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Abstract 
High quality within a Lean production system begins with standardised work, which creates 
stable processes able to generate predictable output. If nonconformity from the standard 
procedures occurs, routines are needed to analyse, correct and prevent the nonconformity 
from occurring again. In that way, the nonconformity can be a trigger for continuous 
improvements toward more stable processes. In takted production lines, where the operator 
follows a standard sequence with tasks set to be completed within the takt time, a 
nonconformity leads to downtime in the operator’s sequence, and no value is added. With 
short takt time, the nonconformity leads immediately to line stop and the nonconformity will 
be detected. With long takt time it is often possible to catch up in the sequence before the 
nonconformity stops the whole line. Thus, as a consequence the problem will be hidden. 
The aim of this study is to investigate how downtime and nonconformities can be tracked and 
measured in a Lean production system with long takt time, as well as investigate how this 
data can contribute to improvements. The study has been carried out as a case study of an 
assembly line at Atlas Copco Rock Drills division of Underground Rock Excavation in 
Örebro. Within this case study semi-structured interviews were performed to investigate 
needs from data collection and improvement processes. Beside the case study at Atlas Copco, 
external case studies have been performed to gather information about other companies’ 
processes. Participating companies for external case studies has been RUAG Space, 
AstraZeneca, Väderstad-Verken and Saab Aerostructures. 

The result of the study generated three different processes, one for collecting data about 
nonconformities and related downtime and two parallel processes to use the data for 
improvements. The data collection process shows how the downtime can be tracked to 
support investigated needs. The downtime data is also complemented with information about 
key factors that affect the accuracy of the downtime measurements. The different type of 
downtimes that are gathered from the process is the deviations total recovery time, recovery 
time affecting production and downtime for the entire production line. Together with the time 
measurement the nonconformities is categorised and described with attributes and text to 
make a thoroughly analysis possible. Analysis tools proposed for the gathered data is pareto 
analysis, trends, calculation of cost of poor quality and identification of areas with 
overcapacity. Also, the result shows how some classic TPM-indicators can be used in the 
analysis. 

The gathered data can then be used in two developed improvement processes, one for reactive 
improvements and one for proactive improvements. The reactive process aims to in a 
systematic manner find corrective and preventive actions for detected nonconformities with 
high impact on the production. The nonconformities are handled one by one like the 
procedure for many deviation systems for product quality assurance. The proactive 
improvement process focuses on patterns in historical data about major nonconformity areas. 
Together with high level KPI:s and SMART goals to support high level goals, the 
nonconformity areas helps to identify which activities to carry out in order to fulfil the goals. 

 
 

Keywords: Lean, Downtime, Nonconformity, Improvements, Takt time, Key Performance 
Indicators 
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Sammanfattning 
Inom Lean utgår stor del av kvalitetsarbetet från att standardisera arbetssätt för att sträva mot 
stabila processer som genererar förutsägbara resultat. Om en avvikelse från den fördefinierade 
standarden upptäcks måste det finnas metoder för att analysera och åtgärda avvikelsen för att 
förhindra att den sker igen. På så vis kan avvikelser bidra till att verksamheten kontinuerligt 
förbättras. I taktade produktionssystem, där operatörer utgår från en standardsekvens som ska 
utföras inom takttiden, leder avvikelser till stopptid i det värdeskapande arbetet. Är takttiden 
kort ger stopptiden snabbt konsekvensen att takten inte kan hållas vilket ger stopp för hela 
produktionslinan. Således visar takten direkt om avvikelse förekommit. För långa takttider 
finns dock ofta möjlighet att arbeta ikapp stopptid inom takten. Därmed döljs avvikelser och 
den kontinuerliga förbättringen uteblir. 

Denna studie syftar därför till att undersöka hur stopptid och avvikelser kan följas upp vid 
produktion med långa takttider inklusive hur insamlad data kan användas vid 
förbättringsarbete. Studien har bedrivits som fallstudie vid Atlas Copco Rock Drills ABs 
division Underground Rock Excavation i Örebro där även interna semi-strukturerade 
intervjuer genomförts för att samla in data om behov kring stopptidsuppföljning och 
förbättringsarbete. Detta har kompletterats med externa fallstudier där processjämförelser 
genomförts vid RUAG Space, AstraZeneca, Väderstad-Verken samt Saab Aerostructures. 
Resultatet från studien ledde till tre framtagna processer, en för insamling av avvikelsedata 
samt två parallella förbättringsprocesser. Datainsamlingsprocessen visar hur stopptid och 
avvikelseinformation kan samlas in för att erhålla efterfrågad data och vad som påverkar 
mätningens noggrannhet. Stopptid som mäts i processen är total åtgärdstid, åtgärdstid som 
påverkat produktion samt stopptid för linan. Genom att mäta dessa tider tillsammans med att 
kategorisera data och sammanlänka med attribut möjliggörs exempelvis paretoanalyser av 
avvikelseområden, analys av trender, beräkning av kvalitetsbristkostnad samt lokalisering av 
överkapacitet. Dessutom redovisas hur klassiska TPM-nyckeltal kan integreras i analysen. 
Insamlad avvikelsedata kan sedermera användas i två förbättringsprocesser, en reaktiv 
förbättringsprocess och en proaktiv förbättringsprocess. Den reaktiva förbättringsprocessen 
syftar till att genom ett systematiskt arbetssätt skapa förebyggande åtgärder åt enskilt 
allvarliga stopp. Den proaktiva förbättringsprocessen visar hur data för övergripande 
avvikelseområden kan bidra till det långsiktiga strategiarbetet genom integrering av företagets 
övergripande KPI:er och SMART målsättning. 
De framtagna modellerna är generella nog att användas i de flesta verksamheter med taktade 
flöden men speciellt framtagen från behov för produktion med långa takttider. 
 

