas varierar kraftigt beroende på vilket verktyg 
som avses. Resultatet ska alltså tolkas som att det är arbetsinnehållet i ett 
mindre stopp som avgör tidsåtgången, inte stoppets typ. Således kan ingen 
konkret värdering göras gällande hur enhetligt stopptiden bedömts av 
operatörerna, inte heller hur registrerad tid förhåller sig faktisk stopptid. 
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Blanketten som använts för datainsamling har fungerat mycket bra med tanke 
på att totalt över 2700 mindre stopp faktiskt registrerats. Enligt Carnaghi-
maskinernas operatörer har metoden varit mycket enkel att använda eftersom 
den uppskattade förlusttiden endast behövts markeras med ett streck i lämplig 
kolumn. Från figurerna ovan beräknas den genomsnittliga tidsåtgången för de 
mindre stoppen till cirka 1,7 minuter i PG 1946 och 1,6 minuter i PG 1947. När 
stoppens tidsmässiga omfattning är så kort är det givetvis önskvärt att få exakta 
noteringar, detta eftersom även små avvikelser får stor betydelse i 
sammanhanget. Med detta menas att konsekvensen av att registrera stoppet i fel 
kolumn kraftigt påverkar resultatet även om den tidsmässiga skillnaden mellan 
registrerad och verklig stopptid är liten. Genom att exempelvis utföra riktiga 
tidsstudier, då enligt principer som föreslås av Olhager (2000), kunde 
problemet troligen undvikas trots manuell mätning. Med tanke på antalet 
småstopp som förekommit under mätserien hade det dock varit orimligt att 
begära mätning av tid med stoppur. Detta betyder att beslutet att tillämpa 
staketmodellen ändå varit korrekt ur praktisk synpunkt. Med hänsyn till den 
osäkerhet som dataunderlaget ändå måste förutsättas innehålla bör eventuella 
uttalanden kopplat till anläggningsutnyttjande göras med stor försiktighet.   

9.2.3. Mätning av kvalitetsutbyte 

Baserat på insamlad data kan omfattningen av omarbete räknas fram såsom 
beskrivs i kapitel 8.3.2. Resultat framgår av Tabell 9.2 nedan. 
 
Tabell 9.2: Omfattning av omarbete i PG 1946 och PG 1947.     
Omarbete PG 1946 PG 1947 
Antal 5 13 
Tid [h] 1,9 8,9 

 
Utläst ur tabellen kan de flesta kvalitetsbristerna kopplas till PG 1947. Då 
omarbetets art och omfattning är starkt beroende av vilka fel som uppstått och i 
vilken maskin justeringarna planerats in går det dock inte hävda att just den 
maskinen är sämre ur kvalitetssynpunkt än PG 1946. 
   
De omarbeten som registrerats avser både mer omfattande åtgärder och mindre 
justeringar. Detta medför att tidsåtgången kopplat till enskilda kvalitetsbrister 
varierar kraftigt, i detta fall från cirka 10 minuter upp till 350 minuter. 
Eftersom en del av beräkningarna baseras på data från den felkänsliga 
staketmodellen är det således förlusttiden kopplat till de mindre justeringarna 
som är mest osäker. Med tanke på att kvalitetsförlusterna utgör så pass liten del 
av samtliga förluster bör inverkan av eventuella fel i indata ses som ganska 
obetydliga i sammanhanget.  
 
Under den tid som mätningarna pågått har inga kassationer inträffat vilket gör 
det omöjligt att i efterhand värdera hur detta skulle påverka 
utrustningseffektiviteten. Genom att betrakta ersättningstillverkning som 
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omarbete kommer dock även kassationer att reducera maskinens OEE, den 
stora skillnaden är då att förlusten är mätbar i realtid.  

9.3. Förlustanalyser 
Det OEE-värde som räknats fram för respektive maskin fyller funktionen som 
indikator gällande hur effektivt maskinen i dagsläget presterar relativt vad som 
är teoretiskt möjligt. Förbättringsarbete som medför bestående 
prestationshöjningar ska alltså resultera i att OEE-värdet för maskinen ökar ur 
ett långsiktigt perspektiv, detta förutsatt att mätningarna alltid sker på samma 
sätt. En tillbakablick i Tabell 9.1 ger SIT AB god vägledning beträffande vilket 
område som ska förbättras i syfte att höja Carnaghi-maskinernas nuvarande 
prestationsnivå. Den största förbättringspotentialen ligger i maskinernas 
tillgänglighet, nuvarande tillgänglighetssiffror motsvarar cirka 61 % respektive 
74 % i PG 1946 och PG 1947 vilket innebär att en ansenlig del av den 
planerade produktionstiden inte används i tillverkningssyfte. Maskinernas 
anläggningsutnyttjande uppgår i båda fallen till cirka 90 % vilket betyder att 
det även finns viss, om än betydligt mindre, förbättringspotential i hur den 
faktiska produktionstiden används. Kvalitetsutbytet är slutligen nära nog 
hundraprocentigt vilket innebär att maskinerna väl i bearbetningsfas nästan 
alltid står för värdeskapande produktion, utgående från mätresultatet ligger däri 
inga större möjligheter till förbättring. Denna inledande analys lämnar dock en 
mycket viktig fråga obesvarad: Vad konkret ska förbättras i syfte att höja 
utrustningseffektiviteten? För att kunna besvara frågeställningen måste alla 
registrerade förluster detaljstuderas, det räcker således inte att betrakta förluster 
kopplade till tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte på en 
aggregerad nivå. Eftersom maskinernas problem är individuella krävs även att 
varje maskins specifika situation analyseras separat. 

