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Abstract 

If Swedish companies are to compete with companies in low-cost countries they have to 
achieve a more efficient production. The purpose of Total Productivity Maintenance (TPM) 
is to increase the company's profitability by increasing the productivity. TPM is a method 
that involves all employees and aims to prevent failures in order to increase the availability of 
existing equipment. 
 
The aim of this paper is to evaluate the implementation process of TPM and give 
recommendations for the further implementation process. The conclusion and the analysis 
are based on a case study done at a production department at ABB Cewe-Controls facilities 
in Nyköping. The case study consists mainly of qualitative data from participation 
observations, surveys and interviews.  
 
Commitment of the management is a key factor in the implementation process of TPM. The 
management of ABB Cewe-Control need to demonstrate their commitment in order for a 
change to happen. The case study shows that the commitment of both employee and 
management must be raised if the implementation process is to be successful. To avoid 
unnecessary conflicts or irritation in the further implementation process it is important to 
clarify responsibilities and roles in the implementation of TPU.  
 
The case study has also shown that the training during the implementation process has not 
been sufficient. Proper training is needed to be able to conduct the implementation process 
of TPM in an effective manner. Proper training is also needed to raise the motivation of the 
staff.  
 
Business Development is ABB’s methodology for the improvement work in the company. 
Business Development is a well-known concept in the organisation and has a well-defined 
connection with the company's strategic objectives. Because of this there is no reason why 
the improvement work and how it has been done should change. Business Development is a 
good foundation for the implementation of TPM and the improvement work in the future.  
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Sammanfattning 

För att svenska företag ska kunna konkurrera med företag som har produktion i 
lågkostnadsländer måste företagen bedriva en effektivare produktion. Syftet med totalt 
produktivt underhåll (TPU) är att öka företagets lönsamhet genom att höja produktiviteten. 
TPU är ett arbetssätt där alla medarbetare ska engageras för att minimera störningar och 
haverier så att utrustningseffektiviteten kan höjas.  
 
Syftet med rapporten är att utvärdera implementeringen av TPU på ABB Cewe-Control i 
Nyköping och ge rekommendationer för den fortsatta implementeringen. Som grund för 
analys och slutsats har en fallstudie på ett pilotavsnitt genomförts. Fallstudien byggs upp till 
största delen av kvalitativ data i form av deltagande observationer, enkäter och intervjuer.  
 
Ledningens engagemang är den mest centrala faktorn i implementeringen av TPU. 
Produktionsledningen på ABB Cewe-Control måste tydligare visa engagemanget i aktiva 
handlingar för att en förändring ska kunna ske. Resultatet från fallstudien visar på att både 
medarbetarnas och produktionsledningens engagemang måste höjas för att verksamheten 
ska kunna utvecklas. För att det framtida arbetet inte heller ska drabbas av onödiga 
konflikter eller irritation är det viktigt att tydliggöra ansvar och roller vid implementeringen 
av TPU.  
 
Fallstudien har också visat på att utbildningen under implementeringen inte har varit 
tillräcklig. Ordentlig utbildningen behövs för att TPU-arbetet ska kunna bedrivas på ett 
effektivt sätt och för att höja motivationen hos medarbetarna. 
 
Den förbättringsverksamhet som tidigare har bedrivits inom ramarna för 
verksamhetsutveckling (VU) är en mycket bra grund för förbättringsarbetet i TPU. Det finns 
ingen anledning till att inte fortsätta med förbättringsverksamheten enligt VU eftersom det 
är inarbetat i verksamheten och då VU så tydligt kopplar samman gruppernas arbete med 
företagets strategiska mål.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dag konkurrerar inte bara företagen med varandra utan också med lågkostnadsländer som 
kan erbjuda mycket lägre produktionskostnader. Det är därför än viktigare i dag än tidigare 
för svenska företag att minska sina produktionskostnader. Detta har många företag insett nu 
och har därför initierat olika program för att sänka sina kostnader (Ericson, 2007 & 
Eckerrot, 2005). Ett sådant program är ”Total Productivity Maintenance (TPM)” som på 
svenska blir Totalt produktivt underhåll, TPU.  
 
TPU kommer ursprungligen ifrån den japanska industrin och författades första gången av 
Seiichi Nakajima (1992) som i sin bok beskrev att: 
 
”Totalt produktivt underhåll, TPM, är en metod för produktivt underhåll där alla nivåer och alla anställda 

i företaget engageras genom verksamhet i små grupper” 
 
Syftet med TPU är att öka företagets lönsamhet genom att höja produktiviteten. TPU är ett 
arbetssätt där alla medarbetare engageras för att får en störningsfri process. TPU leder också 
till att man får ökad leveranssäkerhet, bättre kvalitet, minskade kostnader, högre säkerhet och 
högre moral bland medarbetarna. (Nakajima, 1992)  
 
ABB Cewe-Control i Nyköping har beslutat att införa TPU på sin fabrik med början under 
våren 2008. Detta i ett led för att bli mer konkurrenskraftig, nå en högre produktivitet, en 
bättre pålitlighet i produktionen och högre engagemang bland alla medarbetare. 
Implementeringen kommer först att ske genom ett pilotavsnitt för att sedan utvärderas och 
samla erfarenheter för framtiden. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera uppstartsfasen av implementeringen av totalt 
produktivt underhåll (TPU) på ett produktionsavsnitt i ABB Cewe-Controls fabrik i 
Nyköping. Rapporten ska också ge rekommendationer för den fortsatta implementeringen 
av TPU i övriga delar av verksamheten. 
 
Följande frågor ligger till grund för rapporten och ska besvaras av rapporten: 
 

• Hur inverkar implementeringen av TPU på pilotavsnittets omgivning, interna kunder 
och externa leverantörer?  

 
• Vad är viktigt i ledarskapet i förändringsarbetet och hur påverkas den psykosociala 

arbetsmiljön (under uppstartsfasen) av implementeringen? 
 

• Vad finns det för framgångsfaktorer under implementeringens uppstartsfas?   
 

• Definiera en metod för hur mätetalet TAK (Tillgänglighet * Anläggningsutnyttjande 
* Kvalitetsutbyte) kan användas i en utvald produktionscell och ta fram metod för att 
underlätta framtida TAK-mätningar. 

o Hur kan värdet på mätetalet TAK kopplas mot ekonomiska värden? 
o Vad finns det för möjligheter att koppla mätetalet TAK till företagets 

strategiska mål? 
 

• Vilka organisatoriska svårigheter och hinder måste övervinnas för att effektivisera 
implementeringens uppstartsfas?  

1.3 Avgränsning 

Arbetet är tidsbegränsat till perioden januari 2008 till maj 2008. Rapporten kommer inte att 
behandla alla delar i implementeringen, då en komplett implementering av TPU tar tre till 
fem år. De delar som kommer att behandlas, analyseras och lämnas rekommendationer på 
kommer därför att begränsas till uppstartsfasen av implementeringen.  
 
Studerandet av den psykosociala miljö kommer av tidsskäl begränsas till pilotgruppen, vilket 
gör att inga studier på hur omgivningen uppfattar implementeringen kommer att göras. 
Dock kommer leveranstider, leveranssäkerhet och liknande data analyseras både till kunder 
och från leverantörer. 
 
De rekommendations som lämnas i samband med rapporten kommer inte gå in på områden 
som berör personliga förändringar. Det vill säja att inga rekommendationer kommer att 
lämnas om att vissa personer bör flyttas eller liknande. Några rekommendationer rörande 
extra resurser, nyanställningar eller minskning av personal kommer heller inte lämnas. 



2. Företagsbeskrivning 
 

Implementering av TPU 

3 

2. Företagsbeskrivning 

2.1 ABB 

1883 startade grosshandlare Ludvig 
Fredholm Elektriska Aktiebolaget i 
Stockholm. Företaget skulle tillverka och 
sälja ingenjören Jonas Wenströms 
konstruktioner av dynamomaskiner och 
elektrisk belysningsutrustning. Sju år senare 
gick företaget samman med företaget 
Wenströms & Granströms Elektriska 
Kraftbolag, som var verksam inom 
elkraftsöverföring för industri och transport. Det gemensamma bolaget fick namnet 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (förkortas Asea) och huvudkontoret förlades till 
Västerås. (ABB, 2007) 
 
Under ungefär samma tid startade Charles Brown och Walter Boveri företaget BBC – Brown 
Boveri et Cie. BBC startade sin verksamhet i en egenbyggd generatorfabrik i staden Oerlikon 
i Schweiz, numera hemort för ABBs huvudkontor. BBC hade i 1900-talets början en stor del 
av elektrifieringen av den europeiska järnvägen. (ABB, 2007) 
 
Asea var under 1980-talet ett av världens tio största bolag på det elektrotekniska området, 
främst såldes företagets varor i Norden och Europa. BBC var samtidigt världsledande på 
ångturbiner och hade etablerat sig i hela världen. (ABB, 2007) 
 
I augusti 1987 offentliggjordes att Asea och BBC skulle gå samman och bilda ett gemensamt 
bolag. Bolaget fick namnet ABB Asea Brown Boveri Ltd med huvudkontor i Zürich, 
Schweiz. Bolaget ägdes till hälften av Asea och till hälften av BBC Brown Boveri och den 
nya koncernen fick 100 miljarder kronor i omsättning och 160 000 anställda över hela 
världen. År 2007 hade omsättningen ökat till 190 miljarder svenska kronor och bolaget hade 
112 000 anställda i ett 100-tal länder. ABB är idag världsledande inom kraft- och 
automationsteknik. (ABB, 2007) 
 
I Sverige finns ABB på 35 orter, de 
största verksamhetsorterna är Västerås 
med cirka 4 500 anställda och Ludvika 
med cirka 2 400 anställda. Sammanlagt 
har ABB cirka 8 700 anställda i Sverige. 
ABB är en av de ledande leverantörerna 
av produkter och system för 
kraftöverföring samt process- och 
industriautomation i Sverige. (ABB, 
2007) 

 
Figur 1: Aseas huvudkontor i Västerås 

 
Figur 2: ABB Cewe-Controls fabrik i 
Nyköping 
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2.2 ABB Cewe-Control 

ABB Cewe-Control är en affärsenhet inom divisionen Automation Products och är verksam 
i Västerås och Nyköping. ABB Cewe-Control utvecklar, tillverkar och säljer produkter och 
system som fördelar och styr elektrisk energi för spänningar upp till 1000 volt. Exempel på 
produkter som ABB Cewe-Control tillverkar och säljer är kontaktorer, mjukstartare, 
tryckknappar, säkerhetsbrytare, DIN-monterade elmätare, uttagsdon och bilvärmare. (ABB, 
2008) 

 

 
Figur 3: Vägguttag, anslutningsdon, DIN-monterade elmätare och bilmätare 

Kort historik 

Charles Westerberg & Co AB startades år 1919 av fabrikör Charles Westerberg. Det var han 
och några få man som sysslade med reparationer av elmotorer. Verksamheten växte 
ordentlig 1927 då serieproducering av elektriska apparater påbörjades. 1968 tog Asea över 
större delen av företaget, då hade företaget växt till 500 anställda. Den enda delen som blev 
kvar i familjen Westerberg var Cewe Instrument AB, en verksamhet som finns kvar än i dag i 
Nyköping. 1968 köpte Cewe upp företaget Selfa AB och det gemensamma företaget fick 
namnet Cewe-Selfa AB, för att tio år senare åter bli Cewe AB. (CEWE AB, 1994) 
 
Under 2000-talet slogs sedan ABB Cewe AB ihop med ABB Control AB och bildade 
tillsammans en affärsenhet. ABB Cewe-Control omsätter i dag ca 1,6 miljarder kronor och 
har 600 medarbetare varav ca 200 finns i Nyköping. Figur 4 visar organisationsschemat över 
ABB Cewe-Control och hur den är fördelad mellan Västerås och Nyköping. I Västerås finns 
största delen av verksamheten och ledningen, i Nyköping finns delar av svensk försäljning 
(F), produktionsledning & utvecklingsenheten (U) och produktionsenheten (T). (ABB, 2008)  

 

 
Figur 4: Organisationsschema för ABB Cewe-Control 
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3. Metod 

3.1 Undersökningsansats 

Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Denna rapport använder både ett kvalitativt och ett kvantitativt perspektiv. Den kvantitativa 
metoden behandlar numeriska uppgifter. Bell (2006) beskriver hur den kvantitativa ansatsen 
eller metoden går ut på att samla in information och fakta för att sedan studera relationen 
mellan olika fakta. I ett kvantitativt angreppssätt används vetenskapliga verktyg för att ge 
slutsatser som är kvantifierbara och i viss mån generaliserbara. 
 
Istället för att som i den kvantitativa metoden studera och analysera statistik från maskiner 
och datorer är den kvalitativa metoden inriktad på att ta reda på hur människorna upplever 
sin vardag (Bell, 2006). Kvalitativa metoder behövs för att tolka information som är vag, 
mångtydlig och subjektiv såsom känslor och upplevelser. Den kvalitativa metoden kan också 
vara bra inledningsvis för att för att förstå problem och för att sedan kunna mäta och 
använda kvantitativa metoder för att analysera. Den kvalitativa ansatsen är mer inriktad på 
process än resultat, på kontext snarare än på specifika variabler, på att upptäcka snarare än 
bevisa och målet är snarare insikt än statistisk analys (Merriam, 1994; Bell, 2006). 
 
I fallstudien som ligger till grund för den analys som är gjord, de rekommendationer och 
slutsatser som ges har främst ett kvalitativt angreppssätt används. Den kvalitativa 
informationen har samlats in via intervjuer, enkäter och observationer. Den kvantitativa 
information som används är främst till för att beskriva de ekonomiska resultaten och de 
produktionstekniska resultaten såsom maskintillgänglighet, leveranstider och 
leveranssäkerhet. 

3.2 Fallstudie 

I denna rapport har pilotgruppen utgjort grunden för den fallstudie som gjorts i samband 
med implementeringen av TPU. En fallstudie är en undersökning på en specifik företeelse 
eller ett begränsat område, till exempel en social grupp, en enhet, ett program eller en 
händelse (Merriam, 1994; Bell, 2006).  Syftet är att en begränsad del ska beskriva verkligheten 
och kunna utveckla generella teoretiska påståenden (Ejvegård, 2003). Merriam (1994) 
beskriver hur det avgränsade eller det definierade system som studeras, väljs för att det är av 
betydelse och intresse eller för att det är en del av någon form av hypotes.  
 
Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det inte behövs ges en beskrivning av allt utan en 
beskrivning av ett begränsat utrymme ska ändå ge läsaren en uppfattning om hur en social 
grupp, en händelse eller ett program fungerar (Ejvegård, 2003). Då fallstudier är förankrade i 
verkligheten eller i verkliga situationer och är mer samstämmig med den erfarenhet som 
finns så är kunskapen mer levande, mer konkret och mer direkt snarare än att det blir 
abstrakt och teoretiskt (Merriam, 1994). 
 
Enligt Ejvegård (2003) är svårigheten med fallstudier att det är just baserat på ett begränsat 
område eller specifik företeelse och att det kan ge svårigheter i att ge slutsatser som kan 
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appliceras på hela området, utan snarare är det bara indicier. För att kunna ge slutsatser krävs 
det därför att indicierna byggs upp av andras forskning och deras indicier. 

3.3 Datainsamling 

Datainsamling har gjorts kontinuerligt under hela perioden. Data som ligger till grund för 
denna rapport bygger både på primära och sekundära källor. En primär källa är den 
information som kan tas del av under arbetets gång, till exempel protokoll från möten, 
statistik eller originalhandlingar (Ejvegård, 2003; Bell, 2006). Det är också centralt att det är 
primärdata som är den viktigaste källan och den som till största delen ligger till grund för 
resultat och analys (Ejvegård, 2003). I denna rapport är primärdata den information som 
kommer från intervjuer, enkäter och statistik från produktionen. Primära källorna är det som 
till stor del ligger till grund för analys och slutsatser av fallstudien.  
 
Sekundär källa är information som har tolkats av någon annan baseras på en primär källa, till 
exempel vetenskapliga artiklar såsom doktorsavhandlingar (Ejvegård, 2003; Bell, 2006). Det 
som är av betydande vikt för att kunna använda den information som återges i en sekundär 
källa är att den förhålls med källkritik (Ejvegård, 2003). De sekundära källorna som används i 
denna rapport är främst vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnet. Sekundära källor har i 
denna rapport främst används för att bygga upp den referensram som återges. 

3.3.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har främst gjorts under den första halvan av arbetsperioden. Den litteratur 
som används har varit inom ämnena: produktionsekonomi, kvalitetssystem, 
produktionsunderhållssystem och produktionsledningssystem. Litteraturen som används har 
varit böcker, vetenskapliga artiklar och i viss mån internetbaserade källor.  
 
Litteratur i bokform har mestadels söks på Linköpings Universitets bibliotek, de artiklar som 
används har mestadels söks på artikeldatabaserna Emerald, ScienceDirect och även Google 
Scholar har används. Sökorden har varit: TPM, TPU eller sökord tagna ut i från syftet eller i 
samband med att någon del har skrivits. 

3.3.2 Observationsstudier 

När observationsstudier används ges möjligheten att studera vad som händer i nuet, dock 
finns det en del problem och risker som måste beaktas (Merriam, 1994; Bell, 2006). Precis 
som andra vetenskapliga metoder måste det bestämmas innan arbetet ska börja vad som är 
intressant att veta, hur informationen ska samlas in och hur den ska dokumenteras (Bell, 
2006). Merriam (1994) beskriver hur observation kan utgöra ett vetenskapligt verktyg om 
den uppfyller vissa kriterier: (1) uppfyller ett uttalat forskningssyfte, (2) är planerad, (3) 
registreras systematiskt, (4) är underkastad kontroll bekräftande validitet och reliabilitet.  
 
Fördelen med observationsstudier är också att det är möjligt att studera och observera 
förändringar över tiden (Bell, 2006). Enligt Merriam (1994) så är observation det bästa 
verktyg som kan användas när det som ska studeras händer direkt såsom en aktivitet, en 
händelse eller en situation, eller när deltagarna inte kan eller vill diskutera det område som är 
av intresse. Det är också så att en observatör som kommer utifrån kan se saker och ting som 
har blivit rutin för andra (Merriam, 1994). Samtidigt bör vetskapen om att den information 



3. Metod 
 

Implementering av TPU 

7 

som kommer in kan betraktas som skev av andra då olika människor fokuserar på olika saker 
(Bell, 2006). Men enligt Merriam (1994) så finns det en viss subjektivitet i alla vetenskapliga 
metoder som måste kontrolleras.  
 
Observationsstudierna har främst använts vid olika möten, exempelvis förbättringsmöten. 
Syftet med observationerna har varit att se hur gruppen, produktionsledaren och TPU-
koordinatorn agerat. Exempel på vad som studerades mer ingående är; hur läggs förslag 
fram, hur tas förslagen emot, hur många är aktiva och hur uppmuntras medarbetarna att 
arbeta med TPU. Anteckningar har förts under mötena för att sedan kompletteras efteråt. 
Diskussioner har sedan förts med personer i gruppens närhet för att söka validitet.  

Deltagande observation 

Deltagande observation är när observatören dokumenterar och deltar i ett skeende för en 
individ, grupp eller organisations vardag (Ejvegård, 2003; Bell, 2006). Detta innebär att 
observatören är med under längre stunder och behöver inte förlita sig på enstaka eller 
tidsbegränsande observationer (Bell, 2006). Det ger också möjligheten att se saker som 
annars kunde ha missats på grund av att informationen baserats på protokoll eller på 
intervjupersoners minnesbilder (Merriam, 1994; Ejvegård, 2003). Den deltagande 
observatören har också möjlighet att direkt tolka det som den ser och behöver inte förlita sig 
på andras versioner (Merriam, 1994).  
 
Men det finns en del nackdelar med deltagande observation som observatören måste vara 
medveten om. Ejvegård (2003) beskriver tre nackdelar: 
 

• Observatören kan bli känslomässigt involverad. 
• Observatören kan påverka händelseförloppet. 
• Det faktum att observatören inte vet vad resultatet ska bli och därför kanske inser 

först när det är klar att det inte gav något av det som har studerats. Det har då tagit 
värdefull tid.  

 
För att man ska kunna få ut bra och användbar information av deltagarna i gruppen så måste 
observatören vinna gruppens förtroende. Det finns dock en risk att observatören får en bild 
över hur de olika medlemmarna är vilket gör det svårt att ge en objektiv bild (Bell, 2006). För 
att blockera bort detta fenomen användas kvantitativ data för att följa upp det som har 
studerats (Ejvegård, 2003). Observatören ska också föra bok över de observationer som görs 
och att det görs så objektivt som möjligt (Bell, 2006). 
 
I denna rapport har deltagande observation använts vid de olika aktiviteter eller moment 
som har varit en del av implementeringen av TPU. Efter varje aktivitet har författaren 
antecknat sina tankar om hur det genomfördes, det har också genomförts diskussioner och 
samtal med övriga deltagare om hur de uppfattade aktiviteten eller momentet. Författaren 
har också arbetat ett par dagar i produktionen för att få en uppfattning om hur verksamheten 
bedrivs. 

3.3.3 Enkät 

En enkät ska föregås av ett grundligt förarbete innan den sammanställs och skickas ut 
(Ejvegård, 2003). Det är viktigt att ha ett klart syfte och bild över vad för typ av information 
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som är intressant att få vetskap om innan enkäten skrivs och skickas ut (Bell, 2006). 
Formuleringen ska vara så konkret och exakt som möjligt och det är även bra om facktermer 
och jargong kan undvikas, så att respondenterna inte missförstår frågorna eller att frågorna 
inte ska bli svåra eller omöjliga att bearbeta (Ejvegård, 2003; Bell, 2006).  
 
Enligt Bell (2007) kan skalfrågor vara användbart så länge frågeformuleringen är entydig, det 
inte finns några dubbla frågor och inte för stora växlar dras av resultatet. En fallgrop som 
bör undvikas är att föra in värderade frågor i enkäten, dessa är ofta en felkälla när enkäten 
sedan ska utvärderas (Bell, 2006). När enkäten sedan skickas ut ska den till det yttre vara bra 
gjord och inte med för många frågor, saker som kan göra att man får en lägre svarsfrekvens 
(Ejvegård, 2003; Bell, 2006). 
 
För att enkäten ska kunna ses som statistisk användbar bör den inte ha en svarsfrekvens 
lägre än 70 % (Ejvegård, 2003). Ejvegård (2003) beskriver också att enkäter med färre 
tillfrågande än 40 knappast är meningsfulla att bearbeta statistiskt på ett sofistikerat sätt.  

Enkät till medarbetarna – Bilaga 1 (Resultat – Bilaga 2) 

För att få en uppfattning hur den psykosociala miljön i pilotgruppen har påverkats av 
implementeringen av TPU som arbetssätt har medlemmarna fått svara på en enkät. Enkäten 
tog även upp frågor om gruppens syn på ledarskapet, ledningens engagemang och om de 
tyckte att de hade fått tillräcklig utbildning. Enkäten lämnades ut två gånger, en gång i början 
av perioden och en i slutet för att kunna se om en förändring hade skett.  
 
Vid det första tillfället, den 22:e januari, besvarade elva personer enkäten vilket då var alla 
medarbetare i pilotgruppen. Vid det andra tillfället, 28:e april, besvarade tio personer enkäten 
vilket då var alla medarbetare i pilotgruppen. Vid båda tillfällena var deltagandet under det 
antalet som Ejvegård (2003) beskriver som det lägsta för att kunna använda enkäterna för att 
dra statistiska slutsatser, därför användes enkäterna bara för att visa på indikationer i 
gruppen. Enkäterna har varit helt anonyma.  
 
Enkäten var utformad med 18 olika påstående som besvarades med att kryssa i den rutan 
som bäst stämmer överens med hur respondenten känner. För att utvärdera resultatet 
graderades frågorna från 1-5. 
 

Tabell 1: Svarsalternativ i enkäten för medarbetarna (Bilaga 1) 

Jag håller 
helt med 

Jag håller 
delvis 
med 

Jag håller 
varken 

med eller 
inte med 

Jag håller 
delvis inte 

med 

Jag håller 
inte alls 

med 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

5 4 3 2 1 

Självutvärdering – Bilaga 3 (Resultat – Bilaga 4) 

För att utvärdera hur väl implementeringen av TPU hade genomförts fick medarbetarna i 
pilotgruppen och produktionsledningen svara på en självutvärderingsenkät. 
Självutvärderingen lämnades ut till både medarbetare i pilotgruppen och till 
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produktionsledningen vid samma tidpunkt (17 veckor in i arbetet). Av medarbetarna 
besvarade tio enkäten och bland medlemmarna i produktionsledningen så besvarade sju 
enkäten. För båda grupperna motsvarade det 100 % av de tillfrågade. Denna enkät är mer 
kvalitativ då den jämför svaren snarare än generaliserar. 
 
Självutvärderingens frågor var indelade i fyra områden: ledarskap, policy och strategier, 
medarbetare och arbeta med TPU. Områdena hade 4 till 15 olika påstående som besvarades 
med att sätta ett kryss för de siffror som bäst stämde överens med respondentens 
uppfattning och hur stor betydelse som det påståendet hade för respondenten. Varje 
påstående graderades både för hur väl de stämde överens med respondenten och hur stor 
betydelse påståendet hade för respondenten i en skala från 1-7. Om ett påstående besvarades 
med 4 i överensstämmande och 6 i betydelse uppstår en skillnad mellan de två, i detta fall en 
skillnad på 2. Skillnaden bör vara så liten som möjligt men det finns några rättesnören att 
förhålla sig till.  Om skillnaden är mer än 1 är det viktigt att åtgärda problemet och om 
skillnaden är mer än 2 är problemet mycket viktigt att åtgärda. 
 

Tabell 2: Svarsalternativ i självutvärderingen 

Håller 
inte 
med 

 

Håller 
delvis 
inte 
med 

 
Instäm-

mer 
delvis 

 
Instäm-

mer 
helt 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3.4 Intervjuer 

För att samla in kvalitativ information är intervjuer en vanlig vetenskaplig metod, det ger 
också möjligheten att inta en annan människas perspektiv (Merriam, 1994). Att göra en 
intervju följer i stora drag samma som att göra en enkät, utgångspunkten är ett syfte om vad 
för information som söks och sedan sätts frågor ihop som förhoppningsvis ska ge svar på 
syftet (Bell, 2006).  
 
Bell (2007) beskriver att använda intervjuer som verktyg för informationsanskaffning kan ha 
flera fördelar.  En fördel är flexibiliteten under själva intervjun och det ges större möjligheter 
att följa upp idéer som kommer upp, sondera svar, ta upp saker såsom motiv och känslor. 
Det ges också möjlighet att inte bara analysera svaren utan också hur den svarande regerar, 
tonfall, mimik och pauser. En annan fördel är också att följdfrågor kan ställas om inte svaret 
är förstårligt eller för att fördjupa resonemanget. En intervju kan också vara ett bra 
komplement till en enkät. 
 
Något som både Ejvegård (2003) och Bell (2007) tar upp angående intervjuer är att det tar 
mycket tid i anspråk. Det kommer både ta tid när intervjun ska förberedas och det kommer 
också att ta tid att bearbeta intervjun. Sedan kan svaren bli svåra att analysera om intervjun 
tagit en annan riktning än vad som är planerat (Ejvegård, 2002). Det finns också 
problemetiken med subjektivitet och risken för skevhet som måste behärskas för att 
intervjun ska kunna kallas objektiv (Bell, 2006). 
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Intervjutillfället 

Inför intervjutillfället är det grundläggande att vara väl förberedd och att komma i god tid för 
att visa respekt inför den som ska intervjuas (Ejvegård, 2003). Det är viktigt att den som ska 
intervjuas får förtroende för den som ska intervjua, att syftet med intervjun förklaras, vad 
den ska användas till och att det som sägs stannar mellan respondenten och den som 
intervjuar (Ejvegård, 2003; Bell, 2006). 
 
För att undvika att det är oönskad information som ges är det klokt att försöka följa en röd 
tråd under intervjun (Ejvegård, 2003). För att få ut så mycket av intervjutillfället som möjligt 
är det bra att skicka ut frågorna innan så att respondenten kan sätta sig in i frågorna (Bell, 
2006). När intervjun sedan är nedskriven skickas den till respondenten för att se att det inte 
blev några missförstånd och respondenten ges möjlighet att lägga till saker som den missat 
(Ejvegård, 2003).  

Strukturerade eller ostrukturerade intervjuer 

Det finns två tydliga ytterligheter av intervjumetodik som kan användas när information ska 
samlas in. Det finns den mer strukturerade metodiken som nästan är att jämföra med en 
enkät men då i en muntlig form (Merriam, 1994; Bell, 2006). Inför intervjutillfället skapas ett 
frågeformulär som fylls i under intervjun (Bell, 2006). Sedan används samma standardiserade 
frågor till alla som intervjuas, frågorna ställs i samma ordning, samma tonläge och ordagrant 
till alla (Ejvegård, 2003). Denna intervjuform blir lättare att sammanställa och analysera (Bell, 
2006).  
 
Motsatsen till den strukturerade intervjun är den ostrukturerade intervjuformen. Vid den 
ostrukturerade intervjun är utgångspunkten ett tema och respondenten tillåts prata och 
diskutera mer fritt (Bell, 2006). Intervjuverktyget i forskningssyfte kan ses som mer 
explorativt och skall därför inte standardiseras för mycket (Merriam, 1994; Ejvegård, 2003). 
Då det är mer explorativt och inte så styrt krävs det mer kunskap och skicklighet av den som 
intervjuar, men för den som behärskar formen så kan den ge mycket information som 
annars hade varit svår att få (Bell, 2006). Den ostrukturerade intervjuformen kan vara bra att 
använda i början av ett projekt eller i början av en fallstudie då det fortfarande kan vara 
oklart vad problemet är och vad det innebär (Merriam, 1994; Bell, 2006). Den ostrukturerade 
intervjun kan också kombineras med en deltagande observation (Merriam, 1994).  
 
När det i en fallstudie eller i ett projekt ska samlas in information är det vanligt att de båda 
formerna tillämpas, det är också vanligt att en form som ligger någonstans mellan 
ytterligheterna används (Merriam, 1994; Bell, 2006). Även om det kan vara bra att låta 
respondenten prata fritt kan det vara klokt att vara lite strukturerad och försöka hålla sig till 
ämnet och syftet med intervjun (Bell, 2006). Fortfarande gäller det att det inte finns några 
ledande frågor, inga outtalade förutsättningar, inga värderade frågor och att det är en fråga i 
taget (Ejvegård, 2003; Bell, 2006). 

Hur det har använts i rapporten 

I arbetets inledning gjordes ett antal intervjuer för att skaffa information om vad problemen 
var och hur de såg ut för olika nyckelpersoner i organisationen. Syftet var också att få en 
överblick över hur organisationen såg ut och identifiera de olika roller som finns. Dessa 
intervjuer var mer ostrukturerade med ett tema och där det fanns frihet för respondenterna 
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att diskutera innehållet i svaret. Dock fick alla samma frågor och i samma ordning vilket 
gjorde att det fanns en viss struktur över frågorna. 
 
För att få en uppfattning om hur ledningen såg på sitt ledarskap, sitt engagemang och hur 
organisationen fungerar genomfördes intervjuer med personer i produktionsledningen 
(Bilaga 8). Personerna var produktionsledaren för pilotgruppen, TPU-koordinatorn, och 
produktionschefen som alla på något sätt var direkt inblandade i implementeringen av TPU. 
För att få en uppfattning om hur implementeringen uppfattades av någon lite utanför 
intervjuades också en produktionsledare till en annan avdelning. Intervjuerna var ett 
mellanting av strukturerade och ostrukturerade där respondenterna fick samma frågor men 
där frågorna var öppna och personerna tilläts avvika från ämnet om de så ville, följdfrågor 
kompletterade svaren. Intervjuerna var inte anonyma och ett utkast av intervjuerna skickades 
till respondenterna så att de hade möjlighet att i efterhand komplettera intervjuerna. Dessa 
intervjuer genomfördes under perioden 18-27 mars. 
 
För att komplettera enkäten med medarbetarna och för att kunna göra en djupare analys av 
den psykosociala arbetsmiljön genomfördes intervjuer med personer i pilotgruppen (Bilaga 
9). Sex personer i pilotgruppen valdes ut att delta i intervjuerna, fördelningen mellan de två 
skiften var jämn och dessutom intervjuades personer som arbetade dagtid. Intervjufrågorna 
påminde om de som personerna i produktionsledningen fick och intervjuerna genomfördes 
på samma sätt men med det undantaget att intervjusvaren behandlas anonymt. Detta för den 
ställning som medarbetarna har gentemot produktionsledningen. Dessa intervjuer 
genomfördes under perioden 22-27 april. 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

För att säkerställa att ett arbete håller en hög trovärdighet och duglighet måste en hög 
reliabilitet och validitet säkerställas (Bell, 2006). Reliabilitet beskriver trovärdigheten och 
användbarheten att ett mätinstrument eller mätmetod ger samma svar eller resultat vid olika 
tillfällen men då det i övrigt råder samma förutsättningar (Ejvegård, 2003; Bell, 2006). Med 
validitet menas att en studie verkligen mäter det som avses mätas (Ejvegård, 2003).  Validitet 
är alltså förmågan hur väl resultatet överensstämmer med verkligheten och är ett mått på hur 
väl en viss studie eller fråga mäter eller beskriver det som avses beskrivas eller mätas 
(Merriam, 1994; Bell, 2006).  
 
