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Sammanfattning	  
Syftet är att genomföra en utvärdering av produktivitetspotentialen på Gnutti i Kungsör och 
dessutom komma med förslag på lämpliga åtgärder som kan resultera i en förbättrad 
produktivitet. Effektivitet i maskinutrustning mäts i OEE, Overall Equipment Efficiency, 
vilket på svenska står för den totala utrustningseffektivteten. OEE-talet baseras på faktorerna 
tillgänglighet, effektivitet och kvalitet. Det primära målet för vinstdrivande industriföretag är 
att skapa lönsamhet genom att förädla sina produkter effektivt och då måste fokus på att mäta 
produktionseffektiviteten på rätt sätt finnas. För att mäta hur väl ett produktionssystem 
använder sina resurser kan OEE-mätningar utföras.  

För att kunna mäta den verkliga produktiviteten och dessutom kunna komma med förslag på 
lämpliga åtgärder för att höja OEE-talet anser författarna att en lättarbetad och konkret metod 
för produktivitetsutvärdering är lämplig att utgå från. Teori om produktivitets-
potentialanalysmetoden förkortat PPA-metoden samt Rapid Plant Assessment process, RPA-
processen har studerats och författarna har efter noggrant avvägande valt att använda PPA-
metoden.  

En förbättring av OEE-talet kan verka som ett verktyg för att öka produktiviteten. Men för att 
höja OEE krävs det att inblandade parter förstår varför mätningen genomförs, hur mätetalet 
fungerar och kännedom om vad framtaget mätetalet ska användas till. Det OEE-tal Gnutti 
mäter i dagsläget stämmer inte överens med teorin om hur ett OEE-tal ska beräknas. 
Författarna har genomfört mätningar av OEE-faktorerna såsom de beskrivs i teorin. 
Mätresultaten visar på att om en samverkan sker på ett optimalt sätt - samtidigt, så kan 
mycket höga OEE-tal nås. För att nå det optimala tillståndet krävs det dock att processen är i 
ett stabilt tillstånd med minimal mängd oplanerade stopp. Uppmätt ”Best of the best-OEE” 
visar på att det finns potential att höja produktiviteten vilket sedermera kommer att visa sig i 
ett höjt OEE.  
 
De mätningar som genomförts för OEE på Gnutti har visat på att det främst är faktorn 
”Effektivitet” som är den kritiska faktorn för att nå ett högt OEE-tal. I denna faktor innefattas 
kroniska störningar där stopp kan härledas till hastighetsförluster. Avslutningsvis vill 
författarna återknyta till PPA-studien vars syfte är att mäta den verkliga 
produktivitetspotentialen i ett specifikt verkstadsavsnitt. Produktivitetspotentialen i 
produktionslinan anses vara mycket stor och genom enkla, i rapporten föreslagna medel, kan 
OEE-talet höjas vilket i sin tur kommer att påverka dess utfall i samma riktning.  
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Abstract	  
The aim is to conduct an evaluation of the productivity potential at Gnutti in Kungsör and 
additionally come up with suggestions to improve the process that may result in improved 
productivity. Efficiency of machinery is measured in OEE, Overall Equipment Efficiency. 
OEE is based on three factors - availability, efficiency and quality. The primary goal of profit 
making enterprises is to generate profit by refining their products efficiently. To make that 
possible they have to focus on measuring the production efficiency in the right way. To 
measure how well a production system uses its resources OEE measurements can be 
performed. 
 
In order to measure the real productivity and also be able to make suggestions to raise the 
OEE authors consider that an easy and practical method for productivity evaluation is 
appropriate. Theory of the Productivity Potential Assessment method (the PPA-method) and 
the Rapid Plant Assessment process (the RPA process) has been studied, and the authors have 
after careful consideration chosen to use the PPA-method. 
 
An improvement in OEE can be practiced as a tool to increase productivity. But to raise the 
OEE it requires the parties involved understand why measurement is performed, how the 
measurement number works and knowledge of what the developed measurement number will 
be used for. The OEE Gnutti measure today is not consistent with the theory of how an OEE 
is to be calculated. The authors have performed measurements of the OEE factors as 
described in the studied theory. The results show that if an interaction occurs in an optimal 
manner - at the same time, very high levels of OEE can be reached. To reach the optimum 
state it requires that the process is in a stable condition with a minimal amount of unplanned 
downtime. Measured "Best of the best - OEE" indicates that there is potential to raise the 
productivity, which subsequently will appear in an increased OEE. 
 
The measurements carried out for OEE at Gnutti has shown that it is mainly the factor 
"Efficiency" that is the critical factor for achieving high OEE. This factor includes chronic 
disorders where stops can be directly linked to speed losses. Finally, the authors refer back to 
the PPA-study which purpose is to measure the real productivity potential of a specific floor 
shop section. Productivity potential of the production line is considered to be very large, and 
through simple means proposed by the report the OEE may rise - which in turn will affect the 
outcome of the process in the same direction. 
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Terminologi	  
För att lättare kunna läsa och förstå rapporten behövs vissa begrepp som används i rapporten 
tydliggöras, och därför följer här en kort ord- och begreppslista.  

Cykeltid Den tid det tar från det att bearbetning börjar på en produkt till att 
bearbetning kan påbörjas på nästa 

Effektivitet  Hur väl resurser kan omvandlas till produkter eller tjänster 

Kassation  Defekta artiklar som upptäcks internt 

Kvalitetsutbyte Tar hänsyn till producerat antal artiklar och antal kasserade artiklar 

OEE  På engelska: Overall Equipment Efficiency, och på svenska: total 
utrustningseffektivitet 

Paretodiagram Hjälper till att bestämma i vilken ordning problem skall angripas. 
Ett paretodiagram visar olika typer av fel och dessutom hur många 
enheter som har varje typ av fel 

PPA   På engelska Productivity Potential Assessment, och på svenska 
analys av produktivitetspotentialen 

PPA-metoden  Metod för att analysera produktivitetspotentialen 

PPA-studie  En studie som omfattar förberedelse, genomförande och analys 
med hjälp av PPA- metoden 

Produktionsteknik Handlar till stor del om att använda befintliga resurser såsom 
maskiner, råmaterial och personal på̊ bästa möjliga sätt 

Produktivitet En vanlig definition av produktivitet är kvoten mellan output och 
input  

Produktivitetspotential Innebär att det kan finnas möjlighet att kunna producera fler eller 
bättre varor med samma resurser  

Reklamation  Externa defekta artiklar, påvisade av kund 

Stopptid  Kan vara tid planerad tid för obetalda raster, orderbrist, eller 
oplanerad tid som maskinen står still på grund av exempelvis 
haverier 

Tillgänglighet Tiden som återstår då stopptid är borträknad från den totala tiden 

TPM  Total Productive Maintenance, ett helhetskoncept för att öka 
utrustningseffektivitet genom att utveckla ett företags produktiva 
processer 
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1. Inledning	  
Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till examensarbetet. Det presenterar även syftet 
och problemformuleringen. Vidare redogörs det fokus och avgränsningar examensarbetet 
haft. 

1.1 Bakgrund	  
Examensarbetets huvudområde är logistik och en fördjupning inom ämnet produktivitet anses 
vara lämpligt då de två begreppen har mycket gemensamt. En generell definition av logistik 
är rätt sak, i rätt tid, på rätt plats, i rätt kvantitet och i rätt kvalitet (Jonsson & Mattsson, 
2011) samtidigt som det primära målet för vinstdrivande industriföretag är att skapa 
lönsamhet genom att förädla sina produkter effektivt och då måste fokus på att mäta 
produktionseffektiviteten på rätt sätt finnas. (Olhager, 2013) Ljungberg (2000) uttrycker det 
beskrivna problemet på följande sätt:  
 
”Det du inte mäter kan du inte styra, och det du inte kan styra kan du inte heller förbättra” 
(Ljungberg, 2000, s 37)  
 
Produktivitet är ett mått på hur effektiv produktionen är. Man hör ofta talas om att det är 
viktigt att höja effektiviteten, men vad det innebär i praktiken är för många oklart. Tidigare 
har produktivitet definierats som ett företags produktionsförmåga. Idag är en mer korrekt bild 
att definiera produktivitet som förhållandet mellan resursinsats och produktionsresultat. För 
ett företag finns det inget värde i att enbart ha hög produktivitet, utan det är snarare ett medel 
för att nå målet hög lönsamhet. Lönsamhet beror på en rad olika faktorer, varav produktivitet 
enbart är en av dessa. (Almström & Kinnander, 2006)  
 
I ekonomiska termer beräknas produktivitet utifrån ekonomiska åtgärder, där ett exempel är 
relationen mellan försäljning och kostnaderna för arbetskraft. En möjlig åtgärd för att höja 
produktiviteten från det ekonomiska perspektivet kan vara att ”lägga ut” arbetet på 
lågavlönade länder. En produktionsförbättring enligt denna åtgärd säger dock ingenting om 
den faktiska produktiviteten eller användningen av resurser. (Bicheno, 2009) Definitionen kan 
även innebära antalet korrekt producerade produkter i relation till värdet av alla resurser som 
spenderats för att producera produkterna under en viss tidsperiod. Det finns inga optimala 
produktivitetsåtgärder, det vill säga inget bästa sätt att mäta detta då det varierar från fall till 
fall och mellan olika produkter, produktionssystem och företag. (Kinnander & Alström, 2011) 
 
För att mäta hur väl ett produktionssystem använder sina resurser kan OEE-mätningar utföras.  
Effektivitet i maskinutrustning mäts i OEE, Overall Equipment Efficiency, vilket på svenska 
står för den totala utrustningseffektivteten. Det är ett mätetal hämtat från teorin om TPM, 
Total Preventive Maintenance. Om maskinutrustningen har ett OEE-tal på 100 procent 
betyder det att den alltid går, med rätt hastighet och alltid tillverkar korrekta produkter. 
(Ljungberg, 2000)  

Inledning	   Teoretisk	  
referensram	   Metodik	   Företags-‐

presentation	  
Nuläges-‐

beskrivning	   Analys	   Slutsats	  och	  
diskussion	  
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OEE är alltså viktigt att mäta för att veta hur väl de resurser företaget investerat i används. 
OEE-beräkningar kan baseras på företagets egna data om tillgänglighet, effektivitet och 
kvalitetsutbyte. Det är dock viktigt att påpeka att en OEE-beräknings riktighet står i direkt 
relation till kvaliteten på den insamlade datan. (Ron & Rooda, 2005) 
 
Produktivitetsmätning bör vara prioriterat hos de flesta företag. Om de lyckas med att höja 
produktiviteten i verksamheten, och allt annat är lika, innebär det att de ökat företagets 
lönsamhet. (Balk, 2003)  

1.2 Syfte	  	  
Syftet är att genomföra en utvärdering av produktivitetspotentialen på Gnutti och dessutom 
komma med förslag på lämpliga åtgärder som kan resultera i en förbättrad produktivitet.  

1.3 Problemformulering	  
Produktionsavdelningen på Gnutti, där examensarbetet bedrevs, har under en tid noterat att 
det OEE-tal som mäts vid en viss produktionslina inte når en önskvärd nivå. Gnutti vill därför 
undersöka grundorsakerna till varför produktionslinan inte presterar vad den teoretiskt sett är 
kapabel till. Då produktionslinan är en stor investering som endast varit i drift under drygt ett 
år är anser de att den har potential att bli mer stabil ur flera olika perspektiv - en instabil 
process levererar inte jämna resultat. Om utfallet inte är förutsägbart finns det en risk att 
leveranser inte tillgodoses och företaget kan inte leva upp till kundernas förväntningar.  

Det bör alltså finnas potential till att förbättra produktiviteten hos Gnutti. Om grundorsakerna 
till varför man presterar på en lägre nivå kan spåras upp, och om korrekta förbättringsåtgärder 
utförs bör det resultera i ett höjt OEE-tal. Men innan produktivitetspotentialen undersöks 
krävs det en definition av vad produktivitet är. Det är ett måste för att kunna mäta och styra 
produktiviteten och för att sedan kunna förbättra den.  

Med bakgrund och ovanstående problematisering har författarna valt att undersöka:  

• Hur definieras produktivitet på Gnutti idag?  
• Hur stor är produktivitetspotentialen på Gnutti? 
• Vilka åtgärder krävs för att höja OEE-talet i en specifik process?   

1.4 Avgränsningar	  och	  fokus	  
Inom ramen för examensarbetet kommer produktivitetsmätningen endast att genomföras på en 
specifik del av en av företagets produktionslinor. Att utföra en heltäckande 
produktivitetsmätning ligger utanför tidsramen och det skulle även resultera i ett allt för 
omfattande examensarbete och därför avgränsas delar av nivå 3 i PPA-studien.  
 
Detta examensarbete har för avsikt att beskriva produktivitetsmätning - både i teori och 
praktik. Fokus ligger på att utföra en produktivitetsmätning som innefattar att mäta OEE-talet 
där en ökning av OEE-talet kan komma att resultera i en ökad produktivitet. Gnutti uttryckte 
vid examensarbetets början att ett framtagande av OEE-tal var önskvärt.   
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2. Teoretisk	  referensram	  
Det andra kapitlet behandlar den teoretiska referensramen. Teorin kommer att fungera som 
underlag för analysen och underbygga slutsatsen men även ge en förförståelse inför 
metodikkapitlet. Ramverket utgår från produktivitet, störningar och förluster samt olika sätt 
att mäta produktivitet. 

2.1 Produktivitet?	  	  
Produktivitet är en term som är vanligt förekommande inom ett företag, dock saknas en klar 
definition av vad produktivitet är. Begrepp som anses vara synonymt med produktivitet är 
bland annat effektivitet och lönsamhet. Samtidigt utför man mätningar och önskar genomföra 
förbättringar för produktiviteten utan att innan ha en klar uppfattning om vad som ska mätas 
eller förbättras. Trots detta är man ense om att produktivitetsförändringar ses som en av de 
viktigaste konkurrensfördelarna för ett företag, om man är medveten om vilka vinster i 
produktivitet man kan åstadkomma kan man i sin tur uppnå kostnads- och kvalitetsfördelar 
gentemot sina konkurrenter. Produktivitet ses som en av de viktigaste faktorerna som 
påverkar ett företags konkurrenskraft trots detta får det inte tillräckligt med utrymme och 
försummas eller ignoreras helt. En förklaring till detta kan vara att man inte har en klar 
definition om vad begreppet produktivitet betyder. Inom tillverkande företag är man bekant 
med termen, men missförstånd uppstår och produktivitet prioriteras därför inte. Om frågan 
ställs; vad är produktivitet? Kan inte ett självklart svar återges, utan istället baseras 
produktivitetsförbättringar ofta på individuella åsikter istället för en gemensam förståelse 
inom företaget för begreppet. (Tangen 2004)  
 
Tangen (2004) drar slutsatsen om att de som använder begreppet produktivitet sällan 
definierar det, bristande medvetenhet råder om olika tolkningar av begreppet samt att det 
finns både verbala och matematiska definitioner och metoder.   
 