9.3.1. Tillgänglighetsförluster  

En första överskådlig förlustbild kan åstadkommas genom att studera de 
registrerade tillgänglighetsförlusternas fördelning i ett cirkeldiagram. Resultatet 
per maskin framgår av Figur 9.5 och 9.6 nedan. 
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Tillgänglighetsbrister i PG 1946
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(2,2 %)

Personalbrist 2

1,6 % 

(0,6 %)

Personalbrist 1

12,3 % 

(4,8 %)
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19,5 %

(7,6 %)

Konstruktionsfel

0,2 %

(0,1 %)

Omgivning

2,5 %

(1,0 %)

Verktygsfel

1,4 %

(0,6 %)

Ställtid

3,0 %

(1,2 %)

 
Figur 9.5: Procentuell fördelning av totalt 220,2 tillgänglighetsförlusttimmar i 
PG 1946. Siffran inom parentes anger den procentuella andelen relativt den 
planerade produktionstiden 564 timmar.    
 

Tillgänglighetsbrister i PG 1947
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Figur 9.6: Procentuell fördelning av totalt 148,0 tillgänglighetsförlusttimmar i 
PG 1947. Siffran inom parentes anger den procentuella andelen relativt den 
planerade produktionstiden 576 timmar. 
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Figurerna visar hur mycket tid det finns att tjäna inom respektive stoppkategori, 
som framgår är förlustbilden i de båda maskinerna tämligen olika. Med hänsyn 
till tidigare värdering av den metod som använts för mätning bör såväl den 
procentuella fördelningen som faktisk stopptid stämma ganska väl överrens 
med den situation som föreligger i verkligheten. Det bör poängteras att 
maskinfelen i PG 1946 varit ovanligt många under mätserien jämfört med 
historiska data, således kan förlustfördelningen i PG 1947 anses vara mer 
representativ ur ett långsiktigt perspektiv. 
  
Den tid som tillskrivits raster är satt efter ett schablonvärde om 60 minuter per 
arbetsskift, antagandet är baserat på ett internt avtal för pauser. Om rasterna 
inte beaktats vid beräkning av tillgänglighet hade denna undersökning 
resulterat i att faktorn fått ett betydligt högre värde än vad som egentligen 
föreligger. Det bör poängteras att raster givetvis är en bidragande orsak till 
reduktion av den tillgängliga produktionstiden. Hur eventuella förändringar av 
den interna policyn påverkar exempelvis arbetsmoral är dock vanskligt att 
värdera, således ska inte heller raster analyseras med utgångspunkt i 
förbättringspotential inom ramen för detta examensarbete. 
 
Ett annat sätt att värdera tillgänglighetsförlusterna är enligt Nord och Johansson 
(1997) att tillämpa FMEA analys. En riskanalys som åtminstone liknar FMEA 
skulle kunna åstadkommas med utgångspunkt från informationen i Figur 9.1 
och 9.2 som tidigare presenterats. Observera först att all tid med anknytning till 
rast inte ingår i följande resonemang. Genom att dividera antalet registrerade 
tillgänglighetsbrister av en viss typ med det antal som totalt noterats i maskinen 
fås ett procenttal som kan sägas beskriva sannolikheten att en specifik brist 
inträffar. För att undvika hantering av tal med många decimaler multipliceras 
procenttalet med en faktor 100. På samma sätt kan konsekvensen av att en viss 
typ av förlust inträffar värderas genom att väga antecknad förlusttid av specifik 
sort mot den totala omfattningen av tillgänglighetsförluster som registrerats i 
maskinen, även detta ger upphov till ett procenttal som multipliceras med en 
faktor 100. Genom multiplikation av sannolikhetstalet och konsekvenstalet fås 
ett totalt risktal som ligger i intervallet 0-10 000, förbättringsarbete kan sedan 
med fördel fokuseras på den stopporsak som erhållit det största risktalet. 
Resultatet av analys per maskin framgår av Tabell 9.3 och 9.4 nedan.  
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Tabell 9.3: Riskanalys som ger prioritering av tillgänglighetsförluster i PG 
1946. 
Riskanalys av tillgänglighetsförluster i PG 1946       

Orsak 
Risk för 
inträffande Konsekvens Total riskfaktor Prioritering 

Personalbrist 1 5,5 15,2 83,1 3 
Personalbrist 2 6,4 2,0 12,6 7 
Arbetsbrist 0,0 0,0 0,0 11 
Utbildning, möte 
m.m. 26,4 7,1 186,0 2 
Operatörsunderhåll 3,6 6,6 24,0 6 
Väntan reparatör 6,4 8,6 54,9 5 

Maskinfel 26,4 51,6 1361,3 1 
Verktygsfel 4,5 1,8 8,2 8 
Program-
/beredningsfel 0,0 0,0 0,0 11 

Konstruktionsfel 0,9 0,3 0,3 10 
Omgivning 1,8 3,1 5,6 9 

Ställtid 18,2 3,7 66,7 4 
            
Tabell 9.4: Riskanalys som ger prioritering av tillgänglighetsförluster i PG 
1947. 
Riskanalys av tillgänglighetsförluster i PG 1947       