Kvantitativa resultat kan skattas och därför kan också validiteten skattas då det är siffror som 
ligger till grund för resultatet och då det är givna metoder med referenspunkter, men det 
finns dock alltid en som tolkar resultaten vilket kan påverka validiteten (Merriam, 1994). När 
det gäller kvalitativa resultat så är det människors konstruktion av verkligheten som studeras 
och hur de upplever den (Bell, 2006). Det finns således inga universella eller generella 
metoder för att garantera att validiteten hålls på en hög nivå (Merriam, 1994).  
 
För att försäkra en högre validitet kan olika metoder användas, att ta hjälp av kollegor, 
personer som är insatta i det som är mätt eller handledare för att kontrollera om resultaten 
verkar trovärdiga (Merriam, 1994; Bell, 2006). Att använda triangulering är att använda sig av 
flera forskares resultat, flera informationskällor och flera metoder för att bekräfta resultatet 
(Merriam, 1994).  
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Validiteten i detta arbete har försökts säkerställas genom att enkäterna har haft ett par 
kontrollfrågor som frågar samma sak fast med olika formuleringar. Intervjuer har också 
kompletterat de enkäter som har genomförts. Vid intervjuerna har flera olika respondenter 
fått möjligheten att besvara samma frågor för att få ett brett underlag och för att undvika 
oklarheter har uppföljningsfrågor använts. Respondenterna fick också möjligheten att 
komplettera och rätta sina intervjuer i efterhand för att säkerställa att det som hade skrivits 
ner var korrekt. Den kvalitativa data som tagits fram har verifierats av insatt personal för att 
säkerställa dess giltighet, såsom genomloppstid, producerat antal per vecka och 
leveranssäkerhet. 
 
Merriam (1994) beskriver hur det vid kvalitativ forskning är svårt att garantera en hög 
reliabilitet eftersom det är tolkningar om hur verkligheten ser ut och det i de fallen inte finns 
några referenspunkter som går att gå tillbaka och kontrollera. Merriam (1994) redogör vidare 
för ett tillvägagångssätt som gör att det går att uppvisa en hög reliabilitet. Genom att 
redogöra för de bakomliggande resonemang, teorier och antagande som ligger till grund för 
undersökningen, resultatet eller analysen höjs reliabiliteten. För att andra sedan ska kunna gå 
baklänges och följa alla steg mot resultatet ska den väg eller metod som har använts för att få 
fram resultatet beskrivas.  
 
Reliabilitet har i detta arbete försökt säkerställas genom att enkäterna har genomförts så att 
respondenterna kunnat göra de i en lugn miljö och utan tidspress för att minimera yttre 
faktorer. Vid intervjuerna har reliabiliteten försökt säkerställas genom att de genomfördes 
när respondenterna ansåg att det hade tid att ställa upp, detta för att minimera yttre faktorer. 
Reliabiliteten påverkas dock av vem som ställer frågorna och vad man har för bakgrund, 
olika personer kan tolka samma svara olika. Arbetets reliabilitet påverkas negativt då 
analysen och många av de slutsatser som dras bygger på observationer och tolkningar som 
författaren själv har gjort. En forskare med en annan bakgrund skulle sannolikt kunna tolka 
resultatet och informationen på ett annat sätt och därmed kunna dra andra slutsatser. 
 
Validitet och reliabilitet kan inte separeras från varandra och studeras var för sig. Att ha en 
hög reliabilitet ger inte automatiskt hög validitet, det går att få samma resultat av en 
mätmetod i olika lägen men det behöver inte betyda att det överensstämmer med 
verkligheten (Bell, 2006). Dock ger en låg validitet på resultatet också låg reliabilitet 
(Ejvegård, 2003). 
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4. Referensram 

4.1 TPU, En teoretisk studie 

4.1.1 Historik 

Efter andra världskriget var den japanska industrin i kris och var i stort behov av kunskap 
inom produktionsledning och tillverkning (Nakajima, 1992; Nord et al., 1997). Under 1950-
talet besökte japanska ingenjörer USA i syfte att studera amerikanska företags 
produktionsteknik. Seiichi Nakajima var en av dessa ingenjörer, han åkte till USA för att 
studera hur amerikanska företag arbetade med förebyggande underhåll. Utifrån sina 
observationer utvecklade han sedan TPU och introducerade det 1971 i Japan (Nakajima, 
1992). Nakajima (1992) beskriver hur TPU är amerikansk teknik för produktivtunderhåll 
som sedan lånades och utvecklades av den japanska industrin för att passa bättre. Idéerna 
och inspirationen för TPU kom alltså från amerikanska företag på 1950-talet men metodiken 
för att arbeta med TPU är japansk (Nord et al., 1997).  
 
Nakajima arbetade och utvecklade TPU på JIPM, Japan Institute of Plant Maintenance, en 
organisation som har till uppgift att utveckla och forska kring produktionsstyrning och 
produktionsledning. JIPM äger idag rätten till namnet TPU/TPM och är fortfarande ledande 
inom utvecklingen av TPU. JIPM delar varje år ut ett pris till de företag som klarat av att 
implementera TPU framgångsrikt. (Nord et al., 1997) 
 
Ljungberg (2000) förklarar hur utvecklingen av det som idag kallas TPU kan delas in i fyra 
faser: 
 

• Kör till haveri - 1900-talet 
• Förebyggande underhåll - 1960-talet 
• Produktivt underhåll - 1980-talet 
• TPU - 1990-talet 

 
Det internationella intresset för japansk produktionsteknik och TPU väcktes redan under 
1970-talet men den verkliga spridningen började först under 1990-talet. I Europa var Volvos 
fabrik i belgiska Gent först ut men även i Sverige har Volvo varit det företag som varit 
tidigast med att anamma TPU-konceptet. Intresset för TPU runt om i världen växer och 
antalet företag som lyckas med implementeringen blir också fler. (Nord et al., 1997) 

4.1.2 Vad är TPU 

För underhåll av maskiner och annan utrustning har många företag traditionellt handlat efter 
en mer reaktiv strategi, vilket har inneburit att företagen kört maskinerna tills de gått sönder 
och sedan lagat dem (Swanson, 2001; Kumar Sharma et al., 2006). En del företag har arbetat 
efter en mer proaktiv underhållsstrategi, där företagen använder preventiva 
underhållsaktiviteter för att undvika att maskiner går sönder (Swanson, 2001). Att 
implementera och arbeta efter metodiken i TPU innebär att företaget väljer en aggressiv 
underhållsstrategi. En aggressiv underhållstrategi innebär att målet inte bara är att undvika fel 
i maskiner och utrustning, det syftar också till att förbättra maskinernas produktivitet 
(Swanson, 2001). 



4. Referensram 
 

Implementering av TPU 

14 

 
En underhållningsstrategi som är effektiv är inte bara bra på att upprätthålla utrustning i bra 
skick utan det medför också att livstiden för utrustningen förlängs. Något som leder till att 
frekventa fel och dålig utnyttjandegrad av utrustning undviks och att lönsamheten ökar. 
(Kumar Sharma et al., 2006)  
 
JIPM har valt att definiera och beskriva TPU som en underhållsstrategi skapad för att 
maximera utrustningseffektiviteten. Detta genom att upprätta ett underhållssystem som 
omfattar en utrustnings hela livstid, omfattar all utrustning och som involverar alla anställda 
genom att arbeta i förbättringsgrupper. (Nakajima, 1992; Kumar Sharma et al., 2006)  
 
Nakajima (1992) ger en fullständig definition, där TPU innefattar följande fem kriterier:  
 

1. TPU syftar till att maximera utrustningens effektivitet (den totala effektiviteten). 
2. TPU anlägger ett grundligt underhållssystem för utrustningens hela livslängd. 
3. TPU implementeras av olika avdelningar (teknisk-, produktions-, och 

underhållsavdelningar). 
4. TPU omfattar varje enskild anställd, från högsta verkställande ledning till arbetarna 

på golvet. 
5. TPU är baserad på att främja produktionsunderhåll genom ”motivation 

management” (aktiviteter i självständiga små grupper). 
 
Lycke och Akersten (2000) beskriver att med införandet av TPU får företaget en mer 
övergripande blick över produktions- och underhållsavdelningarna, vilket gör att TPU är en 
bra metod för att höja produktiviteten genom att reducera förlusterna i produktionen.  TPU 
kan då beskrivas som ett arbetssätt med helhetskoncept för att utveckla företagets 
produktiva processer och för att höja den totala utrustningseffekten (Ljungberg, 2000; Chan 
et al., 2005).  
 
Nakajima (1992) beskriver vidare hur han ser att ordet total i totalt produktivt underhåll har 
tre betydelser: 
 

• Total effektivitet anger TPU:s strävan efter ekonomisk lönsamhet. 
• Totalt underhållssystem inkluderar underhållsprevention, förbättring av 

underhållsmässighet, och det förebyggande underhållet - det innebär att en 
underhållsplan upprättas för maskinernas hela livstid. 

• Totalt deltagande av alla anställda inkluderar självständigt underhåll av operatörer 
genom aktiviteter i små grupper. 

 
TPU är ett systematiskt arbetssätt för att alltid göra förbättringar vilket innebär att inget 
slutdatum på arbetet finns såsom i ett projekt, detta medför att ledningens engagemang alltid 
måste finnas för att det ska leda till något bra (Nord et al., 1997; Kumar Sharma et al., 2006). 
 
Då TPU i sig är en förändringsprocess så stöder TPU ett synsätt som är processorienterat 
och vilket leder till att företag måste sätta kunden mer i centrum (Nord et al., 1997; 
Ljungberg, 2000).  



4. Referensram 
 

Implementering av TPU 

15 

4.1.3 Syftet med TPU 

Enligt Nakajima (1992) är målet med TPU främst två saker, inga haverier och inga felaktiga 
produkter. Syftet med TPU kan också beskrivas med att störningar i produktionen ska 
elimineras genom ett systematiskt arbetssätt där alla anställda engageras (Nord et al., 1997; 
Lycke & Akersten, 2000). Det är dock lika viktigt att ta kontroll över störningarna som att 
minska dem (Chan et al., 2005).  När defekter och haverier har minimerats kan kostnader för 
produktionen sänkas då produkter i arbete och i lager kan minimeras (Nakajima, 1992; Nord 
et al., 1997). 
 
TPU har också som mål att höja effektiviteten och användbarheten i utrustning och i 
produktionen. Detta genom att förbättra och underhålla utrustningen och genom att ta till 
vara och investera i personalen. Något som leder till bättre användning av utrustningen. 
(Chan et al., 2005; Kumar Sharma et al., 2006) 
 
I ett led för att uppfylla de mål som beskrivs ovan med högre utrustningseffektivitet så finns 
det enligt Nakajima (1992) sex stora förluster som ska elimineras. De sex stora förlusterna 
kan sedan delas in i tre olika kategorier som handlar om stillestånd, hastighetsförluster och 
kvalitetsförluster. I tabell 3 beskrivs de sex stora förlusterna och vad som kan vara orsaker 
till förlusterna. 
 

Tabell 3: De sex stora förlusterna enligt Nakajima (1992) 

Kategori Förlust Möjlig orsak 
Stillestånd Maskinstopp, utrustnings 

fel och avbrott 
Maskinfel och haverier 
 
 

 Omställning och justering Verktygsbyte, byte av former i 
injektionsgjutningsmaskiner etc. 
 

Hastighetsförluster 
 

Tomgång och mindre 
stopp 

Onormal funktion hos sensor, 
blockering av glidrännor, etc. 
 

 Reducerad hastighet, 
förlängd cykeltid 

Skillnader mellan utrustningens 
planerade hastighet och 
maskinens verkliga hastighet 
 

Kvalitetsförluster 
 

Process fel, defekter i 
processen 

Utrustning är behäftad med fel 
som innebär spill och 
kvalitetsfel vilket medför 
justeringar eller kassationer 
 

 Reducerat utbyte, 
uppstartsförluster 

Från maskinstart till stabil 
produktion 
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Nord et al. (1997) har valt att utveckla Nakajimas sex stora förluster till 16 stora förluster 
indelade i tre grupper: 
 

Tabell 4: De 16 stora förlusterna enligt Nord et al. (1997) 

Hårda förluster, 
utrustningens 
effektivitet 

[1] Haverier 
[2] Omställning 
[3] Verktygsbyte 
[4] Uppstart 
[5] Korta stopp/tomgång 
[6] Hastighets eller taktförluster 
[7] Kassation och justeringar 
[8] Planerade förluster 

Mjuka förluster, 
människans 
effektivitet 

[8] Planerade förluster 
[9] Ledarskapsförluster 
[10] Metodförluster 
[11] Balanseringsförluster 
[12] Brist på automatik 
[13] Extra kontroller och justeringar 

Energi, material 
och verktyg 

[14] Energiförluster 
[15] Materialförluster 
[16] Förluster i verktyg och fixturer 

 
Nakajima (1992), Nord et al. (1997) och Kumar Sharma et al. (2006) beskriver alla att om de 
stora förlusterna bemästras och minimeras så kan TPU-aktiviteterna leda till att hela 
fabrikens produktivitet, med effektivare produktion och resurshantering, förbättras. 
Genomflödeshastigheten förbättras då felsymptom upptäcks snabbare och det leder till färre 
oplanerade stopp. Genom att utrustningen underhålls bättre och på en högre nivå så får det 
till följd att kvaliteten på slutprodukten höjs. Med TPU-aktiviteterna följer också att 
utbildningen måste underhållas kontinuerligt vilket gör att personalens kompetens höjs. 
 
För att TPU ska få den effekt som beskrivs ovan måste TPU utvecklas och expanderas så att 
det involverar hela organisationen (Lycke & Akersten, 2000). Implementeringen av TPU 
leder inte bara till bättre produktivitet utan också att företaget blir mer konkurrenskraftigt 
(Kumar Sharma et al., 2006). 

4.1.4 Implementering av TPU 

Att implementera TPU fullt ut tar minst tre år innan det fungerar bra (Nakajima, 1992). TPU 
är heller inget projekt utan ett sätt att arbeta, det betyder att det inte finns något slut på 
processen (Lycke & Akersten, 2000). JIPM har utvecklat en metodik och ett arbetssätt för 
införandet i form av ett program i tolv steg (Nord et al., 1997). Tolvstegsprogrammet kan 
liknas en trappa i vilken det finns fyra stadier (Nakajima, 1992). Figur 5 ger en schematisk 
beskrivning över de tolv stegen i programmet. Nedan följer en kort genomgång om vad de 
tolv stegen innefattar.  
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Figur 5: Schematiskbeskrivning av de tolv implementeringsstegen 
i TPU 

Steg 1 - Informera om högsta ledningens beslut att införa TPU 

Den första uppgiften som ledningen har är att officiellt informera om att företaget ska börja 
arbeta med TPU (Nakajima, 1992). Det första steget handlar mycket om att ledningen ska 
förstå vad införandet av TPU innebär för företaget (Nord et al., 1997). Det är centralt att 
ledningen har god kunskap om vad införandet kommer att medföra för att kunna sprida den 
kunskap i organisationen (Nakajima, 1992). Kunskap föder engagemang och ledningens 
engagemang inför införandet av TPU är helt avgörande för att implementeringen ska bli 
lyckosam (Ljungberg, 2000). 
 
Förutom att skaffa sig kunskap om TPU och vad det medför så är en av ledningens främsta 
uppgifter under steg ett att skapa en gynnsam miljö i vilken TPU kan implementeras 
(Nakajima, 1992). En del i att skapa en gynnsam miljö är att engagera och motivera de 
anställda, TPU kan bara utvecklas om de anställda är engagerade, då utvecklar också TPU de 
anställda. (Nakajima, 1992).  
 
Ledningen bör tidigt börja informera de anställda om TPU för att få med dem i förändringen 
(Nakajima, 1992). Detta kan göras genom presentationer, samtal eller nyhetsblad, en symbol 
eller logga bör också tas fram för att stärka identiteten (Nord et al., 1997). 

Steg 2 – Utbildning och information 

Under steg två måste spridandet av ledningens beslut vara under full gång och det är nu läge 
att börja utbilda personalen i TPU (Nord et al., 1997). Steg två ska se till att utbildning och 
information om TPU når alla i företaget (Nakajima, 1992). Bra utbildning och information är 
grundläggande för ett lyckat införande av TPU (Ljungberg, 2000). Det är därför nödvändigt 
att lägga stor energi och stora resurser på utbildning och information, annars finns risken att 
motstånd till TPU-införandet uppstår (Nord et al., 1997).  
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Alla i företaget ska utbildas men graden av utbildning och innehållet kan skilja sig mellan 
olika grupper då behovet kan se olika ut (Nakajima, 1992). En viktig del i utbildningen är att 
det öppnas upp för diskussioner om både fördelar och nackdelar och att de anställda får tid 
att bearbeta informationen (Nord et al., 1997). Utbildning är också till för att höja moralen 
och mjuka upp motståndet inför implementeringen (Nakajima, 1992). 

Steg 3 - Skapa en organisation för att främja TPU 

När införandet av TPU har beslutats och när utbildningen av ledningen och andra centrala 
personer har avslutats, måste ledningen gå igenom organisationen och strukturera så att den 
främjar införandet och arbetet med TPU (Nakajima, 1992; Nord et al., 1997). 
 
En organisatorisk förändring som företaget bör göra är att bilda en styrgrupp för TPU-
arbetet, en grupp som får till uppgift att utveckla, leda och främja införandet av TPU 
(Nakajima, 1992; Nord et al., 1997). Strukturen på gruppen bör vara så att den består av 
personer från olika delar av företaget (Nakajima, 1992). Företaget bör också inrätta en 
koordinator som på heltid har till uppgift att arbeta med TPU och ansvara för att TPU drivs 
framåt (Nord et al., 1997). 
 
Mer om organisationen under införandet av TPU finns att läsa i kapitel 4.2.4. 

Steg 4 - Etablera grundläggande TPU-policies och mål 

Ledningen bör i ett tidigt skede gå igenom och fastställa de riktlinjer ska gälla för 
implementeringen (Nakajima, 1992). Utifrån de riktlinjer som ledningen beslutar ska sedan 
målen utvecklas (Nord et al., 1997). Både interna och externa krav bör ligga till grund för 
den inriktning som riktlinjerna och målen får (Nord et al., 1997). För att ledningen ska kunna 
sätta rimliga mål och välgrundade riktlinjer behövs det först göras en grundlig nulägesanalys 
(Nord et al., 1997).  
 
Målen kan uppfattas som abstrakta därför bör de utvecklas så att de går att mäta, exempelvis 
att eliminera alla haverier och defekter kan vara lite abstrakt därför bör ledningen formulera 
om detta mål till delmål som går att mäta (Nakajima, 1992). När sedan alla mål är definierade 
ska de brytas ner så att de passar de olika avdelningarna (Nakajima, 1992). Det är också bra 
om ledningen kan formulera ner målet så att den blir enkel att förstå och så att målet kan 
användas som slogan för arbetet (Nord et al., 1997). 

Steg 5 – Formulera en huvudplan för TPU-införandet  

Det är viktigt att få struktur på införandet och därför bör ledningen i ett tidigt skede tar fram 
en huvudplan för införandet (Nakajima, 1992; Nord et al., 1997). I huvudplanen ska det 
finnas i vilken ordning aktiviteterna ska utföras, när de ska utföras och hur de ska utföras 
(Nord et al., 1997). Huvudplanen ska sträcka sig över flera år och ska omfatta hela 
organisationen (Ljungberg, 2000).  

Steg 6 – Håll TPU-kickoff 

I de första fem stegen är det ledningen som är den dominerade aktören, från och med nu är 
det medarbetarna som ska vara de mer aktiva (Nakajima, 1992). Vid det här laget har 
ledningen förhoppningsvis tagit beslutet att hela organisationen ska arbete med TPU (Nord 
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et al., 1997). En kickoff är inte bara bra för att markera att företaget är redo att gå vidare 
utan det kan också användas för att odla arbetsmoral och öka engagemanget inför TPU 
(Nakajima, 1992). Det kan också vara bra att hålla lite olika utbildningar vid detta läge för att 
försäkra att personalen förstår vad TPU är och att för att hela företaget ska bli engagerat 
(Nord et al., 1997).  

Steg 7 - Effektivitet 

I steg sju ska effektiviteten i utrustning och personal förbättras och haverier och defekter ska 
elimineras (Nakajima, 1992). Förbättringarna görs genom arbete i arbetsgrupper som består 
av medlemmar från arbetslagen (Ljungberg, 2000). Det är en central del av TPU att arbeta i 
förbättringsgrupper och det gör att fler får vara med och bidra till förbättringarna (Nakajima, 
1992).  
 
Steg sju kan delas in i fyra aktiviteter: Ständiga förbättringar, operatörsunderhåll, 
specialistunderhåll och kompetensutveckling. (Nord et al., 1997) 

Ständiga förbättringar  
Genom att kartlägga och eliminera förluster förbättras utrustningseffektiviteten. Detta 
förbättringsarbete ska göras i grupper och är kanske det mest krävande att införa då det 
oftast utgör den största förändringen. (Nord et al., 1997) 

Operatörsunderhåll  
Operatörsunderhållsaktiviteternas syfte är att eliminera småstörningar, haverier och defekter. 
Aktiviteterna utförs i form av en trappa där det finns sju steg. Till det finns också att 
kompetens ska höjas på medarbetarna i arbetslagen. (Nord et al., 1997: Nakajima, 1992) 
 
Självständigt underhåll är unikt för TPU och det finns inga genvägar som företaget kan ta för 
att det ska ske snabbare, införande av fullt operatörsunderhåll tar lång tid och kräver stor 
noggrannhet. (Nord et al., 1997: Nakajima, 1992) 
 
Mer detaljerad beskrivning av operatörsunderhåll finns att läsa i kapitel 4.1.6 

Specialistunderhåll  
När operatörsunderhåll har implementerats kommer underhållspersonalens arbete att handla 
mer om utveckling och förbättringsarbete av utrustningen. Det aktivitetsprogrammet som 
finns för specialistunderhåll påminner mycket om det som finns för operatörsunderhåll. 
(Nord et al., 1997) 
 
Under arbete med operatörsunderhåll är det troligt att underhållspersonalens 
arbetsbelastning ökar då de ska fortsätta arbeta med normalt underhåll och samtidigt stå för 
en del utbildning och förbättringsarbete (Nord et al., 1997). Därför måste samarbetet mellan 
produktionsavdelningen och underhållsavdelningen fungera bra så att det finnas en 
koordinering mellan dem (Nakajima, 1992). När sedan rutinerna för underhållsarbetet i 
arbetslagen sätter sig är det troligt att arbetsbelastningen för underhållspersonerna minskar 
(Nakajima, 1992). 
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Kompetensutveckling  
För att kunna införa operatörsunderhåll, specialistunderhåll och förbättringsarbete på ett bra 
sätt måste operatörer och underhållspersonal få ordentlig utbildning (Nakajima, 1992). 
Utbildningen är en förutsättning för att hela TPU-införandet ska fungera och det krävs av 
företaget att de investerar i sina anställda för att de ska kunna utföra sitt arbete fullt ut 
(Nakajima, 1992; Nord et al., 1997). För att alla i organisationen ska veta vad de ska göra i 
sin roll behövs det mer riktad utbildning (Nord et al., 1997). 

Steg 8 - Nyanskaffning 

För att säkerställa att arbetet med att utveckla, konstruera och tillverka artiklar så effektivt 
som möjligt så finns nyanskaffning med i programmet (Nord et al., 1997). För att säkerställa 
att inte förlora den förbättring som en ny utrustning innebär är det viktigt att direkt upprätta 
rutiner för underhåll (Nakajima, 1992; Nord et al., 1997). 
 
Maskinen behöver också köras in innan man kan räkna med god produktivitet. Det kräver 
att det finns ett program för underhållspersonal, operatörer och produktionstekniker så att 
alla lär känna den nya utrustningen. (Nakajima, 1992) 

Steg 9 - Kvalitetsunderhåll 

Det traditionella kvalitetsarbetet har utgått från den färdiga produkten, det vill säga att 
kvaliteten har mätts på den färdiga produkten för att sedan vidta åtgärder i produktionen. I 
TPU flyttas fokus från produktens resultat till att studera utrustningen och mäta 
utrustningen för att förbättra kvaliteten. (Nord et al., 1997)  
 
De parametrar som påverkar mest på kvalitetsutfallet kartläggs och studeras sedan för att 
definiera deras optimala värde.  Produktionen arbetar sedan för att följa de optimala värden 
som har mäts upp. (Nord et al., 1997) 

Steg 10 – TPU administration 

Ordning och reda är en central del i produktionen men det är lika angeläget i den 
administrativa delen av organisationen. Detta ger också större möjligheter att uppnå ett 
kundstyrt arbete. Det visar också att ledningen menar allvar om de tar på sig att införa TPU i 
de administrativa delarna också. (Nord et al., 1997) 

Steg 11 – Säkerhet, hygien och miljö 

Målet i detta steg är att eliminera olyckor och föroreningar genom att skapa rutiner och 
aktiviteter för att utveckla säkerhet, hygien och miljö. För detta krävs att personalen får 
utbildning i säkerhets- och miljöaspekter för att de ska förstå vikten av att eliminera dessa. 
(Nord et al., 1997) 

Steg 12 - Implementera TPU fullt ut och sikta på högre mål 

Det sista steget handlar om att implementera och stabilisera TPU fullt ut (Nakajima, 1992). 
Stabilisering av TPU tar tid och under tiden arbetar alla för att förbättra resultaten 
(Nakajima, 1992). Dock ska inte stabilisering jämföras med stagnation, det gäller att hela 
tiden fortsätta förbättra arbetet (Nakajima, 1992; Nord et al., 1997).  
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För att inte stagnera i arbetet gäller det för företaget att sätta upp nya och högre mål för TPU 
för att ytterligare förbättra verksamheten (Nakajima, 1992; Nord et al., 1997). 

4.1.5 Förbättringsgrupper  

Enligt Ljungberg (2000) kan man se förbättringsgrupperna som musklerna i TPU, den 
verksamhet som till stora delar aktivt utför de teoretiska och filosofiska tankarna som finns i 
TPU. I förbättringsgrupperna arbetar operatörer och underhållningspersonal tillsammans för 
att lösa problem som finns i produktionen (Ljungberg, 2000). En stor styrka med 
förbättringsgrupper är att det är flera personer som bidrar till att lösa problemen (Nord et al., 
1997). En annan fördel är att lösningarna kommer att tas emot bättre när det är 
arbetsgruppen själv som kommer fram till lösningen (Ljungberg, 2000). 
Förbättringsgrupperna kan också med fördel användas för att öka motivationen och 
kompetensen (Nakajima, 1992).  
 
Det som kännetecknar förbättringsgrupperna i TPU är att de är produktionsbaserade och att 
de bedrivs kontinuerligt (Ljungberg, 2000). Förbättringsgrupperna ska arbeta långsiktigt med 
att lösa problem och för företag som vill arbeta med kontinuerliga förbättringar lämpar sig 
detta arbetssätt väldigt bra (Nord et al., 1997; Ljungberg, 2000). 

Förbättringsgruppernas sammansättning 

Gruppen ska främst bestå av operatörer från produktionen men det kan även tänkas att 
andra personer kan kallas in som experter (Ljungberg, 2000). Personal från 
underhållsavdelningen kan med fördel vara med i gruppen för att bygga upp kontakten 
mellan operatörer och underhållspersonal, det kan också vara bra ur utbildningssynpunkt 
(Ljungberg, 2000). Meningen är att grupperna ska verka självständigt men det kan vara bra 
att en handledare är med för att styra upp mötena (Nord et al., 1997).  

Möten 

För att få kontinuitet i förbättringsarbetet så måste gruppen träffas regelbundet (Ljungberg, 
2000). Då mötena är en del i arbetet och inte frivilliga kräver det att mötena är trivsamma 
och att ett öppet klimat råder så att alla kan komma med förslag till lösningar (Nord et al., 
1997). För att inte mötena ska bli ineffektiva och så att de kan utföras på så kort tid som 
möjligt är det viktigt att de är väl förberedda (Nord et al., 1997). Var mötena hålls är också av 
betydelse då en störande miljö kan göra att det blir svårt att lyssna, alla deltar inte lika aktivt 
och det kan vara problematiskt att diskutera öppet om alla problem (Ljungberg, 2000). 
 
Det bör påpekas att det inte är under mötena som problemen ska lösas utan mötena ska 
genera lösningar på problemen för att sedan lösas mellan mötena (Ljungberg, 2000). Därför 
är det väsentligt att medarbetarna får tid mellan mötena för att kunna lösa problemen (Nord 
et al., 1997). 

Uppgifter och mål 

De mål som sätts upp för gruppen bör sättas upp av gruppen själva för att de ska bli 
motiverade och känna ansvar för att lösa dem (Nord et al., 1997). Målen som gruppen sätter 
bör vara kopplade till företagets strategiska mål och det är upp till ledningen och 
handledaren att styra gruppen så att gruppens mål stämmer överens med företagets (Nord et 
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al., 1997). För att TPU implementeringen ska få fart är det bra om gruppens inledande mål 
knyts till aktiviteterna i operatörsunderhåll och TPU (Ljungberg, 2000).  
 
Uppgifterna som ska bidra till att gruppens mål uppfylls bör fördelas jämnt mellan 
gruppmedlemmarna så att alla engageras (Ljungberg, 2000). Uppgifterna ska varken vara för 
små eller för stora. För små medför att kompetensen inte utvecklas och kan vara hämmande 
för självförtroendet (Nord et al., 1997). För stora uppgifter medför att de kanske inte blir 
lösta och att då utvecklas inte gruppen heller (Nord et al., 1997; Ljungberg, 2000).  
 
För att uppgifterna eller projekten som sätts upp inte ska misslyckas eller utföras ineffektivt 
bör en aktivitetsplan upprättas. Detta gör att arbetet styrs upp och blir lättare att följa upp 
(Ljungberg, 2000). Att följa upp, dokumentera, presentera och visualisera är viktigt för att 
grupparbetet ska bli långsiktigt (Nord et al., 1997). Det kan ta ett par projekt som misslyckas 
innan arbetsformen sätter sig och det krävs envishet för att förbättringsarbetet ska ta fart 
(Nord et al., 1997). 

4.1.6 Operatörsunderhåll 

Operatörsunderhåll syftar till att utnyttja och öka operatörernas kunskap om utrustningen 
som de arbetar vid och de störningar som uppstår (Nord et al., 1997). Målet är att alla 
operatörer ska kunna underhålla sina maskiner och minimera haverier och småstopp för att 
kunna höja den normala nivån (Nord et al., 1997). Med operatörsunderhåll är det meningen 
att operatörerna ska gå från ett maskinunderhåll som bygger på reaktiva åtgärder till att 
handla proaktivt för att förebygga olika typer av haverier (Nakajima, 1992).  
 
Om förtaget lyckas väl med att införa operatörsunderhåll så förbättras kvalitet, säkerhet och 
arbetsmiljön blir bättre (Ljungberg, 2000). Dock måste produktionsledningen vara medveten 
om att ett komplett införande av operatörsunderhåll tar tid för att det ska bli bra (Nakajima, 
1992).  
 
Operatörsunderhåll består av sju steg, där kunskap, ansvar och befogenheter ökar för 
operatörerna vid varje steg (Nord et al., 1997). 
 

Tabell 5: Införandet av operatörsunderhålls sju steg 

Steg 1 Grundläggande rengöring, ordning och reda 
Steg 2 Motåtgärder vid källan till problem 
Steg 3 Standarder för rengöring och smörjning 
Steg 4 Allmän inspektion 
Steg 5 Självständig inspektion 
Steg 6 Organisera arbetsplatsen 
Steg 7 Självständigt operatörsunderhåll 

 
Operatörsunderhåll består av två huvudaktiviteter som genomsyrar alla steg, underhåll och 
ständiga förbättringar (Nakajima, 1992). Underhåll består mycket i att säkerställa den nivå 
som har uppnåtts och de ständiga förbättringarna ska ta företaget upp en nivå varje steg 
(Nakajima, 1992). De tre första stegen lägger grunden för operatörsunderhåll och ska 
förhindra att förslitningar sker i utrustningen (Ljungberg, 2000).  
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Inför och efter varje steg så krävs det information, utbildning och reflektion (Nakajima, 
1992). Grovt kan kunskapsutvecklingen delas in i fyra nivåer knutna till de sju stegen i 
operatörsunderhåll (Nord et al., 1997). 
 