Nyckelord: Lean, Stopptid, Avvikelse, Förbättringsarbete, Takttid, Key Performance 
Indicators 
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7 QC-
verktygen 

Står för de japanska sju förbättringsverktygen, QC står för Quality Control, d.v.s. 
kvalitetsstyrning 

CAPA Corrective And Preventive Action, begrepp använt för avvikelseärenden 

CIT Critical Incident Technique, Analysmetod för framställning av kundbehov 

COR Corrective action Report. Rapport för långsiktig åtgärd av kvalitetsavvikelse hos 
RUAG Space 

JIT Just-In-Time, princip för produktionsflöden inom Lean 

KPI Key Performance Indicator, nyckeltal för att mäta verksamheters resultat 

MTBF Mean Time Between Failure, nyckeltal inom Total Preventive Maintenance 

MTTR Mean Time To Repair, nyckeltal inom Total Preventive Maintenance 

MTW Mean Time Waiting, nyckeltal inom Total Preventive Maintenance 

NCR Non-Conformance Report, Rapport som skrivs vid upptäck kvalitetsavvikelse hos 
RUAG Space 

OEE Overall Equipment Efficiency, övergripande mätetal för produktionseffektivitet 

PDCA Plan Do Study Act, cyklisk modell för förbättringsåtgärd 

PQA Production Quality Assurance, befattning inom produktionsorganisation hos RUAG 
Space 

PQS Production Quality Support, befattning inom produktionsorganisation hos Atlas 
Copco Surface Excavation Drilling 

PSM Konstruktionsändringsförslag 

ROI Return Of Investment 

SED Surface and Exploration Drilling, division inom Atlas Copco Rock Drills AB 

SMART Metodik för målnedbrytning. SMART står för Specific, Measurable, Attainable, 
Realistic, Time Sensivite 

TPM Total Preventive Maintenance 

TQM Total Quality Management, sv. Offensiv kvalitetsutveckling alt. Totalkvalitet 

TWWP The Way We Produce, Atlas Copcos arbete med Lean 

URE Underground Rock Excavation, division inom Atlas Copco Rock Drills AB 
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1 Inledning 
”Framgång skapas ur avvikelser” skriver Pettersson et al. (2009, s. 165). Bakom dessa ord 
finns resonemang ur förbättringsarbete inom produktionsfilosofin Lean. För att motivera 
uttrycket, som kommer visa sig centralt för motivet av denna studie backar vi först några steg. 

I en tid av ständigt ökande konkurrens är det av stor vikt för alla organisationer att ständigt 
genomföra förbättringar av interna processer för att kunna erbjuda högre kvalitet, ökat värde 
för kunden och mindre slöseri. I denna anda har tankar och filosofin om Lean spridit sig från 
den japanska bilindustrin genom Toyota, till att idag förekomma i allt fler sammanhang 
världen över. Det är en filosofi som rönt stor framgång genom att skapa stabila processer som 
fokuserar på aktiviteter som ökar värdet för kunden, samt genom att utveckla metoder för att 
ständigt förbättra dessa processer (Liker & Meier, 2006). 
En central framgångsfaktor inom Lean är att skapa en ständigt lärande organisation som hela 
tiden reflekterar kring, och åtgärdar problem som uppstår (Liker & Meier, 2006). Allt arbete 
med ständiga förbättringar börjar med standardisering. Utan ett standardiserat arbetssätt är det 
omöjligt att skapa en repeterbar process som klarar av att generera förutsägbara resultat (ibid). 
När en process däremot är förutsägbar ges förutsättning för att upptäcka sådant som avviker 
från standarden, och således vart det finns förbättringspotential (Petersson et al., 2009). Det är 
därför inte lämpligt att försöka genomföra förbättringar utan att ha en standardiserad process 
eftersom det är omöjligt att upptäcka vad som är en avvikelse (Williams, 2001). Processen för 
det inkrementella förbättringsarbetet i Lean kan följaktligen illustreras enligt Figur 1. 