Orsak 
Risk för 
inträffande Konsekvens Total riskfaktor Prioritering 

Personalbrist 1 2,3 7,5 16,9 7 

Personalbrist 2 8,3 13,5 111,7 3 
Arbetsbrist 0,0 0,0 0,0 11 
Utbildning, möte 
m.m. 20,3 15,3 310,6 2 
Operatörsunderhåll 3,8 13,7 51,5 6 

Väntan reparatör 1,5 2,0 3,0 8 

Maskinfel 6,0 9,7 58,3 5 
Verktygsfel 9,8 7,8 76,2 4 
Program-
/beredningsfel 2,3 1,3 2,9 9 
Konstruktionsfel 1,5 1,0 1,5 10 

Omgivning 0,0 0,0 0,0 11 

Ställtid 44,4 28,2 1251,0 1 
 
Enligt terminologi från Ljungberg (2000) kan FMEA analysen sägas lyfta fram 
de förluster som har den sämsta kombinationen av karakteristika från både 
kroniska och sporadiska störningar, det vill säga hög återkommandefrekvens 
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som hos kroniska störningar och stor tidsåtgång för åtgärd kännetecknande för 
sporadiska störningar. Det allvarligaste problemet i respektive maskin, 
maskinfel i PG 1946 och ställtid i PG 1947, kan sägas vara 
tillverkningsrelaterade. Att åtgärda dessa stopporsaker kräver troligtvis teknisk 
problemlösning. Kommande prioritering bör vara att bättre hantera företeelser i 
form av utbildning och möte samt personalbrist, dessa brister har en tydligare 
koppling till administrativ problemlösning. FMEA är endast ett exempel hur 
förbättringsåtgärder kan prioriteras, andra tänkbara metoder kan gälla att först 
angripa fel som är lätta att åtgärda, fel som kostar mest tid eller som är störande 
för arbetsmiljön.   

9.3.2. Anläggningsutnyttjandeförluster 

Cirkeldiagram gällande brister i anläggningsutnyttjande illustreras i Figur 9.7 
och 9.8 nedan.   

Anläggningsutnyttjandebrister i PG 1946
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verktygshållare/ 

kylplugg

2,5 %

(0,1 %)

Rengöring

3,4 %

(0,2 %)

Byte/kontroll av 

bearbetnings 

verktyg

69,3 %

(3,2 %)

  
Figur 9.7: Procentuell fördelning av totalt 25,9 registrerade förlusttimmar 
kopplade till anläggningsutnyttjande i PG 1946. Siffran inom parentes anger 
den procentuella förlustandelen relativt den planerade produktionstiden 564 
timmar. 
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Anläggningsutnyttjandebrister i PG 1947
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Figur 9.8: Procentuell fördelning av totalt 47,3 registrerade förlusttimmar 
kopplade till anläggningsutnyttjande i PG 1947. Siffran inom parentes anger 
den procentuella förlustandelen relativt den planerade produktionstiden 576 
timmar. 
 
För förluster kopplade till anläggningsutnyttjande uppvisar de båda Carnaghi-
maskinerna en mer enhetlig störningsbild än vad som gäller för tillgänglighet. 
Sett till antalet förekomster är anläggningsutnyttjandebristerna även generellt 
mer kroniskt förekommande än motsvarande tillgänglighetsbrister. Jämförelsen 
mot planerad produktionstid indikerar att det finns relativt liten tid att tjäna på 
förbättring, alltså tvärtemot de utsagor som formulerats av Jonsson och 
Lesshammar (1999). Med hänsyn till den tidigare modellvärderingen bör 
exakta tidsbestämmelser kopplat till mindre stopp inte ses som en absolut 
avspegling av faktisk verklighet, stopptiden kan således vara betydligt 
annorlunda från de 25,9 respektive 47,3 timmar som registrerats. Den 
tillämpade modellen ger dock ingen anledning att ifrågasätta bristernas 
inbördes fördelning. Motsvarande riskanalys som ovan kan således användas 
för åtgärdsprioritering. Resultaten framgår av Tabell 9.5 och 9.6 nedan. 
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Tabell 9.5: Riskanalys som ger prioritering av anläggningsutnyttjandeförluster 
i PG 1946. 

Riskanalys av anläggningsutnyttjandebrister i PG 1946       

Orsak 
Risk för 
inträffande Konsekvens 

Total 
riskfaktor Prioritering 

Mätstopp 14,3 14,3 204,3 2 
Byte/kontroll av  
bearbetningsverktyg 76,4 69,5 5308,7 1 
Sök verktyg 2,3 8,1 18,9 3 
Manuellt byte av 
verktygshållare/kylplugg 2,4 1,9 4,7 5 
Sök mätverktyg 1,2 2,7 3,3 6 
Rengöring 3,3 3,5 11,6 4 

 
Tabell 9.6: Riskanalys som ger prioritering av anläggningsutnyttjandeförluster 
i PG 1947. 

Riskanalys av anläggningsutnyttjandebrister i PG 1947       

Orsak 
Risk för 
inträffande Konsekvens 

Total 
riskfaktor Prioritering 

Mätstopp 27,1 25,8 698,9 2 
Byte/kontroll av  
bearbetningsverktyg 56,6 48,0 2716,8 1 
Sök verktyg 1,9 5,7 10,6 6 
Manuellt byte av 
verktygshållare/kylplugg 4,2 4,2 17,9 4 
Sök mätverktyg 1,9 6,8 13,0 5 
Rengöring 8,3 9,5 78,8 3 

 
FMEA analysen indikerar att byte/kontroll av bearbetningsverktyg och 
mätstopp bör vara de stopporsaker som först ska ses över. Vad gäller vidare 
prioritering erhålls mer motsägelsefulla resultat, enligt analys av PG 1946 ska 
letande efter verktyg undersökas medan denna post har lägst prioritering i PG 
1947. Detta medför en misstanke att det kan finnas ett samband mellan saknade 
verktyg och specifika detaljer som tillverkats. 