7. Självständigt 
operatörsunderhåll 

4. Kan reparera 
maskiner 

6. Organisera arbetsplatsen 

5. Självständig inspektion 

3. Förstår relationen 
mellan utrustningens 
skötsel och 
produktkvalitet 

4. Allmän inspektion 
3. Standarder för rengöring och 
smörjning 

2. Förstår funktion och 
struktur på maskinerna 

2. Motåtgärder vid källan till 
problem 

1. Grundläggande rengöring, 
ordning och reda 

1. Kan hitta defekter och förstå 
principerna för förbättring av 
en utrustning 

Operatörsunderhåll Kompetensutveckling 
 

Figur 6: kompetensutveckling i samband med operatörsunderhåll 
 
Efter att operatörerna har genomgått alla sju stegen ska de kunna skilja på vad som är 
normalläge och inte för att kunna se avvikelser i produktionen (Nord et al., 1997). 
Operatörerna ska kunna göra förebyggande underhåll och snabbt kunna återställa 
produktionen till normalläge vid händelse av avbrott (Ljungberg, 2000). 

Steg 1 - Grundläggande rengöring, ordning och reda 

Det första steget i operatörsunderhåll är kanske det svåraste steget att ta då den största 
förändringen ska ske inom företaget (Nakajima, 1992). Det är förändringar i arbetssätt hos 
personalen och kanske framförallt förändringar i inställning till hur underhållet ska bedrivas 
(Ljungberg, 2000). 
 
Steg ett består av: Grundläggande rengöring och inspektion, initialrengöring, tilldelning av 
ansvarsområden och ordning och reda. (Nord et al., 1997) 
 
Syftet med den grundläggande rengöringen är att rengöra maskiner och i viss mån 
kringutrustning så att det efter rengöringen går lättare att inspektera. Inspektionen är till för 
att upptäcka uppenbara brister och fel på maskinerna för att sedan kunna upprätta en första 
åtgärdslista. Det ger en bra utgångspunkt för vidare arbete. (Nord et al., 1997) 
 
Sedan underlättar inte bara rengörningen inspektion det kan också förebygga framtida 
haverier. Större smutspartiklar, muttrar eller liknande kan orsaka förslitningar om de hamnar 
fel. Förslitningarna kan både orsaka haverier och göra att hastigheten sätts ner (Nakajima, 
1992; Nord et al., 1997).  
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En initialrengöring kan sedan följa för att göra en mer koncentrerad rengöring och 
inspektion av maskinerna (Nord et al., 1997). Skillnaden mot tidigare rengöring och 
inspektion är att i detta läge gås maskinerna igenom mer på djupet, maskindelar tas bort för 
att kunna rengöra i maskinerna (Nord et al., 1997). Inspektionerna görs sedan av personalen 
själva, detta är viktigt då det är genom detta som operatörerna får mer kunskap om de 
maskiner som de arbetar vid (Nakajima, 1992).  
 
För att operatörsunderhåll ska fungera bra och ge positiva effekter på produktiviteten är det 
nödvändigt att dela in avdelningen i väldefinierade ansvarsområden (McKone et al., 1999). 
Hur detta sker bör vara upp till gruppen att bestämma då det är oftast dem som har mest 
kunskap om avdelningen (Ljungberg, 2000).  
 
Ordning och reda är en av de mer centrala delarna i steg ett (Nakajima, 1992). Ordning och 
reda vid maskinerna och runt omkring maskinerna är grundläggande för att minska det 
slöseri med tid som uppstår när operatören måste leta reda på rätt verktyg (Nord et al., 
1997). Endast de verktyg som behövs dagligen ska finnas vid maskinen, andra verktyg som 
man använder mer sällan ska förvaras på andra ställen (Nord et al., 1997). Det måste också 
finnas ett system som gör att verktygen stannar kvar vid maskinen (Ljungberg, 2000).  
 
Innan man går över till nästa steg görs en revision. Har alla steg behandlats ordentligt, har 
gruppen kommit upp i den nivån som satts upp och har medarbetarna en ordentlig förståelse 
inom TPU? (Nakajima, 1992) 

Steg 2 – Motåtgärder vid källan till problem  

Målet med steg två är att minimera den tid som används för att underhålla maskinerna 
(Ljungberg, 2000). Genom att förhindra det som orsakar nedsmutsningen, såsom smuts, 
damm och vätskor, kan man minska den tid som läggs på rengöring (Nord et al., 1997).  
 
Det första som måste göras är att klartlägga problemet och försöka hitta orsaken till att 
problemet uppstår (Nord et al., 1997). När mätningar av maskinen har gjorts och orsaken till 
problemet är funnet ska det upprättas en handlingsplan för att lösa problemet (Ljungberg, 
2000).   
 
Nästa steg är att ta bort eller minimera den mängd som smutsar ner. Det kan betyda att 
slangar som läcker olja byts ut, filter placeras så att dammet minimeras eller att det sätts upp 
skydd för att minska nedsmutsningen. (Nord et al., 1997) 
 
Efter att mängden smuts har minimerats är det ytan som smutsas ner som ska minimeras. 
Detta kan göras med hjälp av lite olika metoder. Källan till nedsmutsningen kan styras eller 
riktas om så att den skvätter ner på en mindre yta. Olika typer av uppsamlingskar, dukar eller 
filter kan placeras ut så att nedsmutsningen sker mer begränsat. Det kan också vara så att 
olika typer av skydd kan monteras så att det damm eller smuts som skapas inte tränger in på 
svåråtkomliga ställen. (Nord et al., 1997) 
 
Sista delen i steg två är att göra det enklare för rengöring och inspektion (Ljungberg, 2000). 
Enkla saker som underlättar rengöring och städning är att hänga upp sladdar i kabelrännor 
eller andra liknande åtgärder (Nord et al., 1997). För att underlätta och minska tiden för 
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inspektion kan olika åtgärder såsom att genomskinliga inspektionsluckor monteras som gör 
att man inte behöver öppna maskinerna, eller att mätare eller liknande placeras på så sätt att 
det blir enkelt att läsa av dem (Nord et al., 1997). 
 
Inför nästa steg skall åter en revision göras för att se att man uppfyller det som satts upp 
både för steg ett och steg två. (Nakajima, 1992) 

Steg 3 – Standarder för rengöring och smörjning 

Standarder för rengöring och smörjning är det första steget mot självstyrt operatörsunderhåll 
(Nord et al., 1997). Under de tidigare stegen har operatörerna inhämtat kunskap om de 
maskiner som det arbetar vid och under steg tre är det meningen att operatörerna ska få 
utnyttja den kunskapen mer (Nakajima, 1992).  
 
Den första aktiviteten i steg tre är att upprätta en instruktion för förebyggande underhåll 
(FU) för varje maskin och tillhörande kringutrustning (Nord et al., 1997). Instruktionen ska 
tas fram av gruppen och underhållspersonalen tillsammans för att viktiga delar i 
underhållsarbetet inte ska missas och så att operatörerna får mer kunskap om maskinerna 
(Ljungberg, 2000). Instruktionen ska beskriva när, var, varför, av vem och hur rengöringen 
och inspektionen ska utföras (Nord et al., 1997). Instruktionen ska innehålla information när 
olika delar bör bytas ut, rengöras, inspekteras och när smörjning ska ske. Det ska också 
finnas information om rengöringsinstruktioner, inspektionsinstruktioner och 
smörjinstruktioner (Nord et al., 1997). 

 
Under steg tre är det läge att fortsätta att försöka minska den tid som det tar att inspektera 
och kontrollera (Nord et al., 1997). Genom att tydligt visualisera gränser på mätare, enkla 
mätstickor och liknande anordningar kan tiden för inspektion minskas (Ljungberg, 2000).  
 
Nästa tid som ska minskas är tiden för smörjning (Nord et al., 1997). Genom att underlätta 
att smörjning av maskiner kan ske så smidigt som möjligt kan man vinna mycket tid i 
underhållsarbetet (Ljungberg, 2000). Att köpa in rätt typ av olja och flaskor till maskiner, att 
märka upp var och vad som ska fyllas på och att placera smörjställen på lättillgängliga platser 
är alla åtgärder som kan göra att mindre tid behöver läggas på smörjning (Nord et al., 1997).  
 
Det är viktigt att man även här gör en revision för att se att steg tre har upprättats ordentligt 
och att det som gruppen kommit överens om i steg ett och två fortfarande håller. (Nakajima, 
1992) 

Steg 4 – Allmän inspektion 

Det fjärde steget i operatörsunderhåll är till stor del till för att kunskap och ansvar som 
underhållspersonalen har ska gå över till operatörerna (Ljungberg, 2000). Det här steget 
består till stora delar av utbildning och praktisk träning (Nord et al., 1997). För att så mycket 
av underhållspersonalens kunskap och erfarenhet om maskinerna ska föras över till 
operatörerna är det bra om det är underhållsavdelningen som står för utbildningen och 
träningen (Nakajima, 1992). All utbildning syftar till att operatörerna ska kunna agera 
snabbare och mer korrekt än tidigare. Det är under detta steg som underhållspersonalens 
arbete mer ska gå över till att arbeta med förebyggande åtgärder (Nord et al., 1997). 
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Steg 5 – Självständigt inspektion  

Under steg ett till fyra ska operatörerna ha inhämtat den kunskap som de behöver för att 
under steg fem kunna ta över mycket av det ansvar som underhållspersonalen tidigare har 
haft för att inspektera och underhålla maskinerna (Nakajima, 1992; Nord et al., 1997). Nya 
ansvarsområden måste definieras och nya FU-instruktioner måste upprättas för att passa den 
nya arbetsfördelningen (Nord et al., 1997). Man bör också bestämma hur mycket tid som 
underhållspersonalen i fortsättningen ska lägga på underhållsarbetet (Ljungberg, 2000).  

Steg 6 – Organisera arbetsplatsen 

Under steg sex utökas operatörens ansvar ytterligare och ska nu även omfatta arbete med 
miljö i området runt utrustningen (Nord et al., 1997). Arbetsplatsen ska kartläggas om hur 
den är organiserad för att i nästa skede se hur platsen kan organiseras om för att den ska bli 
mer ergonomisk och så att arbetsmomenten kan utföras enklare och snabbare (Ljungberg, 
2000). Detta kräver att operatörerna får utbildning i produktionsteknik och ergonomi (Nord 
et al., 1997).  

Steg 7 – Självständigt operatörsunderhåll 

Det sjunde och sista steget i operatörsunderhåll syftar till att säkerställa att 
operatörsunderhållsarbetet lever vidare (Nakajima, 1992). Arbetet med att motverka de sex 
stora förlusterna intensifieras då arbetet i grupp fungerar bättre och kunskapen bland 
operatörerna är högre (Nakajima, 1992). Operatörerna får mer ansvar att själva styra och 
sköta skötseln av maskinerna och arbetet med ständiga förbättringarna fortskrider för att 
minska antalet stopp och höja effektiviteten (Nord et al., 1997).  

5S - Ett eventuellt steg 0 

Både Nord et al. (1997) och Ljungberg (2000) beskriver hur metodiken med 5S kan 
användas som en bas inför operatörsunderhåll. 5S har precis som TPU sitt ursprung i den 
japanska industrin och de fem S:en står för Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu och Shitsuke 
(Ljungberg, 2000). 
 

Tabell 6: Kort beskrivning av vad 5S innehåller 

Seiri –  
Ordning och 
reda 

Sortera fram vilka verktyg som behövs, ta bort de som 
inte används, märk upp de verktyg som ska vara kvar 

Seiton –  
Organisera och 
systematisera 

Ordna fabrikens layout så att allt finns lätt tillgängligt, 
lagerplatser, verktyg, verktygsskåp. Detta för att man 
ska slippa springa omkring och leta efter saker och ting 

Seisou –  
Städa och rengör 

Att städa och rengöra är en form av inspektion 

Seiketsu – 
Standardisera 

Ordning, organisation och städning ska standardiseras 
så att det blir rutin, visualiserar man rutinerna blir det 
lättare för alla att följa dem 

Shitsuke –  
Utbildning och 
disciplin 

Sätta upp mål för underhållet, arbeta fram bättre vanor 
och kommunicera framgång och vidare utbilda 
personerna så att motivationen kan hålla uppe 
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Skillnaden mellan operatörsunderhåll och 5S är att 5S har tyngdpunkten på området runt 
omkring utrusningen, tillskillnad från operatörsunderhåll som lägger lika stor vikt på 
utrustningens insida (Nord et al., 1997). Det är främst de tre första stegen i 
operatörsunderhåll som stämmer överens med 5S (Ljungberg, 2000). 

4.1.7 Totalt utrustningseffektivitet, TAK 

Ett mål som finns i TPU är att maximera utrustningseffektiviteten (Nakajima, 1992). TAK 
kan beskrivas som en metod för att på ett effektivt sätt mäta och analysera effektiviteten i en 
enstaka maskin eller ett helt produktionssystem (Chan et al., 2005; Kumar Sharma et al., 
2006). Chan et al. (2005) fördjupar detta resonemang med att beskriva att mätningar är en 
viktig del för att kunna ha en kontinuerlig förbättringsprocess, vilket är centralt i arbetet med 
TPU. 
 
Metoden med TAK-mätningar kan användas i flera olika nivåer inom produktionsmiljön. 
TAK kan utnyttjas som måttstock på hur väl utrustningen eller fabriken utvecklas. TAK kan 
ligga till grund för problemlösning och där det finns behov av att visa var och i vilken 
utrustning som problemet finns. (Dal et al., 2000)  
 
Det är tre dimensioner av effektivitet som bygger upp TAK (Nord et al., 1997):  

 
T - Tillgänglighet 
A - Anläggningsutnyttjande (Prestations förmåga) 
K - Kvalitetsförmåga 

Tillgänglighet - T 

Med tillgänglighet menas tillgänglighet i en utrustning eller i en process. Enkelt sammanfattat 
så är tillgänglighet förhållandet mellan den tiden som produktionen använt i verkligheten och 
den tid som var planerad för produktionen. (Dal et al., 2000)  
 
Den matematiska formeln för tillgängligheten ser ut enligt nedan: 
 

  

€ 

Tillgänglighet =
Utnyttjad tid
Tillgänglig tid

=
Tillgänglig tid − Stilleståndstid

Tillgänglig tid
 

 
Nakajima (1992) definierar de olika faktorerna i formeln: 
 

• Utnyttjad tid är den tillgängliga tiden minus stilleståndstid, dvs. tiden då maskinen är i 
drift.  

• Stilleståndstid är tid såsom underhåll, möten, luncher och så vidare.  
• Tillgänglig tid är den tid som teoretiskt finns tillgänglig enligt planering. 

 
Den tillgängliga tiden kan reduceras av lite olika anledningar utan att det negativt påverkar 
värdet på TAK. Planerade raster, luncher och möten är tid som inte är medräknat i den 
teoretiska tiden. Tid som läggs på att utbilda personalen eller planerade underhållsaktiviteter 
räknas inte heller med i den tillgängliga tiden. Att produktionen står still på grund av legala 
skäl, t.ex. helgdagar, statliga inspektioner, eller på grund av låg efterfrågan, materialbrist, 
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elavbrott och andra utomstående orsaker räknas heller inte med i den tillgängliga tiden. 
(Nakajima, 1992; Ljungberg, 1998; Dal et al., 2000) 
 
Ljungberg (1998) menar dock att det är tveksamt om all tid som förloras på möten, 
utbildning och planerat underhåll ska räknas av från tillgänglig tid. Ljungberg argumenterar 
för att om möten, utbildning eller planerat underhåll infaller vid normal drift så ska tiden 
räknas som stillestånds tid. Det skulle betyda att utbildning eller längre möten ska hålls när 
produktionen står still. Värdet på tillgänglighet kan få en stor avvikelse om exempelvis en 
maskin är i stort behov av planerat underhåll och det kan ge missvisande information om 
läget (Ljungberg, 2000). 
 
För att förbättra tillgängligheten i en utrustning eller process kan driftsäkerheten mätas för 
att ge stöd. Driftsäkerheten kan ge en god bild över vilka parametrar som har störst påverkan 
på tillgängligheten i utrustningen. För att räkna ut driftsäkerheten används en formel som 
består av tre parametrar. (Nord et al., 1997) 
 

  

€ 

Driftsäkerhet =
MTBF

MTBF + MTTR + MWT
 

 
MTBF Genomsnittstid mellan haverier (Mean Time Between Failure), den 

tid det tar mellan att olika haverier uppstår. 
 

MTTR Genomsnittstid för reparation (Mean Time To Repair), den 
genomsnittstid det tar att laga ett haveri som har uppstått. 
 

MWT Genomsnittstid för väntan på underhåll (Mean Waiting Time), den 
tid som det tar innan någon upptäcker att haveri har uppstått i en 
utrustning. 

 
Målet är att driftsäkerheten ska bli så bra som möjligt och detta fås genom att sträva efter att 
MTBF ska ha ett högt värde, det vill säga att haverier sker så sällan som möjligt, och att 
MTTR och MWT har ett lågt värde (Nord et al., 1997). Förhållandet mellan parametrarna 
kan också beskrivas genom figur 7.  
 

 
Figur 7: Förhållandet mellan MWT, MTTR och MTBF 
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Förlusterna kan också delas in utifrån frekvens och tid och utifrån detta kan förlusterna 
klassas som sporadiska eller kroniska (Nord et al., 1997). Sporadiska fel kan karakteriseras 
som en snabb och stor avvikelse från normalläget som inträffar oregelbundet (Ljungberg, 
2000). Kroniska förluster är små fel som händer mer eller mindre kontinuerligt och som 
efter ett tag kan uppfattas som en normal del i produktionen, se figur 8 (Ljungberg, 2000). 
Dessa fel är svåra att definiera och upptäcka i och med att de efter ett tag uppfattas som en 
del av produktionen (Ljungberg, 2000). De kroniska förlusterna är viktigast att finna då de 
tillsammans och över tiden är det som kommer att kosta företaget mest, se figur 9 (Nord et 
al., 1997). 
 

 
Figur 8: Kroniska och sporadiska förluster 

 
Figur 9: Kostnader över tiden för sporadiska 
och kroniska förluster 

Anläggningsutnyttjande - A 

Anläggningsutnyttjande eller operationseffektiviteten är ett mått på hur god 
produktionsförmåga som en utrustning eller en fabrik har (Ljungberg, 2000; Dal et al., 2000). 
Beräknandet av anläggningsutnyttjandet går genom tre steg där den första delen är att 
beräkna utnyttjad produktionstakt. Utnyttjad produktionstakt är skillnaden mellan den 
teoretiska cykeltiden, den cykeltid som utrustningen är köpt eller konstruerad för, och den 
cykeltid som har uppmätts i utrustningen under normaldrift (Nakajima, 1992). Utnyttjad 
produktionstakt kan också beskrivas som låg hastighet i förhållande till den teoretiska 
hastigheten (Ljungberg, 1998). 
 

  

€ 

Utnyttjad produktionstakt =
Teoretiskt cykeltid
Verklig cykeltid

 

 
I nästa steg, nettoproduktionstakten, beräknas förmågan att upprätthålla en given 
produktionstakt över en given period (Nakajima, 1992). Ett sätt att beskriva 
nettoproduktionstakten är förmågan att utnyttja den tid som är till förfogande för 
produktion (Ljungberg, 1998). Nettoproduktionstakten mäter inte om produktionstakten går 
snabbare eller långsammare än normaltakten, utan den mäter utrustningens eller processens 
förmåga att hålla en stabil och jämn produktionstakt (Nakajima, 1992; Dal et al., 2000).  I 
beräkningen tas även förluster av oplanerade stopp med (Nakajima, 1992).  
 

  

€ 

Nettoproduktionstakten =
Verklig processtid

Tillgänglig operationstid
=

Processat antal *Verklig cykeltid
Tillgänglig operationstid
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Det sista steget är att beräkna anläggningsutnyttjandet som är produkten av utnyttjad 
produktionstakt och nettoproduktionstakten. (Nakajima, 1992) 
 

  

€ 

Anläggningsutnyttjand =Utnyttjad produktionstakt *Verklig utnyttjandegrad  
 
Många företag är inte medvetna om de prestationsförlusterna som de har och därför 
fokuserar inte företagen på dem. Prestationsförlusterna består av både förluster i cykeltiderna 
och förluster i form av oplanerade stopp. Det är därför måste cykeltider eller 
produktionstakten som skall mätas på dagligbasis delas upp för att det ska vara möjligt att 
undersöka var förlusterna uppstår. Dock är det så att en av de största förluster som företag 
har inte ses som förluster av företagen. Förluster i form av ställtider och tid som behövs för 
att göra inställningar ses inte som förluster utan som produktionstid. Det blir speciellt 
betydande när batcherna blir mindre. (Ljungberg, 1998) 

Kvalitetsförmåga - K 

Kvalitetsförmåga eller kvalitetsutbyte är ett mått för att indikera proportionen av defekt 
produktion kontra korrekt produktion. I beräkningen ingår all typ av kassation eller defekter, 
det gäller även enheter som är korrekta efter att de har reparerats. Det gäller också under alla 
cykler av produktionen det vill säga vid uppstart, normaldrift och avslutning. (Ljungberg, 
2000; Dal et al., 2000) 
 

  

€ 

Kvalitetsförmåga =
Processat antal − Antal felaktiga

Processat antal
 

Beräkning av TAK 

Totalt utrustningseffektivitet beräknas genom att multiplicera de tre parametrarna med 
varandra. 
 

TAK = Tillgänglighet * Anläggningsutnyttjande * Kvalitetsförmåga 
 
JIPM har tagit fram värden för de olika parametrarna som kan verka som målvärden; 
tillgänglighet = 90%, anläggningsutnyttjande = 95% och kvalitets förmåga = 99%. Dessa 
värden ger att TAK blir 85%, ett värde som inte är omöjligt att nå men som kräver ett stort 
och mångårigt engagemang från hela företaget. (Nakajima, 1992)  
 
Figur 10 visar hur de olika parametrarna påverkas av de sex stora förlusterna. Den visar 
också tydligt hur mycket tid som förloras vid normal produktion (Nord et al., 1997). Man 
skall dock vara medveten om att nivåerna på TAK och de faktorer som påverkar är olika för 
olika industrier och därför måste TAK skräddarsys så att de passar. (Chan et al., 2005) 
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Figur 10: Beskrivning av hur TAK-parametrarna påverkas av de sex stora förlusterna 

Hur mätningen går till 

De sex stora förlusternas parametrar kräver detaljerade produktionsdata, vilket kan resultera i 
att data som ska samlas in och som ska utvärderas är komplex och kan bestå av mycket 
information (Dal et al., 2000). Om ett företag eftersträvar att utöva ett lyckosamt TPU-
arbete är enligt Nakajima (1992) två faktorer avgörande. Den första är noggranna 
driftsnoteringar från maskinerna så att lämpliga kontroller och rätt skötsel kan göras med bra 
precision. Det är också viktigt att ta fram en graderad skala för att kunna bedöma 
utrustningens tillstånd.  
 
Innan en mätning kan sättas igång måste först några frågor besvaras för att klargöra syftet 
och omfattningen med mätningen. Det som först måste göras är att klassificera de förluster 
som ska mätas för att sedan kunna bestämma vilka förluster som ska mätas. Nästa steg är att 
fundera ut hur förlusterna ska mätas och i vilken utsträckning, omfattning och hur detaljerat 
som förlusterna ska mätas. (Ljungberg, 1998) 
 
Ljungberg (2000) beskriver hur det finns två sätt att göra driftsuppföljningen i praktiken; 
kontinuerligt eller momentant. Vid kontinuerlig driftsuppföljning täcks alla typer av stopp in, 
men det är mer tidskrävande och kräver i att operatörerna engageras i mätningarna. 
Momentan eller periodvis uppföljning görs då operatörerna inte hinner med att följa upp 
produktionen kontinuerligt och då får uppföljningen göras av andra, till exempel 
produktionsledare eller TPU-koordinator. 
 
TAK medför att det kommer att bli fler mätningar än tidigare vilket kan leda till att det 
uppstår motstånd i organisationen av olika anledningar. Motståndet kommer kanske främst 
från operatörer och produktionsledare då ökade mätningar kan upplevas som en form av 
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övervakning. Det kan också finnas motstånd som beror på att operatörerna och 
produktionsledarna upplever mätningarna som en extra börda då de redan känner sig hårt 
belastade. Mer mätningar kan också upplevas som byråkratiskt och omständligt. (Ljungberg, 
2000) 
 
En lösning kan vara den metod för TAK-mätningar som Ljungberg (1998) beskriver i sin 
artikel. Han föreslår en två-stegs modell där insamlandet av mätningarna i första steget är 
enkla och inte operatörsbundna. Ett formulär placeras vid utrustningen som ska mätas och i 
formuläret ska operatören fylla i vilken störning som skedde, ingen information vilken 
operatör som utfört mätningen fylls i. Detta då det i första hand är information om 
utrustningens beteende och produktivitet som eftersöks. Efter varje vecka samlas formulären 
in och sammanställs, informationen från formulären återmatas till operatörerna så att 
förbättringar kan ske. Ljungberg fann att bara det faktum att mätningar gjordes på en 
utrustning gjorde att felen på utrustningen minskade, detta kunde förklaras av att 
operatörerna fokuserade mer på utrustningen än tidigare.  
 
När operatörerna är vana med mätningarna kan steg två i modellen påbörjas och en mer 
komplicerad mätmetod kan användas. Detta gör att mer information kan hämtas och det går 
att utföra en full TAK-mätning. I detta steg ombeds operatörerna att fylla i ett mer 
komplicerat formulär där alla typer av förluster ska noteras; stopptider, haverier, ställtider, 
omställningar och så vidare. Hur detta ska göras måste anpassas till varje specifik grupp, då 
det råder olika förutsättningar. (Ljungberg, 1998) 

Ekonomiska aspekter kopplade till TAK 

Med TAK får företaget inte bara ett bra mätinstrument för uppföljning av produktionen 
utan också ett mätetal som fungerar mycket bra som förbättringsinstrument. När värdet på 
TAK ökar, ökar också utrustningsutnyttjande, prestationseffektiviteten och kvaliteten på 
produkten. Med ökad utrustningsutnyttjande minskar buffertstorlekar vilket leder till att 
ledtiderna minskar då jobb inte längre behöver vara i kö. Kortare ledtider leder till att 
företaget kan var mera flexibla och bättre på att möta kundernas efterfrågan. Minskade 
buffertar leder också till att kostnaderna för lager minskar. (Dal et al., 2000, Kumar Sharma 
et al., 2006) 
 
Det är viktigt att kunna koppla TAK-värdet till ekonomiska parametrar för att lättare kunna 
jämföra mot andra (Willmott & McCarthy, 2001). Stora delar av den totala 
produktionskostnaden hittas i de sex stora förlusterna som ska bekämpas i TPU eller så finns 
kostnaderna i andra mer gömda kostnader (Jonsson & Lesshammar, 1999). TAK-
mätningarna är till för att försöka identifiera och hitta de gömda kostnaderna (Nakajima, 
1992).  
 
Förlusterna som uppstår i samband med dåligt underhållen utrustning får konsekvenser i 
hela organisationen (Willmott & McCarthy, 2001). Materialförluster kan både uppstå för att 
det är stor mängd kassation eller genom ineffektivt utnyttjande av materialet (Nord et al., 
1997; Willmott & McCarthy, 2001). Materialförlusterna leder till att kostnaderna ökar när 
mer material än nödvändigt måste köpas in, fler transporter måste göras och när mer 
material måste finnas i lager (Nord et al., 1997). Om företaget lyckas minska 



4. Referensram 
 

Implementering av TPU 

33 

utrustningsförlusterna kan det även frigöra resurser som kan få positiva effekter på 
organisationens hela värdekedja (Willmott & McCarthy, 2001). 
 
Minskning av oplanerade stopp genom att förbättra maskinerna göra att energikostnaderna 
kan minskas (Willmott & McCarthy, 2001). Läckande luftslangar, temperaturförluster, 
vattenförbrukning, uppstartsförluster och överbelastning är alla exempel på energiförluster 
(Nord et al., 1997).  
 
För att sedan TAK ska kunna användas som argument eller som beslutsunderlag vid inköp 
av ny utrustning eller liknande så måste TAK-värdet gå att översätta till finansiella värden 
(Dal et al., 2000). Användandet av finansiella värden för interneffektivitet kan också förenkla 
upptäckandet av trender och det blir lättare att jämföra TAK mellan olika avdelningar 
(Jonsson & Lesshammar, 1999). För att TAK ska bli riktigt slagkraftigt som argument och 
för att det verkligen ska synas att TPU är lönsamt är det viktigt att knyta TAK till företagets 
strategiska mål (Chan et al., 2005). 

4.1.8 Definiering av framgångsfaktorer vid implementeringen av TPU 

För att lyckas med implementeringen av TPU och då framförallt implementeringen av 
operatörsunderhåll beskriver författarna Nord et al. (1997), Bamber et al. (1999) och 
Ljungberg (2000) att det finns några grundförutsättningar som genom åren visat sig viktiga.  

Organisation 

Den första grundpelaren som lyfts fram är att det är nödvändigt att det finns en stabil 
organisation innan man sätter igång med implementeringen. Nord et al. (1997) preciserar 
detta med att förklara att organisationen måste vara mogen att gå över från toppstyrd till 
inslag av självstyre och att organisationen bör bli mer processorienterad. 

Engagerad ledning 

Den mest centrala grundpelaren är att ledningen är engagerad i implementeringen 
(Ljungberg, 2000). Ledningen ska inte bara kommunicera sitt engagemang utan också visa 
det genom ett aktivt deltagande i arbetet, till exempel deltagande vid planeringen av 
implementeringen, genom att tillsätta rätt mängd resurser, vara med i olika steg i 
operatörsunderhåll och på andra sätt visa sitt engagemang (Nord et al., 1997; Bamber et al., 
1999). Ledningen måste vara medveten om och acceptera att implementeringen av TPU tar 
tid för att det ska bli bra och det är därför viktigt att ledningen är målmedveten inför 
implementeringen (Bamber et al., 1999). 
 
Kommunikation är en faktor som också är central för att implementeringen av TPU ska bli 
lyckosam (Bamber et al., 1999). Att ha en fungerande kommunikation skapar förutsättningar 
för att förmedla information och kunskap på ett bra sätt (Nord et al., 1997). Kommunikation 
är också en förutsättning för att kunna motivera alla som är inblandade (Bamber et al., 1999). 

Utbildning 

Om ledningens engagemang är den viktigaste faktorn för en lyckad implementering av TPU 
så är utbildningen den näst viktigaste faktorn. Det är viktigt att alla får utbildning i TPU och 
i operatörsunderhåll. Det är bra att inte bre på för mycket i början utan att dela upp 
utbildningen och ha korta utbildningstillfällen inför varje steg. Annars kan uppgiften kännas 
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för stor och motstånd inför arbetet med TPU kan uppstå. Det är också betydande för att 
kunna motivera de som ska arbeta med implementeringen att de har kunskap så att man kan 
skapa tilltro till förändringen. (Bamber et al., 1999; Ljungberg, 2000) 

Förbättringsarbete 

Arbetet i förbättringsgrupper är en av grundpelarna i TPU och hur de bedrivs och hur de 
arbetar ligger till grund för hur implementeringen av TPU kommer att fungera (Nord et al., 
1997). Det är viktigt att engagera så många som möjligt i förbättringsgrupperna och i det 
dagliga TPU-arbetet (Bamber et al., 1999). 
 
Användandet och visualiseringen av mätmetoder är centralt då det beskriver hur 
verksamheten fungerar och om den går framåt (Bamber et al., 1999). Det är också bra att 
koppla mätetalen till företagets olika strategiska mål så att det går att visa att TPU leder till 
förbättringar även ekonomiskt. 

Införandet av operatörsunderhåll  

De faktorerna som beskrivs ovan kan betraktas som framgångsfaktorer för alla delar av 
implementeringen av TPU. För att framgångsrikt implementera operatörsunderhåll så finns 
det några specifika faktorer som författarna lyfter fram. 
 
Nord et al., (1997) beskriver att det finns vissa förutsättningar som göra att 
implementeringen av operatörsunderhåll underlättas. Författarna anser att införandet bör ske 
genom ett stegvist införande av de olika bitarna, detta för att det är svårt att genomföra olika 
aktiviteter parallellt. Införandet skall göras ordentligt och inte hastas igenom, det är därför 
viktigt att ledning och operatörer har tålamod. Den stegvisa och tålmodiga 
implementeringen är till för att operatörer och ledning verkligen ska förstå innebörden av 
varje steg. Ljungberg (2000) belyser vikten med att operatörerna aktivt deltar i införandet då 
mycket av den kunskap som operatörerna får är främst genom att arbeta med de olika 
aktiviteterna.  

4.2 Förändringsarbete  

4.2.1 Allmänt om förändringsarbete 

De förändringsarbeten som är mest givande att genomföra är de som handlar om en 
förebyggande förändring. Det är dock även det svåraste att genomföra, detta då det inte är 
säkert att medarbetarna är medvetna om att en förändring måste ske och därför motsätter sig 
en förändring (Ahrenfelt, 2001). Det är också många företag där en kultur har funnits inom 
företaget under mycket lång tid och att ändra kulturen och attityderna är en process som tar 
lång tid (Nord et al., 1997). För att verklig framgång ska komma ut ur ett förändringsarbete 
måste kultur och attityder förändras hos alla anställda, de företag som visar upp bäst 
förändringsarbete är de som lyckats engagera flest anställda i processen (Angelöw, 1991). 
 