Beroende på i vilket sammanhang produktivitet används kan betydelsen variera, vilket tyder 
på att det är en flerdimensionell term. Dock finns det flera återkommande definitioner som 
har gemensamma drag. (Tangen 2004) Generellt definieras produktivitet som ett mått som 
anger förhållandet mellan åstadkommen produktion i form av produkter och insatser i form av 
produktionsfaktorer. En vanlig definition av produktivitet är kvoten av output och input: 
(Olhager, 2013)  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡   =
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡  

 
Två viktiga kännetecken fångas upp med denna definition, dels att produktivitet kan relateras 
till användning och tillgänglighet av resurser samt att fokus finns på att skapa ett värde för 
företaget. (Tangen 2004) En förändring av output och, eller input kommer i sin tur att påverka 
produktivitetsmåttet - en ökad produktivitet kan uppnås av en lägre resursförbrukning som ger 
samma antal produkter i output. Output är värdet av det som företaget levererar till sina 
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kunder i form av varor eller tjänster. För att leverera detta värde krävs det resurser vilket är 
inputen. Produktiviteten visar hur mycket och hur väl företaget producerar med de resurser 
som har använts. Genom att producera fler eller bättre varor med samma resurser ökar 
produktiviteten. (Olhager 2013) 
 
Hög produktivitet är i sig inte ett mål för företaget utan snarare ett medel för att nå målet god 
lönsamhet, där ett företags lönsamhet beror på många olika faktorer, både interna och externa. 
(Almström & Kinnander, 2006) 

2.2 	  Att	  jämföra	  produktivitet	  	  
Vid jämförelser av olika företags prestationer finns det i allmänhet många olika metoder och 
likaså finns det flera metoder för produktivitetsmätning. En grov indelning av metoder med 
syfte att undersöka produktiviteten är att dela upp metoderna enligt följande;  
 

• Partiell produktivitet 
• Total produktivitet 
• Allmän prestationsmätning och intern målstyrning 
• Jämförelse av nyckeltal 

 
När man önskar mäta partiell produktivitet ser man vanligtvis till arbetskraftens produktivitet. 
Metoder som mäter total produktivitet är främst teoretiska produkter som inte nått någon 
större spridning. Partiell och total produktivitet har gemensamt att man vid mätning ställer 
företagets output, vanligtvis i form av försäljning i relation till input, i form av bl.a. material, 
arbetskraft och energi. Metoder för allmän prestationsmätning och intern målstyrning 
fokuserar båda på intern målstyrning och kräver att varje företag formulerar mål som passar 
den egna verksamheten. Den sista metoden som fokuserar på en jämförelse av nyckeltal har 
som princip att samla dessa och därefter forma en övergripande bild av företaget. (Almström 
& Kinnander, 2006)  
 
Flera metoder använder sig av en jämförelse av nyckeltal där data samlas in genom att studera 
nyckeltal i offentliga redovisningar alternativt genom enkäter. Vidare är det väldigt 
individuellt vilka nyckeltal man väljer att studera när man tillämpar denna metod. Hur 
omfattande man önskar göra undersökningen är även det individuellt för den som önskar 
utföra metoden. Likaledes finns det flera metoder att tillämpa vid insamling av data. 
(Almström & Kinnander, 2006) 

2.2.1 Olika	  produktivitetsmått	  	  
Hur man mäter produktivitet skiljer sig likt tidigare beskrivet mellan branscher, företag och 
produkter då input likväl som output är specifikt för varje enskilt företag. Hur man sedan 
mäter och utvärderar produktivitet varierar därför från fall till fall. Konsekvenser av detta är 
att det finns risk för att det internt inom en organisation kan finnas olika åsikter om hur 
produktiviteten skall mätas. (Almström 2010)  
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Vid utförandet av en produktivitetsmätning syftar den till att utföra en jämförelse över tiden 
för att undersöka om en förändring skett till det bättre eller sämre. En mätning av 
produktiviteten sker ofta i monetära termer genom att värdera ingående resurser. Vid 
beaktande av alla resurser och produkter erhålls totalproduktivitet där totala måttet ges. Om 
man endast önskar att se till enstaka resursers bidrag till produktivitetsändringar är det den 
partiella produktiviteten som undersöks och partiella mått ges.  
 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡   =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  𝑎𝑣  𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑  𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  

 
Ett ytterligare produktivitetsmått är flerfaktorsproduktivitet som tar hänsyn till flera resurser 
samtidigt, fokus här kan vara att undersöka vilka resurser som anses vara kritiska eller antas 
samverka då en delmängd av resurserna väljs ut för en mätning. (Olhager, 2013) 
 

𝐹𝑙𝑒𝑟𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡   =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  𝑎𝑣  𝑑𝑒  𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑏𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑠  

 
Vidare finns det produktivitetsmått som kan delas in i tre huvudgrupper; arbetsproduktivitet, 
kapitalproduktivitet och total produktivitet. Arbetsproduktivitet relaterar produktionsresultatet 
till antal arbetade timmar eller antal anställda genom att ange hur stor prestationsmängden är i 
förhållande till arbetsinsatsen. Kapitalproduktivitet relaterar produktionsresultatet till 
kapitalinsatsen medan den totala produktiviteten relaterar produktionsresultatet till både 
arbetskraft och kapital. (Liukkonen, 1992) 

2.2.2 Prestationsmål	  och	  produktivitet	  
Om produktiviteten definieras som output över input så blir det tydligt att den kan ökas 
genom att antingen öka output eller alternativt minska input. Slack et al., (2010) presenterar 
fem olika grundläggande prestationsmål – hög kvalitet, snabbhet, hög tillförlitlighet, 
flexibilitet och låg kostnad. Varje enskilt prestationsmål har individuella effekter, både internt 
och externt - men gemensamt för dem är att de alla påverkar den totala kostnaden, och i sin 
tur den totala produktiviteten. Samtliga faktorer mäts med hjälp av välkända mätetal som inte 
bara är enkla att förstå men som även underlättar jämförelser företag emellan. Kvalitet mäts i 
antal kassationer i produktion samt antal reklamationer från kunder. Snabbhet kan innebära 
tiden från att en kund begär något till att den efterfrågade produkten eller tjänsten levereras. 
Snabbhet kan även innebära snabbhet i lager vilket mäts med avseende på 
lageromsättningshastigheten. Tillförlitlighet betyder att leverera en produkt eller tjänst precis i 
den tid som den behövs eller som förutbestämts och det mäts i leveransprecision. Det finns 
många olika perspektiv på begreppet flexibilitet, men gemensamt för dem alla är att 
produktionen på något sätt kan ändras. Flexibilitet är alltså ett brett begrepp som därför kan 
mätas på många olika sätt. Slutligen är prestationsmålet låg kostnad olika viktigt beroende på 
om priset för en vara eller tjänst är en ordervinnare eller inte, men företag är ofta intresserade 
av att hålla kostnaderna på en låg nivå.  
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Om några kronor kan sparas in i tillverkningen innebär det att de istället kan bli en del av 
vinsten. Kostnaderna mäts bland annat i mängden resurser som krävs i produktionen, 
exempelvis genom maskinutnyttjande med mätetalet OEE, Overall Equipment Efficiency. 
(Slack et al., 2010) (Almström & Kinnander, 2006) 

2.3 	  Störningar	  och	  förluster	  
Innan man kan upptäcka förlusterna som en maskin har bör man veta vilka typer av störningar 
som finns. Olika stopp och störningar kan vara av två olika typer enligt Ljungberg (2000) - 
sporadiska eller kroniska. Stopp och störningar som uppträder som en snabb och stor 
avvikelse från normalt tillstånd är av typen sporadiska fel. Då fel av denna typ ej inträffar 
regelbundet är det lätt att identifiera orsaken för uppkomst. Kroniska fel är istället av typen 
små och regelbundet återkommande och blir därför svåra att upptäcka. Dessa fel med små 
avvikelser kan komma att accepteras som ett normaltillstånd tillslut. En maskin som har 
kroniska fel beskriver operatörerna som vanligt då man menar att ”så har den alltid varit, den 
maskinen är sådan.” Sporadiska stopp kan även benämnas som haverier eftersom då de väl 
inträffar står maskinen still länge. Som tidigare nämnts beror det på att de är svåra att förutse 
då de uppkommer sällan.  
 
För att kunna eliminera sporadiska fel är det viktigt att man dokumenterar orsak till haveriet. 
Svårigheterna med kroniska fel är att man låter dessa utvecklas gång på gång då man inte 
lyckas hitta orsak till problemet då stopp är resultatet av flera samverkande orsaker. (Jonsson 
& Lesshammar, 1999)  Hos många företag är det vanligt att dokumentera förluster i olika 
typer av loggböcker. Enligt Ljungberg (2000) registreras dock bara de sporadiska förlusterna 
vid loggboksuppföljning. På grund av detta förbises chansen att öka effektiviteten genom att 
reducera kroniska effekter eftersom dessa inte dokumenteras. OEE-uppföljning är ett mycket 
användbart verktyg för att avslöja både kroniska och sporadiska förluster. Nästkommande 
figur, figur 1: Kroniska och sporadiska förluster, visualiserar hur de kroniska förlusterna 
påverkar möjligheten att tillverka i ett optimalt tillstånd.  

 
 
 

Figur 1: Kroniska och sporadiska förluster (Ljungberg, 2000) 
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Vid arbetet med att eliminera förluster behöver man ha en kännedom om vad det optimala 
tillståndet är dvs. det tillstånd som utrustningen konstruerades för. Småfelen kan då upptäckas 
om man jämför det aktuella tillståndet med det optimala. Där det optimala tillståndet är det 
som maskinen ska klara av. (Ljungberg 2000) 
 
Oavsett om det är sporadiska eller kroniska störningar i tillverkningsprocessen kommer det att 
resultera i förluster för företaget. Nakajima (1988) menar på att man kan identifiera dessa 
förluster genom att använda sig av ett perspektiv då man ser problemet nedifrån ”bottom-up 
approach” och angriper genom att eliminera de sex stora förlusterna, vilka är: 
 
Stilleståndsförluster 

1. Utrustningsfel och avbrott 
2. Ställtid och justeringar 

 
Hastighetsförluster 

3. Tomgång och småstopp 
4. Reducerad hastighet, förlängd cykeltid 

 
Kvalitetsförluster 

5. Defekter i processen 
6. Reducerat utbyte, uppstartsförluster  

 
Med utrustningsfel och avbrott menar man de driftstopp som ger förluster där man kan koppla 
stoppet direkt till maskinen. Stopp av denna förlusttyp ger en förlust av förädlande 
produktionstid och reducerad produktionsvolym. (Ljungberg, 2000) 
 
Förluster som berör ställtid och justeringar ger en förlust i produktionstiden. Det är även 
vanligt att ett flertal defekta produkter har hunnit tillverkats innan effekten av justeringen 
börjat verka. Hur frekvent omställningar ska ske bestäms av produkternas karaktär samt valt 
produktionsupplägg. Omställningens längd är beroende av maskinen och blir en relevant 
förlust. (Ljungberg, 2000)  
 
Tomgång och småstopp är förluster som ofta är enkelt åtgärdade men de ger en stor förlust i 
produktionstid då maskinen behöver vänta på att en operatör åtgärdar felet, under en dag kan 
flera småstopp inträffa och tidsförlusten växer. Det stora problemet här är att man inte 
dokumenterar dessa stopp då de ses som vanliga och obetydliga i tid, att fylla i en felrapport 
menar man tar längre tid än att åtgärda felet. (Ljungberg, 2000) 
 
Reducerad hastighet ger en förlust då man kör maskinen i en lägre hastighet än vad den är 
konstruerad för. Ofta beror det på att man saknar kunskap om vad det optimala tillståndet är 
och vilken hastighet som är optimal. (Ljungberg, 2000)  
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Defekter i processen är förluster i form av kassationer, produktionstid har lagts ner vid 
tillverkning av produkten men vid färdig produkt har det visat sig att kvalitén inte håller och 
måste kasseras. En annan förlust i denna kategori är omarbete då ytterligare produktionstid 
behövs för att få en riktig produkt. (Ljungberg, 2000) 
 
Reducerat utbyte, uppstartsförluster uppstår då uppstarten av en maskin är instabil och flera 
avvikande produkter tillverkas innan processen stabiliseras. Förlust av denna orsak 
uppkommer vanligtvis efter omställningar. (Ljungberg 2000)  

2.3.1 Flaskhalsar	  
En flaskhals som uppträder vid tillverkning kan vara när vissa resurser eller processer 
begränsas och är bestämmande för en verksamhets prestationsförmåga. (NE, 2014a) 
 
För att beskriva vad en flaskhals är kan man se till följande vanliga definitioner;  
 

• En resurs där efterfrågan tillfälligt är högre än kapaciteten 
• En resurs där det långsiktiga utnyttjande är maximalt  
• Den resurs som har den lägsta produktionstakten bland flera i ett system 
• Resursen med den längsta genomsnittliga aktiva perioden 
• Resursen som har den lägsta tiden i inaktivitet totalt 
• En resurs vars kapacitet är mindre än efterfrågan  
• Den resurs som saknar kapacitet först och därmed begränsar genomströmningen i det 

fortsatta flödet 
• Den resurs som har störst inverkan på systemets prestanda vid en förändring av 

produktionshastighet 
 
Gemensamt vid definition av vad som benämns som en flaskhals är när en resurs begränsar 
det totala systemets genomströmning, flaskhalsen kan ses som den kritiska delen i ett flöde 
eller system och är den svagaste länken i en kedja. (C.E. Betterton, 2011; C.E. Betterton, 
2011)   

2.3.2 Stopptidsmätning	  
Det finns flera olika sätt att genomföra stopptidsmätning på - antingen manuellt av 
operatören, eller automatiskt med hjälp av IT-baserade system i maskinen. Automatiska 
datasystem ger ofta ett bra faktabaserat underlag för hur maskinen används. Manuell 
stopptidsmätning kan ha sämre tillförlitlighet då det är operatören själv som måste ange 
stopporsak samt hur länge stoppet varande vilket kan vara svårt att uppskatta. Dessutom 
måste informationen bearbetas innan den kan komma till användning. (Axxos, 2014) 

2.4 	  Lean	  Production	  	  
Lean Production är en filosofi om hur man hanterar sina resurser genom att identifiera och 
eliminera alla resurser som inte anses skapa värde för slutkunden. Tre centrala begrepp inom 
Lean är ”muda”, ”mura” och ”mudi” som på japanska betyder slöseri, variabilitet samt 
oflexibilitet. Lean Production härstammar från Toyotas produktionssystem vilket är det 
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system som används i samtliga Toyotas bilfabriker idag. Toyota har identifierat sju olika 
”mudas” vilka utöver själva produktionslinan kan appliceras på produktutveckling, 
orderhantering men även på kontoret. Dessa slöserier har identifierats som icke-
värdeadderande åtgång av resurser. De sju slöserierna är beskrivna på nästa sida. På senare tid 
har även ett åttonde slöseri identifierats vilket även det presenteras. (Liker, 2009) 

1. Överproduktion  
2. Väntan  
3. Onödig transport  
4. Omarbete  
5. Lager  
6. Onödiga rörelser 
7. Defekter 
8. Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna.  

 
Det finns flera olika syften med Lean Production där ett av dem är kostnadsreduktion genom 
eliminering av slöseri. Olika mål med Lean kan vara att tillverka produkter med färre defekter 
enligt precisa kundönskemål, förbättra värde, ökat kundfokus, eller förbättrad kvalitet. 
Centrala komponenter för konceptet är ställtidsreduktion, ständiga förbättringar, behovsstyrd 
produktion, ordning och reda men även tidsstudier och layoutjusteringar. Lean kan ses som en 
uppsättning verktyg för att effektivisera verksamheten och det kan även ses som en guide vid 
förändringsprocesser. (Liker, 2009) 

2.5 	  Total	  Preventive	  Maintenance,	  TPM	  	  
TPM, Total Productive Maintenance är ett helhetskoncept samt ett arbetssätt där man önskar 
att höja den totala utrustningseffektivteten och utveckla företagets produktiva processer. Det 
är en omfattande förändringsprocess som engagerar alla delar i företaget för att eliminera 
olika typer av förluster i maskinutrustningen och andra processer. TPM har tre huvudområden 
som kan ses som grundläggande byggstenar, vilka är enligt bland andra Ljungberg (2000) är: 
 

• Uppföljning av driftstörningar - hjärnan 
• Operatörsunderhållet - hjärtat 
• Förbättringsgrupper – musklerna 

 
Tillämpning av TPM har visat sig ge en förbättring av tillgänglighet, produktivitet, kvalitet 
samt att man sänkt sina underhållskostnader. Inom ett företag som önskar genomgå ett 
förbättringsarbete är målbilden ofta klar när man önskar förbättra faktorerna kvalitet, 
leveranser, ekonomi, produktivitet, mänsklighet och miljö. Om målet är kvalitet är verktyget 
enligt TPM nollfel, alltså kvalitetsunderhåll. För att nå målet med leveranser, det vill säga att 
man är snabb och säker till marknaden krävs det att man mäter och reducerar störningar. 
Ekonomi där man vill nå en långsiktig lönsamhet kräver att man lägger fokus på förädlandet 
av processer. (Ljungberg, 2000) 
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Operatörsunderhåll och eliminering av defekter kan hjälpa produktiviteten. Med hjälp av 
förbättringsgrupper och kompetensutveckling kan mål med mänsklighet uppnås, det leder till 
att skapa trygga och säkra arbeten där människor kan utveckla sin fulla potential. Genom att 
mäta miljöutsläpp kan mål man önskar med miljö uppnås. Det övergripande målet för TPM är 
att förändra företagskulturen genom att få alla medarbetare engagerade i förbättringsarbetet 
och därigenom reducera alla slags förluster och uppnå nollfel. (Ljungberg, 2000) 
 
TPM är ett koncept för att förbättra företaget samt personalen - man vill förändra företagets 
kultur. Det första huvudområdet, uppföljning av driftstörningar, även kallat hjärnan, fokuserar 
på verkligheten genom att man som företag inser sina brister och begräsningar och en vilja att 
mäta och förstå finns. Man talar fakta och mäter i kvantifierbara och vetenskapliga enheter. 
Ett användbart nyckeltal att mäta är OEE, som fokuserar på vad den förädlande processen 
faktiskt producerar istället för vad den borde ha kunnat producera. (Ljungberg, 2000) 
 
Huvudområde nummer två är operatörsunderhållet, hjärtat, som tar med de mänskliga 
egenskaperna - att man ska bry sig om processer och utrustningar. En grundläggande 
mänsklig egenskap är att man bryr sig om sin omgivning, sina medmänniskor och sitt arbete. 
Likaså borde man bry sig om sin maskin och sin produktionsutrustning. Tyvärr finns ofta 
inget välfungerande operatörsunderhåll då det istället är vanligt att de som kör maskinerna 
inte riktigt bryr sig om hur de har det. Begreppet maskinvård har glömts bort vilket skapar 
defekter och störningar i tillverkningen. Orsaker till detta kan vara införandet av många skift, 
arbetsrotationen, införandet av speciella underhållsorganisationer eller att kortsiktig 
produktion prioriteras framför långsiktig maskinvård. (Ljungberg, 2000) 
 
Sista huvudområdet förbättringsgrupper, musklerna, syftar till att organisera personalen i 
förbättringsgrupper. Nu när det finns en medvetenhet om de problem som finns och vilka 
störningar processen drabbas av är nästa steg att uppmuntra till ett ständigt lärande genom att 
förverkliga den självlärande organisationen. Införandet av förbättringsgrupper går ut på att 
man skapar en parallell organisation som enbart arbetar med förbättringar, som innefattar att 
förbättra kommunikationen mellan produktionsskiftslag samt att nå kontinuerligt samarbete 
mellan produktion och underhåll. (Ljungberg, 2000) 

2.6 	  RPA-‐processen	  	  
RPA-processen är en förkortning av Rapid Plant Assessment process, vilket på svenska kan 
översättas som den ”snabba anläggningsutvärderingsprocessen”. Processen fokuserar på att 
utvärdera ett företags styrkor, svagheter och förbättringspotential utifrån det visuella 
perspektivet. Målet är att ett RPA-team genom enbart en snabb guidad tur på en verkstad ska 
kunna återge en klar och rättvisande bild av verksamheten samtidigt som de ska kunna ge 
rekommendationer för framtida förbättringar. Den ska även kunna bedöma graden av ”lean” 
och uppskatta företagets försäljningskostnader. (Goodson, 2002) 
 
Under den guidade turen ställer RPA-teamet frågor till operatörer och andra personer som 
arbetar i anknytning till de delar av företaget som presenteras. Efter detta samlas teamet och 
fyller i de två huvudsakliga utvärderingsformulären – ett betygsformulär och ett 
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frågeformulär. Betygsformuläret utvärderar hur väl företaget presterar inom elva olika 
kategorier – från underpresterande till bäst i klassen, och frågeformuläret består av 20 ja eller 
nej frågor som syftar till att underlätta bedömningen av hur långt företaget kommit i arbetet 
med att vara ”lean”. (Goodson, 2002)  

2.6.1 Graden	  av	  ”lean”	  
Goodson (2002) beskriver kategorierna enligt följande: 
 
Kategori 1, kundnöjdhet bedöms snabbt genom bara en kort tur på en anläggning. I de bästa 
fabrikerna vet de arbetande vem deras kund är, både internt och externt, och de ser även till 
att deras primära mål är att göra dem nöjda. I fabriken ska man välkomnas av en översikt av 
företagets arbetsstyrka, kunder och produkter. Det ska även finnas tydliga anslag med de 
aktuella kvalitetsmätningarna och hur nöjda kunderna är. 
 