9.3.3. Kvalitetsförluster 

Eftersom kvalitetsförlusterna endast består av omarbete finns inget behov av att 
göra samma typ av utredning som finns beskriven i tidigare stycken. 
Mätresultaten visar att kvalitetsförlusterna i dagsläget bör behandlas med låg 
prioritet eftersom det finns relativt lite tid att tjäna inom området. Om 
dataunderlaget studeras noggrant syns att mindre justeringar förekommer i 
större utsträckning än mer omfattande reparationsarbeten. Vad gäller 
tidsåtgången är denna ganska jämnt fördelad mellan de båda typerna av 
omarbete. Detta innebär att även mindre justeringar bör ses som en förlust 
jämställd med större reparationer.  
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Även om denna mätning inte antyder att kvalitetsförlusterna är ett stort 
problem i Carnaghi-maskinerna bör ändå sådan typ av uppföljning genomföras 
kontinuerligt. Plötsligt ökade kvalitetsförluster kan vara den första indikationen 
på att maskinens precision försämrats, exempelvis till följd av förslitning. Om 
inte detta uppmärksammas tidigt kommer sannolikt förfarandet att på sikt leda 
till haveri, följaktligen finns en överhängande risk för ökade 
tillgänglighetsförluster. 
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10. Diskussion 
I detta kapitel återges författarnas egna tankar och erfarenheter kring 
genomförd studie. Inledande resonemang behandlar hur framtagen mätmetod 
ger ökad tillämpbarhet hos OEE inom en funktionell verkstadsmiljö. Vidare 
motiveras vilka fördelar som mätning av OEE specifikt kan inbringa på SIT 
AB. Slutligen beskrivs hur SIT AB bör gå tillväga för att kunna hantera 
mätningar i större skala, dessutom diskuteras några viktiga saker som 
företaget bör tänka på vid eventuell applicering av framtagen mätmetod. 

10.1. OEE anpassat till en funktionell verkstad 
I kapitel 6 gjordes bedömningen att mätning av OEE är ett koncept som är 
framtaget med inriktning mot processindustrier. I en sådan miljö har OEE-
värdet hos maskinen en central betydelse eftersom varje förbättrad 
procentenhet innebär producerandet av fler produkter. Således finns i detta fall 
en direkt koppling mellan ökat OEE-värde och potentiellt ökad vinst. Vid 
processbaserad tillverkning ökar även chansen att tillgå relevant information 
dramatiskt, anledningar till detta kan vara: 
 

• Maskinerna är specialanpassade för en viss typ av tillverkning och 
innehåller ofta därför många övervakningssystem som detaljerat kan 
beskriva processens status. 

• Produkterna är relativt få till antalet varför exempelvis cykeltider 
lättare kan bestämmas med hög grad av noggrannhet. 

• Processen är repetitiv och artiklar produceras i stora volymer, detta 
innebär att produktionsförhållandena sannolikt är näst intill konstanta. 

 
I en funktionell verkstadsmiljö är tillverkningsförfarandet betydligt mer 
komplext, hundratals olika artiklar produceras i en volym som ofta motsvarar 
en- eller fåstyckstillverkning. Tillvekningen karakteriseras av att en maskin 
utför en specificerad operation innan detaljen går vidare till en annan fristående 
station för ytterligare bearbetning. Maskinerna är oftast generella och kan 
utföra flera olika operationer, arbetsinnehållet kan variera från gång till gång 
beroende på exempelvis tillfällig beläggning. De komplicerade flödena medför 
att en i princip oändligt stor databank måste skapas för att lagra all nödvändig 
information för beräkning av OEE enligt ursprunglig definition. En annan 
viktig poängtering är att sambandet mellan ökat OEE-värde i en maskin och 
företagets förmåga att producera fler produkter är otydligt i motsvarande miljö. 
Sådan effekt kan givetvis uppnås om förbättringen sker i fabrikens flaskhals, 
problemet är att denna ofta flyttas om exempelvis produktmix eller 
produktionsberedning förändras.  
 
Den metod som inom detta examensarbete utvecklats för mätning av OEE är 
inte avsedd för att mäta talet i dess teoretiskt fullständiga bemärkelse, däremot 
ska förlustberäkningar kunna utföras baserat på den driftinformation som finns 
åtkomlig. Metoden har helt sin utgångspunkt i tid, vilket är en storhet som är 
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mätbar i all typ av maskinutrustning. Som framgår av resultaten som uppnåtts 
på SIT AB kan två maskiner uppvisa relativt olika förlustbilder, detta trots att 
maskinerna är nästan identiska. Ett naturligt antagande är till följd av detta att 
förlustkategorier bör anpassas efter objektet då flera helt olika maskiner ska 
studeras i den funktionella miljön. Förfarandet gällande datainsamlingen är 
anpassat för att bedrivas på helt manuell basis, modellen kan därför snabbt 
introduceras utan lång uppstartsperiod eller att dyra investeringar krävs. På 
detta sätt kan företaget enkelt prova metoden för att sedan eventuellt gå vidare 
till mer avancerad och precis mätning. I fallet på SIT AB kunde inte 
hastighetssänkningar och kassationsförluster värderas i nuläget. Om kvalitativ 
information kring detta kan frambringas kan förlusterna adderas till modellen, i 
annat fall går det att utesluta sådana faktorer och genomföra förlustberäkningar 
ändå. Precis som formuleras av Bamber et al. (2003) ligger inte nyckeln i att 
mäta det perfekta OEE-talet, snarare i att ständigt mäta och beräkna faktorerna 
tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte på ett sätt som 
underlättar och motiverar förbättringsarbete. 