För att motivera och stärka individerna i förändringsarbetet är det viktigt att sätta upp mål 
och visioner. För att kunna motivera folk till förändring gäller det att vilja och tilltro till 
förändring finns, att det finns en delaktighet inför förändringen, självförtroende bland de 
som vill förändra och att det finns en trygghet att falla tillbaka på. För att detta ska gå måste 
information och kunskap finnas tillgänglig för alla. (Angelöw, 1991) 
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4.2.2 Grupper i förändringsarbete 

Dagens förändringsarbete leder i allt större grad till att organisationer blir mer 
kunskapsintensiva. Detta gör att företagen måste ta vara på medarbetarnas erfarenhet och 
kompetens mer för att ett förändringsarbete ska bli lyckat. Att visa på att förändringen 
kommer att gynna medarbetarna är därför centralt för att få med alla. Lyckas man visa att 
medarbetarna får högre status, mer ansvar och att de kommer att utvecklas både personligen 
och yrkesmässigt kommer medarbetarna se förändringen som ett steg framåt. Lyckas man 
inte med detta kommer förändringen i stället ses som ett hot och förändringen kommer att 
motarbetas. (Angelöw, 1991; Nord et al., 1997)  

Delaktighet i förändringsarbetet 

Den yttersta formen av motivation är ansvarstagande och delaktighet i förändringen 
(Kihlblom, 2005). För att det ska ske måste medarbetarna acceptera målet med förändringen, 
de måste vara motiverade att nå det mål som satts upp och till sist måste medarbetarna vara 
delaktiga och vara med och ansvara för att målet uppfylls (Nord et al., 1997; Kihlblom, 
2005).  
 
När individerna får vara med och bestämma takten och känner att de har möjligheten att 
påverka förändringsarbetet kommer deras självkänsla och intresse för arbetet växa, det 
kommer även medföra att kraften i förändringsarbetet ökar dramatiskt (Angelöw, 1991; 
Kihlblom, 2005). Individer gillar inte att beslut som påverkar dem tas utan deras medverkan, 
därför bör de vara delaktiga i alla led annars kan det leda till motstånd till förändringen och 
minskad tillit till ledningen (Angelöw, 1991). 
 
Ett framgångsrikt förändringsarbete där medarbetarnas engagemang är en central del bygger 
på att det finns en öppen och ärlig dialog från ledningen och att förändringsarbetet leder till 
konkret handling inte bara fina rapporter (Kihlblom, 2005). För att föra arbetet vidare och 
för att hålla uppe engagemanget måste medarbetarna få feedback och då är intensivt 
informationsflöde från ledningen viktigt (Nord et al., 1997; Kihlblom, 2005) 
 
Att förändra ett beteende kräver att medarbetarna ser en direkt koppling mellan strategi och 
det dagliga arbetet. Kunskap om vad strategin innebär också att medarbetarna kan känna sig 
mer villiga att bidra aktivt till förändringen. (Kihlblom, 2005) 

Hot och hinder i förändringsarbetet 

De hinder som finns kan enligt Nord et al. (1997) delas in i tre grupper. Den första gruppen 
handlar om hinder i attityder och kultur, såsom att personer tycker att det var bättre förr. 
Den andra gruppen är av teknisk och praktisk natur, till exempel att det upplevs att det inte 
finns tid för förbättringar eller att arbetsbelastningen redan är för hög. Kompetens- och 
kunskapsbrist är den sista gruppen som kan bero på att ledningen har varit lite för otålig eller 
att det har varit för lite utbildning om vad förändringen medför. 
 
Hot uppstår när individer inte vet hur framtiden kommer att bli och då kommer energi 
läggas på att försvara sig. Det är avgörande att informationen i tuffa förändringsarbeten är 
direkt och korrekt så att individerna är positiva till förändringen och att energin kan 
användas konstruktivt i förändringsarbetet (Angelöw, 1991; Stenhamn, 1996).   
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Man ska också vara medveten om att en kritisk person är en engagerad och involverad 
person, den personen är delaktig i processen och om man kan omvända personen kan i 
stället energin användas positivt i förändringsarbetet. Däremot är en person som är 
oengagerad och likgiltig inför förändringen ett större hot mot förändringsarbetet då den 
gärna håller sig utanför processen och inte bidrar överhuvudtaget. (Ahrenfelt, 2001) 

4.2.3 Ledarskap i förändringsarbete 

I ett förändringsarbete där det är meningen att medarbetarna ska vara delaktiga och aktiva 
ska ledaren inte leda medarbetarna, utan ledaren ska leda processen framåt (Ahrenfelt, 2001). 
Kihlblom (2005) beskriver vidare hur en ledare i en förändringsprocess behöver ta olika 
roller för att föra processen framgångsrikt framåt. I inledningen av processen behöver 
ledaren ofta fungera som stöd och bollplank för att senare under processen inta rollen som 
expert och kunskapsförmedlare. En poäng som Kihlblom (2005) gör är att i ett 
förändringsarbete där medarbetarna ska delta aktivt måste medarbetarna vara 
förändringsbenägna. Är inte medarbetarna förändringsbenägna så måste ledarna göra allt för 
att de ska bli det annars kommer inte verksamheten att utvecklas. För att förändringsarbetet 
ska fungera fullt ut måste det finnas tillit mellan ledare och medarbetarna (Angelöw, 1991). 

Kommunikation 

Det som många medarbetare ser som den viktigaste egenskapen som en chef ska ha är 
tydlighet och rakhet i kommunikation. Det är också den egenskap som de flesta chefer måste 
utveckla. I ett förändringsarbete är kommunikation och direkt information mycket viktigt för 
att undvika att information sprids i andra hand och förvanskas. Vilket kan få till följd att man 
får problem med felaktig information och sämre band mellan chef och grupp. (Angelöw, 
1991; Stenhamn, 1996) 
 
En ledares roll i starten av TPU handlar mycket om att beskriva och ge visioner om hur 
förändringen kommer att gå till och vad den kommer att leda till (Nakajima, 1992). En ledare 
ska beskriva de positiva effekterna som implementeringen får för de anställda, beskriva vad 
som behövs för att förändra den rådande arbetsordningen och beskriva hur förändringen 
kommer att ske (Nord et al., 1997). Det är ytterst viktigt att ledningen kan inbringa optimism 
inför förändringen (Ljungberg, 2000).  
 
Det är ofta som medarbetare känner att deras chefer inte kämpar för gruppens intressen 
under ett förändringsarbete (Stenhamn, 1996). Vid lanseringen av metoder likt TPU, 
trebokstavslösningar, är rätt kommunikation från ledningen avgörande, sker det inte fullt ut 
kan medarbetarnas intresse för förändringen minskas, tilliten till ledningen minskas och inga 
gamla mönster bryts (Kihlblom, 2005).  
 
En fallgrop som ledare till förändringsarbete kan hamna i är att ledarna samlar på sig mycket 
information och kunskap under förberedelsen inför förändringsarbetet. Det kan skapa en 
kunskapsklyfta gentemot medarbetarna, då får ledaren inte projicerar sin kunskap på 
medarbetarna och tro att de har samma kunskap som ledaren. Detta skapar frustration både 
hos ledaren och hos medarbetarna som inte förstår allt som ledaren är ute efter. (Ahrenfelt, 
2001) 
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Ledarens engagemang i förändringsarbetet 

Delaktighet i förändringsprocessen är lika nödvändigt för ledaren som för medarbetaren. För 
att ledare ska bli aktiva och engageras i förändringsarbetet bör de få vara med och påverka 
redan under planeringen (Kihlblom, 2005). När ledare känner att de har en aktiv roll samt att 
de får vara med och påverka förändringen gör det att de känner sig mer motiverade och 
känner mer ansvar inför förändringen (Stenhamn, 1996). 
 
Tidsbrister och resursbrister är två saker som tillsammans med svårigheten att prioritera 
mellan det som måste produceras och kravet på att lägga tid på förändringsarbetet gör att en 
ledares arbete kan kännas frustrerande. Till detta kommer att dessa mellanchefer, som det 
oftast är, generellt är ensamma i sin roll och de har ingen grupp i vilken de kan diskutera 
öppet om sina åsikter och problem eller där de kan få stöttning av andra. I detta läge måste 
cheferna få stöd från sina chefer och kollegor på samma nivå. (Stenhamn, 1996) 

4.2.4 Ledarskap och organisation under implementering av TPU 

Ledarskap 

Implementeringen av TPU kan ta tre till fem år därför underlättar det om ledningen förblir 
stabil under alla år (Ljungberg, 2000).  Ledarskapet under implementeringen av TPU kräver 
inte bara stabilitet det kräver också att ledningen vågar delegera ansvar till medarbetarna, 
detta förutsätter att det är ett starkt och framförallt ett modigt och moget ledarskap (Nord et 
al., 1997).   
 
Nord et al. (1997) beskriver hur ledarskapet under implementeringen av TPU måste fungera. 
De beskriver fyra områden som de tycker är viktiga för en ledare under starten av TPU: 
planering, organisering, styrning och stöttning.  

Planering 
Med planering menas att ledningen har tillsatt en rimlig mängd tid och pengar och att 
planeringen skapar en långsiktig utveckling.   

Organisering 
Organisering innebär att ledningen ska organisera medarbetarna så att de vet vilka deras 
arbetsuppgifter är och vilket ansvar de har. Det är också viktigt att kommunikationsvägarna 
är tydliga och fungerar bra.  

Styrning 
Styrning handlar om koordinering och feedback. Koordinering handlar om att vad som ska 
göras härnäst och hur det ska göras bäst. Feedback handlar om hur man återkopplar det som 
har blivit utfört.  

Stöttning 
Stöttning kan vara den faktor som kan vara mest avgörande. Stöttning kan vara utbildning, 
tilldelning av extra resurser, att ge uppskattning, belöningar och kritik på ett konstruktivt sätt. 
Sedan kan stöd visas genom: målmedvetenhet, synliga ledare, hjälp till de grupper som inte 
fungerar, att ledningen efterfrågar och ger feedback. 



4. Referensram 
 

Implementering av TPU 

38 

Organisation 

Vid implementeringen av TPU är det väsentligt att företagets organisations fungerar. För att 
organisationen ska kunna anamma hela TPU konceptet måste den bli en aktiv organisation 
(Yamashina, 2000). Det måste vara en organisation som delar på ansvaret och på 
befogenheterna och visar upp ett större inslag av självstyre (Nord et al., 1997).  
 
Den nya organisationen bör vara med mer horisontal i sin struktur med färre beslutssteg än 
den tidigare mer vertikala strukturen (Kumar Sharma et al., 2006). När organisationen blir 
mer horisontal måste avdelningarna samarbeta mer för att kunna ge produktionsavdelningen 
rätt stöd för att uppnå målen (Ljungberg, 2000). Organisationen måste också bli mer 
processinriktad för att det ska fungera bra, det vill säga att organisationen inriktar sig mer på 
de aktiviteter som ska utföras (Nord et al., 1997). 
 
En organisation som arbetar mer processinriktat har enligt Nord et al. (1997) ett antal 
kriterier: 
 

• Organisationen är klart avgränsad, tydliga leverantörer och tydliga kunder. 
• Organisationen har definierade kontaktnät internt. 
• Organisationen har fungerande mätsystem med välfungerade återmatningssystem. 
• Mätsystemet, målen och processen ska vara utformad så att det är kunden i fokus. 
• Det finns en person som är utsedd att leda och utveckla systemet. 

 
Nord et al. (1997) menar att arbeta processorienterat ger bättre helhetssyn, men samtidigt 
finns det inga krav på att organisationen ska se ut såhär men det underlättar vid 
implementering och det fortsatta arbetet med TPU.  
 
För att implementeringen av TPU ska fungera bra bör det finnas en styrgrupp för TPU som 
finns direkt under företagsledningen (Nord et al., 1997). Styrgruppens uppgift är att driva 
förändringsprocessen framåt (Ljungberg, 2000). Gruppen bör bestå av personer från olika 
delar av företaget och de rapporterar direkt till ledningen och till arbetsgrupperna 
(Ljungberg, 2000).  
 
I organisationen bör det sedan finnas en person som har som uppgift att koordinera TPU-
arbetet, följa upp, hålla i utbildningar och bistå med kunskap. Den här personen ska också 
vara med i styrgruppen för TPU och inom vissa företag agerar även denna person 
ordförande i styrgruppen. En bra tumregel är att det sedan bör finnas en heltidsarbetande 
TPU-koordinator per 100 anställda. (Nord et al., 1997) 
 
Implementeringen av TPU är ingen enkel sak, något som gör det svårare är att det kan finnas 
organisatoriska hinder (Nakajima, 1992). Dessa hinder kommer att vara än svårare om inte 
ledningen står bakom (Cooke, 2000). Andra hinder kan enligt Cooke (2000) vara: 
 

• Att budgeten för implementeringen är för snål 
• Att det är ett högt arbetstryck 
• Motsättningar i ledningens initiativ 
• Dåligt tålamod hos ledningen 
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En av de organisatoriska faktorer som måste fungera för att implementeringen av TPU och 
det fortsatta arbetet med TPU ska bli lyckosamt är att underhållsavdelningen och 
produktionsavdelningen visar upp god samarbetsvilja (Ljungberg, 2000). Principer såsom 
industriella relationer, avdelningsgränser och praktiska hinder såsom brist på arbetskraft och 
tillräcklig kunskap måste övervinnas för att samarbetet ska fungera (Cooke, 2000). Det 
handlar enligt Nord et al. (1997) om att personer som är med i förändringen måste ha 
respekt för varandras arbetsuppgifter så att målen kan uppnås. 
 
När TPU har implementeras fullt ut borde det skapa ett överskott av personer. Detta gör att 
företaget får färre personer som arbetar som operatörer och fler personer som arbetar med 
förebyggande åtgärder och personer som arbetar för att förbättra produktionen. (Yamashina, 
2000) 

4.2.5 Gruppdynamik 

En grupp består av ett antal individer och för att en samling individer ska bilda en grupp 
måste det finnas något som binder dem samman, till exempel arbete, intresse eller vänskap 
(Granér, 1991; Nilsson, 2005). För att få förståelse hur en grupp fungerar krävs förståelse för 
hur individerna förhåller sig till varandra (Nilsson, 2005). Ju bättre individen identifierar sig 
med gruppen desto mer motiverad blir individen att prestera bra och det uppstår också en 
större vilja att tillhöra gruppen och en stolthet över gruppens syfte (Nilsson, 2005). Om 
individen är villig att prestera mer kan det också medföra att individen klarar en högre 
stressfaktor och att tillfredställelsen ökar om det går bra för gruppen (Nilsson, 2005). 
 
De syften som förenar gruppen leder till att det uppstår ett samspel och det samspelat kan 
kallas för arbetsklimat eller psykosocial arbetsmiljö (Nilsson, 2005). Arbetsklimatet är inget 
som kan beordras eller tvingas fram utan är beroende av ett antal faktorer (Granér, 1991; 
Nilsson, 2005).  De faktorer som påverkar arbetsklimatet kan delas in i två grupper, i figur 11 
representerad av en inre och en yttre cirkel. De faktorer som befinner sig i den inre cirkeln 
påverkar klimatet på ett kraftigare sätt (Nilsson, 2005).  
 

 
Figur 11: Faktorer som påverkar en grupps 
psykosociala arbetsklimat 
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Det klimat som råder påverkas av individernas förhållande till varandra men det är en 
ständigt pågående process (Granér, 1991). Hur gruppens klimat påverkar individerna kan 
skilja sig från individ till individ och även samma individ kan sedan vara en positiv kraft i en 
grupp medan i en annan vara destruktiv (Nilsson, 2005).   
 
För att en grupp ska fungera bra tillsammans krävs ett bra ledarskap. En grupp behöver 
energi och resurser från sin omgivning för att fungera. Förutom ledarskapet finns det andra 
individer, grupper och organisationer som påverkar gruppens syfte och möjligheter. Men 
finns det inte struktur för gruppen och om ledningen inte finns som stöd för gruppen 
kommer gruppens klimat att påverkas negativt. Gruppens relation till sin chef eller andra 
inom ledningen är en klassisk konflikt som i grunden ofta handlar om en balansgång mellan 
självständighet och att slippa ta ansvar. (Granér, 1991; Nilsson, 2005) 
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5. Fallstudie 

5.1 Nulägesbeskrivning 

5.1.1 Organisation 

ABB Cewe-Control består av en Västeråsfabrik och en Nyköpingsfabrik.  På 
Nyköpingsfabriken finns den produktionsavdelning som har utgjort pilotavdelning under 
TPU-implementeringen och fallstudieområde för detta examensarbete. 
Produktionsorganisationen på ABB Cewe-Control i Nyköping kan beskrivas enlig figur 12, 
pilotavdelningen finns under produktionsledaren för produktionsområde TD och heter 
TDE. Produktionschefen för T bildar tillsammans med ledarna för TA, TD, TE, TU, TM 
och TP produktionsledning för ABB Cewe-Controls fabrik i Nyköping. I hela 
produktionsorganisationen finns det 215 st. anställda fördelade på ca 15 st. tjänstemän och 
ca 200 st. medarbetare i produktionen. 
 

 
Figur 12: Organisationsschema över produktionsavdelningen på ABB Cewe-Control i 
Nyköping 

5.1.2 Beskrivning av pilotgruppen 

Avdelningen TDE som utgör pilotgrupp för TPU-arbetet är en formsprutningsenhet. 
Avdelningen står för tillverkning av plastdetaljer som används på ABB Cewe-Control i 
Nyköping.  
 
På avdelningen finns det elva medarbetare av dessa arbetar sju i två skiftlag. Skiftlagen 
arbetar två-skift från måndag till fredag, under helgerna sker ingen tillverkning om inte 
behov finns.  
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Medarbetarna i arbetslagen är uppdelade i tre kategorier, ställare, operatörer och 
platstekniker. Ställarna har som uppgift att iordningställa maskinerna inför produktion och 
kan även utföra enklare reparationer på maskiner och verktyg. Operatörer är oftast de 
personer med lite mindre erfarenhet, de kan iordningställa vissa enklare maskiner inför 
produktion och oftast är det operatörerna som har till uppgift att leverera ut färdiga 
produkter till de interna kunderna. Detta är en generell uppdelning, i praktiken så fördelas 
många av arbetsuppgifterna jämnt mellan ställare och operatörer. Uppsättning av ställare och 
operatörer är jämnt fördelat mellan de två skiftlagen. En plasttekniker har till uppgift att 
provköra nya verktyg och nya material, de tar också fram de program som styr 
formsprutningsmaskinerna. 
 
De andra fyra medarbetarna som arbetar dagtid har arbetsuppgifter som gör att det är 
lämpligt att deras arbetstider överlappar de två skiftlagen. Av de fyra medarbetarna är det två 
som har administrativa arbetsuppgifter vilket innebär att de har ansvaret för att ta emot 
arbetsordrar och att planera produktionen i maskinerna. De har också befogenheter att köpa 
in vissa handverktyg, reservdelar eller andra saker till avdelningen. Administratörerna deltar 
också i det dagliga arbetet med skiftlagen med att iordningställa maskiner och andra 
arbetsuppgifter. Båda administratörerna har lång erfarenhet av formsprutning och är också 
verksamma som plasttekniker.  
 
Den tredje av de fyra medarbetarna som inte ingår i något av skiftlagen är en 
underhållstekniker. Han har till uppgift att underhålla och serva de 
formsprutningsmaskinerna som finns på avdelningen. 
 
Den sista personen på avdelningen ansvarar för produktionen i en maskin som kräver 
expertkunskap och stor del av hans tid går åt att serva och se till att maskinen producerar. 
När han har tid bistår han med hjälp till övriga produktionen.  
 
Alla medarbetarna på avdelningen har genomgått någon form av utbildning inom 
formsprutning, antingen via företaget i form av kurser, eller genom utbildning på en skola. 
En medarbetare som erbjuds utbildning till ställare har under en tid arbetat som operatör 
och har därigenom grundläggande kunskap om formsprutning. En utbildad ställare ska ha 
kunskap om hur ett formverktyg och kringutrustning ska sättas upp och ställas in. En ställare 
ska också kunna korrigera problem, kvalitetssäkra produktionen och ska kunna utföra 
underhåll på formverktyg och formsprutningsmaskiner.  

Formsprutning på TDE 

Vid tillverkning av de plastdetaljer som ingår i många av ABB Cewe-Controls produkter 
används metoden formsprutning. Formsprutning är en av de vanligaste 
tillverkningsprocesserna för plast och har flera egenskaper som gör att metoden är att 
föredra vid masstillverkning av komplicerade detaljer. 
 
På formprutningsavdelningen på ABB Cewe-Control finns det i dag 13 
formsprutningsmaskiner av varierande storlek och varierande ålder. Variationen i storlek 
beror på hur stor låsningskraft som maskinerna har. Låsningskraften är den kraft som 
maskinen kan låsa verktyget med.  På avdelningen finns det maskiner med låsningskraft från 
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75 ton till 275 ton. Vid tre av maskinerna finns det robotenheter för att automatisera vissa 
montage i tillverkningen. 

Maskin 5 
I maskin 5 kommer TAK-mätningarna att utföras, den valdes ut på grund av att den ses som 
en falskhals på avdelningen. Vid förbättringar vid maskin 5 skulle ABB Cewe-Control spara 
mycket pengar då detaljer som inte kan tillverkas i maskin 5 måste skickas till en 
legotillverkare.  
 
Maskin 5 har en låsningskraft på 275 ton och har en robotenhet för att automatisera 
montage av rörnitar och fjädrar. 
 

 
Figur 13: Formsprutningsmaskin 5 

5.1.3 Verksamhetsutveckling 

Förbättringsverksamheten är en av de mest centrala delarna av TPU, det är 
förbättringsverksamheten som omsätter det filosofiska och teoretiska i TPU till praktiska 
handlingar. Under många år har ABB Cewe-Control bedrivit förbättringsverksamhet i 
företaget enligt konceptet Verksamhetsutveckling (VU). VU är ett arbetssätt för att 
vidareutveckla verksamheten utifrån de strategiska mål som företaget har satt upp.  
 
ABB arbetar med VU för att skapa resultat på kort och lång sikt, förverkliga företagets 
visioner och strategiska mål, engagera alla medarbetare, ge en bättre kommunikation, bygga 
en gemensam företagskultur och utveckla ledarskapet. VU är inarbetat sedan länge och 
används inom hela ABB-koncernen och inom ABB Cewe-Control sedan 2003. Enligt ABB 
ska VU vara så starkt förankrat i systemet att det överlever både chefsbyten och 
omorganisationer.     

Hur VU-arbetet utförs, drivningsmöten 

VU-arbetet ska vara integrerat i det dagliga arbetet. Drivningsmötena är till för att följa upp 
arbetet som alla arbetsgrupper har, varje målstyrd grupp bildar en VU-grupp.  
Drivningsmöten hålls regelbundet under hela året, vanligt är att mötena är varannan vecka 
och för att hålla drivet uppe begränsas mötestiden till en timma.  
 
Efter att ledningen har tagit fram de strategiska riktlinjerna och de övergripande mål som ska 
gälla för företaget så är det upp till VU-grupperna att bryta ner riktlinjerna och målen till mer 
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konkreta mål så att det passar deras verksamhet. Detta arbete görs en gång per år och 
samtidigt tas de mätetal fram som gruppen ska arbeta efter. Vid drivningsmötena som hålls 
varannan vecka bryts gruppens mål ner till aktiviteter som ska leda till att gruppen klarar de 
mål som satts upp.   
 
Aktiviteterna ska göras mellan mötena så att de kan redovisas vid nästa möte, idéer på hur 
aktiviteterna ska lösa kan diskuteras på mötena. För att engagera medarbetarna i företagets 
utveckling är det en central punkt i VU-arbetet att det är medarbetarna som kommer fram 
till lösningarna och som ser till att aktiviteterna blir utförda. 
 
För varje VU-grupp finns det en handledare som har till uppgift att hjälpa gruppen att gå 
framåt och att klara av de mål som de har satt upp. Handledarens roll är att leda och driva 
mötena så att de aktiviteter som tagits fram utförs. Det är handledarens uppgift att se till att 
aktiviteterna blir jämnt fördelade inom gruppen.  

5.2 Implementering av TPU 

5.2.1 TPU implementeringen på ABB Cewe-Control 

Här följer en beskrivning om hur ABB Cewe-Control i Nyköping har valt att arbeta med de 
tolv implementeringsstegen. ABB Cewe-Control har valt att arbeta utifrån den modell som 
ABB Service (En affärsenhet inom ABB som bland annat tillhandahåller utbildning och stöd 
vid implementeringen av bland annat TPU) förordar och vilken är till stora delar den samma 
som den som Nord et al. (1997) beskriver, se figur 14. Då TPU inte är ett projekt med ett 
slutdatum utan ett arbetssätt finns det inget datum då allt ska vara klart. Dock finns det faser 
av implementeringen av TPU där det finns datum för när olika faser ska startas och när de 
ska vara avslutade. 
 

 
Figur 14: ABB Cewe-Controls modell för införande av TPU 



5. Fallstudie 
 

Implementering av TPU 

45 

Steg 1 - Informera om högsta ledningens beslut att införa TPU 

ABB Cewe-Controls fabrik i Västerås har sedan 2006 arbetat med implementeringen av TPU 
och i september 2007 beslutades det att även Nyköpingsfabriken skulle börja implementera 
TPU, med start våren 2008. 
 
Ledningen beslutade också att införandet skulle påbörjats i ett pilotavsnitt, för att man skulle 
börja i mindre skala och för att lära sig av misstagen för att sedan gå vidare. Ledningen valde 
mellan fem avdelningar som skulle kunna fungera som pilotavsnitt. De olika avdelningarnas 
fördelar och nackdelar som pilotavsnitt diskuterades för att sedan landa i att 
formsprutningsavdelningen valdes. Motivering var att produktionsledaren redan hade satt 
igång ett underhållsarbete på avdelningen men också att formsprutning är en av 
kärnverksamheterna, det som sågs som problematiskt var att det skulle kunna vara svårt att 
mäta förbättringar på avdelningen.  
 
Under oktober 2007 informerades medarbetarna om ledningens beslut om att införa TPU. 

Steg 2 – Utbildning och information 

Under november 2007 fick produktionsledningen, underhållspersonal, fackrepresentanter 
och produktionstekniker en tvådagarsutbildning om TPU.  Utbildningen skulle ge deltagarna 
en första inblick och kunskap om vad TPU var och hur arbetet med TPU skulle bedrivas. 
Utbildningen arrangerades av ABB Service och täckte både de teoretiska områdena samtidigt 
som det fanns praktiska inslag.  
 
Under december 2007 informerades produktionsavdelningarna mer ingående om vad TPU 
var för något och varför det var viktigt att Nyköpingsfabriken arbetade med TPU. Vid 
informationstillfället förklarades när införandet skulle ske och att man tänkte börja med en 
pilotavdelning. Pilotgruppen informerades mer ingående vid samma tidpunkt om deras roll 
och hur det var tänkt att de skulle arbeta. 
 
Mer om utbildningen som var för personalen i pilotgruppen beskrivs i kapitel 5.2.2 

Steg 3 - Skapa en organisation för att främja TPU 

I november 2007 bestämdes att produktionsledningen skulle verka som styrgrupp i TPU-
organisationen. Styrgruppen är den funktion som äger TPU, likt en ledningsgrupp eller 
styrelse i ett företag, det är här beslut fattas angående TPU-arbetet. Styrgruppens uppgift är 
att följa upp så att drivningen i TPU-implementeringen sker enligt huvudplanen, 
dimensionera resurserna och föregå med gott exempel. TPU-koordinatorn har en plats i 
produktionsledningen och har en fast punkt på dagordningen som koordinatorn kan fylla 
med det som är intressant för styrgruppen. 
 
ABB Cewe-Control i Nyköping har inrättat en TPU-koordinator som under hösten 2007 
ansvarat för förberedelsearbetet, tagit fram en huvudplan och tagit fram delar av 
utbildningsmaterialet. Det är TPU-koordinatorn som utifrån styrgruppens direktiv och beslut 
leder TPU-arbetet. TPU-koordinatorns roll i pilotavsnittet skiljer sig lite från den roll som 
koordinatorn kommer att ta när andra avdelningar börjar införa TPU. I pilotavsnittet har 
koordinatorn tagit en aktiv del i införandet och drivit fram många av de aktiviteter som 
pilotgruppen genomfört. Vid införandet på de andra avdelningarna kommer koordinatorn att 
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ta en mindre aktiv roll och lämna över ansvaret för införandet till respektive 
produktionsledare. TPU-koordinatorn kommer då fungera som ett stöd för 
produktionsledarna, ta fram utbildningsmaterial, uppdatera huvudplanen efterhand arbetet 
fortskrider, utföra revisioner på de respektive TPU-områdena och koordinatorn har också till 
uppgift att uppdatera den gemensamma informationstavlan med mål och mätetal. 
 
En stödgrupp bildades också i november och har till uppgift att följa upp de problem som 
uppstår i TPU-grupperna och att samordna och sprida informationen mellan grupperna. 
Stödgruppen byggs upp av personer från olika avdelningar, produktionsteknik, 
materialhantering och underhållsavdelningen.  
 
Figur 15 beskriver schematiskt hur TPU-organisationen på ABB Cewe-Control ser ut. 
Produktionsledarna för respektive avdelning kommer under TPU-arbetet att ansvara för 
drivningen av införandet och ta fram mål för gruppen och att följa upp dessa. 
Underhållsavdelningen har i det första skedet av införandet en mer supportfunktion och 
kommer att bistå TPU grupperna med hjälp och kunskap. 
 

 

Figur 15: Schematisk bild över TPU-organisationen på ABB Cewe-
Control 

Steg 4 - Etablera grundläggande TPU-policies och mål 

De policies och mål som ska ligga till grund för TPU-arbetet och de nyckeltal som används 
ska vara förankrade i företagets övergripande operativa vision och strategiska resonemang. 
Företagets strategiska resonemang för 2008 är kopplade till tre fokusområden; material, 
pålitlighet och lönsam tillväxt. För ABB Cewe-Control innebär det att de ska matcha 
samman företagets mål med de mål som ska verka för TPU. Några separata TPU-policies 
och mål har man beslutat sig för att inte ha utan man har valt att TPU-policy och mål är det 
samma som företagets strategiska resonemang och mål.  

Steg 5 – Formulera en huvudplan för TPU-införandet  

Under hela hösten 2007, efter att TPU-koordinatorn blev tillsatt, har huvudplanen arbetats 
fram. Figur 16 visar en förenklad version av den huvudplan som finns, den visar bland annat 
att det beräknas ta nästan fem år innan hela fabriken har infört steg 1-3 i operatörsunderhåll 
fullt ut.  
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Figur 16: ABB Cewe-Controls huvudplan för införandet av TPU 

 
Införandet av TPU kommer ske i etapper, en eller två avdelningar i taget börjar med TPU. 
Den största delen av införandet kommer att handla om att införa operatörsunderhåll. ABB i 
Nyköping har valt att börja implementera de tre första stegen i operatörsunderhåll för att 
därefter utvärdera om man ska fortsätta med de fyra kvarstående stegen. 
 
Huvudplanen uppdateras kontinuerligt och under implementeringens gång kommer det 
långsiktiga arbetet en gång per halvår att utvärderas. Resultatet från utvärderingarna kommer 
sedan spridas till de olika grupperna.   
 
Huvudplanen presenterades och spreds inom företaget under november och december 2007. 

Steg 6 – Håll TPU kickoff 

En kickoff-aktivitet har planerats in under våren men har inte genomförts. 

Steg 7 - Effektivitet 

Införandet av operatörsunderhåll i pilotgruppen kommer att beskrivas i kapitel 5.2.2, även 
förbättringsarbetet och kompetensutvecklingen kommer att behandlas i kapitel 5.2.2.  

Steg 8 - Nyanskaffning 

Detta steg har inte än påbörjats. 

Steg 9 - Kvalitetsunderhåll 

Detta steg har inte än påbörjats. 

Steg 10 – TPU administration 

Under april 2008 började styrgruppen arbeta med TPU i administrationen. Arbetsområden 
har skapats och en rollfördelning har skett. 

Steg 11 – Säkerhet, hygien och miljö 

Detta steg har inte än påbörjats. 
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Steg 12 - Implementera TPU fullt ut och sikta på högre mål 

Detta steg har inte än påbörjats. 

5.2.2 Implementering av operatörsunderhåll  

I detta kapitel beskrivs hur ABB Cewe-Control i Nyköping har valt att implementera 
operatörsunderhåll i pilotgruppen. I kapitel 5.2.1 beskrivs huvudplanen för införandet av 
TPU för hela fabriken, figur 17 visar översiktligt hur införandet av delmomentet 
operatörsunderhåll är planerat. Planen beskriver att det beräknas ta tre år innan steg ett, två 
och tre är fullt implementerade i pilotgruppens verksamhet. Steg fyra till sju är än inte 
inplanerade och först när hela fabriken har implementerat de tre första stegen kommer en 
utvärdering göras för att se om företaget ska fortsätta med de kvarvarande stegen. 
 

 
Figur 17: Sjustegstrappan för införandet av operatörsunderhåll 

 
Då fallstudien är begränsad till de första fem månaderna av införandet kommer detta kapitel, 
i första hand, beskriva vilka moment i steg ett som har genomförts. De moment i steg ett 
som inte är genomförda kommer att kort beskrivas. 