Kategori 2, säkerhet, miljö, renlighet samt systematisering bedöms genom att produkter 
transporteras på ett säkert sätt, att arbetsmiljön är väl belyst samt tyst, att det är ordning och 
reda samtidigt som alla produkter, oavsett värde, hanteras på ett varsamt sätt.  
 
Kategori 3, visuella ledningssystem, ska vara synligt placerade i produktionen samtidigt som 
de på ett enkelt sätt ska guida operatörerna till rätt ställe. Färgkodningar av olika slag, 
kanban-schemaläggning, visuella beskrivningar av kvalitets- och produktivitetsgrad, 
underhållstillfällen, arbetsinstruktioner med mera ska finnas placerade på välorganiserade 
tavlor eller liknande.  
 
Kategori 4, schemaläggningssystem, ska i det ideala fallet vara taktstyrda i en enda process 
för varje produktionslina. Efterfrågan från, vanligtvis den sista processen, bestämmer hur 
snabbt och hur många enheter som ska produceras uppströms. I de fall företag producerar 
enligt centrala affärssystem produceras ofta för lite alternativt för mycket då det inte ser till 
helheten och den faktiska, verkliga produktionen.  
 
Kategori 5, ytanvändning, flytt av material och linjeflöde, bedöms med avseende på hur 
mycket yta produktionslinan använder (bland annat genom att räkna gaffeltruckar då de tar 
mycket utrymme i anspråk), hur nära råmaterialet eller de ingående komponenterna är 
placerade själva produktionslinan samt om produktionen är uppbyggd helt enligt 
linjeproduktion eller om det finns inslag av någon annan typ av produktionslayout.  
 
Kategori 6, lagernivåer samt produkter i arbete, bedöms snabbt genom att räkna det ingående 
lagret eller bufferten vid varje process. Om lagret är många gånger större än 
produktionstakten är det helt enkelt onödigt stort då varje producerad enhet omgående ska gå 
till nästa produktionssteg.  
 
Kategori 7, teamwork och motivation, kan bedömas genom att prata med operatörerna då de 
på de bästa anläggningarna fokuserar på produktivitets- och kvalitetsmål, kan sina arbeten väl 
och dessutom är intresserade av att dela sina kunskaper med besökare och kunder. Det kan 
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även bedömas genom att kunna se statistik över miljö och säkerhet, uppmuntrande 
produktivitets- och kvalitetsrapporter men även bilder från gemensamma evenemang som 
exempelvis företagets interna fotbollsturnering eller liknande.  
 
Kategori 8, kondition och underhåll av utrustning och verktyg, kan avgöras genom att prata 
med operatörerna eller andra som använder maskinerna men även genom att enbart titta på 
maskinparken. Om de är nya men ser gamla ut är de troligtvis inte underhållna på ett varsamt 
sätt, men om de tvärt om ser ut som nya trots att de har varit i produktion under lång tid är de 
troligtvis servade i förebyggande syfte regelbundet. Genom att notera inköpspris och -datum 
samt underhållstillfällen vid maskinen visar företagets ledning att de är intresserade av att 
produktionen ska fungera på ett bra sätt. Genom att dessutom tillfråga operatörerna – som ju 
är de som bäst vet verktygs styrkor och svagheter samt vilka behov som produktionslinan har 
– vid inköp eller utveckling av nya verktyg eller utrustning kan arbetsmoralen stärkas.  
 
Kategori 9, hantering av komplexitet och variation, kan vara svårt att bedöma på kort tid. Det 
kan däremot finnas inbyggda system vid exempelvis manuell montering som hjälper 
operatören att välja rätt ingående komponent genom exempelvis ljud eller ljussignaler. Om 
mycket data samlas in för hand är företaget troligtvis inte bra på att hantera komplexitet i 
produktionen då dessa data sedan måste processas för att slutligen kunna ge någon typ av 
information.  
 
Kategori 10, supply chain-integration, kan bedömas genom att exempelvis studera lådor från 
underleverantörer. Om företagets namn finns noterade på speciella klistermärken är det troligt 
att leverantören har varit med vid framtagandet av produkten. Om många olika 
leverantörslogotyper går att skönja har företaget troligtvis inte nått den högsta möjliga 
kvaliteten till den lägsta kostnaden då de bästa företagen arbetar med en liten och stödjande 
grupp leverantörer för bästa resultat. Minimerat administrativt arbete minimerar kostnaden för 
leverantörskedjan.  
 
Slutligen bedöms kategori 11, kvalitetsengagemang utifrån hur tydligt företagets 
kvalitetsprogram presenteras och om operatörer eller andra är villiga att berätta om det. Om 
de är stolta över sitt kvalitetsarbete syns det vanligtvis på tavlor där de senaste mätningarna 
presenteras.  Vid varje arbetsstation bör det även finnas information om interna och externa 
kundkrav, arbetsinstruktioner (likt kategori 3), ingående och utgående kvalitet, 
produktionsscheman, internutbildningsnivå för de anställda med mera.  
 
De kategorier som får låga poäng vid betygssättningen utgör de kategorier med störst 
förbättringspotential. Dessa kategorier är även de som bör prioriteras för att företaget ska 
komma närmare att vara ”lean”. Enligt Goodson (2002) är RPA-processen enkel att lära sig 
och snabb att använda men även väldigt kraftfull. Processen ger ytterligare ett perspektiv 
utöver enbart siffror på ett papper.   
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2.7 	  PPA-‐metoden	  	  
PPA-metoden kan användas för att mäta den verkliga produktivitetspotentialen i ett specifikt 
verkstadsavsnitt, och mäter både maskiner (med hjälp av OEE-talet) och operatörer. Målet 
med en potentialanalysbedömning är dels att lägga en grund för fortsatt förbättringsarbete hos 
det företag som PPA-metoden utförs på, men även att kunna samla data som redan registreras 
i en databas avsedd för PPA-studier. Med en färdig rapportmall och en standardiserad 
arbetsgång för studien går den att genomföra och rapportera på en arbetsdag. Resultatet av 
studien kan sedan jämföras med de resultat som andra företag presterat. (Bicheno, 2009)  
 
För att få en uppfattning om hur arbetsgången för en PPA-studie går till finns ett antal 
konkreta steg vilka har utarbetats vid de PPA-projekt som genomförts tidigare. Arbetsgången 
är översiktlig och kan enligt Alström och Kinnander (2006) se ut såhär:  
 

1. Det företag som ska studeras erhåller en instruktion vilken beskriver vilka 
förutsättningar som måste gälla för att studien ska kunna genomföras. Det är 
information om vilka nyckelkompetenser som PPA-teamet (minst två personer) 
behöver ha tillgång till under dagen samt vilka typer av data i form av nyckeltal och 
andra resultatvärden som bör finnas framtagna.  
 

2. Vid dagen för studiens genomförande träffas PPA-teamet tillsammans med de 
nyckelpersoner som företaget valt för en kort presentation av studien och dess syfte 
innan teamet delar upp sig. VD eller platschef presenterar det valda 
produktionsavsnittet som kommer att studeras. 

 
3. Produktionsledare och tekniker beslutar om vilka objekt som ska studeras vid den 

kommande frekvensstudien. Dessa objekt kan vara både personer och maskiner. 
 

4. Person A i PPA-teamet presenteras för personalen vid det aktuella avsnittet och 
påbörjar frekvensstudien, samtidigt som en bedömning av den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön genomförs med hjälp av både intervjuer och observationer. 

 
5. Person B inleder tillsammans med företaget en diskussion rörande deras produktion 

och nyckeltal och kan på så vis få en bild över hur ledningens bild över produktionen 
ser ut, men även börja skapa sig en egen uppfattning om de möjliga 
produktivitetspotentialerna. 

 
6. Person B noterar de parametrar som krävs för att kunna göra en bedömning av nivån 

på produktionstekniken och får även en rundvandring runt hela produktionen. Efter 
rundvandringen fortsätter diskussionen med företagsledningen för att komplettera 
bedömningen av den produktionstekniska nivån. Dessutom beräknar person B 
maskinutnyttjandet, OEE-talet, utifrån de data som företaget tillhandahåller. 

 
7. Person A sammanställer statistiken från frekvensstudien och därefter ger teamet 

återkoppling till företagsledningen. 
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Produktivitetspotentialen kan betraktas ur ett flertal perspektiv och de har i PPA-metoden 
delats in i fem olika nivåer inklusive företagsfakta. Alström och Kinnander (2006) beskriver 
nivåerna enligt följande: 
 
Nivå 1 innefattar en mätning av verklig produktivitetspotential i ett specifikt avsnitt, gärna ett 
avsnitt som anses vara en flaskhals. Mätningen utförs genom en frekvensstudie som avser 
andelen värdeskapande manuellt arbete samt en OEE-beräkning baserat på företagets egna 
data för stopptider, produktions- och kvalitetsutfall vilket anger maskinutnyttjandet.  
 
Nivå 2 innefattar typiska resultatparametrar som lageromsättningshastighet, 
leveransprecision, kassations- samt reklamationsgrad. Dessa parametrar visar företagets 
faktiska förmåga att producera effektivt. 
 
Nivå 3 avser en bedömning av kunskaperna för att utöva ett produktionstekniskt 
förbättringsarbete och baseras dels på 40 ja eller nej-frågor som inom elva olika kategorier 
behandlar bland annat företagets nuvarande planering, deras kalkyler, strategi, kompetens 
med mera. Dessutom bedöms arbetsmiljön genom både intervjuer och standardiserade 
checklistor.  
 
Nivå 4 går ut på att bedöma företagets potential 
genom att förbättra dess metod- och/eller teknik men 
ingår inte i PPA-metoden då det i dagsläget inte går 
att kvantifiera på ett enkelt sätt på så kort tid som en 
arbetsdag. Däremot kan en erfaren utvärderare 
diskutera och ge förslag på metodförbättringar 
tillsammans med företaget.  
 
Slutligen betraktas produktivitetspotentialen genom 

att studera företagsfakta som exempelvis 
årsredovisningar, se figur 2: Företagsfakta. Det kan vara fakta som inte är konkreta mätetal 
men som ändå kan ge en indikation om potentialen till att förbättra produktiviteten. Det 
underlättar dessutom klassificeringen och jämförelserna företag emellan. Resultatet av studien 
är ett produktivitetsmått vilket ska återge hur produktivt företaget är i dagsläget och dess 
potential i framtiden och resultatet ska även kunna jämföras med andra företag inom 
verkstadsindustrin. (Almström & Kinnander, 2006) 

2.7.1 Nivå	  ett	  
Nivå 1 är tyngdpunkten i PPA-metoden. Mätningen avser andelen värdeskapande manuellt 
arbete vilket utförs av operatörerna samt en OEE-beräkning baserat på företagets egna data 
för stopptider, produktions- och kvalitetsutfall vilket anger maskinutnyttjandet. (Almström & 
Kinnander, 2006) 

Figur 2: Företagsfakta  (Almström & Kinnander, 2006) 
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2.7.1.1 Effektivitet	  i	  arbetskraft	  
Arbetet som genomförs manuellt kartläggs med hjälp av frekvensstudier. Inom PPA-metoden 
används konstanta tidsintervall och vanligtvis genomförs 480 observationer under fyra 
timmar, vilket innebär en observation var 30:e sekund. (Almström & Kinnander, 2006) 
 
De aktiviteter som observeras delas in i kategorierna värdeadderande tid, stödjande tid och 
icke värdeadderande tid eller störning. Typiska värdeskapande aktiviteter är de aktiviteter som 
på något sätt förändrar produkten och tar den närmare att bli en färdig slutprodukt. För att en 
produkt ska bli komplett krävs värdeskapande aktiviteter. De aktiviteter som inte adderar 
värde utan som istället gör att tids- och kostnadsförluster uppstår kallas icke-värdeskapande 
aktiviteter och dit hör lagring och transporter, men även olika typer av tester. Stödjande 
aktiviteter förändrar inte produkten i sig, men är en förutsättning för att de direkta 
värdeskapande aktiviteterna kan göras på ett effektivt sätt. I den kategorin finns planering av 
olika slag, bland annat av inköp och produktion samt information som kopplas till dessa 
aktiviteter. (Olhager, 2013) 
 
De olika typerna av aktiviteter måste definieras för varje specifik kartläggning och vid PPA-
studier är det alltid PPA-teamet som avgör inom vilken kategori de olika aktiviteterna ska 
klassas. Vanligtvis bör aktiviteterna ladda och lossa, manuella bearbetnings- eller 
monteringsmoment, kvalitetskontroll, justering, rapportering, förebyggande arbete samt aktivt 
övervakningsarbete ingå som värdeadderande. Stödjande aktiviteter är ofta omställningsarbete 
för att ställa om en maskin samt materialhantering med hjälp av exempelvis truck. Det är dock 
svårt att direkt avgöra om en aktivitet är värdeadderande eller stödjande. Enligt PPA-metoden 
finns dock förbättringspotentialen i de icke värdeadderande aktiviteterna som kan innefatta att 
leta reda på saker som ligger på fler plats, tidsförluster på grund av haverier, väntan samt 
omarbetning av felaktiga produkter. (Almström & Kinnander, 2006) 
 

2.7.1.2 Effektivitet	  i	  maskiner	  
Effektiviteten i maskinutrustningen mäts i OEE, Overall Equipment Efficiency, vilket på 
svenska står för den totala utrustningseffektivteten och är ett mätetal hämtat från teorin om 
TPM, Total Preventive Maintenance. Om maskinutrustningen har ett OEE-tal på 100 procent 
betyder det att den alltid går, med rätt hastighet och tillverkar alltid korrekta produkter. 
(Ljungberg, 2000) OEE-beräkningar anses vara lätta att förstå samtidigt som de ger en 
omfattande bild. En svaghet är dock att en förlust av tillgänglighet i en andel anses vara 
likvärdig lika mycket som en förlorad andel gällande kvalitet. Egentligen borde förlorad 
maskintid leda till mindre förluster än defekta produkter. (Wudhikarn, 2012) 
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En OEE-beräkning baseras på data om faktorerna Tillgänglighet, Effektivitet och 
Kvalitetsutbyte, vilka alla tre multipliceras med varandra för att få fram ett OEE-tal.  
 