10.2. Nyttan med OEE-mätning på SIT AB 
OEE är ett mätetal som sammanställer väsentliga produktionsförluster på en 
nivå som motsvarar enskilda maskiner. Beräkningsgången gällande talets 
ingående delar beskriver både typen och omfattningen av förlusterna medan 
OEE-värdet påvisar nuvarande status kopplat till prestation, en trendanalys kan 
visa värdets utveckling över tiden. Eftersom hela konceptet ger en tydlig 
fingervisning om vart förbättringspotentialen finns är det med utgångspunkt i 
förbättringsarbete som OEE bör användas, detta är en uppfattning som delas 
med exempelvis Jonsson och Lesshammar (1999), Dal et al. (2000) och 
Bamber et al. (2003). För SIT AB skulle sådant arbete kunna medföra att 
maskinkapaciteten successivt utnyttjas på ett bättre sätt. Genom 
förbättringsarbete i direkt anslutning till maskinen bör i första hand 
sannolikheten att resursen ska vara operativ vid behov öka, således reduceras 
risken för lokal försening. Likväl kan stopptidsreduktion innebära att ytterligare 
tid kan avsättas till förebyggande underhåll och mer omfattande 
förbättringsarbete. Om tillräckligt goda resultat uppnås genom hela 
tillverkningskedjan förbättras chanserna att hantera eventuella volymökningar 
med samma resurser som används idag.  
 
Precis som framgår av den teoretiska referensramen är OEE ett dåligt mått ur 
perspektivet att värdera ett företags produktion. För att detta ska vara möjligt 
måste varje specifik del mätas på ett identiskt och odiskutabelt sätt. Det finns 
tyvärr ingen standardiserad metod utvecklad för att mäta OEE, troligtvis 
kommer inte heller någon sådan att åstadkommas oavsett vidare forskning och 
utredning på hög nivå. En bidragande orsak till detta är att varje 
produktionssystem är så unikt att det svårligen kan generaliseras. Att sätta upp 
målsättningar för vilket OEE-värde som är önskvärt i en viss maskin kan 
givetvis vara bra för att driva förbättringsarbetet framåt. Med hänsyn till de 
olika produktionsutrustningar som finns i maskinparken på SIT AB ska dock 
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aldrig individuella OEE-resultat användas för intern jämförelse på företaget, än 
mindre som benchmark mot exempelvis samarbetspartners eller konkurrenter.  

10.3. Storskalig implementering av OEE på SIT AB  
Den metod som utvecklats för mätning av OEE på SIT AB är i huvudsak 
framtagen med utgångspunkt i tillverkningen i Carnaghi-maskinerna. 
Huvuddragen i metoden skulle med fördel kunna användas även vid mer 
storskalig implementering, dock kan några mindre anpassningar krävas. 
 
Att dela in förlusterna i kategorier såsom gjorts i metoden förespås vara ett 
lämpligt tillvägagångssätt oavsett vilken maskin som studeras. Att använda 
samma kategorier som i den genomförda undersökningen är inte ett krav och 
kan även vara direkt ogynnsamt. Det finns inga belägg för att förlusterna i 
Carnaghi-maskinerna är desamma som uppstår vid exempelvis 
laserbearbetning eller dragbrotschning. Givetvis måste förlusterna kopplas till 
någon av OEE-värdets tre faktorer men specifika förlustkategorier bör anpassas 
på maskinnivå.  
 
Den bästa datakvaliteten fås troligtvis om automatisk utrustning används för 
tidsmätning, nackdelen är att det kan ta lång tid att få mätningarna att fungera 
samtidigt som investeringskostnaderna ökar. Ett alternativ är manuell mätning 
vilket bäst bedrivs genom maskinernas operatörer, detta eftersom de har god 
kännedom om tillverkningsprocessen. För registrering av tillgänglighets- och 
kvalitetsförluster kan blanketten med förtryckt tidsskala vara ett lämpligt 
verktyg. Om stoppen generellt är betydligt kortare än i fallet med Carnaghi-
maskinerna finns en risk för att metodens noggrannhet blir otillräcklig. 
Mätning av mindre stopp bör i första hand ske automatiskt, under perioder av 
testmätning eller i det fall att ekonomin sätter begränsningar kan ändå 
staketmodellen användas för detta ändamål. Det bör dock poängteras att denna 
metod är osäker med hänsyn till god datakvalitet. Om operatören kan 
frikopplas från uppgiften att bedöma varaktigheten hos de korta och frekventa 
stoppen kan detta minska felkällorna samtidigt som arbetsbelastningen för 
datainsamlaren reduceras.      
  