Steg 1 - Grundläggande rengöring, ordning och reda 

Figur 18 (se Bilaga 5 för att se en större version) visar ett flödesschema för hur införandet av 
steg ett ska genomföras på pilotavdelningen. Steg ett är indelat i 13 olika moment, 
flödesschemat beskriver i vilken ordning och när i tiden som momenten ska utföras. En del 
moment kan genomföras vid ett specifikt tillfälle medan andra genomförs under en längre 
tid. Alla moment behöver heller inte alltid göras i den ordning som flödesschemat visar, vissa 
är dock grundläggande och måste därför göras före andra, exempelvis är det bra om städning 
kring utrustningen görs innan uppmärkning av golv görs. Steg ett består av fem 
grundläggande moment: grundläggande rengöring och inspektion, initialrengöring, tilldelning 
av ansvarsområden och ordning och reda.  
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Figur 18: Flödesschema för införandet av steg 1 i 
operatörsunderhåll på pilotavdelningen 

 
Här följer en beskrivning av de moment eller aktiviteter som ingår i steg ett. 

Utbildning i steg 1 för operatörer 
Utbildning för medarbetarna i pilotgruppen var först planerad till december 
2007 men fick på grund av sjukdom flyttas till andra veckan i januari. Syftet 
med utbildningen var att ge medarbetarna en grundläggande kunskap om 
TPU och en lite mer fördjupad kunskap om operatörsunderhåll. 
Utbildningen hölls av ABB Service och genomfördes under en dag med 
främst teoretiska presentationer men det fanns också praktiska inslag.  

 
I samband med utbildningen gjordes drivningsmötena om för att anpassas till TPU-arbetet. 
Från att tidigare haft mötena i ett mötesrum med en dator, genomförs mötena nu ståendes 
fram för en TPU-tavla. Den handlingsplan som tidigare används inom VU-arbetet ersattes 
med en handlingsplan på TPU-tavlan. TPU-tavlan innehåller förutom handlingsplan också 
mätetal för avdelningen, mötesagenda och annan information, se figur 19.  

 
Figur 19: TPU-tavlan på pilotavdelningen 
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Studiebesök och dokumentation av utgångsläget 
För att få en inblick i hur andra företag som har 
kommit längre med införandet av TPU, och då 
operatörsunderhåll specifikt, åkte pilotgruppen under 
februari till BT Industries AB i Mjölby. Pilotgruppen 
tillsammans med TPU-koordinatorn och 
produktionsledaren fick bland annat en rundvandring 

där det visades exempel på hur operatörsunderhåll fungerar i en fabriksmiljö.  
 
TPU-koordinatorn tog under januari och februari bilder för att beskriva utgångsläget, dessa 
bilder har sedan används för att visa på de förändringar som gjorts vid olika aktiviteter.  

Klargöra och tilldela ansvarsområden 
Under den sista veckan i januari delade TPU-koordinatorn tillsammans 
med produktionsledaren in avdelningen i fem ansvarsområden. Områdena 
delades in efter förväntad likvärdig arbetsbörda. Gruppens medarbetare 
fick sedan välja det område som de själva ville ansvara för. Det fanns dock 

vissa restriktioner från produktionsledaren och koordinatorn, de ville bland annat att varje 
område skulle delades mellan två personer från olika skift. Det var också önskvärt om det 
var en bra fördelning mellan de mer erfarna och de mindre erfarna. Sedan fanns det ett 
område som var specifikt tilldelat två person för att det området krävde en större kunnighet. 
Figur 20 visar hur avdelningen delades in.  
 
 
Personerna i de respektive ansvarsområdena 
ansvarar för att det som är överenskommet 
följs, till exempel att nivån på städningen, 
att utrusning och verktyg finns där de hör 
hemma och att verktyg som är sönder 
sorteras bort. Detta behöver dock inte 
betyda att de som ansvarar i respektive 
område utför alla uppgifterna, det är lika 
mycket upp till de andra att exempelvis 
plocka undan men det är upp till respektive 
ansvarsperson att se till att de utförs. 

Sortera ut material och verktyg 
Sortering av material och utrustning som inte längre behövs i produktionen 
eller verktyg som är trasiga är en central del i steg ett. På pilotavdelningen 
gjordes detta vid två inplanerade tillfällen för att sedan gå över för att bli en 

process som pågått under hela perioden. Det första inplanerade tillfället fick dock tyvärr 
ställas in på grund av för hög frånvaro i gruppen och tillfället flyttades till den 31 januari. 
Den 31 januari genomfördes aktiviteten men det saknades fortfarande några personer bland 
annat produktionsledaren.  
 

 
Figur 20: Ansvarsområden på 
pilotavdelningen 
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Det andra inplanerade tillfället var ungefär en vecka efter det första. Inför detta tillfälle hölls 
en kortare information om hur man skulle sortera och vad man skulle tänka på. Aktiviteten 
genomfördes tillsynes mer smidigt och lite mer strukturerat än gången innan, vid detta 
tillfälle var också produktionsledaren med.  
 
Efter de två inplanerade tillfällena fanns det fortfarande mycket kvar att sortera och det 
fanns fortfarande områden som inte hade gåtts igenom. Sorteringen har varit en ständigt 
återkommande punkt på dagordningen och innan gruppen tillsammans med 
produktionsledaren och TPU-koordinatorn tycker att man har genomfört den helt kommer 
det betraktas som under arbete. 

Städning och rengörning av arbetsområde 
Den 22 februari genomföres en omfattande städning och rengöring av 
avdelningen. Vid denna aktivitet deltog inte bara medlemmarna i 
pilotgruppen, produktionsledaren för gruppen och TPU-koordinatorn utan 

också personal från produktionsteknik, produktionschefen för T, produktionsledarna för TA 
och TE och personal från inköp. Detta gjordes för att visa på hur viktigt detta moment var 
för fortsättningen. Aktiviteten började med att TPU-koordinatorn hade genomgång i 
fabrikens hörsal inför alla som skulle delta, där informerades om hur städningen skulle 
genomföras och i vilka lag som alla skulle jobba i.  
 
Aktiviteten varade hela dagen och alla de som deltog under dagen var engagerade, det hela 
genomfördes strukturerat dock var det oklart i vilken grad som maskinerna skulle städas 
(initialrengöring av utrustning är en egen aktivitet i steg ett). Detta gjorde att en del la ner 
stor energi vid maskinerna och att det i vissa områden inte lades ner lika mycket energi på 
andra saker i området. Efter att dagen var slut återstod ett par ytor som inte hade städas och 
det fanns också ytor i de olika områderna som inte hade städats.  

Återstående moment i steg 1 som inte har påbörjats 

Uppmärkning 

Detta moment hade inte påbörjats, det var planerat till vecka 15 men 
man har valt att vänta med uppmärkningen för att avdelningen möjligtvis 
ska få nytt golvunderlag. När det nya golvunderlaget är på plats är inte 

klart. 

Initialrengöring av utrustning 

Detta moment är utspritt på ett antal veckor där det är meningen att 
en maskin i veckan ska genomgå en gedigen genomgång och 
rengöring. Vid rengörningen ska utrustningen rengöras både på 

insidan och på utsidan och alla eventuella fel som påträffas ska markeras. Det är därför 
viktigt att alla säkerhetsaspekter är korrekta och att det finns kunnig personal som kan hjälpa 
till för att dels lära operatörerna mer om maskinerna och dels se till så att rengörningen inte 
leder till att maskinerna skadas. Det var planerat att momentet skulle påbörjas vecka elva 
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men då man inte hunnit med alla moment ordentligt har man valt att vänta med detta till 
efter sommaren. 

Upprätta standard för steg 1 inom området 

Detta moment är planerat att vara klart till vecka 35. Gruppen ska tillsammans ta fram en 
checklista på det som ska städas och kontrolleras och i vilken ordning det ska utföras i, det 
ska finnas en checklista till varje underhållsställe, exempelvis vid maskinerna. 

Dokumentera förbättringar och resultat 

Här ska någon i gruppen fotografera samma platser som fotograferades innan städningen 
och sorteringen gjordes, så att man på ett tydligt sätt kan visa på förändring och förbättring. 

Undersök spridningsmöjligheter 

Vid detta moment ska gruppen gå igenom de förbättringar som de har gjort och se om det är 
några av förbättringarna som kan komma andra till nytta eller om idéerna bakom lösningen 
kan nyttjas av andra.  

Genomför revision 

Gruppen går tillsammans igenom den punktlista som finns för att se om alla punkter som 
ska genomföras i steg ett är genomförda och godkända. Om alla är godkända ska de sedan 
vända sig till TPU-koordinatorn. 

Genomför huvudrevision 

TPU-koordinatorn genomför samma revision som gruppen gjorde. Finner koordinatorn 
också att alla punkter är godkända kan gruppen förbereda sig för att gå till steg två. 

Gå vidare till steg två. 

5.3 Modell för beräkning av TAK 

Det beslutades i samband med att TPU skulle införas att TAK-mätningar skulle användas. 
Det beslutades också att TAK-mätningarna inte skulle göras på hela avdelningen utan skulle i 
början begränsas till en maskin (maskin 5). Vid tidpunkten för införande av TAK-
beräkningar på pilotavdelningen var tillgängligheten av data och mätvärden begränsad. Nya 
metoder för att samla in den efterfrågade datan behövdes och nya rutiner för att samla in 
och visualisera datan behövdes också. 

5.3.1 Oplanerade stopp  

Vid den aktuella maskinen vid vilken TAK-mätningarna beräknas finns det ingen data för 
det som betraktas som oplanerade stopp. För att få fram underlag till beräkningarna 
behövdes det skapas en metod för att samla in den data som behövs. Den information som 
behövs är framförallt hur lång tid maskinen står still på grund av stopp, såsom verktygsfel, 
materialfel eller andra ej inplanerade stopp. Förutom den totala tiden som maskinen står still 
på grund av oplanerade stopp är det intressant att få fram vad som orsakar stoppen och vilka 
orsaker som står för de flesta och längsta stoppen.  
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En logglista togs fram tillsammans med personal från pilotavdelningen, se bilaga 6. 
Logglistan innehåller cirka tio olika fördefinierade orsaker till stopp, dessa valdes utifrån vad 
personalen upplevde som de vanligaste orsakerna. Logglistan kan också utökas med fler 
orsaker om det skulle uppstå nya problem eller om personalen vill precisera någon av de 
fördefinierade orsakerna.  
 
Logglistan fylls i genom att den som åtgärdar felet markerar i logglistan den tid det tog för 
personen att åtgärda problemet. Här finns det också ett antal fördefinierade tidsintervall att 
välja på. Logglistan är placerad vid den plats där maskinen återstartas efter att ett fel har 
blivit åtgärdat. 
 
För att kompensera för den väntetid som uppstår mellan tidpunkten då felet uppstår till att 
någon i personalen upptäcker felet, har alla tidsintervall en inräknad kompensation på två 
minuter. Kompensationen på två minuter togs fram genom att observationer gjordes under 
en tid för att se hur lång väntetid var. 
 
Logglistans resultat samlas in och redovisas en gång per vecka, se exempel på presentation av 
oplanerade stopp i bilaga 6. Det redovisade resultatet placeras på gruppens TPU-tavla. 

5.3.2 Information om kassation, ställtider, cykeltider och producerat antal 

Då det inte finns samlad data för kassation eller producerat antal för respektive maskin, 
behövdes det även här tas fram en metod för att samla in den information som krävs för att 
beräkna TAK. Information om cykeltid och ställtid är beroende på vilka detaljer som 
tillverkas och därför kan inte en standardtid användas till vare sig ställtid eller cykeltid. Även 
här togs en logglista fram för att samla in den information som efterfrågades, se bilaga 6.  
 
På logglistan ska ordernummer och artikelnummer fyllas i, ordernumret behövs för att 
kunna spåra eventuellt kasserade detaljer tillbaka till rätt order och artikelnumret som är 
artikelnumret för detaljen används för att ta fram den teoretiska cykeltiden. 
 
Efter att ordern är klar ska logglistan kompletteras med information om antalet producerade 
detaljer, kasserade detaljer och vilken cykeltid som har används. Till varje order ska det då 
finnas en logglista. Logglistan finns placerad i den pärm som innehåller maskinens 
produktionsordrar. 

5.3.3 Beräkning av TAK 

För att sammanställa och beräkna den data som via de två logglistorna har samlats in 
skapades ett Excel-dokument. Excel-dokumentet, kallat TAK-beräkningar (se Bilaga 6), är 
utformat så att det ska vara enkelt att fylla i och så att de följer de två olika logglistornas 
innehåll. TAK-beräkningarna görs en gång per månad och kommer att göras av en i 
gruppen. 
 
Det första steget för att beräkna TAK är att fylla i oplanerade stopp, det vill säga hur mycket 
total tid som maskinen stått still och hur många gånger som maskinen stått still. I nästa steg 
ska informationen om producerat antal, kasserat antal, cykeltid, teoretisk cykeltid och 
ställtider fyllas i. Utifrån värdena som skrivits in beräknas sedan TAK (se figur 21). För att 
visualisera TAK på ett tydligt sätt har tre cirkeldiagram och ett stapeldiagram valts. 
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Cirkeldiagrammen visualiserar hur försämrad tillgänglighet (T), anläggningsutställning(A) och 
kassation (K) bidrar till TAK-värdet (figur 22). En utskrift av graferna över månadens TAK-
värden placeras sedan på gruppens TPU-tavla. 
 

 
Figur 21: TAK-beräkning i Excel-dokumentet "TAK-beräkningar" 

 

 
Figur 22: Visualisering av TAK-värden 
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6. Resultat 

6.1 Hur implementeringen av TPU inverkar på omgivningen 

Kapitlet kommer att beskriva hur implementeringen av TPU på pilotavdelningen har 
inverkat på pilotavdelningens omgivning. Med omgivning avses här de organisationer eller 
funktioner som på något sätt samverkar med pilotavdelningen, mer konkret betyder det 
kunder, leverantörer eller stödfunktioner. Men inverkan menas vad följderna blir på 
omgivningen av att pilotavdelningen har börjat implementera TPU, detta konkretiseras mer 
ingående under respektive rubrik. Alla värden som ligger till grund för graferna som 
presenteras i kapitlet är hämtade från ABB Cewe-Controls egen uppföljning. 

6.1.1 Inverkan på leverantörer 

Formsprutningsavdelningen är den första stationen i Nyköpingsfabriken som produkterna 
går igenom innan de går igenom ytterligare stationer för att sedan skickas ut till kunderna. 
Detta gör att alla leverantörer till formsprutningsavdelningen är externa leverantörer, dvs. 
leverantörer utanför företaget. Till de plastdetaljer som tillverkas på 
formsprutningsavdelningen är det framförallt råmaterial i form av granulat som köps in. Till 
kontaktdonens lock behövs också rörnitar och fjädrar, vilka också köps in från en extern 
leverantör.  
 

 
Figur 23: Leverantörer till pilotavdelningen 

Inköpsfrekvens och inköpsmängd 

Enligt Nakajima (1992), Nord et al. (1997) och Kumar Sharma et al. (2006) ska TPU leda till 
att produktiviteten blir högre, produktionen blir effektivare och bättre resurshanteringen. 
När enheten har lyckats med införandet av TPU så att produktiviteten blir högre och 
produktionen blir effektivare leder det till att enheten också blir effektivare med 
materialhanteringen. Något som leder till att materialinköpen påverkas, antigen i den 
meningen att mindre material måste köpas in men med bibehållen frekvens eller att samma 
mängd material köps in men med glesare intervall.  
 
För detta finns ingen tillgänglig kvantitativ data att studera men enligt den ansvarige 
inköparen av granulat, fjädrar och rörnitar har det inte observerats någon förändring i 
inköpsfrekvensen eller inköpsmängden. Enligt den ansvarige inköparen finns det inga 
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indikationer på att implementeringen av TPU ska ha inverkat på materialinköpen eller på 
leverantörerna. 

Annan inverkan 

När Person & Salonen (2006) genomförde sina undersökningar om hur många oplanerade 
stopp som skedde i en maskin upptäcktes att många stopp berodde på materialfel. 
Materialfelen spårades till en leverantör som i sin tur kontaktades. Detta visar på ett annat 
sätt som TPU kan inverka på leverantörerna, ett mer konkret sätt. Med kvantitativ data 
kunde dessutom diskussionerna genomföras mer effektivt.  
 
Upptäckten gav anledning till att även i detta arbete observera om liknande situationer kunde 
inträffa på pilotavdelningen. Oplanerade stopp har registrerats sedan vecka nio, åtta veckor 
in i arbetet, och kontinuerligt sedan dess. Redan den första mätningen visade på intressanta 
saker. När den första mätningen presenterades upptäcktes att andelen felaktiga fjädrar var 
större än vad tidigare varit känt. Kvalitetsavdelningen kontaktades och en utredning startades 
tillsammans med formsprutningsavdelningen. Det konstaterades dock att det inte var fel på 
materialet och därför gick inte ärendet vidare till leverantören.  

6.1.2 Inverkan på kunder 

Som det beskrevs i kapitlet innan är det pilotavdelningen som är den första anhalten i 
produktionskedjan på ABB Cewe-Controls fabrik i Nyköping. Det innebär att de kunder 
som pilotgruppen har nästan enbart är interna kunder, det vill säga andra produktionsenheter 
i fabriken. De produktionsenheter som är kunder till pilotgruppen kallas också för 
monterande grupper (MG) då deras produktion går ut på att montera ihop olika delar till 
färdiga produkter. En del av de monterande grupperna är i sin tur internleverantörer till 
andra avdelningar i fabriken. Det finns två detaljer som säljs direkt till externa kunder men 
då denna andel är i förhållande till övriga produktionen väldigt liten kommer inverkan på 
dessa kunder inte undersökas. 
 

 
Figur 24: Kunder till pilotgruppen 
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Leveranssäkerhet 

Precis som skrevs i kapitlet innan beskriver Nakajima (1992), Nord et al. (1997) och Kumar 
Sharma et al. (2006) att TPU ska leda till högre produktivitet, effektivare produktion och 
bättre resurshantering. En kund till en enhet som har lyckats implementera TPU borde 
därför kunna förvänta sig ökad leveranssäkerhet. För att studera detta har värden för 
pilotgruppen jämförts med värden för de monterande avdelningarna. För att kunna påvisa 
att TPU har haft en inverkan på leveranssäkerheten bör utvecklingen på leveranssäkerheten 
vara bättre för pilotgruppen än för de monterande grupperna.  
 
Figur 25 visar en graf över hur utvecklingen av leveranssäkerheten har varit under 2008, 
vecka 3 till 14.  
 

 
Figur 25: Leveranssäkerhet för pilotgruppen och monterande grupper 
2008, vecka 3 till 14. 

 
 
Figur 25 visar inga indikationer på att utvecklingen av leveranssäkerheten skulle vara bättre 
för pilotgruppen än för de monterande grupperna. Snarare har utveckling av 
leveranssäkerheten för pilotgruppen under implementeringen av TPU inneburit en 
försämring med 18 % (88 procentig leveranssäkerhet till 70 procentig leveranssäkerhet), för 
de monterande grupperna har försämringen varit 10 % (87 procentig leveranssäkerhet till 77 
procentig leveranssäkerhet). Detta skulle visa på att implementeringen av TPU än så länge 
inte har haft någon inverkan på leveranssäkerheten. I figur 26 visas leveranssäkerheten från 
vecka 21, 2007, till vecka 14, 2008. I denna graf blir det än tydligare att TPU inte inverkat på 
leveranssäkerheten, då utvecklingen av leveranssäkerheten under 2007 varit god för 
pilotgruppen (en förbättring med ca 15 %) i jämförelse med de monterande grupperna där 
leveranssäkerheten varit stabil, men utveckling stannar sedan av vid årsskiftet och håller 
ungefär samma utveckling som de monterande grupperna. 
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Figur 26: Leveranssäkerhet för pilotgruppen och monterande grupper, 
2007-2008 

Genomloppstiden  

Då TPU kan leda till högre produktivitet, effektivare produktion och bättre resurshantering 
medför det tillsammans med att nivån på utrustningen höjs att även genomloppstiderna kan 
förväntas bli bättre. För kunderna skulle det innebära att väntetiden på en order skulle bli 
kortare och kunden kan förvänta sig att leveranstider efterföljas lättare. För att undersöka 
om implementeringen av TPU har haft inverkan på leveranstiderna studeras hur 
utvecklingen av genomloppstiderna för pilotgruppen har varit under implementeringen i 
jämförelse med de monterande grupperna. Definitionen av genomloppstiden på ABB Cewe-
Control är hur lång tid en avdelning använder för att en lagerorder ska bli producerad.   
 

 
Figur 27: Genomloppstiden för pilotgruppen och monterande grupper, 
2008 
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Grafen (figur 27) visar att utvecklingen av genomloppstiden för pilotavdelningen har varit 
negativ under perioden, en försämring av genomloppstiden med 54 %. Grafen visar också 
att utvecklingen för de monterande grupperna har varit negativ, en försämring med 52 %. 
Detta skulle visa på att implementeringen av TPU inte haft någon inverkan på 
genomloppstiderna. 

6.1.3 Inverkan på stödfunktioner 

Till pilotgruppen finns det ett antal olika stödfunktioner, såsom underhållsavdelning, 
kvalitetsavdelning, produktionstekniker och andra tjänstemän. När införandet av TPU 
lyckats och framförallt införandet av operatörsunderhåll har genomförts så får det följder för 
framför allt underhålls- och servicefunktioner. Där underhållspersonal vid ett fullt införande 
av TPU kommer att arbeta mer med utveckling och förbättringsarbete av utrustningen. 

Underhåll och service 

Underhållsarbete sköts till största del av den underhållsperson som finns i pilotgruppen. Då 
underhållspersonen ingår i pilotgruppen och deltar i införandet av operatörsunderhåll har 
han påverkats och enligt honom har införandet av TPU inneburit att han fått mer att göra.  
 
På ABB Cewe-Control finns det en avdelning som har till uppgift att serva och reparera de 
verktyg som används av pilotgruppen, verktygsverkstan. Då införandet av 
operatörsunderhåll inte har kommit in i den fas då förbättringar på utrustningarna kan 
förväntas uppstå är det inte väntat att någon sådant skulle ha skett. Detta bekräftas av 
verktygsverkstan som inte har sett någon minskning av verktyg som behövs repareras eller 
servas.  

Kvalitetsavdelningen 

Som det beskrevs i kapitel 6.1.1 blev kvalitetsavdelningen kontaktad då det misstänktes att 
det förekom materialfel på fjädrarna. Kvalitetsavdelningen fick då i uppdrag att mäta 
fjädrarna och undersöka om det var materialfel. På ett mycket konkret sätt inverkade 
införandet av TPU på en av pilotgruppens stödfunktioner. 

6.2 Organisation, ledarskap och psykosocial arbetsmiljö 

Resultatet i detta kapitel bygger på resultaten från enkäten med medarbetarna (Bilaga 2) och 
resultatet från självutvärderingen (Bilaga 4). För att komplettera enkäterna gjordes intervjuer 
med både personer från produktionsledningen och personer från pilotgruppen (Bilaga 8 och 
9). Både intervjuerna och enkäterna spänner över flera områden och därför kommer det i 

 
Figur 28: Stödfunktioner till pilotgruppen 
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kapitel 6.2.1 – 6.2.3 förklaras djupare vilka frågor i enkäterna och intervjuerna som omfattas 
av respektive område.   

6.2.1 Organisationen under införandet av TPU 

Studien om hur organisationen fungerar under införandet av TPU har utgått från hur 
organisationen fungerar, hur rollfördelningar inom TPU-organisationen ser ut och utifrån 
vad personer under intervjuer har förmedlat och vad de ser som de största problemen.  
 
Bland de frågor som fanns i de intervjuer som gjordes med personer i produktionsledningen 
(Bilaga 8) handlade frågorna 2, 3, 7 och 11 om organisationen, men beroende hur personerna 
svarade kunde andra frågor också handla om organisationen. I de intervjuer som gjordes 
med personer i pilotgruppen (Bilaga 9) är det framförallt fråga 15 som har handlat om 
organisationen, men även på fråga 17 har organisationen kommit upp. I varken 
självutvärderingen eller i enkäten som besvarades av pilotgruppen är det frågeställningar som 
går in på organisationen och eller problem med organisationen. 
 
De som har de mest framträdande och centrala rollerna i förändringsarbetet är TPU-
koordinatorn och produktionsledaren för pilotgruppen. Deras roller har därför studerats mer 
ingående men även andra delar av organisationen har studerats. 

Rollfördelning 

Bland medarbetarna i pilotgruppen finns det en oklarhet i hur rollfördelningen ser ut mellan 
TPU-koordinatorn och produktionsledaren. De intervjuade personerna anser att det finns en 
otydlighet i vem av de två som är den som ska driva införandet av TPU. Detta delas även av 
en produktionsledare för en annan avdelning som i sin intervju förklarade att han inte heller 
hade en klar uppfattning om vad TPU-koordinatorns roll innebär och han tyckte också att 
ansvarsfördelningen mellan TPU-koordinatorn och produktionsledaren inte var riktigt 
tydlig1. 
 
Att det finns en oklarhet i rollfördelningen understryks av att TPU-koordinatorn medger att 
hon under införandet av TPU kanske har tagit en för drivande roll. Något som hon tror har 
fått konsekvensen att produktionsledaren för pilotgruppen inte fullt ut tagit de uppgifter som 
han borde ha gjort. Hon menar samtidigt att produktionsledaren borde veta vad hans uppgift 
innebär 2. 
 
Ett stort problem som både TPU-koordinatorn och produktionsledaren anser har funnits är 
att kommunikationen mellan de två har under införandet brustit. Problemet med bristande 
kommunikation mellan de två har lett till att de inte varit synkade när olika aktiviteter ska 
genomföras eller när information ska ges. Produktionsledaren för pilotgruppen utrycker en 
oro över att detta ska ha medfört att pilotgruppen upplever att det för tillfället finns två 
chefer som styr TPU 3. 

                                                        
1 Pär Johansson, produktionsledare för TA, intervju den 19 mars 2008 
2 Anna Lundbäck, TPU-koordinator, intervju den 27 mars 2008 
3 Mathias Hjelte, Produktionsledare för TD, intervju den 18 mars 2008 
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Tidsbrist 

Enligt produktionsledaren för pilotgruppen har han inte alltid haft den tid som han skulle 
vilja lägga på TPU-arbetet 3. En produktionsledare på ABB Cewe-Control har enligt både 
honom och produktionsledaren för TA allt för många grupper att ansvara för 4&5. Alla 
grupper kräver tid. Med alla de möten och andra uppgifter så hinner de inte med allt som de 
förväntas göra. Detta är även något som de får medhåll av personer i pilotgruppen som 
också anser att produktionsledarna har för många uppgifter att sköta. 

Resurser 

Enligt produktionsledaren för pilotgruppen så finns det en viss resursbrist i pilotgruppen. 
Detta är inget han får medhåll av från TPU-koordinatorn som menar att antalet personer för 
att genomföra införandet av TPU inte är ett bekymmer, däremot är det ett bekymmer att det 
stundtals finns en för hög frånvaro i gruppen 6. Enligt henne är det underhållspersonal som 
behövs för att det ska fungera bättre, något som också personer i pilotgruppen efterfrågar. 
Enligt produktionschefen ska det finnas personal att tillgå för gruppen om det behövs mer 
resurser, han har dock inte uppfattat att det finns en efterfrågan efter mer resurser 7. 

6.2.2 Ledarskap i förändringsarbete 

För att studera hur ledarskapet fungerar i det förändringsarbete som införandet av TPU 
innebär har framförallt två parametrar legat till grund för studien av ledarskapet, engagemang 
och kommunikation.  
 
I självutvärderingen (Bilaga 3) är det framförallt frågorna 1.1, 1.4, 1.6, 2.3, 3.1 och 3.4 som 
behandlar kommunikation. Bland de frågor som fanns i de intervjuer som gjordes med 
personer i produktionsledningen (Bilaga 8) handlade frågorna 2, 5 och 10 om engagemang 
och frågorna 3 och 4 handlade om kommunikation. I enkäten som delades ut till 
medarbetarna (Bilaga 1) i pilotgruppen behandlar fråga 14 och 15 engagemanget hos 
ledningen och fråga 12 och 13 är hur pilotgruppen upplever att kommunikationen fungerar. 
I de intervjuer som gjordes med personer i pilotgruppen (Bilaga 9) är det fråga 16 som tar 
upp engagemanget hos produktionsledningen och fråga 13 och 14 tar upp 
kommunikationen. 
 
Då de som har den mest framträdande och centrala rollen i förändringsarbetet är TPU-
koordinatorn och produktionsledaren för pilotgruppen har deras roller studerats mer 
ingående.  

Engagemang 

Produktionsledningens engagemang upplevs av pilotgruppen som ganska svagt. Enligt den 
enkät som delades ut vid två tillfällen ger pilotgruppen produktionsledningen ganska svaga 
omdömen i frågan om deras engagemang. Dock upplever gruppen att det har skett en viss 
förbättring under tiden, vilket också enkäten visar (Tabell 7).  
 
                                                        
4 Mathias Hjelte, Produktionsledare för TD, intervju den 18 mars 2008 
5 Pär Johansson, produktionsledare för TA, intervju den 19 mars 2008 
6 Anna Lundbäck, TPU-koordinator, intervju den 27 mars 2008 
7 Bo Söderblom, Produktionschef för T, intervju den 26 mars 2008 
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Tabell 7: Utdrag från resultatet av enkäten med medarbetarna (Bilaga 2) - påstående 
angående produktionsledningens engagemang. 

 Påstående Januari April Skillnad 
14 Jag känner att produktionsledningen 

förstår gruppens arbetssituation 
1,91 2,50 0,59 

15 Jag upplever att produktionsledningen är 
engagerad i gruppens arbete 

2,09 2,60 0,51 

 
I de intervjuer som gjordes med pilotgruppen så framkommer det dock en skillnad i vilka 
som de upplever som engagerade i arbetet med TPU. TPU-koordinatorns engagemang 
upplevs som mer genomgående och många tycker att hon är den som brinner för TPU. 
Enligt TPU-koordinatorn själv så har hennes engagemang varit högt hela vägen från det att 
hon fick uppdraget, hon har hela tiden trott på idén 8. Dock upplever produktionsledaren för 
pilotgruppen att han gärna hade sett mer stöd från TPU-koordinatorn, framförallt hade han 
förväntat sig tydligare och direktare krav. Han hade även gärna sett att han hade fått mer 
utbildning inför införandet av TPU 9.  
 
Engagemanget hos produktionsledaren har dock gruppen inte upplevt som lika omfattande. 
Inte heller TPU-koordinatorn har uppfattat något djupare engagemang för införandet av 
TPU. Det engagemang som produktionsledaren säger sig ha har hon så fall inte sett i 
handling 8. Produktionsledaren medger att fokuset på TPU inte varit det bästa under hela 
perioden och menar att detta beror mycket på att han inte haft den tid som han hade velat 
ha. Han vet dock inte om hans bristande fokus helt beror på bristande tid, det kan också 
bero på bristande i kunskap om TPU eller helt enkelt på bristande vilja 9. 
 
Hur produktionschefens engagemang har varit är något som pilotgruppen har svårt att ha en 
uppfattning om. Både produktionsledaren för pilotgruppen och produktionsledaren för TA 
anser att produktionschefens engagemang för TPU kunde ha varit högre 9&10. Pilotgruppens 
produktionsledare hade också gärna sett att produktionschefen stöttat både honom och 
TPU-koordinatorn mer 10. De tycker även att produktionschefen missat att visa engagemang 
då han vid olika utbildningstillfällen och aktiviteter inte deltagit eller avvikit efter en stund. 
Om TPU är så viktigt tycker de att han borde varit med fullt ut. Enligt TPU-koordinatorn så 
beror produktionschefens bristande engagemang mycket på om det finns andra med 
kortsiktiga och akuta uppgifter som måste lösas 8. 
 
Enligt produktionschefen är den stöttning som TPU-koordinatorn och produktionsledaren 
får mer allmän och inte specifik riktad för TPU. Han ser annars att hans viktigaste roll i 
införandet av TPU är att vara den som för fram vikten av TPU i olika sammanhang, att han 
visar att det är ett viktigt arbete som har inletts. Sedan är det han som har möjlighet att 
tillsätta resurser och kan påverka uppåt i organisationen om det till exempel behövs mer 
pengar eller liknande. 11 
 

                                                        
8 Anna Lundbäck, TPU-koordinator, intervju den 27 mars 2008 
9 Mathias Hjelte, Produktionsledare för TD, intervju den 18 mars 2008 
10 Pär Johansson, Produktionsledare för TA, intervju den 19 mars 2008 
11 Bo Söderblom, Produktionschef för T, intervju den 26 mars 2008 
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Enligt TPU-koordinatorn så finns det ett starkt stöd för arbetet med TPU, enligt henne 
anser ledningsgruppen för ABB Cewe-Control att TPU är ett av de fyra områdena som 
företaget ska arbeta med under det kommande året. Hon tycker också att produktionschefen 
ger henne stöd i hennes arbete med TPU, han lyssnar på vissa av de signaler som hon ger 
honom, exempelvis att TPU förts in som resultatmål i utvecklingssamtalen med de olika 
personerna i produktionsledningen (ledarna för materialhantering, produktionsteknik och 
produktionsavdelningarna).12 

Kommunikation 

Kommunikation är en parameter som både medarbetarna och produktionsledningen anser är 
väldigt betydelsefull. I självutvärderingen värderas de påståendena som knyter an till 
kommunikation mycket högt i betydelse av båda grupperna. Samma självutvärdering visar att 
varken medarbetarna eller produktionsledningen anser att produktionsledningen klarar 
kommunikationen till gruppen på ett tillfredställande sätt. Påstående 1.1.1 (Tabell 8) är också 
det påståendet som har den största skillnaden ut av alla påståenden, skillnaden är 2,89 (när 
skillnaden mellan överensstämmelse och betydelse är större än 2 är det mycket viktigt att 
åtgärda problemet).  
 