𝑂𝐸𝐸   =   𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡   ∗   𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡   ∗   𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 (1) 
 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑡𝑖𝑑   =   𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑖𝑑  –   𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑  𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑   (2) 
 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑   =   𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔  𝑡𝑖𝑑  –   𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑     (3) 
 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡   = !"##$ä!"#$"  !"#  –  !"#$$"%&
!"##$ä!"#$"  !"#

    (4) 

 
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡   = !"#$"!%&'  !"#$%&'(  ∗  !"#$%&'"()  !"#!$

!"#$%&%#!
  (5) 

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒   = !"#$%&'"()  !"#!$  –  !"#!$  !"#"$%&
!"#$%&'"()  !"#!$

  (6) 

 
Den tillgängliga tiden i (2) utgörs av totaltiden samt den planerade stopptiden vilket är tid för 
obetalda raster, orderbrist med mera. Stopptiden i (3) är tid som maskinen står still, men 
oplanerat, alltså på grund av exempelvis haverier. Slutligen definieras den teoretiska 
cykeltiden av den kortaste cykeltiden som maskinen är konstruerad att köras med. Det finns 
några varianter på definitionen av OEE och det är den ovanstående som används i PPA-
metoden. (Almström & Kinnander, 2006) 
 
Ljungberg (2000) beskriver att det bör finnas en strävan att förbättra utrustningseffektivteten i 
varje enskild maskin så att denna motsvarar det ”ideala tillståndet”. Det nås då en maskin har 
en tillgänglighet på högre än 95 procent, effektivitet på minst 90 procent och en näst intill 
oklanderlig kvalitet. Det ideala tillståndet ger ett OEE-värde på 85 procent vilket motsvarar 
världsklass. Det är dock inte på något sätt omöjligt att nå detta mål. (Ljungberg, 2000) För att 
ge företaget en indikation på hur högt OEE-talet kan bli i en viss maskin kan det så kallade 
”Best of the best”-talet användas. Man multiplicerar då de bästa uppnådda mätresultaten för 
faktorerna tillgänglighet, effektivitet och kvalitet med varandra vilket ger ett reellt mål. För 
operatörernas del kan det vara uppmuntrande att veta att det OEE-tal som man siktar på är 
taget direkt ur deras verklighet vilket gör att målet inte är omöjligt att nå. (Nord, 1997) 
 
OEE-beräkningarna i PPA-metodens första nivå baseras på företagets egna data om 
tillgänglighet, effektivitet och kvalitetsutbyte. Det är dock viktigt att påpeka att en OEE-
beräknings riktighet står i direkt relation till kvaliteten på den insamlade datan. (Ron & 
Rooda, 2005) Ett problem med stopptidsmätning enligt OEE är att det i litteraturen inte finns 
några klara direktiv för hur lång mätperioden bör vara. Det har medfört att många företag 
mäter i olika långa perioder. Många företag har dock valt att mäta och beräkna OEE per skift. 
(Zammori et al., 2011) 
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2.7.2 Nivå	  två	  
Nivå 2 innefattar typiska resultatparametrar vilka mäter snabbhet, tillförlitlighet, kvalitet samt 
kostnad genom mätetalen lageromsättningshastighet, leveransprecision samt kassations- och 
reklamationsgrad. Dessa parametrar visar företagets faktiska förmåga att producera effektivt. 
(Almström & Kinnander, 2006) (Slack et al., 2010) 
 
Vid produktivitetspotentialmätningar ska samtliga mätetal baseras på data från föregående år 
om det finns tillgängligt. Om större förändringar har genomförts kan ett medelvärde från flera 
år användas, alternativt en ännu mer aktuell siffra om det finns att tillgå. (Almström & 
Kinnander, 2006) 

2.7.2.1 Lageromsättningshastighet	  
Lageromsättningshastigheten anger hur många gånger varor i ett lager byts ut under ett år och 
beräknas genom att dividera omsättningen med lagervärdet. Lagervärdet innefattar råvaror, 
produkter i arbete samt färdiga produkter i färdigvarulagret. (Slack et al., 2010) Enligt 
Almström och Kinnander är lageromsättningshastigheten ett bra mått på hur sårbart ett företag 
är för förändringar i efterfrågan och avslöjar även en del om både led- och genomloppstider. 
En kort genomloppstid, alltså hög lageromsättningshastighet innebär att mindre kapital binds 
och att flexibiliteten är förhållandevis hög. (Almström & Kinnander, 2006)  

2.7.2.2 Leveransprecision	  
Leveransprecisionen avser hur ofta en leverans av produkt eller tjänst sker vid de 
leveranstidpunkter som förutbestämts med kunden. Precisionen påverkas om leveranser sker 
både för tidigt och för sent och definieras av antal leveranser på utlovad tid i förhållande till 
totalt antal leveranser. (Jonsson & Mattsson, 2011) (Slack et al., 2010)  
 
Ett problem med mätmetoden uppstår när leverantör och kund tillsammans önskar att ändra 
leveranstidpunkten. Det kan inte definieras som att leveransen skett i tid om ändringen skett 
på grund av leverantören, men kan räknas som att den skett i tid om det är på kundens 
initiativ. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

2.7.2.3 Kassationsgrad	  
En kassation är en produkt som kasseras internt på grund av att dess kvalitet inte håller måttet. 
En kasserad produkt är alltså ren förlust och har negativ inverkan på produktiviteten. (Jonsson 
& Mattsson, 2011) Genom att dividera kostnaden för de kasserade produkterna med det totala 
antalet produkter kan kassationsgraden beräknas. (Slack et al., 2010) 

2.7.2.4 Reklamationsgrad	  	  
Reklamationsgraden är en viktig parameter då reklamationer är förluster, men de påverkar 
även företagets relation till sin kund. En kund som reklamerar kan vara mindre benägen att 
återkomma till företaget med ytterligare en order.  Reklamationsgraden beräknas genom att 
dividera antalet reklamerade produkter med antalet levererade produkter. (Jonsson & 
Mattsson, 2011) 



Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

18 

2.7.3 Nivå	  tre	  
På nivå tre ser man till två delar, dels bedömer man den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 
där personal är i fokus och dels värderar man den produktionstekniska nivån. Genom att ställa 
frågor kan en värdering göras av hur kompetent företaget är att driva ett produktionstekniskt 
utvecklingsarbete. (Almström & Kinnander, 2006) 

2.7.3.1 Produktionsteknisk	  nivå	  
Den produktionstekniska parametern är baserad på 40 frågor som kan besvaras med ja eller 
nej där antalet ja motsvarar parameterns värde. De 40 frågor som ställs baseras på Almström 
och Kinnanders (2006) syn på vad god produktionsteknik är, frågorna behandlar följande 
områden;  

• Strategi - mål 
• Arbetssätt 
• Underhåll 
• Kompetens 
• Ordning och reda 
• Materialhantering 
• Omställning 
• Förbättringsarbete 
• Kalkyler 
• Planering 
• Kvalitet 

2.7.3.2 Personal	  och	  arbetsmiljö	  
Andra delen av nivå tre är att bedöma den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på företaget. 
För att kunna göra en bedömning ser man till frånvaro bland personalen, personalomsättning, 
belastningsergonomi, fysisk arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö. Den psykosociala 
arbetsmiljön bedöms vid en frekvensstudie och med hjälp av intervjuer med berörd personal. 
(Almström & Kinnander, 2006) 

2.7.4 Nivå	  fyra	  
Nivå 4 syftar till att bedöma företagets potential genom att förbättra deras metod- och/eller 
teknik men ingår inte i PPA-metoden då det i dagsläget inte går att kvantifiera på ett enkelt 
sätt på så kort tid som en arbetsdag. Däremot kan en erfaren utvärderare diskutera och ge 
förslag på metodförbättringar tillsammans med företaget. (Almström & Kinnander, 2006) 
 
Styrkan med metoden är att den kombinerar mätetal från ett verkstadsavsnitt tillsammans med 
andra parametrar som påverkar produktionseffektiviteten eller företaget i stort vilket ger en 
klar helhetsbild. (Almström & Kinnander, 2006) Styrkan med metoden är även att den ger en 
objektiv helhetsbild, samtidigt som den utförs på ett snabbt sätt. 
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3. Metodik	  
Kapitel tre beskriver det vetenskapliga förhållningssättet, metodval och datainsamlingsmetod 
samt det praktiska tillvägagångssättet som använts för att syftet skulle uppnås. Kapitlet 
avslutas med en kritisk granskning av vald metod.   

 

3.1 	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  
Det vetenskapliga förhållningssättet grundar sig till största del i systemteorin. Inom 
systemteorin eftersträvas rationalism, krav på mätbarhet och jämförbarhet samt 
teknikorientering. Ett system kan på ett generellt sätt beskrivas som en grupp objekt som 
växelverkar. Systemteori är ett effektivt sätt att beskriva och förklara olika fenomen när det 
finns synergieffekter eller när det man studerar har ett bestämt tidsförlopp. Systemteori kan i 
huvudsak användas vid planering av verksamheter eller organisationer där det finns ett behov 
av att kunna följa dess förlopp, processer och dess utveckling. (Wallén, 1996) 
 
Ett systemteoretiskt förhållningssätt valdes då examensarbetets syfte är att undersöka vilka 
samband och relationer som verkar i ett specifikt system för att slutligen förstå de 
bakomliggande faktorerna till dess beteende. För författarnas del innebär det att 
frågeställningen ”Hur definieras produktivitet på Gnutti idag?” kan besvaras genom att 
jämföra det teoretiska ramverket med observationer och intervjuer på Gnutti.  
 
Frågeställningen ”Hur stor är produktivitetspotentialen på Gnutti?” är starkt förknippad med 
det systemteoretiska förhållningssättet och den kan besvaras genom att författarna förstår hur 
maskinerna i produktionslinan verkar tillsammans i kombination med hur operatören arbetar. 
På så sätt kan även effekten av dess växelverkan tolkas.  
 
Den tredje och sista frågeställningen ”Vilka åtgärder krävs för att höja OEE-talet i en specifik 
process?” kan slutligen besvaras genom författarnas förståelse för systemet och relationen 
mellan de olika maskinerna samt processen som helhet.  

3.2 	  Metodval	  och	  datainsamlingsmetoder	  
För att nå ett djup i resultatet har både kvalitativ och kvantitativ data samlats in. Den 
kvalitativa datan går på djupet och ger en helhetsbild vilket kan ge en större förståelse för 
processer och sammanhang och på så sätt återge en totalsituation. Det ger dock på grund av 
resursskäl endast möjlighet att undersöka ett fåtal enheter, dock på ett mycket intensivt sätt. 
Eftersom att det begränsar möjligheten att besvara frågeställningen kompletteras den 
kvalitativa datan med den kvantitativa. Den kvantitativa datan ger lite information, men om 
många undersökta enheter. Det möjliggör statistiska generaliseringar vilket gör det möjligt att 
uttala sig om beteendet hos ett mycket sort antal enheter. (Holme, 1997) 
 
Data som samlas in för att användas i den aktuella studien kallas primärdata och är viktigt för 
att skapa förståelse för ett enskilt undersökningsobjekt. Denna typ av data samlas in genom 
exempelvis intervjuer men kan även vara företagsintern dokumentation. (Björklund, 2012) 
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Sekundärdata har ofta tagits fram i annat syfte än för den aktuella studien. Sekundärdata fås 
från litteraturstudier vilket innebär att informationen kan vara vinklad och kanske inte är 
heltäckande. Det är därför viktigt att ta hänsyn till huruvida informationen är aktuell och om 
informationen är tagen från sin ursprungliga källa. (Björklund, 2012) 

3.2.1 Undersökningsdesign	  -‐	  fallstudie	  
Fallstudie kommer att användas som undersökningsdesign då författarna ska studera Gnuttis 
processer och belysa deras unika drag. Fallstudier är speciellt lämpat när processer och 
förändringar ska studeras. Generaliserbarheten av resultat från en fallstudie beror på hur fallet 
valts. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. För 
att ge en så nyanserad bild av det studerade fallet som möjligt samlas olika typer av 
information in, på en arbetsplats kan till exempel intervjuer, observationer och enkäter 
kombineras. (Patel & Davisson, 2011) Då examensarbetet har som syfte att på djupet beskriva 
en process anses fallstudiemetodiken vara lämplig där kunskaper kan fås på djupet från ett 
specifikt fall. (Höst, 2006)  

3.2.2 Frekvensstudier	  
Frekvensstudier används då det finns ett behov av att analysera och beräkna 
kapacitetsutnyttjande av olika typer av resurser, men kan även användas för att fastställa 
standardtider. Genom att i en slumpmässig ordning studera ett antal operationssteg kan dess 
relativa förekomst bedömas. Studien genomförs genom att (1) bestämma 
frekvensstudieobjekt, (2) skatta aktivitetens andel av total tid vilket kan baseras på erfarenhet 
eller förstudie, (3) bestämma önskvärd noggrannhet i studien baserat på konfidensgrad och 
risknivå samt (4) beräkna hur många observationer som krävs för att kunna uppfylla kraven i 
(3).  
 
Antalet observationer som krävs för att nå de krav i steg (3) beräknas genom formeln: 
 

𝑛   =   
𝑘
𝑟

!

∗   𝑝 1  −   𝑝   

där    n = nödvändigt antal observationer 
         k = konfidensgrad 
         r = risknivå 
         p = sannolikhet för aktiviteten 
 
Observationerna kan ses som oberoende binomialfördelade slumpvariabler om de är 
oberoende av varandra. (Olhager, 2013) 

3.2.3 Observationer	  
En observation innebär att man med hjälp av sina sinnen eller med tekniska hjälpmedel gör en 
datainsamling om vad som sker i olika situationer. Vid genomförandet av en observation kan 
flera olika metoder tillämpas. Där observatören är deltagande i den undersökta aktiviteten 
eller där observatören iakttar händelsen utifrån. Likaså kan de som blir observerade ha olika 
grad av medvetenhet om att de är observerade. (Björklund, 2012); (Höst, 2006) 
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De variabler eller parametrar som man önskar studera kan hållas konstanta eller varieras. Att 
tillämpa observationer som metod för datainsamling är ofta en tidskrävande 
datainsamlingsmetod men med fördelen att metoden kan ge mer relevant och objektiv 
information. (Björklund, 2012) 

3.2.4 Intervjuer	  
Data som samlas in genom intervjuer kallas primärdata och kan användas direkt i den aktuella 
studien. Intervjuer är olika typer av utfrågningar vilka genomförs på telefon eller vid 
direktkontakt. Intervjuer kan varieras på många olika sätt. Det kan utföras i grupp eller 
enskilt. (Björklund, 2012) 
 
Intervjupersonerna väljs olika beroende på syftet med intervjun. Om generella slutsatser ska 
kunna dras måste urvalet ske slumpmässigt. Vill man däremot kunna utforska ett visst område 
på djupet kan intervjupersonerna väljas med stratifiering. Då har istället ett antal kategorier, 
exempelvis chefer eller operatörer valts ut och sedan väljs representanter godtyckligt. (Höst, 
2006) 
 
Intervjuer kan vara strukturerade, semi-strukturerade eller helt ostrukturerade och det beror på 
i vilken grad intervjuns fortskridande är bestämt på förhand. I en strukturerad intervju med 
bestämda frågor som tas upp i en viss ordning, liknande en muntlig enkät, söker intervjuaren 
kunskap om relationer mellan begrepp och om olika samband. I en semi-strukturerad intervju 
är målet att få grepp om individens egna upplevelser genom att ställda öppet riktade frågor 
blandat med frågor med fasta svarsalternativ. Den ostrukturerade intervjun kan liknas vid ett 
samtal där intervjun styrs av vad intervjupersonen är mest benägen att prata om. Det är dock 
viktigt att vara medveten om att personen kan göra detta avsiktligt för att inte samtala om 
andra ämnesområden. Karaktäristiskt för denna typ av intervju är att den är kvalitativ då den 
återger en individens upplevelser av ett fenomens kvaliteter. En ostrukturerad intervju bör 
med fördel transkriberas då det utgör grunden för en djupare analys av materialet. (Höst, 
2006); (Björklund, 2012) 

3.3 	  Praktiskt	  tillvägagångssätt	  
Arbetet började med ett första besök hos företaget Gnutti vilket innehöll en presentation av 
företaget samt rundvandring i produktionen. Samtal och diskussioner om arbetets mål och 
syfte diskuterades fram där OEE-talet var i fokus. Under arbetets gång har frågeställningar 
och syfte kommit att ändras för att passa både handledare och författarna. I arbetet har flera 
besök gjorts hos företaget och författarna har avgränsat sig att endast se till en produktionslina 
i produktionen.  

3.3.1 Studiebesök	  på	  GKN	  Driveline	  
För att få en djupare förståelse för hur arbete med mätetalet OEE genomförs i praktiken valde 
författarna att deltaga på ett studiebesök på ett företag som arbetar intensivt med 
förbättringsarbete, bland annat med hjälp av OEE-mätningar. Besöket, vilket var på GKN 
Driveline i Köping, anordnades av ett företag som säljer utrustning för automatisk 
stopptidsmätning. GKN Driveline är en av de dominerande tillverkarna av system 
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för fyrhjulsdrift avsedd för personbilar. Vid tidpunkten för besöket fanns 
stopptidsmätningssystemet installerat på cirka 100 maskiner. På två års tid har GKN ökat 
produktiviteten med 35 procent och systemet för anses ha varit en viktig pusselbit. Företaget 
upplevde innan installationen av systemet att de inte nådde målen för produktivitet och 
maskinutnyttjande samtidigt som de hade otillräckliga uppgifter om cykeltider, nyttjandegrad, 
antal stopp samt tillhörande stopporsaker. De valde därför att investera i ett system för 
stopptidsuppföljning. Systemet genererar information om aktuella OEE-värden, tillgänglighet, 
kvalitetsutbyte, vanligaste orsaker till stopp med mera.  
 