Om datainsamlingen kan utvecklas till att ske automatiskt bör OEE-
mätningarna utföras på kontinuerlig basis. Vid manuell mätning enligt 
modellens tillvägagångssätt kan det vara mer fördelaktigt att mäta i exempelvis 
fyraveckorsperioder några gånger per år, på detta sätt undviks att mätningarna 
upplevs som tråkiga och att förlustregistreringen därför blir slentrianmässig. 
Om valet blir periodisk mätning måste SIT AB tänka på att slumphändelser och 
vilka specifika produkter som tillverkats under mätserien kan ha stark inverkan 
på resultatet. Detta måste absolut beaktas vid såväl förlustanalys som 
slutsatsdragning baserat på mätningarna. 
 
Om OEE i framtiden ska mätas på SIT AB är det mycket viktigt att det finns ett 
forum där resultaten kan behandlas. Det bästa resultatet erhålls sannolikt om 
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dataunderlaget hanteras i förbättringsgrupper. En förbättringsgrupp bör ansvara 
för och driva förbättringsarbetet, därav är denna grupp även ägare av 
mätningarna. En viktig egenskap hos förbättringsgruppen är att denna är 
tvärfunktionellt sammansatt och innehåller exempelvis operatörer, 
maskinreparatörer och personal i ledande ställning. På detta sätt kan olika 
kompetensområden samverka i syfte att lösa problem och finna 
förbättringsåtgärder på ett effektivare sätt. Precis som Ljungberg (2000) 
förespråkar kan det vara fördelaktigt att anlita erfarna experter för 
problemlösning, initialt kan även detta gälla för att leda förbättringsgruppen. På 
sikt bör ändå målsättningen vara att förbättringsgruppen ska drivas av dess 
medlemmar.  
 
Eftersom OEE-mätning i slutänden handlar om förbättringsarbete är det viktigt 
att åtgärder vidtas i syfte att bättra på nuvarande situation. Målsättningen är 
givetvis att minimera all form av slöseritid men detta måste göras ur ett 
helhetsperspektiv. Aspekter som arbetsmiljö, trivsel och säkerhet får absolut 
inte bortprioriteras i företagets jakt på att öka effektiviteten i dess produktion. 
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11. Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel formuleras slutsatser som dragits baserat på det genomförda 
arbetet. Avslutningsvis följer även de rekommendationer som lämnas till SIT 
AB gällande eventuell framtida OEE-mätning på företaget. 

11.1. Slutsatser 
Metoden som utvecklats för mätning av OEE ger SIT AB ett konkret verktyg 
för att tydliggöra och värdera maskinrelaterade produktionsförluster. Genom 
testmätning har metoden visat sig ge upphov till ett omfattande dataunderlag 
som enkelt kan analyseras i syfte att finna förbättringspotential. Mätmetoden 
har sin styrka i dess enkelhet och kräver ingen avancerad mätutrustning för att 
kunna tillämpas, på så sätt kan denna introduceras snabbt och utan att stora 
investeringar måste göras. En ytterligare fördel är att metoden är framtagen 
med verksamheten på SIT AB som utgångspunkt, förutsättningarna att finna 
relevant indata bedöms därför vara mycket god i flertalet av företagets resurser. 
En avigsida med att tillämpa metoden är att tidsmätningen inte sker exakt, detta 
inverkar således negativt på kvaliteten i dataunderlaget. En annan aspekt är att 
OEE inte mäts i samma fullständiga mening som beskrivs i litteraturen, detta 
omöjliggör således benchmark mot andra företag. Sedan mätningarna anpassats 
efter ett specifikt företag upphör även möjligheten att värdera dess produktion 
med utgångspunkt i framtaget OEE-värde. 
 
OEE är ett koncept som SIT AB bör använda i syfte att motivera och 
genomföra förbättringsarbete kopplat till företagets tillverkningsprocesser. 
Mätningarna ska visa inom vilka områden det studerade objektet kan förbättras 
och hur stor potentialen för utveckling är. För maximalt utbyte kan det därför 
vara aktuellt att anpassa enskilda mätparametrar efter de egenskaper och 
funktioner som finns inbyggda i utrustningen. Genom tesmätningar som 
genomförts framgår att förlustbilden kopplat till en viss maskin sannolikt är 
unik för just den resursen. Det är således viktigt att genomföra fokuserade 
förbättringsinsatser baserat på den specifika mätningen istället för att utforma 
generella förbättringsprogram för implementering i hela produktionskedjan. 
För att undvika suboptimering och icke önskvärda sidoeffekter är det även 
viktigt att framtagna förbättringsåtgärder genomsyras av ett helhetsperspektiv.  

11.2. Rekommendationer 
Oavsett under vilka former som SIT AB avser att implementera OEE-mätning 
är införandet av förbättringsgrupper centralt för att konceptet ska ge företaget 
nytta. Förbättringsgrupperna ska driva och äga mätningarna och 
uppföljningsarbetet, givetvis måste de då utrustas med nödvändiga 
befogenheter och tilldelas resurser som möjliggör framtagande och 
implementering av åtgärdsförlag. En bra förbättringsgrupp bör dessutom 
innehålla flera relevanta funktioner för att kunna behandla 
problemställningarna på ett mer mångsidigt sätt. Om flera olika funktioner ska 
samarbeta krävs också att hela konceptet med OEE-mätning är väl förankrad i 
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organisationen. Alla inblandade parter måste exempelvis förstå varför 
mätningen genomförs, hur mätetalet fungerar och vad som enligt dess 
uppbyggnad räknas som produktionsförluster. Viktigast av allt är kanske ändå 
insikten av att förbättringsarbete är nödvändigt och att målbilden för eventuell 
produktionsutveckling vilar på gemensamma grunder.   
 