Tabell 8: Utdrag från resultatet av självutvärderingen (Bilaga 4) - påstående 1.1.1 - angående 
medarbetarnas syn på ledningens kommunikationsförmåga. 

 Påstående Överens-
stämmelse 

Betydelse Skillnad 

1.1.1 Ledningen arbetar aktivt med att 
förbättra kommunikationen 
inom företaget 

3,11 6,00 2,89 

 
Den enkät som delades ut vid två tillfällen visar också på att kommunikationen mellan 
produktionsledning och pilotgruppen är dålig. När enkäten delades ut i januari fick 
påståendet om produktionsledningen är bra på att förmedla information till gruppen bara 1,5 
(vilket motsvarar någonting mellan att gruppen inte alls håller med i påståendet och att det 
delvis inte håller med i påståendet). Under perioden har det dock blivit lite bättre och värdet 
har höjts till 2,1. 
 
De personer från pilotgruppen som deltagit i intervjuerna menar också att det skiljer sig lite 
mellan framför allt TPU-koordinatorn och produktionsledaren. De anser att TPU-
koordinatorn har lyckats bättre i sin förmåga att förmedla informationen till gruppen. Den 
har varit tydligare och rakare även om det i början var lite rörigt enligt en del. 
 
Enligt TPU-koordinatorn själv har hon inte helt sett kommunikationen till pilotgruppen som 
en av hennes uppgifter och därför har hon inte lagt så stor energi på detta. Hon anser dock 
att hon har haft som uppgift att ge en målbild om hur det ska bli med TPU och att engagera 
medarbetarna och visualisera den framgång som gruppen har gjort. 12 
 
Personerna från pilotgruppen som intervjuades är ganska kritiska till hur produktionsledaren 
har lyckats med kommunikationen. Produktionsledaren själv är också kritisk till hur 

                                                        
12 Anna Lundbäck, TPU-koordinator, intervju den 27 mars 2008 
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kommunikationen har fungerat från honom ut till gruppen. Enligt honom har den brustit 
och det beror enligt honom på att han och TPU-koordinatorn har brustit i sin 
kommunikation emellan varandra vilket har lett till att gruppen har fått dålig information. 
Kommunikationen från gruppen till honom tycker han fungerar bättre. 13 

6.2.3 Förändring av pilotgruppens psykosociala arbetsmiljö  

För att kunna studera hur pilotgruppens psykosociala arbetsmiljö har förändrats under tiden 
lämnades en enkät ut två gånger, en gång i januari och en gång sent i april (Bilaga 1). För att 
komplettera enkäterna och för att kunna göra en mer ingående analys gjordes även intervjuer 
med personer i pilotgruppen (Bilaga 9). Även de intervjuer som gjordes med personer i 
produktionsledningen har frågor som tar upp pilotgruppens psykosociala arbetsmiljö och då 
framför allt pilotgruppens engagemang inför TPU (Bilaga 8). 
 
I enkäten är det framförallt resultatet (Bilaga 2) från frågorna 1-10 som tar upp pilotgruppens 
psykosociala arbetsmiljö och i intervjuerna med pilotgruppen är det frågorna 1-3, 7 och 9-12 
som tar upp pilotgruppens psykosociala arbetsmiljö. I intervjuerna med 
produktionsledningen är det framförallt fråga 8 som behandlar pilotgruppens psykosociala 
arbetsmiljö. 
 
Varken de intervjuer som gjorts med personer i pilotgruppen eller enkäten som delades ut i 
januari och i april visar på några stora förändringar i gruppens psykosociala arbetsmiljö. 
Enkäten visar dock på att gruppen är mer positiv till sin arbetssituation men det är bara 
marginella förändringar. Det som har påverkats mest positivt under perioden är att 
samarbetet i gruppen fungerar bättre och att motivationen har förbättrats. Det som också 
har förändrats förhållandevis mycket under perioden är att gruppen känner sig mer stressad i 
slutet av april än innan arbetet med TPU började. 
 
I de intervjuer som gjorts med gruppen är det framförallt det faktum att det är mer städat 
som gör att de upplever att motivationen för de själva och gruppen har ökat. Annars kvarstår 
mångas skepsis till att införandet av TPU bara är en i raden av projekt som 
produktionsledningen genomför och de är tveksamma till att det ska hålla. De flesta håller 
dock med om att TPU är något bra och om bara det hålls efter med städning och om rutiner 
införs så kommer det att bli något bra. 
 
Enligt TPU-koordinatorn så var hon förberedd på att det skulle vara tungt att få med 
pilotgruppen men att det också att det skulle finnas en spridning i gruppen i hur engagerade 
de var. Trots detta tycker hon att det gått ganska lätt att få med sig gruppen på exempelvis de 
aktiviteter som har genomförts. Även produktionsledaren tycker att det gått ganska lätt att 
engagera medarbetarna även om han vet att det finns de som tvivlar på att införandet av 
TPU ska fungera bättre än tidigare misslyckade projekt. Han tycker sig också se att gruppen 
har höjt sitt engagemang inför arbetet. 
 
Enligt självutvärderingen finns det dock ett tydligt glapp mellan hur pilotgruppen upplever 
situationen och hur produktionsledningen ser på sitt arbete med att engagera medarbetarna. 

                                                        
13 Mathias Hjelte, Produktionsledare för TD, intervju den 18 mars 2008 
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Tabell 9 visar ett utdrag från självutvärderingen där svaren från medarbetarna jämförs med 
svaren från produktionsledningen. 
 
Tabell 9: Utdrag från resultatet av självutvärderingen (Bilaga 4) - påståenden angående 
ledningens förmåga att engagera medarbetarna i pilotgruppen. 

 Påstående Överens-
stämmelse 

Betydelse 

  Med. P-led. Med. P-led. 
3.1.2 Ledningen uppmuntrar till 

engagemang för arbetet med 
TPU  

4,22 4,67 5,33 6,67 

3.4.14 Mitt engagemang för arbetet 
med TPU har under den 
senaste tiden ökat 

4,89 5,17 5,11 6,50 

3.4.15 Engagemanget bland gruppens 
medarbetare för arbetet med 
TPU har under den senaste 
tiden ökat 

4,33 5,33 5,33 6,83 

 
Påstående 3.1.2 visar att varken medarbetarna eller produktionsledningen tycker att 
produktionsledningen lyckas med att uppmuntra medarbetarna för att engagera sig mer i 
arbetet med TPU. Likt TPU-koordinatorn och produktionsledaren så uppfattar 
produktionsledningen att de är bra på att engagera medarbetarna i arbetet, något som de inte 
får medhåll av medarbetarna. Påstående 3.4.14 och påstående 3.4.15 visar också att 
produktionsledningen hyser större tro till att engagemanget hos medarbetarna har ökat under 
införandet av TPU. Medarbetarna visar även i denna undersökning att deras engagemang 
bara marginellt har ökat. 

6.3 Implementeringen av TPU 

I detta kapitel kommer de intervjusvar och enkätsvar som berör införandet av TPU att 
presenteras. De svarande, så väl medarbetare i pilotgruppen såsom personer i 
produktionsledningen, har svarat på olika frågor om hur de upplever att införandet av TPU 
har gått så här långt.  

6.3.1 Tempot för införandet 

Gemensamt för personer i pilotgruppen som intervjuades är att de tycker att införandet har 
gått lite knackigt framåt. Många upplever att det går lite upp och ner med införandet att det 
stundtals gått framåt, främst vid de olika aktiviteterna, men att det också finns stunder då 
gruppen faller tillbaka i gamla rutiner. De flesta tycker dock att tempot för införandet har 
varit bra, de tror inte att de hade hunnit med ett högre tempo och samtidigt haft så hög 
arbetsbelastning.  
 
Produktionsledaren för pilotgruppen för ett liknande resonemang om att tempot för 
införandet har varit lagom. Samtidigt tycker han att implementeringen har varit svårt och att 
det för tillfället inte finns några rutiner för att hålla uppe TPU-arbetet gör att det är 
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problematiskt att hålla rätt nivå 14. Andra personer i produktionsledningen tycker kanske att 
drivning i införandet kunde ha varit intensivare 15&16. Åsikterna om vad som är orsaken till 
detta är dock lite skilda. Produktionschefen för T har kanske ingen riktigt förklaring till det 
medan TPU-koordinatorn ser att problemet grundar sig i viss mån på bristande ledarskap, 
dels från produktionsledaren och från produktionschefen16. Större tydlighet från 
produktionschefen om att arbetet med TPU är viktigt är något som därför efterfrågas, detta 
tror hon skulle medföra att produktionsledaren för pilotgruppen skulle prioritera TPU högre 
än vad han i dagsläget kanske gör 16. 

6.3.2 Utbildning 

Det som har varit mest gemensamt bland intervjupersonerna både i pilotgruppen och i 
produktionsledningen är deras uppfattning om hur utbildningen har varit. Framförallt är det 
utbildningstillfället i början av implementeringen som kritiseras.  
 
Många av medarbetarna uttrycker stor skepsis till hur utbildningen var utformad, en del 
menar på att den knappt gav något. De flesta medarbetarna önskar att utbildningen kunde ha 
varit mer kopplat till den verksamhet som de arbetar i. Som den var uppbyggd blev den för 
teoretisk och för omfattande menar de.  
 
Även TPU-koordinatorn är inne på samma linje, nämligen att utbildningen var för teoretisk. 
Hon upplevde det svårt att följa en röd tråd genom utbildningen, detta trotts att hon genom 
tidigare utbildningar i TPU borde ha fått en god bild över TPU och operatörsunderhåll. 16 
 
Inför de olika aktiviteter som har hållits i samband med implementeringen har det i 
varierande grad funnits utbildning och information. Även åsikterna om utbildningen inför 
aktiviteterna har bland medarbetarna i pilotgruppen varit varierande. En del tycker att 
informationen inför de flesta varit bra, framförallt inför den stora städdagen. De som är 
kritiska är främst kritiska till att många av aktiviteterna, som de upplever det, har blivit av 
med för dålig framförhållning och med för lite information.  
 
Både enkäten och självutvärderingen visar dock på att medarbetarna inte anser att 
utbildningen inom TPU och operatörsunderhåll varit tillräcklig. Strax efter utbildningen 
lämnades den första enkäten ut och frågan om medarbetarna tyckte att de hade tillräcklig 
kunskap inom operatörsunderhåll fick resultatet 2,91, ett resultat något under medelvärdet 
(Tabell 10). De olika aktiviteterna verkar heller inte ha påverka kunskapsnivån speciellt 
mycket, på samma fråga får resultatet 3,20 cirka fyra månader senare då enkäten lämnades ut 
för andra gången.  
 
Tabell 10: Utdrag från resultatet av enkäten med medarbetarna (Bilaga 2) - påstående 11 
angående tillräklig kompetens. 

 Påstående Januari April Skillnad 
11 Jag upplever att jag har tillräckligt med 

kunskap inom operatörsunderhåll 
2,91 3,20 0,29 

                                                        
14 Mathias Hjelte, Produktionsledare för TDE, intervju den 18 mars 2008 
15 Bo Söderblom, Produktionschef för T, intervju den 26 mars 2008 
16 Anna Lundbäck, TPU-koordinator, intervju den 27 mars 2008 
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Självutvärderingen påvisar samma sak då medarbetarna i pilotgruppen under perioden inte 
höjt sin förståelse för TPU speciellt mycket (Tabell 11).    
 
Tabell 11: Utdrag från resultatet självutvärderingen (Bilaga 4) - påståenden angående 
medarbetarnas syn på den egna förståelsen för TPU. 

 Påstående Överens-
stämmelse 

Betydelse Skillnad 

1.4.12 Min förståelse för arbetet med 
TPU har under den senaste 
tiden ökat 

4,78 4,89 0,11 

1.4.13 Förståelsen bland gruppens 
medarbetare för arbetet med 
TPU har under den senaste 
tiden ökat  

4,56 5,22 0,67 

 
Modellen med korta utbildningsgenomgångar inför varje aktivitet är något som TPU-
koordinatorn ändå tycker har varit bra. En del misstag har gjorts något som hon tar med sig 
till nästa gång, hon har även planerat att göra om det första utbildningspasset så att det 
passar fabriken i Nyköping och dess verksamhet bättre.17  

6.3.3 Förbättringsarbetet 

Antalet aktiviteter eller uppgifter per förbättringsmöte har under våren inte ökat i jämförelse 
med antalet uppgifter per möte under 2007. Dock har antalet personer som numera aktiveras 
eller får ansvar för en uppgift blivit fler. Enligt några av de personer som intervjuades i 
pilotgruppen var det tidigare ganska få personer som fått uppgifter men sedan 
förändringsarbetet förändrades så har uppgifterna fördelas mer jämnt mellan olika personer i 
gruppen. Anledningen till att det inte kommit upp fler punkter på handlingsplanen är att 
ingen vill ta på sig mer jobb. Enligt personer i pilotgruppen så är det ofta så att man får en 
uppgift om man lanserar den och med rådande arbetsbelastning så är det ingen som vill ha 
mer att göra. Men enligt den enkät som delades ut till medarbetarna så indikerar den på att 
gruppen ändå har blivit lite bättre under perioden på att lösa de uppgifter som de fått (Tabell 
12). 
  
Tabell 12: Utdrag från resultatet av enkäten med medarbetarna (Bilaga 2) - påstående 18 
angående pilotgruppens förmåga att lösa problem. 

 Påstående Januari April Skillnad 
18 Jag upplever att gruppen är bra på att 

lösa de problem som vi sätter upp (på 
t.ex. VU) 

3,45 3,60 0,15 

 
Det är också fler som tycker att samarbetet i gruppen fungerar bättre en bit in i 
implementeringen än vad det gjorde innan implementeringen började (Tabell 13), något som 
borde stämma överens med att det är fler som är aktiverade i förbättringsarbetet. 
 

                                                        
17 Anna Lundbäck, TPU-koordinator, intervju den 27 mars 2008 
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Tabell 13: Utdrag från resultatet av enkäten med medarbetarna (Bilaga 2) - påstående 1 
angående samarbetet i pilotgruppen. 

 Påstående Januari April Skillnad 
1 Jag tycker samarbetet i gruppen fungerar 

mycket bra 
2,91 3,70 0,79 

 
Det som utgjorde den kanske mest påtagliga skillnaden från gruppens tidigare 
förbättringsarbete i VU mot det förbättringsarbete som sker enligt TPU är att alla möten 
sker framför en speciell TPU-tavla. TPU-tavlans miljö uppfattas som för bullrig och många 
efterfrågar en lugnare plats att ha mötena på. 

6.3.4 Arbeta med TPU 

Det främsta som har förändrats sedan arbetet med TPU startade är att medarbetarna i 
pilotgruppen upplever att deras arbetsplats är mer städad än innan införandet av TPU 
startade. På frågan hur TPU har påverkat dina arbetsuppgifter har de flesta som deltog i 
intervjuerna svarat att städning har numera blivit en tydligare del av arbetet. Det är enligt en 
del också mer accepterat att ta tid till städningen. Men enligt en del är också städningen det 
enda som TPU har medfört, några menar att det egentligen inte är någon skillnad från innan. 
 
Självutvärderingen indikerar på samma sak, att TPU än så länge inte medfört någon större 
förändring av arbetet (Bilaga 4 – 1. Medarbetarna, 4. Arbeta med TPU). Tabell 14 visar ett 
utdrag på fem påståenden om att arbeta med TPU besvarade av medarbetarna. Tabellen 
visar vilken överensstämmelse som påståendet har med hur gruppen uppfattar påståendet, 
den visar också hur betydelsefull påståendet är för gruppen. Den skillnad som uppstår 
mellan hur de olika alternativen redovisas också, enligt vad som beskrevs i kapitel 3.3.3 så är 
de påståenden med skillnader över 1 viktiga att åtgärda. 
 
Tabell 14: Utdrag från resultatet av självutvärderingen (Bilaga 4) över fem påstående om att 
arbeta med TPU besvarande av medarbetarna. 

 Påstående Överens-
stämmelse 

Betydelse Skillnad 

1.4.1 Rutiner för att efterleva 
ordning och reda har införts på 
avdelningen 

4,22 5,33 1,11 

1.4.3 Genom TPU tydliggörs arbets- 
och ansvarsfördelning av 
löpande underhållsarbete 

5,11 5,22 0,11 

1.4.5 TPU har under den senaste 
tiden blivit en del av mitt 
arbete 

4,56 5,44 0,89 

1.4.7 Jag har, efter att TPU infördes, 
sorterat bort onödigt material 
på min arbetsplats 

5,11 5,89 0,78 

1.4.11 Efter införandet av TPU har 
ordning och reda blivit en 
naturlig del av de andra 
gruppmedlemmarnas arbete 

4,22 5,00 0,78 



6. Resultat 
 

Implementering av TPU 

69 

Att påstående 1.4.3 och 1.4.7 har högts överensstämmelsevärde är naturligt då det har 
genomförts aktiviteter som direkt har påverkat att sorteringen har genomförts och att 
ansvarsområden har tilldelats alla i pilotgruppen. Likt produktionsledaren, som sa i sin 
intervju att det var svårt att hålla en bra nivå på TPU-arbetet då det saknades rutiner för 
arbetet, indikerar skillnaden i påstående 1.4.1 att gruppen också tycker att det är viktigt att 
det införs. 
 
Påstående 1.4.5 och 1.4.11 visar det som personerna i pilotgruppen som intervjuats har sagt, 
att TPU än så länge inte har blivit en del av varken gruppens eller den enskilde 
medarbetarens arbete. 

6.4 TAK kopplat till ekonomiska värden och till startegiska mål  

6.4.1 TAK kopplat till ekonomiska värden 

Att göra en beräkning över hur mycket en förbättring i TAK-värdet motsvarar i ekonomiska 
termer är mycket svårt. Det är många olika variabler som påverkar TAK och många av dessa 
variabler är svåra att sätta ett värde på. Därför ska den beräkningsmodell som presenteras 
här bara betraktas som en grov uppskattning. 
 
Det finns dock en konkret konsekvens vid förbättringar i maskin 5 som kan leda till stora 
besparingar för ABB Cewe-Control. Under hösten 2006 och våren 2007 tillverkade 
formsprutningsavdelningen ungefär 830 000 detaljer som kunde ha tillverkats i maskin 5, en 
siffra som enligt prognoserna kommer att växa med runt 10 % under de närmaste åren. 
Närmare 43 % av de 830 000 fick efterhandmonteras av en legotillverkare medan resterande 
57 % kunde färdigställas hos ABB Cewe-Control. Om produktiviteten i maskin 5 skulle öka, 
skulle fler detaljer kunna färdigställas hos ABB Cewe-Control och stora besparingar skulle 
kunna göras.  
 
För att kunna göra en beräkningsmodell utifrån de möjliga besparingar som kan göras måste 
en del av de variabler som TAK består av fixeras: 
 

• Då alla detaljer som tillverkas i maskin 5 har en cykeltid som är runt 40 sekunder 
sätts cykeltiden till 40 sekunder. 

• Ställtiden sätts till 0 minuter då det är en parameter som påverkar slutresultatet 
mycket lite och då det i praktiken är mycket få omställningar.  

• De oplanerade stoppen sätts till 250 minuter per vecka, detta utifrån ett medelvärde 
från de mätningar som skett under perioden. Det är dock fullt rimligt att de 
oplanerade stoppen minskas vid de förbättringar som görs men eftersom 250 
minuter ger ett tillgänglighetsvärde (T) på 96 % vid en tillgänglig tid på 80 timmar 
skulle en förbättring av de oplanerade stoppen bara påverka TAK marginellt. 

• Antalet kasserade sätts till 200 enheter per vecka, detta är baserat på de mätningar 
som gjorts under perioden. Antalet kasserade kan också bli färre men då en kassation 
på 200 enheter per vecka ger ett värde på kvalitetsförmågan (K) på 98 %, skulle en 
förbättring av kassationen bara påverka TAK marginellt. 

  
Produktionstiden tillåts variera utifrån lite olika anledningar. Den första är att olika månader 
kan ha olika mycket tid inplanerat, det kan beror på arbetsfria dagar eller andra skäl.  
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Det är också möjligt att produktionstiden är svår att definiera. Detta är fallet för 
formsprutningsavdelningen, principiellt har man valt att utgå från att räkna med 80 timmar 
per vecka plus eventuell övertid (2 skift och 40 timmar/vecka) men då maskinerna även 
tillåts gå obemannade under nätterna och helgerna kan beräkningen av TAK bli missvisande 
och en eventuell kompensation för detta kan göras genom att lägga till tid. 
 
Till grund för beräkningarna ligger fyra olika tidsperioder, fyra veckor á 80 timmar/veckan 
(320 timmar), fem veckor á 80 timmar/veckan (400 timmar), fyra veckor á 90 timmar/vecka 
(360 timmar) och fem veckor á 90 timmar/veckan (450 timmar). Detta baseras på att TAK 
kommer att beräknas per månad och månaderna kan variera i längd och produktionstiden 
kan också variera, enligt vad som beskrevs i stycket ovan.  
 
Det är producerad mängd per månad som avgör hur mycket ABB Cewe-Control gör i 
besparing. ABB Cewe-Control gör en besparing på 3 kr för varje extra detalj som de kan 
göra i maskin 5. Detta då det kostar ABB Cewe-Control 3 kronor för varje enskild detalj som 
legotillverkaren efterhandsmonterar.  
 
En normal vecka producerar maskin 5 ungefär 10 000 - 12 000 detaljer vilket motsvarar 
ungefär 75 % av max vid en produktionstid på 80 timmar/veckan, om maskinen skulle 
producera max skulle det bli ca 14 400 detaljer/vecka. Om produktionstiden skulle vara 90 
timmar/veckan skulle en produktionstakt på 75 % av max innebära 12 300 detaljer/veckan. 
 
Men då det tillåts obemannad tillverkning och även övertid ibland kan det vara missvisande 
att beskriva takten som 75 % av max och därför görs även beräkning utifrån att maskinen 
producerar mellan 10 000 och 12 000 detaljer vare sig man räknar på 80 timmar/veckan eller 
90 timmar/veckan. 
 
För att se hur TAK-värdet förändras med ökad produktion används beräkningsdokumentet 
som beskrevs i kapitel 5.3. Antalet producerade detaljer ökas inför varje ny beräkning med 5 
% av ursprungsantalet. Den ökade produktionsmängden ger hur stor besparingen blir i 
kronor, besparingen jämförs med antalet procentenheter som TAK har förbättrats med. 
Jämförelsen ger hur mycket varje procentenhet motsvarar i besparade kronor.  
 
Resonemanget ovan ger en tabell (Bilaga 7) över vad ABB Cewe-Control sparar vid en 
förbättring av TAK. Den ger att varje procentenhet som TAK förbättras per månad 
motsvarar besparing mellan 2000 kronor och 2300 kronor. 
 
Som exempel kan användas att om förbättringar görs i maskin 5 så att TAK kan förbättras 
med fem procentenheter från ett år till ett annat skulle ABB Cewe-Control göra besparingar 
på 120 000 kronor till 138 000 kronor. 
 
Ett annat exempel på hur mycket ABB Cewe-Control kan göra i besparingar är om företaget 
under en tre års period gör årliga förbättringar på två procentenheter i maskin 5. Detta skulle 
efter tre år ge en besparing på 288 000 kronor till 300 000 kronor. 
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6.4.2 ABB Cewe-Controls strategiska mål kopplade till TAK 

Varje år tar ABB Cewe-Controls ledning fram ett strategiskt resonemang som ska ligga till 
grund för verksamhetens mål och utveckling. Det strategiska resonemanget ska till exempel 
ligga till grund för de mål och mätetal som respektive VU-grupp tar fram.  
 
Det strategiska resonemanget baserar sig på ett antal olika mål för företaget, 
diskussionsfrågor och konkurrensmässiga faktorer. För ABB Cewe-Control har dessa 
diskussioner handlat om till exempel att de har för många störningar som påverkar deras 
produktivitet, att det blir lättare för ABB:s försäljningsenhet om de produkter som ABB 
tillverkar är av bra kvalitet och att det går snabbt att leverera dem och att ökad konkurrens 
från andra företag och låglöneländer kräver att ABB säljer sina produkter till en lägre kostnad 
och för att fortfarande vara lönsamma måste därför produktiviteten öka. 
 
Det strategiska resonemanget leder fram till tre fokusområden som ledningen för ABB 
Cewe-Control tagit fram: 
 

• Material 
• Pålitlighet 
• Lönsam tillväxt 

 
Fokusområdena ligger till grund för de mål och mätetal som företaget har tagit fram för 
2008: 
 

• Inleveranssäkerhet på minst 95 % 
• Kvalitetsbristkostnad på mindre än 1 % av den totala faktureringen 
• Leveranssäkerhet på minst 90 % utifrån kundens önskemål 
• Produktivitetsökning på minst 6 %  
• Försäljningsökning på minst 15 % 

 
Figur 29 beskriver hur målen och mätetalen förhåller sig till de tre fokusområdena 
 

 
Figur 29: ABB Cewe-Controls strategiska resonemang med fokusområden och mätetal/mål 

TAK kopplat till fokusområdet material 

K:et i TAK står som tidigare beskrivits för kvalitetsförmåga och en beräkning av 
kvalitetsförmågan visar hur stor dela av produktionen som går åt till kassation. De detaljer 
som inte betraktas som kassation är de produkter som går rätt första gången, det vill säga de 
produkter som går igenom hela produktionskedjan utan att behövas åtgärdas eller repareras 
någon gång.  
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I ABB Cewe-Controls definition av vad som ingår i kvalitetsbristkostnad finns: interna 
kostnader, externa kostnader, reklamationer från kunder, rätt första gången, reklamationer 
från leverantörer, prisfel och administrativa kostnader. 
 
Utifrån ABB Cewe-Controls definitions av kvalitetsbristkostnader och definitionen av 
kvalitetsförmåga kan en tydlig koppling ses i rätt första gången. Vid en förbättring av K-
värdet kommer kostnaden för rätt första gången att kunna minskas. Hur stor inverkan det 
har på den totala kvalitetsbristkostnaden är dock svår att definiera då förutom en minskad 
kostnad för rätt första gången kommer också interna kostnader påverkas och kostnader för 
administrativa uppgifter att påverkas, då mindre administration och resurser behöver 
användas för kassation och reparation.  
 
Det är dock tydligt att en förbättring av TAK och då K-värdet specifikt kommer ha positiva 
effekter på kvalitetsbristkostnaderna och fokusområdet material. 

TAK kopplat till fokusområdet pålitlighet 

Till grund för ABB Cewe-Controls strategiska resonemang finns diskussionen om att med 
produkter med bra kvalitet och snabb leverans blir det lättare för ABB att sälja sina 
produkter, och med de många störningar som i dag finns i produktionen så minskas 
produktiviteten. Dessa två resonemang leder till att om ABB Cewe-Control får en högre 
produktivitet och bättre kvalitet på sina produkter så kan de levereras snabbare och med 
nöjdare kunder som resultat. Förutom kvalitetsbristkostnaderna som ska övervaka kvaliteten 
på produkterna så använder sig ABB av leveranssäkerhet och produktivitet som mätetal för 
fokusområdet pålitlighet. 
 
Mätetalet tillgänglighet (T) i TAK mäter tillgängligheten i en utrustning eller i en process och 
påverkas negativt av oplanerade stopp i form av haverier och störningar men också av 
ställtider. Vid en minskning av haverier och störningar kommer tillgängligheten att öka och 
det påverkar direkt produktiviteten i maskinen. Genomloppshastigheten förbättras också 
genom att felsymptom upptäcks snabbare och det leder till färre oplanerade stopp, vilket gör 
att produkterna kan snabbare leveras till kunderna och leveranssäkerheten kan förbättras.  
 
För att tydligare koppla samman TAK med fokusområdet pålitlighet är 
anläggningsutnyttjande (A) ett bra mått. Anläggningsutnyttjande eller prestationsförmåga 
som den också kan beskrivas som, är ett mått på god produktionsförmåga i en utrustning 
eller i en fabrik. Anläggningsutnyttjande bygger på tre faktorer, antalet producerade enheter, 
cykeltiden och tillgänglig operationstid, se formel nedan.  
 

  

€ 

Anläggningsutnyttjandet =
Processat antal −Teoretisk cykeltid

Tillgänglig operationstid
 

 
För att få till stånd en förbättring av anläggningsutnyttjandet krävs att producerat antal 
enheter ökar samtidigt som de andra variablerna minskar eller att de förblir oförändrade. 
Resonemanget ovan visar tydligt att ett ökat värde på A medför förbättringar för 
produktiviteten.  
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Då även kvalitetsbristkostnaden är ett mätetal för fokusområdet pålitlighet, medför det att en 
förbättring av TAK-värdet skulle ha en positiv påverkan på fokusområdet pålitlighet. 

TAK kopplat till fokusområdet lönsam tillväxt 

Då det under rubriken TAK kopplat till fokusområdet pålitlighet beskrevs hur 
anläggningsutnyttjandet och tillgängligheten påverkar produktiviteten kan också 
fokusområdet lönsam tillväxt kopplas samman med TAK. En förbättrad produktivitet kan 
leda till att lönsamheten förbättras.  
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7. Analys 

7.1 Implementeringens inverkan på omgivningen 

Nakajima (1992) beskriver att det tar minst tre år att implementera TPU fullt ut. Att TPU 
efter bara fyra till fem månader av implementeringen ska ha haft en inverkan på 
pilotavdelningens omgivning är därför svår att se.  
 
Författarna Nakajima (1992), Nord et al. (1997) och Kumar Sharma et al. (2006) beskriver 
att när de sex stora förlusterna bemästras så kan det leda till att fabrikens produktivitet, med 
effektivare produktion och bättre resurshantering, förbättras. Genomloppstider, 
leveranssäkerhet och materialhanteringen är tre områden i vilka förbättringarna genom 
införandet av TPU skulle märkas. Mätningarna som gjorts på ABB Cewe-Control i 
Nyköping visade dock inga tendenser på att detta skulle ha inträffat. 
 
För att förbättringar i produktionen ska kunna mätas måste förbättringar göras i 
utrustningen. När informationen, som ligger till grund för resultatet och analysen i denna 
rapport, samlades in hade pilotavdelningen inte påbörjat alla de moment i operatörsunderhåll 
som skulle medföra en positiv inverkan på produktionen. Till exempel hade inte 
initialrengöring av maskinerna påbörjats, sorteringen av verktyg hade inte till fullo 
genomförts eller rutiner för rengöring hade inte införts. Att det snarare har varit sämre 
siffror för pilotavdelningen i jämförelse med övriga avdelningar kan förklaras av hög 
arbetsbelastning under perioden. 
 
Om de mätningar, främst avseende om oplanerade stopp, görs kontinuerligt och förbättras 
finns möjligheterna att se mönster och lättare upptäcka orsaker till problem. Person & 
Salonens (2006) arbete visade att det också ger möjligheten till att föra effektivare 
diskussioner med leverantörer då det finns konkret data att utgå ifrån. 
 
Det finns några som har blivit mer involverade än andra. En del av tjänstemännen som på 
något sätt ska stödja pilotgruppens produktion (inköpare, produktionstekniker eller andra 
produktionsledare) har blivit mer involverade än andra, exempelvis vid de olika 
utbildningstillfällen som har ägt rum under införandet av TPU. En del har också deltagit vid 
olika aktiviteter i införandet av operatörsunderhåll. Detta kan ha påverkat deras 
förhållningssätt och attityd till TPU och att de som en följd av detta pratar de med sina 
kollegor om TPU. Detta kan även gälla övriga medarbetare då TPU alltid kommer upp vid 
större informationstillfällen.  

7.2 Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö vid implementering av TPU 

7.2.1 Ledarskapet i förändringsarbetet 

Förmågan att engagera medarbetarna 

Författarna Nord et al. (1997) och Kumar Sharma et al. (2006) beskriver att TPU är ett 
arbetssätt som inte har ett slutdatum. Det gör att ledningens engagemang alltid måste finnas 
för att det ska bli bra.  För att ledningen ska kunna vara engagerad under hela tiden krävs 
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kunskap (Ljungberg, 2000). Detta är något som produktionsledaren för pilotgruppen lyfter 
fram som en möjlig orsak till varför han inte varit mer engagerad under införandet. Han 
upplever att han inte har fått tillräcklig utbildning inför arbetet med implementeringen.   
 