Under en rundvandring fick besöksdeltagarna se hur mätningarna fungerade i praktiken och 
det fanns goda möjligheter till att ställa frågor till både produktionspersonal och företaget som 
arbetar med försäljning och framtagande av systemet. En av de viktigaste lärdomarna från 
besöket var att en förutfattad mening är att ett sådant system av många likställs med ett 
övervakningssystem. Operatörerna ansåg dock att det fungerade som ett tryggt stöd för dem 
då rapporterna från systemet visar på exakt mellan vilka tidpunkter maskinerna stått stilla, 
men framför allt varför!  

3.3.2 Motivering	  till	  val	  av	  metod	  –	  PPA,	  RPA	  eller	  TPM?	  
Författarna har valt att arbeta vidare med PPA-metoden för att mäta den verkliga 
produktivitetspotentialen hos Gnutti. Metoden valdes då den har en standardiserad och 
lättarbetad arbetsgång som författarna kunde följa. Vid avvägandet mot andra metoder har 
RPA samt TPM uteslutits. Författarna anser att PPA-metoden faller inom ramarna för 
examensarbetets syfte då fokus finns på att ta fram ett OEE-tal, vilket även var ett önskemål 
från Gnuttis sida. 
 
Fokus vid en RPA studie är att utvärdera ett företags styrkor, svagheter och 
förbättringspotential utifrån det visuella perspektivet, där utförarna efter endast en snabb 
guidad tur på en verkstad ska kunna ge rekommendationer för framtida förbättringar. 
Författarna ansåg inte att det var genomförbart då de inte hade några tidigare kunskaper om 
produktivitetsmätning.  
 
Ytterligare en metod som tagits i beaktande är TPM. Denna metod syftar till att höja den 
totala utrustningseffektivteten samt att utveckla företagets produktiva processer. TPM och 
PPA har gemensamt att målet är att kvantifiera ett OEE-tal för att mäta effektivitet i 
maskinutrustning. Däremot har TPM som övergripande mål att förändra hela företagskulturen 
genom att få alla medarbetare engagerade i ett förbättringsarbete och TPM är därför ett 
helhetskoncept för att förbättra företaget i sig men även personalen.  
 
Motivering till varför författarna valde att gå vidare med PPA-metoden är med anledning av 
att fokus finns på att kvantifiera ett OEE-tal, samt den standardiserade arbetsgången som 
underlättar vid genomförandet av produktivitetsmätningen.  
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3.3.3 Författarnas	  genomförande	  av	  PPA-‐studie	  
Då PPA-studien genomförts under en längre period och inte under enbart en dag har den 
modifierats något. Dels för att passa examensarbetets syfte och frågeställningar, men även för 
att författarna inte är erfarna PPA-analytiker.  

3.3.3.1 Nivå	  ett	  
Mätningen som avser att mäta effektivitet i arbetskraft görs med hjälp av frekvensstudier.  
Frekvensstudierna är genomförda genom att under 240 minuter studera en operatör. 
Frekvensstudien genomfördes under 240 minuter istället för 480 då författarna i samråd med 
operatör ansåg sig ha en relativt klar bild över fördelningen mellan värdeskapande, stödjande 
och icke-värdeskapande tid. Frekvensstudien fungerade därför som ett stöd som kunde 
bekräfta den uppfattningen och därför halverades mätintervallet. Med bestämda tidsintervall 
på en minut dokumenterades det huruvida operatören utförde en värdeadderande, stödjande, 
eller icke värdeadderande aktivitet genom att studera och/eller fråga operatören. 
 
Mätningen som avser att mäta effektivitet i maskiner, det vill säga OEE-talet görs med hjälp 
av stopptidsmätning. Vid kvantifiering av hur stor tidsförlusten är vid stopp har en 
stopptidsblankett utformats för operatörerna. Denna blankett är tänkt att underlätta vid 
insamling av data för att få nödvändiga siffror vid en beräkning av OEE-talet. Blankettens 
utformning visualiseras i bilaga 1: Mall för stopptidsmätning.  
 
Efter samtal med operatören utformades blanketten i sin enkelhet med syftet att reducera 
arbetsbelastningen för operatörerna. Operatören har även tillgång till en loggbok där det är 
tänkt att de ska dokumentera alla stopp och stopptider men det har visat sig att man som 
operatör inte anser sig ha tillräckligt med tid för att dokumentera alla stopp utförligt vilket då 
kan ge en missvisande bild om småstoppen ej dokumenteras. Mallen för stopptidsmätning kan 
ta hänsyn till småstopp då dess enkla utformning med hjälp av staketmodellen gör att 
operatören inte upplever det som ett tidskrävande moment att dokumentera stopp. 
Staketmodellen är en vanlig metod för att på ett enkelt sätt samla in data. Det kan vara så att 
småstopp som uppkommer i en viss maskin av någon anledning varit lättare att komma ihåg 
att notera jämfört med stopp i andra delar av produktionslinan. Resonemanget innebär att 
stopp kan ha registrerats felaktigt vilket kan göra att de slutsatser som dras kan bli felaktiga.  
 
Operatören har själv haft ansvaret att mäta omfattningen av stoppet i tid. För att ytterligare 
förenkla dokumentationen har tre olika tidsintervall valts för att mäta stopp. Då ett OEE-tal 
ska beräknas för varje enskild maskin, är det för varje specifik maskin stoppet dokumenteras. 
Dokumentationen utförs genom att operatörerna själva fyller i mallen för stopptidsmätning 
genom att dra ett streck i den ruta som tillhör maskinen där stoppet inträffade. Detta ger 
information om stopptid samt stopporsak för relevant maskin. Mätningarna har utförts under 
12 olika skift, som innefattar alla typer av skift det vill säga förmiddagsskift, 
eftermiddagsskift och nattskift.  
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Stopporsakerna är dokumenterade av operatörerna och varje stopporsak uppkommer minst en 
gång under mätperioden. När stoppen varat tio minuter eller längre har visserligen 
staketmodellen använts, men dessutom har operatörerna noterat orsaken till stoppet för att 
författarna sedan ska kunna analysera vilken karaktär stoppet haft.  

3.3.3.2 Nivå	  två	  
Vid insamling av data som är relevant för nivå två har samtal genomförts med valda delar av 
personalen på företaget, främst den logistikansvarige. De resultatparametrar som valdes var 
lageromsättningshastighet, leveransprecision samt kassations- och reklamationsgrad.  

3.3.3.3 Nivå	  tre	  
I PPA-metoden är det ursprungligen tänkt att PPA-analytikerna själva ska svara på de 40 
frågorna inom produktionsteknik, men i och med att författarna inte kände sig tillräckligt 
säkra på vare sig produktionsteknik som ämne eller företaget som helhet besvarades frågorna 
i samråd med linjetekniker Niklas Östangård. Författarna valde även att avgränsa 
bedömningen av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön då det inte föll inom ramen för 
examensarbetet.  

3.3.3.4 Nivå	  fyra	  
Nivå 4 syftar till att bedöma företagets potential genom att förbättra deras metod och/eller 
teknik men det ingår inte i PPA-metoden idag. Däremot kan en erfaren utvärderare diskutera 
och ge förslag på metodförbättringar tillsammans med företaget och denna del av PPA-
metoden är därför tänkt att representeras av kapitel 6. Analys samt kapitel 7. Slutsats och 
diskussion. 

3.4 	  Metodkritik	  
En studies trovärdighet kan avgöras beroende på dess validitet, reliabilitet och objektivitet. 
Graden av objektivitet visar i vilken utsträckning författarnas värderingar påverkat hur studien 
genomförts. Reliabilitet visar graden av tillförlitlighet vid mätningar och innebär alltså att 
samma resultat ska kunna erhållas vid upprepning av undersökningen. Validitet visar att man 
mäter rätt saker genom att använda sig av flera olika perspektiv. (Björklund, 2012) 
 
Möjligheterna har givits att arbeta självständigt vid de tillfällen arbetet skett på plats hos 
företaget vilket resulterat i att författarna lärt känna produktionen och hur operatörerna arbetar 
med egna ögon. En god kommunikation har funnits mellan författarna och operatörerna vilket 
har underlättat för arbetets fortskridande, då funderingar och frågor snabbt kunde lyftas och få 
svar på. Det har även fungerat som stöd vid framtagandet av den stopptidsblankett som 
användes vilket bör innebära att samma resultat kan nås vid en upprepning av undersökningen 
vilket bör förstärka reliabiliteten. Författarna har ingen tidigare erfarenhet av arbete med 
produktivitetsmätning och har inte tidigare arbetat inom fordonsindustrin vilket bör bidraga 
till författarnas objektivitet.  
 
Den insamling av data som har genomförts representerar kvalitativ och kvantitativ data. Innan 
den kvantitativa datan kunde samlas in på plats hos företaget har författarna fokuserat på den 
kvalitativa datan. Detta för att innan ha en större förståelse för processer och sammanhang 
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som kan relateras till den studerade produktionslinan. Den kvantitativa datan har samlats in 
med hjälp av fallstudier, frekvensstudier, observationer, studiebesök och intervjuer för att 
fånga så många perspektiv som möjligt. Det ska förstärka examensarbetets validitet.  
 
Vid de tillfällen som författarna har varit på plats har stor del lagts till att förstå sambanden 
och med egna ord kunna förklara de olika processer som sker vid produktionslinan där 
fallstudier har varit medlet för detta. Fallstudien genomfördes på plats genom att studera 
produktionslinan och samtidigt ställa frågor om något ansågs vara oklart. Även observationer 
har verkat som medlet för att kunna förstå processerna. Författarna valde att göra intervjuerna 
efter att stor del av den kvantitativa datan var insamlad. Detta för att när frågorna ställs kunna 
ha en förståelse och kunna reflektera över svaren och på så sätt samtidigt ha en diskussion.  
 
De datainsamlingsmetoder som valts är som sagt frekvensstudier, observationer och 
intervjuer. Svagheten med fallstudier är att man vet att processen fungerar på ett visst sätt i en 
specifik situation, men inte om det är vanligt förekommande eller hur förutsättningarna ska se 
ut för att processen eller verksamheten ska kunna ske på ett liknande sätt på ett annat ställe. 
Dessutom kan det hända att man vid fallstudier ofta ställs inför konflikter mellan metodkrav 
då situationen gör att man inte kan få fram representativ och komplett information. När 
fallstudier baseras på deltagande observation kan det finnas svårigheter att avgöra 
tillförlitlighet i vissa uppgifter i primärdata då man når olika parter med olika förutsättningar 
vilket kan göra att objektiviteten minskar. (Wallén, 1996) 
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4. Företagspresentation	  
Kapitel fyra ger en företagspresentation av Gnutti vilket är det företag där examensarbetet 
utförs. Den studerade produkten presenteras och avslutningsvis följer även en översiktlig 
beskrivning av den studerade produktionsprocessen.  

4.1 	  Gnutti	  	  
Företaget är specialiserat på tillverkning av ventilmekanismer och bränsleinsprutning för 
tunga dieselmotorer. Företagets kunder finns främst inom den kommersiella fordonsindustrin, 
bland tillverkare av dieselmotorer för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Stora kunder 
är Caterpillar, Scania och Volvo. Man strävar efter att vara ett världsledande företag inom 
utveckling och tillverkning av ventilmekanism samt bränsleinsprutning. Organisationen är 
global med fabriker fördelat på tre världsdelar. Sverigefabrikerna omsätter närmare en miljard 
svenska kronor per år. Huvudkontoret är lokaliserat i Italien. (Gnutti, 2013a) 
 

 
 

Figur 3: Gnutti globalt (Gnutti, 2013a) 

Två fabriker finns i Sverige - en i småländska Alvesta och en i Kungsör, Västra Mälardalen. 
Alvestafabriken är specialiserad på henade precisionskomponenter som axeltappar och rullar i 
vipparmar. Hening är en bearbetningsmetod som används för att förbättra ytfinheten. Förutom 
hening ingår även slipning. Fabriken i Kungsör är specialiserad på ventilmekanism där man 
bearbetar smide samt sköter monteringen av produkterna. Gnuttis senaste storsatsning sker i 
Kungsör där de anpassat fabriken för att klara ett flerårigt kontrakt de tog hem våren 2011. 
Ordern är värd 4 miljarder kronor och kunden är en stor internationell lastbilstillverkare. 
(Verkstäderna, 2012) 
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4.2 	  Produkten	  vipparm	  
Vipparm är ett maskinelement i form av en tvåarmad hävstång. (NE, 2014b) 
Förbränningsmotorer har vanligtvis en eller två överliggande kamaxlar monterade i dess 
cylinderlock. Kamaxeln kan antingen direkt, eller med hjälp av vipparmar påverka motorns 
ventiler. (NE, 2014c) En vipparm visualiseras i figur 4: Vipparm.  
 
Det finns traditionella vipparmar där metall glider 
mot metall för att på så sätt skapa en rörelse fram 
och tillbaka, med det finns även vipparmar med 
kullagersystem. Denna typ av vipparm skapar 
istället en rullande rörelse. Vipparmens funktion 
är alltså att stå för mekanisk överföring mellan 
kamaxel och ventil. Den omvandlar radiell rörelse 
från kamaxeln till linjär rörelse för att motorns 
ventiler ska öppnas. (Stein, 2014) 

  

 
 
Figuren ovan, figur 5: Traditionella vipparmar i förbränningsmotor, visar hur kamaxeln 
aktiverar vipparmarna genom att lyfta i ena änden, vilket gör att den andra sänks ned. Den 
nedsänkta delen pressar då ner på ventilerna och får dem att öppnas. De starka fjädrarna får 
dem sedan att återgå till det stängda läget. Fjädrarna måste vara mycket starka eftersom 
ventilerna pressas ned väldigt snabbt vid höga motorvarvtal och det då är fjädrarna som håller 
ventilerna i kontakt med vipparmarna. (Nice, 2010) 
 

Figur 4: Vipparm (Gnutti, 2013b) 

Figur 5: Traditionella vipparmar i förbränningsmotor (How Stuff Works, 2010) 
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4.3 	  Studerad	  produktionsprocess	  
Examensarbetet studerar en specifik process för produkten Vipparm brake där de olika 
processtegen som ingår vid tillverkningen är aktuella för en produktivitetsmätning. 
Produktionsprocessens flöde utgörs av fem maskiner och tre robotar. Transportbanden som 
fogar samman linan verkar även som buffertar. Processflödet för produkten beskrivs mer 
detaljerat här nedan. 
 

1. Komponenter köps in 
Råmaterialet som används vid tillverkning av produkten är stål. Vid inleverans till 
Gnutti av råmaterial kontrolleras köpta komponenter vid en mottagningskontroll. Efter 
kontroll sker transport till inlagring.  
 

2. Transport till lagring 
De köpta komponenterna transporteras från det första lagret vidare till den specifika 
produktionslinan.  
 

3. Robothantering 
En robot hanterar inflödet till produktionslinan genom att hämta komponenter från 
pallen där råmaterialet är placerat. Denna robot har två uppgifter, att hämta 
komponenter från pallen och därifrån ta en enskild komponent och lämna den på ett 
transportband. 
 

4. Maskin A 
Maskin A är den första maskinen där någon sorts av tillverkning sker. Flödet in och ut 
från Maskin A sker med hjälp av en andra robot som efter bearbetningen placerar 
komponenterna på nästkommande transportband.  
 

5. Transportband/buffert 
Bearbetade komponenter läggs på transportbandet med hjälp av en robothantering. 
Transportbandet verkar som en buffert.  
 

6. Maskin B 
Denna maskin verkar som ”huvudmaskinen” i processflödet då det är här som flest 
aktiviteter sker. Denna maskin har ett flertal stationer som varje komponent ska 
genomgå. När denna aktivitet är klar tar en robot hand om komponenten och förflyttar 
den till nästa maskin. 
 

7. Maskin C 
En robot sköter inflödet till maskin C. Efter bearbetning i maskin C tar en tredje robot 
hand om komponenten och placerar den på ett transportband. 

 
8. Maskin D 

Komponenterna befinner sig nu på transportbandet, vilket tar komponenterna direkt in 
i maskin D utan någon ytterligare robothantering.  
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9. Maskin E 

En robot matar in komponenter till maskin E. Denna maskin kan hantera flera 
komponenter samtidigt. Den robot som matar in komponenter är även den som sköter 
utflödet från maskinen och placerar dem på ett transportband.  
 

10. Maskin D 
Produkten är på transportbandet som återigen tar den igenom maskin D, där samma 
process återupprepas. När produkten är färdig i denna process har alla processteg 
genomförts och produkten kan genomgå en kontroll innan den går vidare till 
montering.  
 

Processflödet som beskrivs ovan i tio olika steg kan vidare även delas in i olika celler, totalt 
på produktionslinan som utgör processen finns tre stycken olika celler. Cellerna och dess 
uppdelning är baserat på hur de fyra olika robotarna arbetar och hanterar produkten.  
 
I nästkommande figur, figur 6: Processflöde, visas en överskådlig bild över hur flödet ser ut 
sett till endast maskinerna.  
 

 
Figur 6: Processflöde (egenkomponerat) 

 
 
 
 

Lagring	  

• De köpta smideskomponenterna lagras i råvarulagret fram tills dess att de ska förädlas. De transporteras då av en operatör till 
den studerade linan.  