Den metod som frambringas lämpar sig i nuvarande skick främst för manuell 
OEE-mätning som genomförs periodvis några gånger per år. Huvuddragen i 
metoden kan användas även vid implementering i större skala. Om SIT AB 
verkligen avser satsa på OEE-mätning bör dock datainsamlingen automatiseras 
för att säkerställa kvaliteten i indata.  
 
Den viktigaste förutsättningen för ett lyckat förbättringsarbete är att alla beslut 
baseras på fakta från verkligheten, mätningar som exempelvis OEE utgör 
konkreta verktyg för att åstadkomma denna situation. För att kunna styra och 
förbättra centrala produktionsprocesser måste dessa ständigt utvärderas. I detta 
sammanhang kan införandet av OEE-mätning komma att spela en central roll 
för verksamheten på SIT AB. 
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Bilaga 1: Definition av stoppkategorier 
 

Stoppkategori Definition 
Personalbrist 1 Tid när maskinen saknar operatör trots att den egentligen skulle 

ha varit bemannad. Orsaker kan till exempel gälla sjukdom eller 
ledighet. Under semesterveckorna 27-31 räknas inte sådan 
frånvaro som personalbrist, eventuell närvarotid anges istället som 
planerad arbetstid.  Semester under resten av året betraktas som 
personalbrist. 

Personalbrist 2 Tid när maskinen har arbete men saknar operatör på grund av att 
denne laddar palettsystem, utför andra produktionsförberedande 
arbeten eller lämnar maskinen för att täcka en personalbrist på 
annat ställe. 

Arbetsbrist Tid när maskinen är bemannad, men saknar arbete. 
Utbildning, möte Tid när maskinen har arbete men inte är i produktion därför att 

operatören är på möte, information och så vidare. 
Operatörsunderhåll Tid när maskinen har arbete med inte är i produktion på grund av 

rengöring, smörjning, filterbyte, byte skärvätska eller annat 
underhåll som utförs av operatören själv. 

Väntan på reparatör Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i produktion 
på grund av att reparatör inväntas till följd av maskinfel. Tiden 
mäts från dess reparatör tillkallats till denne har anlänt. 

Maskinfel Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i produktion 
p.g.a. reparation, FU som utförs av Maskinservice eller extern 
firma. Tiden mäts från dess reparatör har anlänt till dess felet är 
åtgärdat och bearbetning har återupptagits. 

Verktygsfel Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i produktion 
på grund av att verktyg eller fixtur inte överensstämmer med 
verktygsbeställning. Detta kan till exempel gälla felaktigt 
hopbyggt verktyg eller fel ställmått. 

Program-
/beredningsfel 

Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i produktion 
därför att arbetsförberedelserna i form av programmering eller 
beredning inte ger korrekt och fullständig information. 

Konstruktionsfel Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i produktion 
på grund av väntan på besked från konstruktion i samband med 
felbearbetning eller felaktigt konstruktionsunderlag. 

Omgivning Tid när maskinen har arbete och operatör men inte är i produktion 
på grund av elavbrott, ingen tryckluft, fastighetsunderhåll, fel på 
data- eller palettsystem eller av annan anledning som inte finns 
beskriven ovan. För denna faktor skall specifik orsak alltid anges i 
anmärkningsfält. 

Ställtid Med ställtid menas tidsåtgången för alla tillverkningsförberedande 
moment som endast kan utföras då driftstopp råder. Exempel på 
ställtid som ska antecknas är in- och utväxling av arbetsstycke, 
uttagning av referenspunkter, inställning av maskinaxlar och 
rengöring efter bearbetning. Ställ som utförs i laddningsstationen 
under pågående maskindrift ska inte betraktas som ställtid, ej 
heller ställ som inträffar på grund av personalbrist 2. 
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Småstopp Definition 
Mätstopp Maskinen stannas till följd av att operatören behöver utföra 

manuell kontrollmätning av arbetsstycket med hjälp av 
exempelvis skjutmått, mikrometer eller tolk. Till mätstoppet 
räknas även tid för att lägga till verktygskorrektör i 
programmet. 

Byte/kontroll av 
bearbetningsverktyg 

Maskinen stannas till följd av att operatören behöver 
kontrollera om bearbetningsverktyget är helt, även tid som 
behöver ägnas åt att byta trasigt verktyg räknas till detta 
stopp. 

Manuellt byte av 
verktygshållare/kylplugg 

Till detta stopp räknas tid som operatören behöver ägna åt 
verktygsväxling som av någon anledning inte kan ske 
automatiskt, exempelvis på grund av att verktyget är för 
långt eller för att verktygshållaren behöver positioneras om, 
alternativt bytas. En annan orsak till stoppet kan vara att 
kylpluggen behöver bytas, exempelvis från invändig till 
utvändig kylning. 

Sök verktyg Detta stopp avser tid som operatören behöver avsätta för att 
gå till förrådet eller annan maskin för att leta efter verktyg 
som inte finns tillgängligt i den egna maskinen. Exempel på 
sådana verktyg är skärplattor, verktygshållare, 
verktygsskruvar, nycklar och mejslar. Även tiden för 
eventuellt påföljande verktygsbyte räknas in i stoppet. 