Nakajima (1992) förklarar att det är centralt för införandet av TPU att ledningen har 
kunskap så att den i sin tur kan sprida kunskap och engagera medarbetarna. Den bristande 
kunskap som produktionsledaren upplever att han har kan vara en orsak till varför 
medarbetarna i sin tur inte känner sig mer engagerade.  
 
Medarbetarna upplever enligt resultatet från enkäten, självutvärderingen och intervjuerna att 
ledningen generellt inte engagerar dem tillräckligt till arbetet med TPU. Enligt Kihlblom 
(2005) så måste ledningen agera för att höja engagemanget till förändring annars kommer 
inte verksamheten att utvecklas.  
 
Att medarbetarna inte känner att de uppmuntras till att engagera sig i arbetet med TPU är ett 
problem. Problemet blir än mer centralt då produktionsledningen i sin tur uppfattar att det 
har gått ganska bra att engagera medarbetarna. Ahrenfelt (2001) skriver att det är ett vanligt 
problem att ledarna som oftast har mer kunskap och engagemang, projicerar detta på 
medarbetarna och tror att de har samma kunskap och engagemang. Detta kan leda till 
frustration hos båda parter, något som kan uppstå i pilotgruppen och hos 
produktionsledningen.   
 
För att ett förändringsarbete ska få fäste skriver Angelöw (1991) att det måste finnas tillit 
mellan ledare och medarbetare och att ledningen visar upp en trygghet i förändringsarbetet. 
På pilotavdelningen kan detta vara extra viktigt då många känner en skepsis till ledningen 
och till att implementeringen av TPU bara är en i raden av projekt som ledningen lanserar 
och som sedan rinner ut i sanden. Kihlblom (2005) menar att vid införandet av metoder likt 
TPU är det avgörande att ledningen kommunicerar rätt och lyckas engagera medarbetarna. 
Annars finns risken menar Kihlblom (2005) att intresset bland medarbetarna till 
förändringen minskas, tilliten till ledningen minskas och inga gamla mönster bryts. För att 
skepsisen ska försvinna och en ny kultur inom gruppen och företaget ska kunna verka 
skriver Yamashina (2000) att ledningen måste lägga kraft och energi på att skapa en miljö i 
vilken förändringar accepteras så att kulturen kan förändras.  

Kommunikation mellan ledning och arbetsgrupp 

Kommunikationen mellan pilotgruppen och produktionsledningen betraktas inte av någon 
av parterna som tillfredställande. Enligt Kihlblom (2005) är kommunikationen en central 
komponent för att ett förändringsarbete ska lyckas, där förändringsarbetet bygger på 
medarbetarnas engagemang.  Stenhamn (1996) håller med och skriver att många medarbetare 
ser en tydlig och rak kommunikation som den viktigaste egenskapen som en chef ska ha. I 
resultatet från självutvärderingen får detta medhåll av medarbetarna som samtidigt menar att 
produktionsledningen inte klarar detta på ett tillräckligt bra sätt. Stenhamn (1996) fortsätter 
med att förklara att kommunikation är den egenskap som flest chefer måste utveckla.  
 
Både Nakajima (1992) och Nord et al. (1997) skriver att ledningen måste kommunicera de 
positiva effekter som införandet av TPU leder till. Då kommunikationen generellt har 
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upplevts som dåligt har heller inte denna del fungerat fullt ut. Gruppen tycker dock att TPU-
koordinatorn har lyckats bra med detta.  

7.2.2 Implementeringens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön  

Resultatet från enkäten (Bilaga 2) och intervjuerna med medarbetarna visar att det inte har 
varit några stora förändringar i pilotgruppens psykosociala arbetsmiljö. Dock finns det delar i 
enkäten och intervjuerna som går att analysera djupare. 
 
Resultatet från enkäten visar att gruppen under implementeringens gång har utvecklat ett 
bättre samarbete inom gruppen och att gruppen har fått en bättre gemenskap. Både Granér 
(1991) och Nilsson (2005) förklarar att en samling individer bildar en grupp då det finns ett 
gemensamt intresse, författarna ger förslag på arbete, intresse eller vänskap. Att TPU har 
lanserats i gruppen och där gruppen dessutom är först på fabriken att arbeta med TPU kan 
vara en faktor som ger gruppen ett nytt gemensamt intresse och där med en bättre 
gemenskap. Det ökade samarbetet i gruppen kan förklaras av TPU är ett arbetssätt som ska 
engagera alla och alla ska vara med i förbättringsprocessen (Nord et al., 1997; Lycke & 
Akersten, 2000). 
 
Enligt Nilsson (2005) finns det flera faktorer som påverkar gruppens psykosociala 
arbetsmiljö, en sådan faktor är arbetsuppgifter. Denna faktor har påverkat gruppens 
psykosociala arbetsmiljö mest under implementeringen. Under större delen av perioden då 
studien gjorts så har arbetsbelastningen varit hög. Detta visas mycket tydligt också i resultatet 
från enkäten där påståenden rörande gruppens arbetsbelastning och stressnivå får mycket 
höga värden. Värdena har också ökat under periodens gång. Detta kan ha att göra med 
implementeringen av TPU och att gruppen försöker att hinna med både arbetet med 
implementeringen och arbetet med att producera alla detaljer.  
 
En annan faktor som påverkar en grupps arbetsklimat är trivsel. Det är dock en faktor som 
enligt Nilsson (2008) påverkar den psykosociala arbetsmiljön mindre. Faktorer som 
ledarskap, kompetens, kultur och arbetsuppgifter har enligt Nilsson (2005) större påverkan. 
Vid implementering av operatörsunderhåll är det många moment och aktiviteter som 
påverkar trivsel. Personerna i pilotgruppen har under implementeringen upplevt att deras 
arbetsglädje har höjts något och även i viss mån deras motivation för arbetet. I de intervjuer 
som gjorts med personer i pilotgruppen är anledningen till detta att avdelningen har blivit 
renare och mer städad. En trevligare miljö att arbeta i har gjort att de känner en större 
motivation till arbetet än tidigare. 
 
Att gruppens motivation och engagemang för både arbetet och införandet av TPU inte är 
högre kan förklaras av att de inte upplever att ledarskapet fungerar. Granér (1991) och 
Nilsson (2005) beskriver båda vikten av att ett bra ledarskap för att en grupp ska verka bra 
tillsammans. Enligt resultatet från enkäten med medarbetarna så upplever de heller inte att 
ledningens engagemang och stöd för gruppen som stort. Nilsson (2005) förklarar att om 
ledningen inte finns som stöd för gruppen kommer gruppens klimat att påverkas negativt.  
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7.3 TAK  

7.3.1 TAK mätningar 

Nakajima (1992) och Chan et al. (2005) beskriver hur viktigt det är att ha ett mätsystem för 
att på ett effektivt sätt kunna analysera produktionen och för att kunna ha en kontinuerlig 
förbättringsprocess. ABB Cewe-Control har under våren 2008 påbörjat TAK-mätningar på 
pilotavdelningen.  

Oplanerade stopp 

För att mätningarna ska bidra till ett lyckosamt och effektivt införande av TPU krävs det 
enligt Nakajima (1992) och Dal et al. (2000)  att mätningarna sker under en lång tid och att 
de är så korrekta som möjligt. Mätningarna som görs för att få information om antalet 
oplanerade stopp i maskin 5 på pilotavdelningen kan inte betraktas som helt tillförlitliga. Att 
det inte finns en automatisk lagring av de oplanerade stoppen som på ett smidigt sätt kan 
läsas av medför att de måste registreras manuellt. Framförallt är det svårt att helt korrekt 
uppskatta hur länge det tog att åtgärda problemet, det kan också vara svårt att veta den 
korrekta orsaken till stoppet.  
 
I logglistan är också väntetiden satt till ett uppskattat genomsnittsvärde som gör att 
mätningarna inte kan bli helt korrekta. Samtidigt kan inte logglistan vara för komplicerad att 
fylla i för då skulle antagligen fler personer låta bli att fylla i den då det skulle bli för 
omständigt och ta för lång tid. 

Tillgänglig tid 

Nakajima (1992) definierar planerad tillgängligt tid som den tid som teoretiskt finns 
tillgänglig för produktion. Den tid som är teoretiskt tillgängligt för produktion i maskin 5 på 
pilotavdelningen skulle kunna vara 120 timmar i vecka (24 timmar * 5 dagar), då man tillåter 
maskinerna gå obemannat under nätterna. Dock är inte maskinen tillförlitlig nog utan många 
gånger så uppstår problem och maskinen stannar. Då det inte finns personal som kan 
åtgärda problemet under natten har man därför valt att inte räkna nätterna som tillgänglig 
tid. Tillgänglig tid definieras därför av ABB Cewe-Control som tiden då personal finns på 
avdelningen (2 skift * 40 timmar/veckan plus eventuell övertid).  
 
Enligt Nakajima (1992), Ljungberg (1998) och Dal et al. (2000) finns det olika orsaker som 
gör att den teoretiska tiden kan reduceras när produktionen inte kan ske utan att det negativt 
behöver påverka beräkningarna av TAK. I pilotavdelningens fall så är det dock så att den 
tillgängliga tiden reduceras trots att viss produktion kan ske. Detta medför att värdena på 
Tillgänglighet (T) och Anläggningsutnyttjande (A) kan bli missvisande och kan vara svåra att 
jämföra med andra avdelningar eller företag.  

7.3.2 TAK kopplat till ekonomiska värden 

Även om den ekonomiska koppling som beskrevs i kapitel 6.4.1 är grov, är det bra att visa 
på att TAK kan motsvara kronor och ören. Willmott och McCarthy (2001) beskriver att det 
är viktigt att koppla TAK-värdet till ekonomiska parametrar för att det ska underlätta 
jämförelse med andra . För pilotavdelningen blir denna koppling extra betydelsefullt 
eftersom TAK-värdet i sig kan vara svårt att använda som jämförelse.   
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Jonsson och Lesshammar (1999) beskriver att användandet av finansiella värden för 
interneffektivitet kan förenkla upptäckandet av trender och det blir lättare att jämföra TAK 
mellan avdelningar. Detta gör att även om andra avdelningar inte använder TAK-mätningar 
kan olika avdelningars interneffektivitet jämföras med varandra om mätningarna översätts till 
ekonomiska siffror.  
 
Den kopplingen mellan TAK-värdet och ekonomiska termer som görs i kapitel 6.4.1 bygger 
på kostnaden som uppstår när ABB måste skicka sina detaljer till en legotillverkare.  Enligt 
Nakajima (1992) är TAK-mätningarna till för att hitta gömda kostnader i produktionen. 
Willmott och McCarthy (2001) förklarar att en del av de kostnaderna kan vara 
energikostnader, såsom läckande luftslangar, temperaturförluster, vattenförbrukning eller 
uppstartsförluster. En förbättring i maskinerna genom TPU-arbetet skulle inte bara medföra 
att färre detaljer behövdes skickas iväg utan det skulle också medföra att energikostnaderna 
skulle minskas. Dessa besparingar är svåra att uppskatta och är därför inte medräknade i 
besparingsmodellen men bör beaktas och vara en del av diskussionen.  
 
Att koppla TAK till ekonomiska värden gör att man kan få en uppfattning om vad en 
förbättring skulle ge företaget. För att TAK ska kunna användas som argumentet eller som 
beslutsunderlag vid inköp av utrustning eller liknande så menar Dal et al. (2000) att TAK 
måste vara enkelt för ledningen att förstå. Att koppla TAK till kronor och ören gör att TAK 
kan användas för beslutunderlag vid köp av ny utrustning och kan jämföras med andra 
nyckeltal. Jonsson och Lesshammar (1999) förklarar att stora delar av den totala 
produktionskostnaden hittas antingen i de sex stora förlusterna som TPU ska bekämpa eller 
så finns de gömda i andra kostnader. Genom att koppla TAK till ekonomiska termer kan en 
del av dessa gömda kostnader visas. 

7.3.3 TAK kopplat till ABB Cewe-Controls strategiska mål 

För att TAK ska bli effektivt som argument och samtidigt vara lönsamt för företaget är det 
viktigt att knyta TAK till de strategiska målen som ett företag har (Chan et al., 2005).  Den 
koppling som beskrivs i kapitel 6.4.2 visar att arbetet med TPU väldigt väl går att knyta 
samman med ABB Cewe-Controls strategiska mål för 2008. Enligt Nord et al. (1997) bör 
målen som gruppen arbetar efter vara kopplade till företagets strategiska mål och för ABB 
Cewe-Control faller detta sig naturligt då man i flera år har arbetat efter konceptet med 
verksamhetsutveckling och därigenom kopplat de strategiska målen till gruppernas 
förbättringsarbete.  
 
Material är ett av de fokusområden som bygger upp ABB Cewe-Controls strategiska 
resonemang. I kapitel 6.4.2 beskrivs hur kvalitetsförmåga (K) kan knytas samman med den 
kvalitetsbristkostnad som ABB Cewe-Control har som en av deras mätetal. Nord et al. 
(1997) och Willmott och McCarthys (2001) resonemang om att en stor mängd kassation eller 
ett ineffektivt utnyttjande kan leda till stora materialförluster och stora kostnadsförluster 
styrker att ABB Cewe-Controls strategiska resonemang och TPU hänger samman. Nakajima 
(1992) och Nord et al. (1997) beskriver att när defekter och haverier minskas genom TPU-
arbetet kan kostnader för material sänkas då produkter i arbete (PIA) och i lager kan 
minimeras, något som också påverkar fokusområdet material på ett positivt sätt. Dal et al. 
(2000) och Kumar Sharma et al. (2006) bekräftar detta genom att förklara att med ökad 
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utrustningsutnyttjande minskar buffertstorlekar och minskade buffertar leder till att 
kostnaderna för lager minskar.  
 
Det andra fokusområdet som ABB Cewe-Control arbetar efter är pålitlighet. I detta begrepp 
finns leveranssäkerhet som ett mätetal. Även om inte TPU är ett arbetssätt som primärt ska 
användas för att höja leveranssäkerheten så finns det element i TPU som kan knytas till 
mätetalet. Både Dal et al. (2000) och Kumar Sharma et al. (2006) beskriver att genom att 
reducera haverier och störningar i produktionen så minskas också buffertar vilket leder till 
att ledtider kan minskas. Författarna utvecklar detta genom att förklara att med kortare 
ledtider ger det företaget möjligheterna att vara mer flexibla och på så sätt bättre möta 
kundernas krav.  
 
Att förbättra produktiviteten i utrustningen och i fabriken är ett av de primära målen i 
arbetet med TPU. Ett av de mätetal som ligger till grund för pålitlighet är produktivitet och 
ABB Cewe-Controls mål är att höja produktiviteten med 6 % under 2008. Förutom att knyta 
TAK till pålitlighet genom att visa att anläggningsutnyttjande (A) tydligt kan knytas till 
produktivitet beskriver Lycke och Akersten (2000) att arbetet med TPU kan vara en bra 
metod för att höja produktiviteten. Något som visar på att TPU på flera sätt kan kopplas till 
ABB Cewe-Controls strategiska resonemang kring pålitlighet. 
 
Willmott och McCarthy (2001) skriver att förlusterna som uppstår i samband med dåligt 
underhållen utrustning och maskiner får negativa konsekvenser i hela organisationen. 
Genom att minska materialkostnaderna och höja produktiviteten kan ett företag förbättra sin 
lönsamhet. En underhållsstrategi som TPU innebär enligt Kumar Sharma et al. (2006) att 
man inte bara håller utrustning i bra skick utan det medför också en förlängd livstid på 
utrustningen.  

7.4 Organisatoriska svårigheter och hinder  

7.4.1 Rollfördelning 

Under implementeringen har rollfördelningen mellan TPU-koordinatorn och 
produktionsledaren för pilotgruppen varit oklar. Enligt Kihlblom (2005) kommer en ledare 
för ett förändringsarbete behöva ta olika roller under arbete. I början kan rollen som ledare 
för förändringsarbete innebära att ledaren måste ta en mer aktiv roll, något som TPU-
koordinatorn på ABB Cewe-Control har gjort.  
 
Kihlblom (2005) förklarar vidare att ledaren en tid in i arbetet bör ta en roll som expert eller 
kunskapsförmedlare och ha en mindre aktiv roll för drivningen av implementeringen. Denna 
roll har TPU-koordinatorn inte riktigt tagit, något som hon själv anser att hon borde ha gjort 
i ett tidigare skede. Den lite för drivande rollen som koordinatorn har tagit har medfört att 
det uppstått en situation där produktionsledaren för pilotgruppen inte tagit den aktiva och 
drivande roll som han borde ha gjort. Detta har sedan medfört en otydlighet i ledarskapet 
och drivningen av TPU ut mot gruppen. 

7.4.2 Tidsbrist och resursbrist 

Cooke (2000) beskriver olika hinder som kan negativt påverka införandet av TPU. Bland de 
olika hinder som Cooke (2002) beskriver finns högt arbetstryck, detta kan både innebära hög 
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arbetsbelastning i produktionen och att ledarna för implementeringen har för hög 
arbetsbelastning. Produktionsledarna för TA och för pilotgruppen beskriver båda att de 
anser att antalet grupper som produktionsledarna har ansvar för är för många. Det innebär 
framför allt tidsbrist för att hinna med alla uppgifter som de har. Det gör att uppgifterna 
oftast måste prioriteras efter hur akut uppgiften är, vilket upplevs frustrerande. Stenhamn 
(1996) beskriver just detta, att tidsbrist och svårigheten att prioritera mellan det som måste 
produceras och kravet på tid till förändringsarbete gör att en ledares arbete kan kännas 
frustrerande.  

7.4.3 En processorienterad organisation 

Implementeringen av TPU är ingen enkel sak, något som gör det svårare enligt Nakajima 
(1992) är om det finns organisatoriska hinder. Enligt Nord et al. (1997) underlättas 
implementeringen av TPU om organisationen arbetar mer processorienterat. Att arbeta mer 
processorienterat innebär enligt Kumar Sharma et al. (2006) att organisationen bör vara mer 
horisontell i sin struktur, med färre beslutssteg än den tidigare mer vertikala strukturen, så att 
beslut kan tas snabbare. ABB Cewe-Control har i dagsläget en ganska vertikal struktur, där 
beslut ibland måste gå ganska långa vägar vilket gör att det tar tid innan beslut fattas.  Vid 
implementeringen av TPU innebär detta att när större investeringar ska göras tar det tid 
innan beslut tas vilket medför att implementeringen stannar av. För att inte 
implementeringen av TPU ska drabbas av förseningar för att beslut ska vandra långa vägar så 
anser författaren att ABB Cewe-Control måste fundera på hur de kan snabba upp processen. 
Nord et al. (1997) menar att en del av att arbeta mer processorienterat innebär att 
organisationen måste dela mer på ansvaret och befogenheterna och visa upp större inslag av 
självstyre. Om inte snabbare beslut kan tas finns risken att införandet stannar upp och att 
engagemanget hos medarbetarna minskar då inga förändringar sker. 

7.5 Framgångsfaktorer  

Analysen kommer att utgå från de framgångsfaktorer som beskrivits i kapitel 4.1.8. 

7.5.1 Utbildning 

Ljungberg (2000) beskriver hur grundläggande det är att utbildning och information har 
gjorts på ett bra sätt för att få till ett lyckosamt införande av TPU. Det utbildningstillfälle 
som genomfördes då TPU sattes igång på pilotavdelningen var inte tillräcklig enligt varken 
medarbetarna eller de personer i produktionsledningen som var med. Nord et al. (1997) 
förklarar att det är nödvändigt att lägga stor energi och stora resurser på utbildningen annars 
finns det en risk att motstånd mot införandet uppstår. Det kanske inte har uppstått ett 
motstånd mot införandet av TPU men enkäten och självutvärderingen visar båda tydligt att 
engagemanget inte har höjts under perioden.  Enligt Nakajima (1992) är utbildning viktigt 
för att höja moralen och engagemanget inför implementeringen, något som delvis skulle 
förklara varför engagemanget i pilotgruppen inte är högre.  
 
Utbildning har också skett under implementeringens gång något som Nakajima (1992) 
beskriver som betydelsefullt. Det krävs information och utbildning av någon form inför 
varje steg eller aktivitet. Dock har de informationstillfällena som hållits inte alltid uppfattas 
som helt lyckade och ibland, enligt en del medarbetare, inte gett något.  
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7.5.2 Organisation 

ABB Cewe-Control har som en del i arbetet med TPU bildat en styrgrupp för TPU, något 
som både Nakajima (1992) och Nord et al. (1997) förespråkar. Denna grupp ska enligt de två 
författarna arbeta med att utveckla, leda och främja införandet av TPU. Styrgrupp för TPU 
på fabriken i Nyköping är produktionsledningen, detta gör att gruppen inte bara har ansvar 
för TPU utan också för produktionen. När arbetsbelastningen blir hög på gruppen på grund 
av arbetet med produktionen finns det en klar risk att arbetet med TPU nedprioriteras.   
 
ABB Cewe-Control har dock valt att också bilda en stödgrupp för arbetet med TPU, 
gruppen har till skillnad från styrgruppen inga andra uppgifter vilket gör att deras fokus vid 
sammankomsterna bara är på TPU. Denna grupp har en del av de uppgifter som Nakajima 
(1992) och Nord et al. (1997) beskriver att en styrgrupp bör ha, såsom att följa upp problem 
som uppstår och att sprida information inom organisationen.  
 
Nord et al. (1997) beskriver också att företaget bör inrätta en koordinator som på heltid 
arbetar med TPU och ansvarar för att driva TPU framåt. Detta har företaget gjort, dock 
arbetar koordinatorn inte heltid med TPU utan har andra arbetsuppgifter också. Något som 
får till följd att TPU inte alltid har högsta prioritet och då kan arbetet med TPU bli eftersatt. 

7.5.3 Förbättringsverksamheten 

Förbättringsverksamheten är en av de mest central delarna i TPU-arbetet, Ljungberg (2000) 
jämför till exempel förbättringsverksamheten med en människas muskler. Enligt Nord et al. 
(1997) så är arbetet i förbättringsgrupper en av grundpelarna i TPU och hur de bedrivs ligger 
till grund för hur implementeringen av TPU kommer att fungera.  
 
I flera år har hela ABB arbetat med förbättringsverksamhet i verksamhetsutveckling (VU). 
VU påminner i många aspekter om det förbättringsarbete som finns i TPU, även VU kan 
beskrivas som musklerna eller motorn bakom förbättringarna. Det finns andra saker som gör 
att VU och förbättringsarbetet i TPU går att koppla samman. De har båda gemensamt att de 
ska bedrivas kontinuerligt, Ljungberg (200) beskriver att det som just kännetecknar 
förbättringsgrupperna i TPU är att de bedrivs kontinuerligt och VU-arbetet ska enligt ABB 
vara integrerat i det dagliga arbetet.  
 
Hur arbetet genomförs är också mycket snarlikt, i båda formerna är det meningen att arbetet 
ska ske i grupper. Nord et al. (1997) beskriver hur grupperna i TPU-arbetet bör bestå av 
personer från produktionen och eventuellt tillsammans med någon person från 
underhållsavdelningen. Detsamma finns för VU-arbetet där varje arbetsgrupp bildar en VU-
grupp. På pilotavdelningen har man valt att fortsätta förbättringsarbetet i TPU i den grupp 
som tidigare bildade en VU-grupp, gruppen består av de personer som arbetar på 
pilotavdelningen. 
 
Enligt Nord et al. (1997) är styrkan med att arbeta i förbättringsgrupper att fler personer 
engageras i de problem som kommer upp. Detta styrks av Ljungberg (2000) som lägger till 
att en stor fördel är att lösningarna kommer att tas emot bättre när det är arbetsgruppen som 
kommer fram till lösningen. Detta bekräftas i viss mån av de enkäter och de intervjuer som 
har gjorts med medarbetarna i pilotgruppen. Enligt de så har fler personer än tidigare 
engagerats i arbetet, de punkter som kommer upp fördelas mer jämnt mellan medarbetarna 
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än tidigare. Även samarbetsviljan har höjts i gruppen efter att VU-arbetet ersattes med 
förbättringsgrupper enligt TPU. Enligt Bamber et al. (1999) är det viktigt att få med så 
många som möjligt i förbättringsarbetet för att även det dagliga TPU-arbetet ska gå framåt. 
 
En annan komponent som är gemensamt för förbättringsgrupperna i VU och TPU är att 
båda gruppernas mål och arbete ska vara kopplade till företagets strategiska mål. Nord et al. 
(1997) och Nakajima (1992) förklarar att de mål som gruppen ska arbeta efter ska vara tydligt 
kopplade med företagets strategiska mål. Det är upp till gruppen och dess ledare att sedan se 
till att gruppens mål och företagets mål stämmer överens. Detta arbetssätt påminner mycket 
om den metodik som leder fram till VU-gruppernas mål. VU-gruppernas mål ska en gång 
per år uppdateras och utvärderas så att de stämmer överens med det strategiska resonemang 
och de mätetal som företaget har tagit fram. För de mål som ligger till grund för TPU-arbetet 
har företaget valt att inte ta fram några separata mål. Dock är fokuset för förbättringsarbetet 
i början på implementering av operatörsunderhåll och de aktiviteter som ska skapa ordning 
och reda. Denna fokusering får belägg av Ljungberg (2000) som skriver att för att få fart på 
implementering är det viktigt att gruppens mål i inledningen knyts till aktiviteterna i 
operatörsunderhåll specifikt och TPU generellt. 

7.5.4 Engagerad ledning 

Enligt Nakajima (1992) och Ljungberg (2000) är den mest centrala faktorn för införandet av 
TPU att ledningen är engagerad. Vid införandet i pilotavdelningen har uppfattningen varit att 
engagemanget från ledningen kunde ha varit högre. Gruppen har heller inte uppfattat att 
produktionsledaren eller produktionschefen har varit tillräckligt engagerade för införandet. 
Även produktionsledaren själv medger att hans engagemang eller fokus för TPU inte alltid 
varit det bästa. Detta har fått konsekvenser för medarbetarna i gruppen som inte heller 
känner att de är fullt engagerade inför TPU. 
 
Produktionschefens engagemang har enlig honom själv varit högt men att det samtidigt finns 
kortsiktiga och akuta uppgifter att ta hand om. Dock menar både produktionsledaren för TA 
och för pilotgruppen att produktionschefen inte varit så engagerad som han borde varit. 
Författarna Nord et al. (1997) och Bamber et al. (1999) menar ledningen inte bara måste 
kommunicera sitt engagemang utan de måste också visa det i aktiva handlingar. Det är just 
detta som de båda produktionsledarna menar att produktionschefen inte lyckats med. 
 
TPU-koordinatorns engagemang har under hela implementeringen varit bra och det har 
också uppfattats av pilotgruppen och produktionschefen. Det är viktigt att TPU-
koordinatorns engagemang tillsammans med övriga ledning är högt, att de är målmedvetna 
med införandet och som Bamber et al. (1999) skriver att de är medvetna och accepterar att 
implementeringen av TPU måste få ta tid för att det ska bli bra. 
 
Införandet av TPU innebär en stor kulturell omställning och det är viktigt att 
produktionsledningen är medveten om att denna omställning kommer att ta tid. Det är 
därför otroligt centralt att ledningen har engagemang under hela införandet och inte börjar 
misströsta om det går långsammare under perioder.  
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7.5.5 Införandet av operatörsunderhåll 

Tempot för införandet bedöms både av gruppen och produktionsledningen som knackigt 
och i viss mån långsamt. Ljungberg (2000) belyser visserligen vikten av att införandet måste 
få ta tid och att stegen arbetas igenom ordentligt innan nästa påbörjas. Men problemet som 
pilotavdelningen har är att varje aktivitet har tagit mycket tid och att de inte har avslutats 
ordentligt. Detta har medfört att det finns en frustration och uppgivenhet hos pilotgruppen 
för att det inte händer något.  
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8. Slutsatser och rekommendationer 

8.1 Inverkan på pilotavsnittets omgivning vid implementeringen av TPU  

Det går inte att se med de undersökningar som gjorts i denna rapport att implementeringen 
av TPU har inverkat på varken kunder eller leverantörer till pilotavdelningen. Att 
implementeringen av TPU skulle inverka på kunderna eller leverantörerna i termer om 
leveranstider, materialhantering eller leveranssäkerhet är inte en rimlig förväntan efter så kort 
tid och så få aktiviteter genomförda.  

8.2 Ledarskap i förändringsarbete och hur den psykosociala arbetsmiljön 
påverkas av implementeringen 

8.2.1 Viktigt i ledarskapet vid förändringsarbetet 

Den skepsis som finns hos medarbetarna för implementeringen av TPU visar att ledningen 
inte tillräckligt tydligt har förmedlat fördelarna med TPU och att det är ett arbetssätt som ska 
finnas kvar i organisationen.  
 
För att kulturen i gruppen ska förändras och för att implementeringen av TPU ska gå bättre 
måste produktionsledningen enligt författaren: 

• Arbeta hårdare för att höja engagemanget hos medarbetarna i pilotgruppen. 
• Kontinuerligt och tydligare kommunicera och visa varför TPU är viktigt och vad 

TPU ger för fördelar.  
• Förbättra den dagliga kommunikationen till gruppen, för att förbättra tilliten mellan 

gruppen och produktionsledningen. 
• Visa på målmedvetenhet och tålamod för arbetet med implementeringen av TPU. 

8.2.2 Hur den psykosociala arbetsmiljön har påverkats av implementeringen 

Den psykosociala arbetsmiljön i pilotgruppen har påverkats marginellt av implementeringen 
av TPU. En stor anledning till att den psykosociala arbetsmiljön inte har förbättrats under 
implementeringen av TPU är att arbetsbelastningen under hela perioden varit hög. Detta har 
inte bara påverkat stressnivån hos medarbetarna, det har också påverkat implementeringen 
av TPU. Det finns dock saker som har påverkats positivt vid implementeringen av TPU. 
Samarbetet i gruppen har under perioden förbättrats och trivseln i gruppen är högre. 
 
För den framtida implementeringen och för att höja gruppens moral så måste 
produktionsledningen stötta gruppen genom:  

• Att snabbare sätta in extra resurser i gruppen för att minska belastningen  
• På ett tydligt sätt prioritera mellan produktionsarbete och TPU-arbete. 
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8.3 TAK 

8.3.1 TAK-mätningarna 

Mätningarna som görs vid maskin 5 ska enligt författaren ses som en indikation men så länge 
mätningarna görs konsekvent så kan resultaten ändå användas för att mäta den egna 
verksamhetens utveckling. För att få mätningarna mer tillförlitliga anser författaren att:  

• De måste uppmärksammas kontinuerligt vid möten eller liknande för att alla ska bli 
påminda om mätningarna så att medarbetarna fortsätter att fylla i logglistorna.  

• Det bör undersökas om det går att plocka ut de logglistor som robotenheten skapar 
via en dator för att på så sätt få mer tillförlitlig information.  

• Väntetiden måste minskas, förslagsvis genom att sätta den lampa som finns vid 
maskinen lite högre så att den syns på längre håll. 

8.3.2 Värdet på mätetalet TAK kopplat mot ekonomiska värden 

Värdet på mätetalet TAK kan kopplas mot ekonomiska värden genom att koppla TAK till 
den besparing som ABB Cewe-Control gör då de inte behöver skicka detaljer till 
legotillverkaren.  
 
Enligt författaren bör produktionsledningen bejaka följande för framtiden:  

• Även om denna koppling är den enda konkreta koppling som görs finns det fler 
besparingar att göra med hjälp av TPU.  

• Beräkningarna kan använda som argument till eventuella investeringar, och  
• För att motivera medarbetarna, det kan vara lättare att förhålla sig till förbättringar i 

kronor och ören. 

8.3.3 Möjligheten att koppla TAK till företagets strategiska mål 

Det går på ett tydligt sätt att koppla TPU och TAK till ABB Cewe-Controls strategiska 
resonemang och mål. Detta att TPU och TAK går att koppla samman med ABB Cewe-
Controls strategiska resonemang bör enligt författaren leda till att TPU kan användas som ett 
effektivt argument inom organisationen. 

8.4 Organisatoriska svårigheter och hinder som måste övervinnas för att 
effektivisera implementeringen  

För att det framtida arbetet inte ska drabbas av onödiga konflikter, irritation eller frustration 
anser författaren att produktionsledningen måste: 

• Tydliggöra ansvar och roller mellan produktionsledare och TPU-koordinator innan 
arbetet med implementeringen av TPU påbörjas.  

• Tydliggöra TPU-koordinatorns roll i organisationen. 
• Ge alla i organisationen mer tid till arbete med TPU  

8.5 Framgångsfaktorer under implementeringen av TPU  

Att diskutera implementeringen av TPU som framgångsrik är svårt då ingen tycker att 
införandet har fungerat så bra som de hoppats på. Framförallt är det bristande utbildning 
och bristande engagemang från ledningen som har bidragit till att implementeringen inte har 
varit så framgångsrik.  
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För att implementeringen av TPU ska kunna bedrivas mer framgångsrikt i framtiden anser 
författaren att: 

• Utbildningen måste bli bättre, förslagsvis genom: 
o Ha ett kortare första utbildningspass mer inriktat mot den egna 

verksamheten och med fokus på det första steget i operatörsunderhåll  
o Ha korta och koncentrerade informationspass inför varje moment. 