Maskin	  A	  

• En robot plockar upp smidena från lagringspallen och lägger dem på ett transportband. Nästa robot lyfter in smidena i maskinen 
och placerar dem efter berarbetningen i paletter som ligger på ytterligare ett transportband vilket även fungerar som en buffert.  

Maskin	  B	  

• En tredje robot lyfter in komponenten till huvudmaskinen där den bearbetas i ett flertal olika stationer. Roboten placerar sedan 
komponenten i nästkommande maskin.  

Maskin	  C	  
• Komponenten bearbetas och sedan plockar den tredje roboten ur komponenten och placerar den på ett transportband.  

Maskin	  D	  

• Transportbanden tar kompententen in i maskin D. En del produkttyper som kräver bearbetning i maskin E går därfefter vidare 
till maskin E medan övriga går direkt till montering.  

Maskin	  E 

• En fjärde och sista robot lyfter komponenten från transportbandet (som även fungerar som buffert) till maskin E. Den placeras 
sedan på ytterligare ett transportband och genomgår sedan maskin D återigen.  

Montering 
• Efter maskin E är komponenterna redo för montering.  
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5. Nulägesbeskrivning	  
Detta kapitel behandlar hur nuläget ser ut hos Gnutti och svarar på hur företaget idag ser på 
produktivitet samt visar hur en produktivitetsmätning enligt PPA-metoden har genomförts.  

5.1 	  Gnutti	  och	  produktivitet	  
Vid en semistrukturerad intervju (se bilaga 2: Intervjufrågor 140506) med linjetekniker 
(tillika handledare) Niklas Östangård ställdes bland annat frågan ”hur definierar ni 
produktivitet?” och svaret blev att ”det egentligen bara definieras OEE-baserat”. Hög 
produktivitet är enligt Östangård lika med högt OEE. En naturlig följdfråga till detta blev då 
”hur definierar ni OEE idag?” vilket besvarades med att det mäts som procenten som 
levereras gentemot takten, men att ett ”riktigt OEE inte beräknas eller används idag”.   
 
Under ett antal dagars observation vid produktionslinan ställdes frågor löpande till de 
operatörer som arbetar där. På tavlan som är placerad i direkt anslutning till produktionslinan 
noteras planerat antal att producera per skift, verkligt utfall, ackumulerat antal producerat, 
kassationer, differens, OEE samt eventuella anmärkningar. Exempel på hur tavlan är 
uppbyggd går att se i tabellen nedan, tabell 1: Tavla. Siffrorna är påhittade av författarna men 
relationen dem emellan är korrekt.  
 
Tabell 1: Tavla (egenkomponerat) 

Skift	   Planerat	   Utfall	   Ack.	   Differens	   Kass.	   OEE	   Anm.	  
Förmiddag	   810	   780	   780	   -‐	  30	   5	   67	  %	   	  
Eftermiddag	   790	   680	   1460	   -‐	  130	   4	   60	  %	   Fel	  pga	  
Nattskift	   810	   830	   2290	   20	   7	   72	  %	   	  

 
Det OEE som angivits i tabellen ovan beräknas genom att dividera utfall med planerat antal 
och multiplicera kvoten med 0,7. Faktorn 0,7 ska i dagsläget representera bortfallet från total 
tid vilket anses vara 30 procent. Bortfallet i tid består av flera anledningar men de kommer 
inte att beskrivas närmare. Dagens OEE-tal representerar alltså tillgängligheten på 
produktionslinan, och ett OEE-tal på 75 procent är en önskvärd målnivå. Enligt Östangård 
mäter Gnutti idag ett mätetal som anger procenten de levererar mot takt, och inte ett riktigt 
OEE. Östangård fortsätter sedan och berättar att eftersom OEE tar hänsyn till både maskinen, 
människan och skrotdetaljerna så anser han att det är ett bra sätt att mäta produktiviteten på 
och har även tidigare mätt in OEE, men önskar mer stöd i detta arbete.  
 
De nyckeltal som relaterar till produktivitet och som mäts idag är cykeltider, mängd 
tillgänglig tid och kassationer. Östangård nämner att det finns ett behov av att mäta mer mot 
processen i sig och vill även se att de använder sig av ett arbetssätt som kopplar mot att ha så 
hög produktivitet och kvalitet som möjligt. 
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5.1.1 Faktorer	  som	  påverkar	  produktiviteten	  
Operatörernas nuvarande arbetssätt är återkommande vid de samtal och vid den intervju som 
genomförts med Östangård. Han menar att de vill hitta ett arbetssätt som hjälper dem att 
förstå hur de ska angripa sina problemområden och även hjälpa dem med hur de ska använda 
sina mätningar och på så sätt nå högre produktivitet.  
 
Enligt Östangård har just operatörerna och deras motivation en mycket stor inverkan på hur 
de presterar, vilket i sin tur kommer att påverka produktiviteten i förlängningen. Han 
fortsätter och svarar på frågan ”hur tror ni att ett utvecklat produktivitetsmätningssystem 
skulle kunna hjälpa er?” genom att betona vikten av samspel mellan operatörerna och valt 
mätsystem. Han berättar att ”det är inte ett helt enkelt svar, alltså det är inte enbart att 
”lyssna på operatörerna”, eller enbart att ”skaffa ett mätsystem” eller någonting sådant utan 
du måste ha med alla delarna”. Han tror att man med ett mätsystem kan påvisa var 
svagheterna finns och dessutom kan göra operatörerna mer nyfikna på processen och hur dess 
ingående delar faktiskt samverkar. Han tror också att mätresultat kan fungera som stöd vid 
förslag på förändringar i dagens arbetssätt.  
 
Vidare exemplifierar Östangård hur ett irritationsmoment kan minska en operatörs 
motivation. Ett litet fel går snabbt att rätta till, cirka tio sekunder, men på grund av att felet 
uppkommer relativt ofta, runt fem gånger om dagen, så fokuserar operatören på just det lilla 
felet och motivationen minskar för att göra andra saker. Det lilla felet kan dock göra att hela 
produktionslinan stannar eller går i ett obalanserat tempo. Med detta exempel menar 
Östangård att det inte bara går att se till de siffror som presteras utan även anledningen till 
varför de är som de är, även om det kanske inte är de mest uppenbara orsakerna.  
 
De faktorer som enligt Östangård är orsaker till produktivitetsförluster och som orsakar 
flaskhalsar vad gäller själva produktionsutrustningen och maskinerna är främst 
kringutrustningen. Han menar att det är ”samspelet mellan de olika aktiviteterna som strular 
mest” men att det även påverkas av arbetssättet från operatörernas sida. Huvudmaskinen 
(vilken har längst cykeltid) är den som styr produktionslinans produktionskapacitet per 
tidsenhet och går enligt Östangård på ett väldigt högt OEE. Det OEE-tal Östangård refererar 
till har han själv mätt in vid ett tidigare tillfälle och är enligt honom mätt på ett, enligt teorin, 
korrekt sätt.  
 
Under intervjun framkom även att sedan de nya produktionslinorna kommit på plats år 2013 
har operatörerna enbart hunnit fokusera på att försöka ha maskinerna igång, men att när 
företaget får kontroll över de oplanerade stoppen så är den automatiserade processen mycket 
konkurrenskraftig tillsammans med operatörer med hög kompetens och stor vilja.  
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5.2 	  PPA-‐studie	  	  
En PPA-studie har genomförts hos Gnutti där den verkliga produktivitetspotentialen för en 
vald produktionslina har undersökts.  

5.2.1 Nivå	  ett	  
Vid genomförande av nivå ett, vilket är kärnan i en PPA-analys, är de parametrar som 
undersöks effektivitet i arbetskraft och effektivitet hos maskiner.  

5.2.1.1 Effektivitet	  i	  arbetskraft	  
Hur olika aktiviteter enligt PPA-metoden kategoriseras in i värdeadderande, stödjande, eller 
icke värdeadderande tid visas nedan i tabell 2: Resultat från frekvensstudie, samt vad 
resultatet blev från frekvensstudien.  
 
Genom att följa operatören under 240 minuter och dokumentera vid bestämda tidsintervall 
kunde studien visa på hur väl arbetstiden utnyttjades. Andelen värdeadderande tid var 70 
procent och resterande 30 procent visade sig vara icke-värdeadderande tid.  
 
Tabell 2: Resultat från frekvensstudie (egenkomponerat) 

Aktivitet/typ	  (i	  minuter)	   Värdeadderande	  
	  

Stödjande	  
	  

Icke-‐
värdeadderande	  

Huvudaktivitet	   	   	   	  
	  -‐	  ladda	  eller	  lossa	   59	   	   	  
Kvalitetskontroll	   och	  
justering	  

	  
5	  

	   	  

Förbättringsarbete	   14	   	   	  
Förebyggande	  	  
	  -‐	  underhåll	  
	  -‐	  städning	  

	  
18	  
	  

	   	  

Aktivt	  
övervakningsarbete	  

	  
32	  

	   	  

Mätning	   40	   	   	  
Materialhantering	  
utanför	  arbetsplatsen	  

	   	   	  

Haverier	   	   	   24	  
Väntan	   	   	   20	  
Åtgärda	  fel	   	   	   28	  
Städa	  på	  grund	  av	  fel	   	   	   	  
Leta	   efter	   saker	   som	  
ligger	  på	  fel	  plats	  

	   	   	  

100	  (%)	   70	   0	  	   30	  
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5.2.1.2 Effektivitet	  i	  maskiner	  	  
Ett OEE-tal kan beräknas genom att multiplicera tre faktorer enligt nedanstående: 
 

𝑂𝐸𝐸   =   𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡   ∗   𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡   ∗   𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒  
 
Vid beräkning av ett OEE-tal krävs det att mätningar genomförs, och de parametrar som 
måste kvantifieras anges i avsnitt 2.7.1.2 Effektivitet: maskiner, där den tillgängliga tiden 
utgörs av den totala tiden som ett skift består av. Planerad stopptid är en parameter som 
behöver kvantifieras med hjälp av mätningar vilket även är fallet för parametern stopptid. 
Ytterligare data som behöver samlas in är teoretisk cykeltid, producerat antal (utfall) och antal 
defekta enheter.  
 
Den teoretiska cykel tiden är den tid som maskinen är konstruerad för att klara av och är de 
teoretiska cykeltiderna som använts vid beräkning av OEE finns redovisade i tabell 3: 
Teoretiska cykeltider. Cykeltiderna för respektive maskin är angivet i sekunder.  
 
Tabell 3: Teoretiska cykeltider (egenkomponerat) 

Maskin	  A	   19,8	  
Maskin	  B	   23,0	  
Maskin	  C	   14,0	  
Maskin	  D	   20,0	  
Maskin	  E	   15,0	  

 
I nästkommande tabell redovisas en sammanställning av stopp samt stopptyper som uppmätts 
med hjälp av stopptidsblanketter i tabell 4: Småstopp.  Stopporsakerna är dokumenterade av 
operatörerna och varje stopporsak uppkommer minst en gång under mätperioden. När stoppen 
varat tio minuter eller längre har visserligen staketmodellen använts, men dessutom har 
operatörerna noterat orsaken till stoppet för att författarna sedan ska kunna analysera vilken 
karaktär stoppet haft.  
 
Tabell 4: Småstopp (egenkomponerat) 

Tid	  eller	  
orsak/maskin	   Maskin	  A	   Maskin	  B	   Maskin	  C	   Maskin	  D	   Maskin	  E	  
0-‐5	  min	   49	   4	   2	   85	   7	  
5-‐10	  min	   10	   6	   0	   14	   2	  
Mer	  än	  10	  min	   2	   17	   3	   5	   3	  
Orsak	   Fixtur-‐

problem,	  
skär,	  

verktygs-‐
byte	  

Systemfel,	  
verktygsfel,	  
filter	  igensatt,	  

detalj	  
felladdad,	  

verktygsbyte	  

Verktygs-‐
haveri,	  el-‐
inkoppling,	  
verktygsbyte	  

Vatten-‐byte,	  
dåligt	  tryck	  i	  

pump,	  
pumpbyte,	  
stopp	  i	  
tunneln	  

Indexering	  ur	  
funktion	  
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Alla parametrar som krävs vid en beräkning av OEE-talet är nu kända. Mätningar har 
genomförts för 12 olika skift och på fem olika maskiner kommer detta generera i 60 olika 
OEE-tal. Resultatet av OEE-mätningarna visade på att det främst var effektiviteten för alla 
maskiner som hade en låg procent och bidrog till att OEE-talet inte når en tillfredställande 
nivå. I diagrammet nedan, Diagram 1: OEE baserat på blanketter, visualiseras de mätningar 
som genomförts mellan den 24 april och 5 maj 2014.  
 

 
Diagram 1: OEE baserat på blanketter (egenkomponerat) 

Efter sammanställning av den insamlade datan från de 12 skiften har de högst uppmätta 
resultaten för tillgänglighet, effektivitet och kvalitet sammanställts i nästkommande tabell, 
tabell 5: Sammanställning ”Best of the best-OEE” för att visa på potentialen som finns i 
respektive maskin. Huvudmaskinen (maskin B), vilken har den längsta teoretiska cykeltiden, 
hade vid mätperioden kunnat nå ett OEE på 94 procent om alla faktorer samverkat på sina 
högsta nivåer – samtidigt.  
 
Tabell 5: Sammanställning ”Best of the best-OEE” (egenkomponerat) 

Faktor/maskin	   Maskin	  A	   Maskin	  B	   Maskin	  C	   Maskin	  D	   Maskin	  E	  
Tillgänglighet	  
(%)	  

99	   100	   100	   98	   100	  

Effektivitet	  (%)	   80	   94	   50	   70	   55	  
Kvalitet	  (%)	   100	   100	   100	   100	   100	  
”Best	  of-‐OEE”	  
(%)	  

79	   94	   50	   69	   55	  

 
Målet från Gnuttis sida är att höja OEE-talet till en högre nivå än vad det är i dagsläget. Det 
syftar inte till att höja det OEE-tal som används idag utan det teoretiskt korrekta. Företaget 
har insikt om att det finns potential att höja utrustningseffektivteten. Det teoretiskt korrekta 
OEE-talet har beräknats för fem maskiner under 12 skift vilket genererat 12 olika OEE för 
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varje maskin. Nästkommande figur, figur 7: Mall för OEE-beräkning, visar en del av hur 
Excel-mallen ser ut för den typen av beräkning. Mallen är inspirerad av Almström och 
Kinnanders mall då det är den som används i PPA-metoden. Vid beräkningarna framgår det 
att det OEE-tal som presteras idag inte når en önskvärd nivå. Figuren visar en slumpmässigt 
vald beräkning för maskin B, huvudmaskinen.  
 

 
Figur 7: Mall för OEE-beräkning (egenkomponerat) 

Vid beräkningar genomförda av författarna har rimliga målnivåer för OEE-talet tagits fram 
med hjälp av metoden ”Best of the best-OEE” och det visualiseras i tabell 5: 
Sammanställning ”Best of the best-OEE”.  
 
”Best of the best-OEE” visar den möjliga potentialen varje maskin har. Dessa tal är baserade 
på mätningarna som genomfördes under 12 skift. Det innebär att de kan variera något om 
mätperioden varit längre, men författarna anser att de ger en rimlig bild. Ovanstående mätetal 
är att betrakta som målbilder som går att nå om de tre faktorerna Tillgänglighet, Effektivitet 
och Kvalitet inträffar på ett optimalt sätt – samtidigt! Det kan nås då processen är i ett stabilt 
tillstånd med minimal mängd oplanerade stopp och nästintill obefintliga kroniska störningar. 

5.2.2 Nivå	  två	  
Från Gnutti har data om mätetalen lageromsättningshastighet, leveransprecision, samt 
kassations- och reklamtionsgrad samlats in vilka i nivå två av en PPA-analys ska visa på 
företagets faktiska förmåga att kunna producera effektivt.  
 
Lageromsättningshastigheten är 12-13 gånger per år enligt ekonomiavdelningen på Gnutti. 
Detta mått visar på hur sårbart ett företag är vid förändringar i efterfrågan och bedömer även 
led- och genomloppstider.  
 
Vidare är nästa mätetal man önskar mäta leveransprecisionen som avser hur ofta en leverans 
av produkt eller tjänst sker vid utlovad tid. Gnutti har en leveransprecision på 99 procent.  
 
Kassationsgraden är uppmätt till två procent hos Gnutti. Kassationer är en direkt förlust och 
har en negativ inverkan på produktiviteten. Reklamationsgraden är även förluster och 
påverkar företagets relation till sin kund. Reklamationsgraden fås av att ta förhållandet mellan 
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antal reklamerade produkter och antal levererade till kund, detta mätetal uppmäts till 0,014 
delar per miljon. 
 
Reklamationsgraden ses som en viktig parameter för företaget då denna påverkar förhållandet 
till kund och chansen för att få nya order. Den uppmäta kassationsgraden hos Gnutti, är högre 
än reklamationsgraden vilket är positivt sett ur kundens perspektiv. Företaget hittar 
kassationerna redan i produktionen och levererar därför ett fåtal defekta produkter till kund, 
därav det låga antalet reklamationer. I fordonsindustrin är just kvalitet något man måste ha på 
sina produkter för att kunna få vara med på marknaden och spela och kvalitet är det främsta 
kvalificerande kriteriet för Gnutti.  