Sök mätverktyg Detta stopp avser tid som operatören behöver avsätta för att 
gå till förrådet eller annan maskin för att leta efter 
mätverktyg som inte finns tillgängliga i den egna maskinen. 
Exempel på sådana mätverktyg är indikatorklocka, 
skjutmått, och mikrometer. Även tiden för eventuellt 
påföljande mätaktivitet samt inläggning av korrektör räknas 
in i stoppet. 

Rengörning Maskinen stannas enbart till följd av att operatören måste 
avlägsna spån och kylvatten från arbetsstycke eller verktyg 
för att kunna fortsätta bearbetningen. Om mer noggrann 
rengörning utförs efter det att aktuellt tempo är avslutat ska 
tidsåtgången istället räknas till ställtid. 

 

Kvalitetsbrist Definition 
Omarbete 
 
 

 

Med omarbete avses den bearbetningstid som krävs för att återställa en 
detalj som genomgått felaktig bearbetning. Omarbete inkluderar 
ersättningstillverkning och reparationsarbete som initierats i 
produktionsplaneringen samt mindre justeringsoperationer som 
operatören utför på eget initiativ, exempelvis till följd av att dålig yta 
eller felaktiga mått åstadkommits. 
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Bilaga 2: Datainsamlingsblankett 
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Bilaga 3: Beräkningsexempel 
Denna bilaga ska visa beräkningsgången för framtagandet av OEE-värdet och 
dess ingående delar. För att åstadkomma detta redogörs först fiktiva stopptider 
tagna ur det därefter redovisade exemplet på en ifylld blankett, sedan förklaras 
hur dessa ska användas i formlerna (8.1), (8.2) samt (8.3). Siffrorna i 
nedanstående tabeller är angivna i minuter. 
 
 Tillgänglighetsbrister =>   

Total tid Rast Personalbrist 1 Personalbrist 2 Arbetsbrist 
Utbildning 
/Möte 

735 60 0 0 0 60 
 
Operatörs 
underhåll 

Väntan 
reparatör Maskinfel Verktygsfel 

Program-
/beredningsfel Konstruktionsfel 

0 40 60 0 0 0 
 
  Anläggningsutnyttjandebrister =>  

Omgivning Ställtid Mätstopp 
Kontroll/byte av 
bearbetningsverktyg 

Sök 
verktyg 

0 70 38,5 16 38 
 
   Kvalitetsbrist 
Manuellt byte av 
verktygshållare/kylplugg Sök mätverktyg Rengöring Omarbete 

12,5 65,5 8 165 
 
Sammanfattning 
Total tid = 735 minuter 
Tillgänglighetsbrister = 60+60+40+60+70 = 290 minuter 
Anläggningsutnyttjandebrister = 38,5+16+38+12,5+65,5+8 = 178,5 minuter 
Kvalitetsbrister = 165 minuter 
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Exempel på ifylld blankett 

 

18/9   07:00-19:15 1946 

154782354821547 

Hydraulfel 

Fortsätter nästa skift 
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Exempel på ifylld blankett 
 

16 

15      23 

18      25 

Långt mätstopp p.g.a. strul med programmet, gick inte att lägga in korrektör, löste problemet. 

Mätverktyg: Laddare upptagen så jag gick till ställrummet och hämtade.  
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Observera att raster inte är ifyllda i blanketten, istället används 60 minuter per 
skift enligt schablon.  
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Täljaren i ovanstående formel används för att beräkna anläggningsutnyttjande. 
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Täljaren i ovanstående formel används för att beräkna kvalitetsutbytet. 
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%8,22228,0629,0*599,0*605,0** ==== KATOEE  

 
Observera att den tid som är antecknad för omarbete är 165 minuter men detta 
räknar även in småstopp. För att dessa inte ska räknas två gånger måste de 
alltså antingen dras bort från anläggningsutnyttjandet eller omarbetstiden, här 
väljs det senare alternativet. Detta åstadkoms genom att förutsätta att 
småstoppen är jämnt fördelade över tiden, något som enligt erhållen erfarenhet 
stämmer bra. Därmed kan mängden småstopp som sker under omarbetet 
approximeras och räknas bort. För att tydliggöra vad som menas redovisas 
beräkningen nedan. 
 

401,0
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==

−

=

stopptidstidproduktionPlanerad

Småstopp
småstopptidAndel  

 
Alltså utgör småstoppen 40,1% av den tillgängliga produktionstiden och enligt 
antagandet ska då 40,1% av tiden för omarbete dras bort. 
 

8,98)401,01(*165)401,01(* =−=−= dregistreraTidomarbetegstidBearbetnin  
 
Enligt denna beräkning är det alltså 98,8 minuter av de ursprungliga 165 som 
används till omarbete och resten härstammar från brister i 
anläggningsutnyttjande. 
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Detta exempel ger ett lågt OEE-värde men det är som en följd av att exemplet 
är designat för att visa hur ifyllnad av blanketten ska gå till, därför registreras 
ovanligt många fel. Beräkningsgången är dock densamma som använts för att 
beräkna OEE inom ramen för detta examensarbete.  
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Bilaga 4: Förkortningar 
KTT  Kongsberg Terotech AS 
NCR  Non Conformance Report 
OEE   Overall Equipment Effectiveness 
PG  Produktionsgrupp 
SIT AB  Siemens Industrial Turbomachinery AB 
SMED Single Minute Exchange of Dies 
TPM  Total Productive Maintenance 
VAN  Volvo Aero Norge 
 