• Produktionsledningen på ABB Cewe-Control måste i aktiva handlingar visa det 
engagemang som de menar att de har genom att: 

o Tydligt prioriteringar TPU-arbetet. 
o Tillsätta den tid som behövs till införandet, både för sig själva och för 

medarbetarna. 
o Delta aktivt i TPU-aktiviteter för att markera vikten av TPU. 

 
Den förbättringsverksamhet som bedrivs inom ramarna för verksamhetsutveckling (VU) kan 
betraktas som en framgångsfaktor och bör kunna användas som en framgångsfaktor i 
framtiden. Det finns många likheter med den förbättringsverksamhet som ska bedriva i 
TPU-arbetet vilket har medfört att inga stora förändringar har behövts introducerats i 
pilotgruppen. Enligt författaren finns det ingen anledning till att inte fortsätta med 
förbättringsverksamheten enligt VU eftersom det är inarbetat i ABB Cewe-Controls 
verksamhet och då VU så tydligt kopplar samman gruppernas arbete med företagets 
strategiska mål.  
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Förkortningar  

5S - En arbetsmetodik för ordning och reda 

A - Anläggningsutnyttjande 

FU - Förebyggande underhåll 

JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance 

K - Kvalitetsförmåga 

MG - Monterande grupper 

MTBF - Genomsnittstid mellan haverier (Mean Time Between Failure) 

MTTR - Genomsnittstid för reparation (Mean Time To Repair) 

MWT - Genomsnittstid för väntan på underhåll (Mean Waiting Time) 

PIA - Produkter i arbete 

T - Tillgänglighet 

TAK - Totalt utrustningseffektivitet 

TPM - Total Productive Maintenance 

TPU - Totalt produktivt underhåll 

VU - Verksamhetsutveckling 
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Bilaga 1 – Enkät med medarbetarna i pilotgruppen 

 

Enkät  
 

 

För att få en uppfattning om hur den sociala arbetsmiljön i pilotgruppen påverkas av 
implementeringen av TPU ombeds ni svara på ett antal påståenden. Enkäten lämnas ut två gånger, en 
gång i början och en gång i slutet av perioden för att kunna se om en förändring har skett.  

      

Enkäten är utformad med 18 olika påstående som ska besvara med att kryssa i den rutan som bäst 
stämmer överens med hur ni känner. 

 

 

 

 

 

Anonymitet: 

Denna enkät är en del i det examensarbete som görs i samband med implementeringen av TPU. 
Enkäten syftar inte till att se hur den enskilde medarbetaren uppfattar något av områdena. Detta gör 
att alla svar kommer att behandlas anonymt och företaget kommer inte att få ta del av 
undersökningen mer än den sammanställda analysen. 
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  Jag håller 
helt med 

Jag håller 
delvis med 

Jag håller 
varken med 

eller inte 
med 

Jag håller 
delvis inte 

med 

Jag håller 
inte alls 

med 

1. Jag tycker samarbetet i gruppen fungerar mycket 
bra ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

2. Jag upplever att gemenskapen i gruppen är mycket 
bra ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

3. Jag upplever att gruppens motivation i arbetet är 
mycket hög ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

4. Jag känner att min personliga arbetsglädje är 
mycket hög ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

5. Jag upplever att gruppen är mycket stressad i 
arbetet ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

6. Jag upplever att gruppens arbetsbelastning är 
mycket hög ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

7. Jag känner en stor motivation i arbetet ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

8. Jag känner mig mycket delaktig i gruppens arbete ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

9. Jag upplever att jag har stora möjligheter att 
påverka min arbetssituationen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

10. Jag upplever att jag har stora möjlighet att 
utvecklas i arbetet ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

11. Jag upplever att jag har tillräckligt med kunskap 
inom operatörsunderhåll ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

12. Det är lätt att förmedla information till 
produktionsledningen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

13. Produktionsledningen är bra på att förmedla 
information till gruppen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

14. Jag känner att produktionsledningen förstår 
gruppens arbetssituation ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

15. Jag upplever att produktionsledningen är 
engagerad i gruppens arbete ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

16. 
Jag är mycket medveten om vilka mål som gruppen 
har ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

17. 

 

Jag upplever att medlemmarna i gruppen är mycket 
medvetna om de mål som gruppen har ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

18. 
Jag upplever att gruppen är bra på att lösa de 
problem som vi sätter upp (på t.ex. VU) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Bilaga 2 - Enkät till medarbetarna, sammanställning. 

 
 Påstående Januari April Skillnad 
1 Jag tycker samarbetet i gruppen fungerar mycket bra 2,91 3,70 0,79 

2 Jag upplever att gemenskapen i gruppen är mycket bra 3,36 3,70 0,34 

3 Jag upplever att gruppens motivation i arbetet är mycket 
hög 

2,64 3,00 0,36 

4 Jag känner att min personliga arbetsglädje är mycket hög 2,91 3,50 0,59 

5 Jag upplever att gruppen är mycket stressad i arbetet 3,45 4,40 0,95 

6 Jag upplever att gruppens arbetsbelastning är mycket hög 4,18 4,40 0,22 

7 Jag känner en stor motivation i arbetet 2,82 3,30 0,48 

8 Jag känner mig mycket delaktig i gruppens arbete 3,18 3,36 0,18 

9 Jag upplever att jag har stora möjligheter att påverka min 
arbetssituation 

2,82 2,90 0,08 

10 Jag upplever att jag har stora möjligheter att utvecklas i 
arbetet 

2,82 3,30 0,48 

11 Jag upplever att jag har tillräckligt med kunskap inom 
operatörsunderhåll 

2,91 3,20 0,29 

12 Det är lätt att förmedla information till 
produktionsledningen 

2,18 2,40 0,22 

13 Produktionsledningen är bra på att förmedla information 
till gruppen 

1,55 2,10 0,55 

14 Jag känner att produktionsledningen förstår gruppens 
arbetssituation 

1,91 2,50 0,59 

15 Jag upplever att produktionsledningen är engagerad i 
gruppens arbete 

2,09 2,60 0,51 

16 Jag är mycket medveten om vilka mål som gruppen har 2,91 2,60 -0,31 

17 Jag upplever att medlemmarna i gruppen är mycket 
medvetna om de mål som gruppen har 

3,00 2,70 -0,30 

18 Jag upplever att gruppen är bra på att lösa de problem 
som vi sätter upp (på t.ex. VU) 

3,45 3,60 0,15 

Gradering av svarsalternativen  

Påstående: Jag håller helt 
med 

Jag håller delvis 
med 

Jag håller varken 
med eller inte 

med 

Jag håller delvis 
inte med 

Jag håller inte 
alls med 

Motsvarande 
Poäng: 

5 4 3 2 1 
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Bilaga 3 – 
Självutvärderingen
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Bilaga 4 - Sammanställning av självutvärderingen. 

1. Sammanställning av medarbetarnas svar 

1.1 Ledarskap 
 Påstående Överens-

stämmelse 
Betydelse Skillnad 

1.1.1 Ledningen arbetar aktivt med att förbättra 
kommunikationen inom företaget 

3,11 6,00 2,89 

1.1.2 Ledningen uppmuntrar till engagemang för 
arbetet med TPU  

4,22 5,33 1,11 

1.1.3 Ledningen uppmanar till och ger goda 
förutsättningar för medarbetarna att komma 
med egna förslag till förbättringar 

5,22 5,33 0,11 

1.1.4 Ledningen berömmer medarbetarna då de gjort 
en god insats 

2,67 4,78 2,11 

1.1.5 Ledarskapet grundar sig på öppenhet, 
förtroende och ömsesidig respekt 

4,00 5,00 1,00 

1.1.6 Ledningen informerar, på ett tydligt sätt, de 
anställa om företagets mål och strategier 

3,56 4,89 1,33 

1.1.7 Ledningen gav bra information och utbildning 
inom TPU innan införandet 

4,00 5,44 1,44 

 

1.2 Policy och Strategier 
 Påstående Överens-

stämmelse 
Betydelse Skillnad 

1.2.1 Ledningen involverar medarbetarna för att 
komma överens om målen med TPU 

3,89 4,89 1,00 

1.2.2 Ledningen informerar om målen med TPU  3,56 5,22 1,67 

1.2.3 Ledningen beskriver tillvägagångssättet för att 
uppnå målen med TPU 

3,78 5,11 1,33 

1.2.4 Ledningen involverar medarbetarna för att säkra 
att målen med TPU är tydliga 

3,78 5,11 1,33 

 

1.3 Medarbetare 
 Påstående Överens-

stämmelse 
Betydelse Skillnad 

1.3.1 Företaget involverar medarbetarna i arbetet med 
TPU 

4,11 5,11 1,00 

1.3.2 Företaget uppmuntrar medarbetarna till att 
engagera sig i arbetet med TPU 

3,78 5,11 1,33 

1.3.3 Företaget utbildar fortlöpande medarbetarna i 
TPU 

2,56 5,11 2,56 

1.3.4 Företaget lyssnar och tar till sig medarbetarnas 
tankar och åsikter om TPU 

3,33 5,33 2,00 
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1.4 Arbeta med TPU 
 Påstående Överens-

stämmelse 
Betydelse Skillnad 

1.4.1 Rutiner för att efterleva ordning och reda har 
införts på avdelningen 

4,22 5,33 1,11 

1.4.2 God ordning är en grundförutsättning för att 
arbetet ska bli utfört på ett tillfredställande sätt 

5,67 5,44 -0,22 

1.4.3 Genom TPU tydliggörs arbets- och 
ansvarsfördelning av löpande underhållsarbete 

5,11 5,22 0,11 

1.4.4 Det är bättre kvalitet på de produkter som 
avdelningen levererar nu än innan TPU 
infördes 

3,67 5,33 1,67 

1.4.5 TPU har under den senaste tiden blivit en del 
av mitt arbete 

4,56 5,44 0,89 

1.4.6 TPU har under den senaste tiden blivit en del 
av gruppens arbete 

4,78 5,33 0,56 

1.4.7 Jag har, efter att TPU infördes, sorterat bort 
onödigt material på min arbetsplats 

5,11 5,89 0,78 

1.4.8 Verktyg är bättre placerade nu än innan TPU 
infördes 

4,33 5,56 1,22 

1.4.9 Avdelningens verktyg/utrustning är bättre 
underhållna nu än innan TPU infördes 

4,00 4,78 0,78 

1.4.10 Efter införandet av TPU har ordning och reda 
blivit en naturlig del av mitt arbete 

4,78 5,44 0,67 

1.4.11 Efter införandet av TPU har ordning och reda 
blivit en naturlig del av de andra 
gruppmedlemmarnas arbete 

4,22 5,00 0,78 

1.4.12 Min förståelse för arbetet med TPU har under 
den senaste tiden ökat 

4,78 4,89 0,11 

1.4.13 Förståelsen bland gruppens medarbetare för 
arbetet med TPU har under den senaste tiden 
ökat  

4,56 5,22 0,67 

1.4.14 Mitt engagemang för arbetet med TPU har 
under den senaste tiden ökat 

4,89 5,11 0,22 

1.4.15 Engagemanget bland gruppens medarbetare för 
arbetet med TPU har under den senaste tiden 
ökat 

4,33 5,33 1,00 
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2. Sammanställning av produktionsledningens svar 

2.1 Ledarskap 
 Påstående Överens-

stämmelse 
Betydelse Skillnad 

2.1.1 Ledningen arbetar aktivt med att förbättra 
kommunikationen inom företaget 

3,83 5,83 2,00 

2.1.2 Ledningen uppmuntrar till engagemang för 
arbetet med TPU  

4,67 6,67 2,00 

2.1.3 Ledningen uppmanar till och ger goda 
förutsättningar för medarbetarna att komma 
med egna förslag till förbättringar 

5,83 6,00 0,17 

2.1.4 Ledningen berömmer medarbetarna då de gjort 
en god insats 

4,17 6,00 1,83 

2.1.5 Ledarskapet grundar sig på öppenhet, 
förtroende och ömsesidig respekt 

5,50 6,17 0,67 

2.1.6 Ledningen informerar, på ett tydligt sätt, de 
anställa om företagets mål och strategier 

4,33 6,17 1,83 

2.1.7 Ledningen gav bra information och utbildning 
inom TPU innan införandet 

4,67 6,00 1,33 

 

2.2 Policy och Strategier 
 Påstående Överens-

stämmelse 
Betydelse Skillnad 

2.2.1 Ledningen involverar medarbetarna för att 
komma överens om målen med TPU 

3,50 4,83 1,33 

2.2.2 Ledningen informerar om målen med TPU  4,50 5,83 1,33 

2.2.3 Ledningen beskriver tillvägagångssättet för att 
uppnå målen med TPU 

5,17 5,33 0,17 

2.2.4 Ledningen involverar medarbetarna för att säkra 
att målen med TPU är tydliga 

4,33 4,67 0,33 

 

2.3 Medarbetare 
 Påstående Överens-

stämmelse 
Betydelse Skillnad 

2.3.1 Företaget involverar medarbetarna i arbetet med 
TPU 

6,00 6,33 0,33 

2.3.2 Företaget uppmuntrar medarbetarna till att 
engagera sig i arbetet med TPU 

5,17 6,50 1,33 

2.3.3 Företaget utbildar fortlöpande medarbetarna i 
TPU 

5,17 6,00 0,83 

2.3.4 Företaget lyssnar och tar till sig medarbetarnas 
tankar och åsikter om TPU 

5,17 6,50 1,33 
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2.4 Arbeta med TPU 
 Påstående Överens-

stämmelse 
Betydelse Skillnad 

2.4.1 Rutiner för att efterleva ordning och reda har 
införts på avdelningen 

5,83 6,33 0,50 

2.4.2 God ordning är en grundförutsättning för att 
arbetet ska bli utfört på ett tillfredställande sätt 

6,00 6,83 0,83 

2.4.3 Genom TPU tydliggörs arbets- och 
ansvarsfördelning av löpande underhållsarbete 

5,67 6,50 0,83 

2.4.4 Det är bättre kvalitet på de produkter som 
avdelningen levererar nu än innan TPU 
infördes 

3,83 6,17 2,33 

2.4.5 TPU har under den senaste tiden blivit en del 
av mitt arbete 

5,50 5,83 0,33 

2.4.6 TPU har under den senaste tiden blivit en del 
av gruppens arbete 

6,33 6,50 0,17 

2.4.7 Jag har, efter att TPU infördes, sorterat bort 
onödigt material på min arbetsplats 

5,83 6,17 0,33 

2.4.8 Verktyg är bättre placerade nu än innan TPU 
infördes 

4,67 5,83 1,17 

2.4.9 Avdelningens verktyg/utrustning är bättre 
underhållna nu än innan TPU infördes 

4,17 6,00 1,83 

2.4.10 Efter införandet av TPU har ordning och reda 
blivit en naturlig del av mitt arbete 

5,00 6,33 1,33 

2.4.11 Efter införandet av TPU har ordning och reda 
blivit en naturlig del av de andra 
gruppmedlemmarnas arbete 

4,83 6,00 1,17 

2.4.12 Min förståelse för arbetet med TPU har under 
den senaste tiden ökat 

6,00 6,33 0,33 

2.4.13 Förståelsen bland gruppens medarbetare för 
arbetet med TPU har under den senaste tiden 
ökat  

5,83 6,60 0,77 

2.4.14 Mitt engagemang för arbetet med TPU har 
under den senaste tiden ökat 

5,17 6,50 1,33 

2.4.15 Engagemanget bland gruppens medarbetare för 
arbetet med TPU har under den senaste tiden 
ökat 

5,33 6,83 1,50 
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3. Jämförelse av svaren från medarbetarna och produktionsledningen 

3.1 Ledarskap 
 Påstående Överens-stämmelse Betydelse 
  Med. P-led. Med. P-led. 
3.1.1 Ledningen arbetar aktivt med att förbättra 

kommunikationen inom företaget 
3,11 3,83 6,00 5,83 

3.1.2 Ledningen uppmuntrar till engagemang för 
arbetet med TPU  

4,22 4,67 5,33 6,67 

3.1.3 Ledningen uppmanar till och ger goda 
förutsättningar för medarbetarna att komma 
med egna förslag till förbättringar 

5,22 5,83 5,33 6,00 

3.1.4 Ledningen berömmer medarbetarna då de gjort 
en god insats 

2,67 4,17 4,78 6,00 

3.1.5 Ledarskapet grundar sig på öppenhet, 
förtroende och ömsesidig respekt 

4,00 5,50 5,00 6,17 

3.1.6 Ledningen informerar, på ett tydligt sätt, de 
anställa om företagets mål och strategier 

3,56 4,33 4,89 6,17 

3.1.7 Ledningen gav bra information och utbildning 
inom TPU innan införandet 

4,00 4,67 5,44 6,00 

 

3.2 Policy och Strategier 
 Påstående Överens-stämmelse Betydelse 
  Med. P-led. Med. P-led. 
3.2.1 Ledningen involverar medarbetarna för att 

komma överens om målen med TPU 
3,89 3,50 4,89 4,83 

3.2.2 Ledningen informerar om målen med TPU  3,56 4,50 5,22 5,83 

3.2.3 Ledningen beskriver tillvägagångssättet för att 
uppnå målen med TPU 

3,78 5,17 5,11 5,33 

3.2.4 Ledningen involverar medarbetarna för att säkra 
att målen med TPU är tydliga 

3,78 4,33 5,11 4,67 

 

3.3 Medarbetare 
 Påstående Överens-stämmelse Betydelse 
  Med. P-led. Med. P-led. 
3.3.1 Företaget involverar medarbetarna i arbetet med 

TPU 
4,11 6,00 5,11 6,33 

3.3.2 Företaget uppmuntrar medarbetarna till att 
engagera sig i arbetet med TPU 

3,78 5,17 5,11 6,50 

3.3.3 Företaget utbildar fortlöpande medarbetarna i 
TPU 

2,56 5,17 5,11 6,00 

3.3.4 Företaget lyssnar och tar till sig medarbetarnas 
tankar och åsikter om TPU 

3,33 5,17 5,33 6,50 
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3.4 Arbeta med TPU 
 Påstående Överens-stämmelse Betydelse 
  Med. P-led. Med. P-led. 
3.4.1 Rutiner för att efterleva ordning och reda har 

införts på avdelningen 
4,22 5,83 5,33 6,33 

3.4.2 God ordning är en grundförutsättning för att 
arbetet ska bli utfört på ett tillfredställande sätt 

5,67 6,00 5,44 6,83 

3.4.3 Genom TPU tydliggörs arbets- och 
ansvarsfördelning av löpande underhållsarbete 

5,11 5,67 5,22 6,50 

3.4.4 Det är bättre kvalitet på de produkter som 
avdelningen levererar nu än innan TPU infördes 

3,67 3,83 5,33 6,17 

3.4.5 TPU har under den senaste tiden blivit en del av 
mitt arbete 

4,56 5,50 5,44 5,83 

3.4.6 TPU har under den senaste tiden blivit en del av 
gruppens arbete 

4,78 6,33 5,33 6,50 

3.4.7 Jag har, efter att TPU infördes, sorterat bort 
onödigt material på min arbetsplats 

5,11 5,83 5,89 6,17 

3.4.8 Verktyg är bättre placerade nu än innan TPU 
infördes 

4,33 4,67 5,56 5,83 

3.4.9 Avdelningens verktyg/utrustning är bättre 
underhållna nu än innan TPU infördes 

4,00 4,17 4,78 6,00 

3.4.10 Efter införandet av TPU har ordning och reda 
blivit en naturlig del av mitt arbete 

4,78 5,00 5,44 6,33 

3.4.11 Efter införandet av TPU har ordning och reda 
blivit en naturlig del av de andra 
gruppmedlemmarnas arbete 

4,22 4,83 5,00 6,00 

3.4.12 Min förståelse för arbetet med TPU har under 
den senaste tiden ökat 

4,78 6,00 4,89 6,33 

3.4.13 Förståelsen bland gruppens medarbetare för 
arbetet med TPU har under den senaste tiden 
ökat 

4,56 5,83 5,22 6,60 

3.4.14 Mitt engagemang för arbetet med TPU har 
under den senaste tiden ökat 

4,89 5,17 5,11 6,50 

3.4.15 Engagemanget bland gruppens medarbetare för 
arbetet med TPU har under den senaste tiden 
ökat 

4,33 5,33 5,33 6,83 
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Bilaga 5 - Flödesschema för implementeringen av operatörsunderhåll 

Flödesschema för steg 
1
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Flödesschema för steg 2 

 



Bilagor 
 

Implementering av TPU 

XVI 

Flödesschema för steg 3 
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Bilaga 6 - Modell för beräkning av TAK 

Logglista för oplanerade stopp 
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Presentation av oplanerade stopp 
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Logglista för att samla in producerat antal, kasserade antal och cykeltider 
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Instruktion till Excel-dokumentet ”TAK-beräkningar” 

 

Steg 1 

Första steget innan värden ska skrivas in är att välj om man ska lägga till en ny månad, läsa 
instruktioner och om man vill se grafer från tidigare månader. 
 
Om man väljer att gå till graferna finner man graferna från den innevarande månaden eller 
den senaste månaden som lades till.  
 
Väljer man instruktioner får man en genomgång om hur dokumentet ska fyllas i, på varje 
sida finns sedan en hjälpfunktion som förklarar hur respektive sida ska fyllas i. 

 

Steg 2   

Vid val av ”Ny månad” ska den månad vars 
värden ska fyllas i anges i formatet ÅÅÅÅ-MM, 
antalet produktionstimmar som varit tillgängligt 
under månaden ska också anges. Tryck ”OK” för 
att gå vidare till nästa steg. 

 

Steg 3 

De oplanerade stopp som skett under månaden ska skrivas in för vara en del av variablerna i 
TAK-beräkningarna. Denna information finns sedan tidigare insamlat och det som ska fyllas 
i är veckan, antal stopp under veckan och den totala stopptiden under veckan. Tidigare 
ifyllda månaders värden placeras automatiskt i historik. 
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Om det vid det tidigare steget angavs fel månad kan man trycka på ”Ändra månad” för att 
åtgärda felet. Man kan också välja att gå tillbaka till första sidan eller få hjälp.  
 
Innan man går vidare till nästa steg bör man kontrollera så att alla värden stämmer överens 
med de insamlade värdena. För att gå vidare till nästa steg väljer man ”Nästa”. 
 

 

Steg 4 

Informationen som samlas in i logglista vid riggning skrivs in. Denna information har 
tidigare inte presenterats och informationen har heller inte tidigare samlas in och finns därför 
enbart på de ”Logglista vid riggning” som fyllts i vid orderstart. Tidigare ifyllda månaders 
värden placeras automatiskt i historik. 
 
Här ska ordernummer, artikelnummer, producerat antal, kasserat antal och cykeltiden fyllas 
ifrån ”Logglista vid riggning”. Teoretisk cykeltid och ställtiden beror på artikelnumret och 
återfinns i olika register.  
 
Om det vid det tidigare steget angavs fel månad kan man trycka på ”Ändra månad” för att 
åtgärda felet. Man kan också välja att gå tillbaka till oplanerade stopp eller få hjälp.  
 
Innan man går vidare till nästa steg bör man kontrollera så att alla värden stämmer överens 
med de insamlade värdena. För att gå vidare till nästa steg väljer man ”Beräkna TAK”. 
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Steg 5 

De värden som skrivits in samlas in för att beräkna TAK. Vid detta blad ska inga fler värden 
skrivas in utan i detta blad beräknas TAK utifrån de värden som tidigare har skrivits in.  
 
För att få mer information om de olika parametrar som ligger till grund för TAK finns ”Om 
parametrarna”. För att få hjälp om vad ska göras finns ”Hjälp”. 
 

 

 

För att gå till graferna som visualiserar TAK väljs ”Gå till grafer”, vi detta val ges frågan om 
den planerade produktionstiden för månaden är korrekt ifylld. 
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Steg 6 

TAK-beräkningen visualiseras genom tre cirkeldiagram och ett stapeldiagram. 
Cirkeldiagrammen visar hur stor del av ej använd tillgänglighet, dåligt utnyttjning av 
anläggningen och hur stor dela av kassationen som påverkar TAK-värdet. TAK-värdet 
visualiseras sedan som en stapel och ett glidande medelvärde på sex månader. Cirkeldiagram 
visar den aktuella månaden medan stapeldiagrammet visar de senaste sex månadernas 
resultat med den aktuella månaden längst till höger. 
 
Innan graferna skrivs ut bör man kontrollera att ingen av graferna visar upp ett orimligt 
resultat. Om detta är fallet kan man med hjälp av orienterings knapparna ner i högra hörnet 
gå tillbaka till det blad som man misstänker innehålla felaktigheter. Viktigt att komma ihåg är 
att vid ändring i Oplanerade stopp eller Order Info kräver att man trycker på knappen 
”Beräkna TAK” som återfinns i Order Info bladet och för att uppdatera graferna måste man 
trycka på ”Gå till grafer” som återfinns i TAK-beräkningar bladet. 
 
För att skriva ut grafer finns ”Skriv ut grafer”, när man trycker på denna knapp sparas även 
dokumentet. Även här finns en hjälpfunktion om det skulle behövas. 
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Bilaga 7 – Beräkning av vad en procentenhet i TAK motsvarar i kronor 

 

P
roduktionstid 

A
ntalet kasserade 

A
ntalet oplanerade 

stopp 

C
ykeltid 

Ställtider 

A
ntalet 

producerade 
enheter 

B
esparing i kronor  

T
A

K
 

B
esparing per 

procentenhet T
A

K
 

320 800 800 40 0 44000 0 75% 0 
320 800 800 40 0 46200 6600 79% 1650,0 
320 800 800 40 0 48400 6600 83% 1650,0 
320 800 800 40 0 50600 6600 86% 2200,0 
320 800 800 40 0 52800 6600 90% 1650,0 
320 800 800 40 0 55000 6600 94% 1650,0 
320 800 800 40 0 57200 6600 97% 2200,0 

         
400 1000 1000 40 0 55000 0 75% 0 
400 1000 1000 40 0 57750 8250 79% 2062,0 
400 1000 1000 40 0 60500 8250 83% 2062,0 
400 1000 1000 40 0 63250 8250 86% 2750,0 
400 1000 1000 40 0 66000 8250 90% 2062,0 
400 1000 1000 40 0 68750 8250 94% 2062,0 
400 1000 1000 40 0 71500 8250 97% 2750,0 

         
Genomsnittlig besparing vid en produktionstid på 80 timmar/veckan vid en 

produktionstakt på 75 % av max 
2062 

360 800 800 40 0 48600 0 74% 0 
360 800 800 40 0 51030 7290 78% 1822,5 
360 800 800 40 0 53460 7290 81% 2430,0 
360 800 800 40 0 55890 7290 85% 1822,5 
360 800 800 40 0 58320 7290 89% 1822,5 
360 800 800 40 0 60750 7290 93% 1822,5 
360 800 800 40 0 63180 7290 96% 2430,0 

         
450 1000 1000 40 0 60750 0 74%  
450 1000 1000 40 0 63787,5 9112,5 77% 3037,5 
450 1000 1000 40 0 66825 9112,5 81% 2278,1 
450 1000 1000 40 0 69862,5 9112,5 85% 2278,1 
450 1000 1000 40 0 72900 9112,5 89% 2278,1 
450 1000 1000 40 0 75937,5 9112,5 93% 2278,1 
450 1000 1000 40 0 78975 9112,5 96% 3037,5 

         
Genomsnittlig besparing vid en produktionstid på 80 timmar/veckan vid en 

produktionstakt på 75 % av max 
2278 
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P
roduktionstid 

A
ntalet kasserade 

A
ntalet 

oplanerade stopp 

C
ykeltid 

Ställtider 

A
ntalet 

producerade 
enheter 

B
esparing i kronor  

T
A

K
 

B
esparing per 

procentenhet T
A

K
 

320 800 800 40 0 48000 0 82%   
320 800 800 40 0 50400 7200 86% 1800,0 
320 800 800 40 0 52800 7200 90% 1800,0 
320 800 800 40 0 55200 7200 94% 1800,0 
320 800 800 40 0 57600 7200 98% 1800,0 
320 800 800 40 0 60000 7200 102% 1800,0 
320 800 800 40 0 62400 7200 106% 1800,0 

            
400 1000 1000 40 0 60000 0 82%   
400 1000 1000 40 0 63000 9000 86% 2250,0 
400 1000 1000 40 0 66000 9000 90% 2250,0 
400 1000 1000 40 0 69000 9000 94% 2250,0 
400 1000 1000 40 0 72000 9000 98% 2250,0 
400 1000 1000 40 0 75000 9000 102% 2250,0 
400 1000 1000 40 0 78000 9000 106% 2250,0 

            
Genomsnittlig besparing vid en produktionstid på 80 timmar/veckan vid en 

produktionstakt på 12 000 st/veckan 2025 
360 800 800 40 0 48000 0 73%   
360 800 800 40 0 50400 7200 76% 2400,0 
360 800 800 40 0 52800 7200 80% 1800,0 
360 800 800 40 0 55200 7200 84% 1800,0 
360 800 800 40 0 57600 7200 88% 1800,0 
360 800 800 40 0 60000 7200 91% 2400,0 
360 800 800 40 0 62400 7200 95% 1800,0 

            
450 1000 1000 40 0 60000 0 73%   
450 1000 1000 40 0 63000 9000 76% 3000,0 
450 1000 1000 40 0 66000 9000 80% 2250,0 
450 1000 1000 40 0 69000 9000 84% 2250,0 
450 1000 1000 40 0 72000 9000 88% 2250,0 
450 1000 1000 40 0 75000 9000 91% 3000,0 
450 1000 1000 40 0 78000 9000 95% 2250,0 

            
Genomsnittlig besparing vid en produktionstid på 90 timmar/veckan vid en 

produktionstakt på 12 000 st/veckan 2250 
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Bilaga 8 - Intervjufrågor till personer i produktionsledningen.  

 

1. Hur tycker du att TPU-arbetet går? 
• Hur tycker du att tempot i införandet har varit? 

 
2. Hur ser du på din insatts i TPU-arbetet än så länge? 
 
3. En ledares roll i starten av TPU handlar mycket om att beskriva och ge visioner om hur 
förändringen kommer att gå till och vad den kommer att leda till, hur tycker du att du har 
lyckats med det? Tycker du att det är din uppgift?  
 
4. Hur tycker du kommunikationen har fungerat från din sida till gruppen? 

• Tycker du att det finns en tydlighet och rakhet i din kommunikation? 
• Hu tycker du att du har lyckats kommunicera de positiva effekter som förändringen 

medför? 
 
5. Hur engagerad är du inför implementeringen?  

• Har du motivation för införandet? 
 
6. Tycker du att du hade velat vara mer engagerad? T.ex. varit med och tagit fram planer och 
varit med tidigare i arbetet? 
 
7. Hur mycket påverkas det av tidsbrister och resursbrister? 
 
8. Hur tycker du att gått att engagera medarbetarna? 

• Hur har motivationen varit tycker du? 
• Hur sköter du återkopplingen när det lyckats eller misslyckats? 

 
9. Hur tycker du att utbildningen har fungerat under vägen, för dig/medarbetarna? 
 
10. Hur tycker du att ledningens engagemang har varit under den period som varit? 

• Har det blivit bättre? 
 
11. Hur ser du på ditt ledarskap, hur tycker du att det fungerar? 

• Tror du att ledarskapet kommer att förändras i och med TPU? 
• Har du något sammanhang som du kan lufta dina åsikter och känslor här på jobbet?  

 
12. Vad skulle du vilja förändra i TPU-arbetet? 

• Vad kan göras annorlunda till nästa gång? 
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Bilaga 9 - Intervjufrågor till personer i pilotgruppen 

 

1. Hur tycker du att TPU-arbetet går, hur har tempot för införandet varit tycker du? 
 
2. Vad tycker du har fungerat bra med införandet av TPU/Vad har blivit bättre? 

 
3. Vad har försämrats i och med införandet av TPU? 

 
4. Vilken utbildning har du fått och vad tyckte du i så fall om den? Hur har det varit 

inför de olika aktiviteterna som har hållits? 
 

5. Vilket mål sattes upp?  
 

6. Tycker du att målet var ambitiös?  
 

7. Hur har TPU påverkat dina arbetsuppgifter?  
 

8. Hur mycket påverkas det av tidsbrister och resursbrister? 
 

9. Har TPU förändrat din motivation/arbetstillfredsställelse till arbetet generellt?  
 

10. Hur har motivationen varit i gruppen tycker du? (till TPU/generellt) 
 

11. Vilka av dina förväntningar har blivit/ej blivit uppfyllda?  
 

12. Tycker du att TPU är bra för dig?  
 

13. En ledares roll i starten av TPU handlar mycket om att beskriva och ge visioner om 
hur förändringen kommer att gå till och vad den kommer att leda till, hur tycker du 
att produktionsledningen har lyckats med det?  

 
14. Hur tycker du kommunikationen har fungerat från produktionsledningen till 

gruppen?  
 

15. Hur har du uppfattat rollfördelningen mellan TPU-koordinatorn och 
produktionsledaren? 

 
16. Hur tycker du att ledningens engagemang har varit under den period som varit? 

 
17. Vad skulle du vilja förändra i TPU-arbetet? 

 