5.2.3 Nivå	  tre	  
I PPA-metoden tredje nivå ska PPA-analytikerna med hjälp av de 40 produktionstekniska 
frågorna kunna avgöra företagets kompetens att bedriva ett produktionstekniskt 
utvecklingsarbete. Se bilaga 3: Produktionstekniska frågor, för att se varje frågas utformning. 
Resultatet har sammanställts i diagram 2: Sammanställning produktionsteknisk nivå.  
 

Diagram 2: Sammanställning produktionsteknisk nivå (egenkomponerat) 

 
Frågorna besvarades av handledare Niklas Östangård då författarna själva varken anser sig ha 
tillräckligt goda kunskaper inom produktionsteknik som ämne eller företaget Gnutti som 
helhet. Områdena arbetssätt, omställning, förbättringsarbete, kalkyler och kvalitet visade på 
bäst kompetens medan framförallt området underhåll visade på potential till förbättring. 
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6. Analys	  

Analyskapitlet besvarar examensarbetets frågeställningar genom att koppla vald teoretisk 
referensram till den empiri som presenterats.   

6.1 	  Hur	  definieras	  produktivitet	  på	  Gnutti	  idag?	  	  
Begreppet produktivitet är vanligt förekommande inom tillverkande företag. Det kan dock 
råda olika uppfattningar kring definitionen om vad produktivitet är - vilket är fallet på Gnutti. 
De menar att produktivitet är synonymt med OEE-talet de mäter i praktiken. I teorin, om man 
ser till de olika begreppen produktivitet och OEE, så är det två skilda begrepp med två skilda 
definitioner.  
 
Om produktivitet definieras som output i förhållande till input blir det tydligt att den kan ökas 
genom att antingen öka outputen eller minska inputen. Enligt Gnuttis sätt att mäta ökar 
produktionslinans OEE-tal ju färre antal som planeras att tillverka om utfallet fortfarande är 
det samma. I själva verket är maskineffektiviteten oförändrad.  Ett exempel kan förtydliga hur 
missvisande den nuvarande formeln för OEE kan vara. I tabell 1: Tavla, som återfinns i 
avsnitt 5.1 Gnutti och produktivitet, återges en representativ bild av hur utfallet påverkar 
OEE-talet.  
 
Tabell 1: Tavla (egenkomponerat) 

Skift	   Planerat	   Utfall	   Ack.	   Differens	   Kass.	   OEE	   Anm.	  
Förmiddag	   810	   780	   780	   -‐	  30	   5	   67	  %	   	  
Eftermiddag	   790	   680	   1460	   -‐	  130	   4	   60	  %	   Fel	  pga	  
Nattskift	   810	   830	   2290	   20	   7	   72	  %	   	  

 
I nästkommande tabell 6: Justerad tavla har författarna själva sänkt det planerade antalet med 
tio procent men låtit utfallet vara det samma. Det leder till att kvoten mellan det verkliga 
utfallet och det planerade antalet minskar vilket i sin tur höjer OEE-talet med tio procent. Det 
kan då misstolkas som att maskinerna varit tio procent mer effektiva än i situationen i tabell 
1: Tavla. För att nå den uppsatta målnivån på ett OEE på 75 procent måste maskinerna 
överproducera med tio procent hela tiden. Författarna tolkar det som att målnivån nås då 
planeringen inte följs. Om planeringen följs, det vill säga att differensen är lika med noll nås 
ett OEE-tal på 70 procent vilket anses vara för lågt.  
 
Tabell 6: Justerad tavla (egenkomponerat) 

Skift	   Planerat	   Utfall	   Ack.	   Differens	   Kass.	   OEE	   Anm.	  
Förmiddag	   729	   780	   780	   51	   5	   75	  %	   	  
Eftermiddag	   711	   680	   1460	   -‐31	   4	   67	  %	   Fel	  pga	  
Nattskift	   729	   830	   2290	   101	   7	   80	  %	   	  

Inledning	   Teoretisk	  
referensram	   Metodik	   Företags-‐

presentation	  
Nuläges-‐

beskrivning	   Analys	   Slutsats	  och	  
diskussion	  
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En diskrepans med uppmätt OEE-tal gentemot teorin är att måttet ser till en hel 
produktionslina med flera olika typer av maskiner. OEE i teorin mäter enligt Almström och 
Kinnander (2006) effektivitet för en enskild maskin. Problemen sammanfattas nedan.  
 

• Idag definieras produktivitet på Gnutti synonymt med det OEE-tal de mäter i 
praktiken.  

 
• Enligt Gnuttis sätt att mäta ökar produktionslinans OEE-tal ju färre antal som 

planeras att tillverka om utfallet fortfarande är det samma. I själva verket är 
maskineffektiviteten oförändrad.   

6.2 	  Var	  finns	  produktivitetspotentialen	  på	  Gnutti?	  
Produktivitetsmätningar kan enligt teorin genomföras manuellt eller automatiskt. I dagsläget 
noteras större fel och andra upplysningar i en digital loggbok som tillhör produktionslinan. 
Det kan innebära att många kroniska fel inte noteras utan istället fortsätter att vara en del av 
”normaltillståndet”. Detta tillstånd är, precis som Ljungberg (2000) beskrivit, långt ifrån det 
optimala.  
 
Istället för att beräkna ett OEE för hela produktionslinan bör fokus finnas på att mäta och 
maximera utrustningseffektivteten i den maskin som utgör produktionslinans flaskhals, vilket 
bör vara huvudmaskinen, maskin B, då den har den längsta teoretiska cykeltiden och alltså 
bestämmer kapaciteten per tidsenhet. Det framkom dock av stopptidsblanketterna att 
huvudmaskinen visserligen hade flest stopp som varade tio minuter eller längre, men att det 
istället var maskin D som stod för hela 50 procent av den kumulativa felfrekvensen, vilket 
visualiseras av diagram 3: Paretodiagram. Det innebär att om alla fel som går att härleda till 
maskin D elimineras så har den totala mängden småstopp halverats. Adderas dessutom 
eliminering av stopporsakerna i maskin A så har nästan hela 80 procent av de totala 
stopptillfällena rationaliserats bort.   
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Diagram 3: Paretodiagram (egenkomponerat) 

I diagram 4: Fördelning av småstopp visualiseras antalet stopptillfällen på y-axeln. Det gäller 
även för diagram 3, Paretodiagram.  Det är lätt att utläsa att maskin D står för allra flest 
småstopp mellan 0-5 minuter, och näst på tur kommer maskin A. Huvudmaskinen, maskin B, 
har dock allra flest stopp som är tio minuter eller längre.  
 

Diagram 4: Fördelning av småstopp (egenkomponerat) 

Det är enligt den insamlade datan alltså maskin A och maskin D som står för flest småstopp. 
Värt att notera är Ron & Roodas (2005) upplysning om att en OEE-beräknings riktighet står i 
direkt relation till kvaliteten på den insamlade datan.  
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Det kan vara så att småstoppen som uppkommit i maskin A och D av någon anledning varit 
lättare att komma ihåg att notera jämfört med stopp i andra delar av produktionslinan. Det kan 
också vara så att ett stopp i maskin D föranletts av ett stopp i en föregående process vilket gör 
att stoppets grundorsak går att härleda till en annan maskin. Resonemanget ovan innebär att 
stopp kan ha registrerats felaktigt vilket kan göra att de slutsatser som dras kan bli felaktiga – 
det är med andra ord inte helt självklart vilken maskin som utgör den självklara flaskhalsen.  
 
Den maskin med näst längst teoretisk cykeltid är maskin A. Vid cykeltidsmätningar, där 
maskinen klockats med tidtagarur, genomförda av författarna visade det sig att den körs på 
enbart 72 procent av den möjliga kapaciteten. Anledningar till detta är enligt samtal med 
operatörer och maskintekniker att den fixtur som används i dagsläget inte är helt anpassad till 
råmaterialet. De skär som sitter i verktygen är i dagsläget inte heller helt optimala vilket gör 
att man valt att köra maskinen långsammare för att vara säker på att de fungerar. Det stör 
dock linjebalanseringen som går ut på att huvudmaskinen, maskin B, är den maskin som de 
andra måste anpassas efter. Det innebär också att OEE-talet i maskin A troligtvis inte kommer 
att kunna nå de nivåer som företaget i dagsläget vill se att den ska prestera.  

6.2.1 Förbättringspotential	  
I figur 7: Mall för OEE-beräkning var OEE-talet 64 procent i maskin B, huvudmaskinen. 
Sammanställningen av stopptidsmätningarna har visat att medelnivån för OEE-talet i maskin 
B var cirka 45 procent. Enligt ”Best of the best-OEE” har maskinen möjlighet att öka sin 
totala effektivitet med långt mer än 50 procent och det skulle i teorin betyda att hela 
produktionslinan har möjlighet att öka utfallet avsevärt. Det är en intressant insikt eftersom att 
maskin B anses vara produktionslinans huvudmaskin då den har längst teoretisk cykeltid.  
 
Något som ytterligare går att utläsa ur figur 7: Mall för OEE-beräkning men även tabell 5: 
Sammanställning ”Best of the best-OEE” är att det är effektivitetsfaktorn som har störst 
förbättringspotential. Låg effektivitet innebär att maskinen lider av hastighetsförluster på 
grund av att den teoretiska cykeltiden inte utnyttjas med avseende på den möjliga driftstiden. 
Det produceras helt enkelt för få produkter i förhållande till hur länge maskinen är igång. 
Eftersom maskinerna är placerade enligt ett linjeproduktionsupplägg är de känsliga för 
störningar både framåt och bakåt i produktionslinan. Hastighetsförlusterna beror till stor del 
på tomgång då det är en eller flera av de övriga maskinerna på produktionslinan som stannat 
vilket gör att även övriga stannar så småning om.  
 
Det är enligt diagram 4: Fördelning av småstopp, huvudmaskinen, maskin B, som under 
mätperioden drabbats av flest antal stopp som varat tio minuter eller längre. Det ska dock 
jämföras med antalet kroniska småstopp i maskin A och D som leder till att produktionslinan 
drabbas av hastighetsförluster vilket således minskar potentialen till ett önskvärt OEE i den 
huvudsakliga maskinen. För att komma till rätta med dessa problem krävs noggrann 
dokumentation av samtliga fel. Därefter kan exempelvis ett paretodiagram framställas per 
maskin för att Gnutti ska veta vilket eller vilka problem som måste åtgärdas först.  
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När stopporsakerna som går att relatera till maskin A och D är under kontroll kan fokus återgå 
till att mäta in ett OEE-tal på produktionslinans viktigaste maskin. Detta OEE-tal bör fokusera 
på huvudmaskinen som vid ett stabilt processtillstånd är den maskin som har längst teoretisk 
cykeltid. På en produktionslina som ska vara helt automatiserad är det viktigt att den 
stödjande kringutrustningen fungerar på ett nästintill felfritt sätt.  
 
Enligt resultatet av de produktionstekniska frågorna är möjligheten att bedriva ett 
produktionstekniskt utvecklingsarbete god då området förbättringsarbete visade på mycket 
god kompetens, vilket kan tolkas som att det är prioriterat och att det finns en vilja att bli 
bättre på det man gör.  Den parameter som visade på allra störst förbättringspotential var 
underhåll. Författarna anser dock att det är positivt då det visar att viljan att förbättra finns 
samtidigt som ett ännu bättre förbättringsarbete kan genomföras om företaget på ett 
framgångsrikt sätt börjar dokumentera stopporsaker och mäta korrekta stopptider för att 
kunna följa upp och åtgärda orsakerna till stopp. Det kan göras med ett automatiskt 
stoppuppföljningssystem vilket kan installeras på en eller flera maskiner i produktionslinan. 
Förutsättningarna är med anledning av besöket på GKN Driveline enligt författarna mycket 
goda för att kunna installera ett sådant system. Problemen sammanfattas nedan.   
 

• Om alla fel som går att härleda till maskin D elimineras så har den totala 
mängden småstopp halverats vilket utgör en stor potential. 
 

• Det är enligt den insamlade datan maskin A och D som står för flest småstopp. 
 

• Vid cykeltidsmätningar genomförda av författarna visade det sig att maskin A 
körs på enbart 72 procent av den möjliga kapaciteten. Det stör 
linjebalanseringen som går ut på att huvudmaskinen är den maskin som de 
andra måste anpassas efter. 

 
• Enligt ”Best of the best-OEE” har huvudmaskinen möjlighet att öka sin totala 

effektivitet med mer än 50 procent och det skulle i teorin betyda att hela 
produktionslinan har möjlighet att öka utfallet avsevärt. 

 
• Effektivitetsfaktorn är den faktor med störst förbättringspotential enligt ”Best of 

the best-OEE”. 
 

• Enligt resultatet av de produktionstekniska frågorna är möjligheten att bedriva 
ett produktionstekniskt förbättringsarbete god.  
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6.3 	  Vilka	  åtgärder	  krävs	  för	  att	  höja	  OEE-‐talet	  i	  en	  specifik	  process?	  	  
Då en PPA-studie är tänkt att vara ett startskott i ett vidare förbättringsarbete ingår likt 
tidigare beskrivet inte nivå fyra – metodförbättringar i metoden. Däremot har författarna valt 
att ge förslag på metodförbättringar för att Gnutti ska kunna höja OEE-talet i en specifik 
process.  
 
Generellt sett är de åtgärder som krävs för att höja OEE-talet i en specifik process att ta reda 
på vad det är man mäter och varför. För att kunna höja OEE-talet måste man även veta vad 
det är som påverkar det i negativ riktning.  

6.3.1 Störningar	  och	  förluster	  
De störningar som uppmärksammats kan delas in i kroniska eller sporadiska, beskrivet i 
avsnitt 2.3 Störningar och förluster, men går även att koppla till de sex stora förlusterna som 
beskrivs i samma avsnitt. I nästkommande tabell, tabell 7: Maskiner och störningstyp, har 
författarna delat upp de noterade störningarna per maskin och störningstyp.  
 
Tabell 7: Maskiner och störningstyp 

Maskin/störningstyp	   Kroniska	  störningar	   Sporadiska	  
störningar	  

Maskin	  A	   Fixtur,	  skär	   	  
Maskin	  B	   Detalj	  felladdad,	  

systemfel,	  verktygsfel,	  
filter	  igensatt	  

	  

Maskin	  C	   	   El-‐inkoppling,	  
verktygshaveri	  

Maskin	  D	   Vattenbyte,	  detaljer	  
fastnar	  i	  tunneln	  

Dåligt	  tryck	  i	  pump,	  
pumpbyte	  

Maskin	  E	   Indexering	  ur	  funktion	   	  
 
Ovan nämnda stopporsaker går att härleda till de sex stora förlusterna vilka Nakajima (1988) 
och Ljungberg (2000) delat in i stilleståndsförluster, hastighetsförluster och kvalitetsförluster. 
OEE-talet beror enligt bland andra Almström och Kinnander (2006) på Tillgänglighet, 
Effektivitet och Kvalitetsutbyte. Det innebär att faktorer som påverkar Tillgänglighet kan 
klassas som stilleståndsförluster, faktorer som påverkar Effektivitet kan liknas med 
hastighetsförluster och slutligen kan faktorer som påverkar Kvalitetsutbytet ses som 
kvalitetsförluster. Här kan alltså Ljungbergs, Nakajimas men även Tangens (2004) definition 
av faktorer som påverkar produktiviteten knytas ihop med Almström och Kinnanders 
definition av hur maskinutrustnings potential kan uppdagas genom att mäta vad en maskin 
faktiskt producerar.  
 
Med andra ord kan ovanstående störningar som noterats vid stopptidsmätningen kategoriseras 
under stillestånds-, hastighets- och kvalitetsförluster vilka enligt resonemanget ovan kan 
kopplas samman med de faktorer som påverkar ett OEE-tal.  
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Precis som Ljungberg illustrerar är det främst eliminering av de kroniska felen som kommer 
att ge Gnutti störst produktivitetsförbättring.  
 

 Av alla stopp som varat tio minuter eller längre har 76 procent klassats som kroniska fel 
vilket beräknats baserat på hur många gånger de uppkommit vid stopptidsmätningarna. Dessa 
kroniska störningar har stor inverkan på effektivitetsfaktorn (alltså hastighetsförluster) vilket 
vid beräkning av OEE hos Gnutti visat sig vara den faktor som genomgående påverkat OEE-
talet mest negativt.  
 
Författarna väljer att definiera produktivitet på samma sätt som Olhager (2000) och Tangen 
(2004) beskriver, det vill säga output i relation till input - alltså hur väl resurser i form av 
arbetskraft och maskinutrustning använts jämfört med det producerade antalet. I Gnuttis (och 
andra företags) fall innebär det att det inte finns något värde med att enbart ha ett högt OEE – 
utan de måste veta vad det är som gör att man lyckas producera på ett effektivt sätt för att 
kunna bibehålla den goda utrustningseffektivteten. Först när förlusterna är kända kan ett 
fortsatt förbättringsarbete där OEE är ett av verktygen genomföras på ett framgångsrikt sätt. 
Problemen sammanfattas nedan. 
 

• Av alla stopp som varat tio minuter eller längre har 76 procent klassats som 
kroniska fel. 

 
• Det är främst eliminering av de kroniska felen som kommer att ge Gnutti störst 

produktivitetsförbättring. 

6.3.1.1 Åtgärder	  i	  maskin	  A	  
Maskin A står enligt stopptidsmätningsblanketterna för många småstopp som inte varar mer 
än fem minuter. I maskin A är det främst fixturen samt skären som bidragit till att maskinen 
stannat. Det kan åtgärdas genom att anpassa fixturen bättre till detaljerna alternativt köpa in 
detaljer med mindre variation i storlek. Genom att använda skär i verktygen som verkligen är 
anpassade till den typen av bearbetning kan maskin A köras med normal hastighet. Många av 
småstoppen bör enligt operatörerna gå att härleda till problem med robotarna som har 
problem med att mäta in exakt var detaljen ligger för att kunna lyfta upp den och sedan 
placera den i fixturen. Det bör kunna lösas med hjälp av bättre kalibrering av mätsystemet i 
robotens kamera.  

Figur 1: Kroniska och sporadiska förluster (Ljungberg, 2000) 
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6.3.1.2 Åtgärder	  i	  huvudmaskinen,	  maskin	  B	  
Huvudmaskinen drabbas av felladdade detaljer, system- och verktygsfel samt att filtret blir 
igensatt. Samtliga fel klassas som kroniska vilket påverkar möjligheten att nå optimalt 
tillstånd kraftigt. Denna maskin bör vara prioriterad vid förbättringsarbete på grund av att det 
är den maskin som har flest stopp som varar längre än tio minuter av alla på hela 
produktionslinan. Det har dock inte dokumenterats många småfel kortare än tio minuter i 
huvudmaskinen vilket kan bero på att stoppet skett i föregående maskin, maskin A – eller 
längre bort på linan. Det är därför inte helt säkert att inte även maskin B drabbas av många 
småstopp under tio minuter.  

6.3.1.3 Åtgärder	  i	  maskin	  C	  
Maskin C står för väldigt lite av de fel som dokumenterats, och de fel som noterats har räknats 
som sporadiska. Det har varit problem med el-inkoppling och verktygshaveri vilket inte 
ansetts påverka produktionslinans helhetsprestation. Maskin C är den maskin med lägst 
maskinutnyttjande och det förklaras av att effektivitetsfaktorn under de 12 skiften aldrig varit 
högre än 56 procent på grund av väldigt kort teoretisk cykeltid i kombination med mycket 
tomgång.  

6.3.1.4 Åtgärder	  i	  maskin	  D	  
Maskin D drabbas av både kroniska och sporadiska störningar. Framförallt står maskin D för 
hela 50 procent av alla småstopp som drabbar produktionslinan vilket går att se i diagram 3: 
Paretodiagram. Efter samtal med operatörer är det även här allra flest kassationer uppstår på 
grund av att produkterna ramlar av transportbandet då de under cirka 20 centimeter 
transporteras på en sluttande del av bandet. Det beror på att maskin D är monterad i en viss 
höjd medan nästkommande del av transportbandet är monterad lägre. Detta problem skulle 
kunna lösas med att justera höjden på transportbandet och på så sätt eliminera problemet. Det 
finns även problem med att produkterna fastar inuti maskin D. Detta skulle enligt 
operatörerna kunna lösas om det var möjligt att köra transportbandet i andra riktningen, alltså 
att det skulle vara möjligt att backa bandet.  

6.3.1.5 Åtgärder	  i	  maskin	  E	  
Maskin E drabbas liksom maskin C av att föregående process har många olika stopp. Den 
enda stopporsak som finns dokumenterad är att indexeringen är ur funktion. Med samtal med 
operatörerna samt vid observationer av tavlan som är placerad i anslutning till 
produktionslinan är det dock ofta fel i maskin E. Det har dock inte framgått av 
stopptidsblanketterna vilket medför att en analys av lämpliga åtgärder är svår att framställa. 
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7. Slutsats	  och	  diskussion	  
I kapitlet konkretiseras de slutsatser författarna dragit baserat på det genomförda 
examensarbetet. Avslutningsvis återknyter författarna examensarbetets resultat till 
produktivitetspotentialanalysmetoden, PPA-metoden.  

 
En förbättring av OEE-talet kan verka som ett verktyg för att öka produktiviteten. Men för att 
höja OEE krävs det att inblandade parter förstår varför mätningen genomförs, hur mätetalet 
fungerar och kännedom om vad framtaget mätetalet ska användas till. Det OEE-tal Gnutti 
mäter i dagsläget stämmer inte överens med teorin om hur ett OEE-tal ska beräknas. Väljer 
man att definiera produktivitet enligt OEE bör fokus ligga på att utföra det korrekt – det vill 
säga att man ser till olika faktorerna Tillgänglighet, Effektivitet och Kvalitetsutbyte. Vid 
genomförda mätningar inom ramen för examensarbetet har mätetal för de olika faktorerna 
uppmätts. De visar på att om en samverkan av de bäst uppmätta nivåerna sker samtidigt, så 
kan ett önskvärt OEE nås. För att nå det optimala tillståndet krävs det dock att processen är i 
ett stabilt tillstånd med minimal mängd oplanerade stopp. Uppmätt ”Best of the best-OEE” 
visar på att det finns potential höja produktiviteten vilket sedermera kommer att visa sig i ett 
höjt OEE.  
 
Viktigt att notera vid mätning av OEE-talet är att dess riktighet står i direkt relation till 
kvaliteten på den insamlade datan. För att klargöra innebär det att det inte finns något direkt 
värde i att enbart ha ett högt OEE - man måste veta vad det är som gör att man lyckas 
producera på ett effektivt sätt för att kunna bibehålla den goda utrustningseffektivteten. Först 
när förlusterna är kända kan ett fortsatt förbättringsarbete där OEE är ett av verktygen 
genomföras på ett framgångsrikt sätt.  
 
Om man som företag ska lyckas nå en ökad produktivitet är det främst de kroniska felen som 
måste elimineras. De kroniska felen står i direkt relation till det optimala tillståndet som man 
önskar nå och en förändring här är vad som kommer att ge Gnutti störst 
produktivitetsförbättring. Svårigheterna är dock att föra fram dessa i ljuset då många kroniska 
fel inte noteras utan istället fortsätter att vara en del av det ”normala tillståndet”. Processen 
kan därför inte nå optimalt tillstånd innan orsakerna till de kroniska felen är kända, därav 
vikten av korrekt och tillförlitlig dokumentation.  
 
De mätningar som genomförts för OEE på Gnutti har visat på att det är hastighetsfaktorn 
”Effektivitet” som är den kritiska faktorn för att nå ett högt OEE-tal. I denna faktor innefattas 
kroniska störningar där stopp som kan härledas till hastighetsförluster är direkt 
sammankopplade.  
 
 

Inledning	   Teoretisk	  
referensram	   Metodik	   Företags-‐

presentation	  
Nuläges-‐

beskrivning	   Analys	   Slutsats	  och	  
diskussion	  
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Att öka produktiviteten handlar inte nödvändigtvis om att jobba hårdare och svettas mer, utan 
om att förbättra metoden, höja effektiviteten och (eller) kvaliteten. Citatet av Ljungberg i 
rapportens inledning om att ”det du inte mäter kan du inte styra, och det du inte kan styra kan 
du inte heller förbättra” sätter fingret på problemet med att inte ha full kontroll över 
effektivitetsförlusterna – mäter man dem inte korrekt kommer det inte att gå att förbättra dem 
på ett framgångsrikt sätt.  
 
Avslutningsvis vill författarna återknyta till PPA-studien vars syfte är att mäta den verkliga 
produktivitetspotentialen i ett specifikt verkstadsavsnitt. Produktivitetspotentialen i 
produktionslinan anses vara mycket stor och genom enkla medel kan OEE-talet höjas vilket i 
sin tur kommer att påverka dess utfall i samma riktning.  

7.1 Framtida	  forskning	  
Inom tidsramen för examensarbetet hann författarna genomföra de moment som planerats 
vilket presenterats i denna rapport. För att ytterligare öka förståelsen för ämnet produktivitet 
föreslås tre olika infallsvinklar. 

• Analys och slutsatser tyder på att det finns viss generaliserbarhet. Det är troligt att det 
finns fler företag med samma typ av problematik och som vid samma typ av 
undersökning skulle kunna komma fram till att det är de kroniska störningarna som 
påverkar möjligheten att producera optimalt. Den kan dock stärkas om fler liknande 
projekt genomförs på andra företag med produktionsupplägg i linjeformat.  
 

• En mer djuplodande undersökning av de olika växelverkande faktorerna som finns i en 
komplex verkstadsmiljö bör genomföras för att ytterligare få en förståelse för vad som 
påverkar ett företags produktivitet på maskinnivå. Inom ramen för detta 
examensarbete hade exempelvis en mer detaljerad undersökning av huvudmaskinens 
problem med felladdade detaljer och verktygsfel kunnat ge svar på exakt varför de 
problemen uppstår. Författarna har bara konstaterat att de uppstår.  
 

• En tredje och sista infallsvinkel är att genomföra en kartläggning av hur produktivitet 
definieras hos olika typer av företag. Definieras det olika om företaget är stort eller 
litet? Eller beror det på vilken bransch företaget är verksamt i? En sådan kartläggning 
kan hjälpa till att belysa kopplingen mellan hur ett företag definierar produktivitet och 
hur dess faktiska förmåga att producera effektivt är.  

7.2 Samhälleliga	  och	  etiska	  aspekter	  
Produktivitetsmätning bör vara prioriterat hos de flesta företag. Företag har som mål att 
överleva på (och förhoppningsvis lite därtill) den marknad de konkurrerar på, vilket leder det 
till bortrationaliseringar av de kostnadsposter som anses kräva allt för mycket resurser i 
förhållande till det utbyte de ger. Många gånger innebär företags ökade konkurrenskraft att 
antalet arbetstillfällen minskar.  Effekten av minskat antal arbetstillfällen är många gånger 
som ringar på vattnet och det påverkar många aspekter hos enskilda individer, men även hela 
samhället i stort.  
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Det finns givetvis många positiva effekter av att företag ökar sin konkurrenskraft - det kan 
leda till arbetstillfällen på andra orter eller kanske ökad utdelning till aktieägarna. Samtidigt 
kan rationaliseringar och specialiseringar vara ett led i att företags ägarstruktur förändras till 
att ingå i större internationella bolagskoncerner. Internationalisering kan medföra att 
företagets ekonomiska tillgångar lokaliseras i andra länder, men även att rummen där besluten 
fattas flyttas långt bort.  
 
Författarna nämnde tidigt i rapporten att ett sätt att öka produktiviteten sett ur de ekonomiska 
mätetalens perspektiv är att outsourca produktionen till låglöneländer. Ur ett kortsiktigt 
perspektiv ökar företagets lönsamhet genom att personalkostnaderna minskar samtidigt som 
antalet produkter som tillverkas bibehålls på samma nivå eller ökar. Att förlägga 
produktionen långt från företaget geografiskt sett innebär också långa avstånd med avseende 
på möjlighet att kontrollera vad som faktiskt sker i den avlägsna fabriken. Det kan leda till 
försämrad produktkvalitet men även att företaget tappar viktig intern kompetens som bara kan 
komma till stånd med en bättre geografiskt integrerad produktion. Outsourcing har fungerat 
som ett verktyg att nå ökad produktivitet för många företag, men för andra har det lett till raka 
motsatsen. Om företag lyckas med att höja produktiviteten i verksamheten, och allt annat är 
lika, innebär de likt tidigare beskrivet att de ökat företagets lönsamhet. 
 
En fråga författarna ställer sig är – hur ska vi tackla utmaningen etiska och samhälleliga 
aspekter inom området produktivitet i framtiden?  

7.3 Personliga	  reflektioner	  
Vi som författare anser att detta arbete har varit mycket givande då våra kunskaper inom 
logistik har kunnat appliceras i praktiken. Vi vill poängtera att vår kunskapsnivå inom just 
ämnesområdet produktivitet utvecklats under examensarbetets gång och att de slutsatser som 
dragits står i direkt relation till våra akademiska kunskaper samt förmåga att tänka analytiskt. 
Därför ska resultatet inte på något sätt ses som ”det enda rätta” utan som vår egen tolkning av 
den teoretiska referensramen i kombination med våra upplevelser och intryck.
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Bilaga	  1:	  Mall	  för	  stopptidsmätning	  
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Bilaga	  2:	  Intervjufrågor	  140506	  
Hur ser din karriär ut på Gnutti, hur länge har du jobbat här och med vad?  

Kan du berätta om Gnutti som företag?  

Kan du berätta om produkterna, och då speciellt den produkt som ska studeras?  

Hur definierar du eller ni produktivitet?  

Mäter ni idag några nyckeltal?  

När ni ska mäta en produktivitetsförändring, är det då genom era nyckeltal kopplat till 
produktivitet?  

Mäter ni några icke finansiella nyckeltal?  

Hur används de nyckeltal ni mäter?  

Har ni några nyckelprocesser inom företaget som hjälper er att vara framgångsrika? 

Har ni infört någon produktionsstrategi?  

Går produktionslinan på takt? 

Hur tror ni att ett produktivitetsmätningssystem skulle hjälpa er på Gnutti?  

Vad har ni för planeringssystem för hur mycket som ska produceras?  

Tar ni in förbättringsförslag från personalen? Om ja, hur hanteras dessa? 

Hur arbetar ni med personalrelaterade frågor, kompetensutveckling och motivation?  

Hur förmedlas företagets mål och visioner till de anställda?  

Har ni någon flaskhals i produktionslinan?  

Mäter ni maskinutnyttjande? Hur används den datan vidare? 
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Bilaga	  3:	  Produktionsteknisk	  nivå	  
Strategi och mål 

1. Kan ledningen presentera en tydlig produktionsstrategi, baserad på̊ kvalificerade och 
ordervinnande kriterier? 

2. Har strategin omsatts i mätbara mål för produktionen? 
3. Följs dessa mål upp regelbundet och finns uppföljningen tillgänglig för 

produktionspersonalen? 
4. Är utfallet på måluppfyllandet kopplat till någon form av belöning? 

 
Arbetssätt 

5. Används ett standardiserat arbetssätt och finns det dokumenterat? 
6. Förändras det standardiserade arbetssättet om operatören finner ett bättre arbetssätt? 
7. Förekommer flermaskinskörning? 

 
Underhåll 

8. Mäts stopptider och dokumenteras stopporsaker?  
9. Mäts stopptider med ett automatiskt system? 
10. Följer man upp och åtgärdar orsaker till småstopp?  
11. Bedrivs förebyggande underhåll? 
12. Används tillståndsbaserat underhåll? 

 
Kompetens 

13. Finns det någon med ansvar och kompetens att mäta manuellt arbete? 
14. Kan arbetsledaren alla arbetsuppgifter? 
15. Finns det någon kompetensutvecklingsplan? 

 
Ordning och reda 

16. Har allt material, alla verktyg osv. sina bestämda platser och finns de där? 
17. Finns det tillräckligt med utrymme runt arbetsplatsen för att material ska kunna flyttas 

så som planerats? 
18. Är golv och andra ytor fria från materialspill, kasserade produkter, skärvätska m.m.? 

 
Materialhantering 

19. Är lastbärare anpassade till komponenterna? 
20. Används lämplig satsstorlek i förhållande till hur komponenter förbrukas? 
21. Används samma lastbärare för en produkt i så stor ut- ring sträckning som möjligt? 
22. Lagras material nära förbrukningsstället? 
23. Är man beroende av traverser, truckar eller pallyftare för att förflytta materialet? 

 
Omställning 

24. Mäts omställningstider? 
25. Pågår ett aktivt arbete med att minska omställningstiden i flaskhalsen? 
26. Finns verktyg, fixturer osv. placerade nära platsen där de används? 
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Förbättringsarbete 
27. Bedrivs förbättringsarbete regelbundet och på ett systematiskt sätt, och är arbetet 

visualiserat? 
28. Är operatörerna involverade i förbättringsarbetet? 
29. Har ledningen en uppfattning om produktivitetspotenialen? 
30. Används erfarenheter från tidigare förbättrings- och utvecklingsarbete på ett 

systematiskt sätt? 
 
Kalkyler  

31. Följer företaget upp investeringskalkyler?  
32. Följer företaget upp produktkalkyler? 

 
Planering 

33. Är ideal cykeltid känd och baserad på fakta? 
34. Rapporteras verkliga operationstider in i systemet? 
35. Uppdateras operationstiderna kontinuerligt i planeringssystemet utifrån verkligt utfall i 

produktionen? 
36. Planeras produktionen enligt dragande princip om det är praktiskt möjligt? 
37. Mäts ledtider eller genomloppstider i syfte att minska dem? 

 
Kvalitet 

38. Används ett vedertaget kvalitetssystem (till exempel ISO 9000) 
39. Är den enskilda operatören ansvarig för att mäta kvaliteten på utfört arbete? 
40. Används systematiska metoder för att eliminera uppkomsten av fel? 

 

	  
 