 
Figur 1. Inkrementella förbättringar genom standardiserat arbete. Inspirerat av Petersson et al. (2009, s. 83). 

Framgångsfaktorn som refererades till i början av kapitlet ligger således i arbetet med att 
identifiera och analysera avvikelser för att sedan kunna sätta in åtgärder som förhindrar att 
avvikelsen uppstår igen. 

Förutsättningarna för att finna och åtgärda avvikelser skiljer sig dock mellan olika typer av 
industrier. Ju mer detaljerad standardiseringssekvensen är, desto lättare är det att upptäcka 
små avvikelser (Pettersson et al., 2009). För en produktionsprocess med kort takttid1, och 
således där endast ett fåtal moment per station, ges goda förutsättningar för hög detaljrikedom 
i standardsekvenseringen, vilket leder till ökade möjligheter att upptäcka mindre avvikelser. 
För produktionslinor med låga produktionsvolymer, och därmed långa takttider, förändras 
förutsättningarna. Fler moment per station ger att standardisering av operatörens arbete blir 
mindre detaljerad och det blir svårare att avgöra vad som är en avvikelse och inte. Dessutom 
innebär långa takttider att det blir svårare för operatören att memorera alla steg i sekvensen 

                                                
1 Takt definieras som tillgänglig produktionstid dividerat med efterfrågan för samma tidsperiod (Linck & 
Cochran, 1999). Utförligare beskrivning om produktionstakt återges i 2.4.3 Taktad produktion. 

Standard
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och därmed riskerar att missa vissa steg (Baudin, 2002). Löper takttiden därtill över skiftbyte 
kan misstag även ske vid överlämning (ibid). 
Varje gång en avvikelse sker uppstår tid som inte adderar värde till produkten. Den tid som 
läggs på avvikelsen till dess att processen är igång enligt standardutförande definieras 
fortsättningsvis i denna studie som stopptid. Det vill säga, stopptid är tid orsakad av en 
avvikelse då inget värde adderas till produkten. För att säkerställa stabila processer med god 
kvalitet och skapa förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete behöver 
produktionsflöden utrustas med en process för att hantera såväl stopptid som orsakande 
avvikelse så att det kan leda till framgångsrikt förbättringsarbete. 

För industrier med stora produktionsvolymer och därmed kort takttid syns avvikelser och 
stopptid snabbt på grund av att takttiden inte hinns med. Idag går dock allt fler industrier mot 
tillverkning med låga volymer och stor variation, vilket i regel leder till långa takttider. För 
sådana industrier leder nödvändigtvis inte alla avvikelser till att takttid inte följs eftersom de 
kan arbetas runt eller hinner lösas inom takttiden. För dessa industrier är metoder för hur 
information om stopptid och avvikelser ska samlas in och följas upp idag relativt outforskad 
och det är här denna studie tar vid. 
Denna studie behandlar hur en tillverkande industri med långa takttider kan arbeta med att 
följa upp avvikelser och stopptid i produktionsflödet så att det kan gå vidare till att bidra i 
förbättringsåtgärder. Undersökningen bedrivs i samarbete med Atlas Copco Rock Drills AB i 
Örebro inom divisionen Underground Rock Excavation (hädanefter förkortat URE) med 
fokus på produktionslinor för slutmontering. Studien tar vid som en del av Atlas Copco UREs 
omställningsarbete mot taktade flöden i en produktionsmiljö med låga volymer och hög 
variantflora. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta fram ett metodunderlag för stopptids- och 
avvikelseuppföljning, från datainsamling till förbättringsarbete. 

1.2 Frågeställningar 
För att uppfylla ovan nämnda syfte avser studien besvara följande frågor: 

• Hur kan insamling av stopptids- och avvikelsedata genomföras vid långa takttider? 
• Hur kan stopptid och avvikelser analyseras och visualiseras? 
• På vilket sätt kan stopptid- och avvikelseuppföljning användas vid förbättringsarbete? 

1.3 Avgränsningar 
Denna undersökning kommer inte fokusera på att designa ett system för att hantera stopptid 
och avvikelser. Undersökningen fokuserar snarare på att utvärdera vad som krävs av ett 
sådant system och generera rekommendationer för industrialisering. 

1.4 Disposition 
Hädanefter följer rapporten följande upplägg. Först redogörs för den teoretiska referensram 
som ligger till grund för det kommande arbetet. Den teoretiska referensramen syftar till att 
beskriva såväl bakgrundsinformation om ämnesområdet samt bidra med teoretiskt underlag 
inför senare analyser och diskussion. 
Efter den teoretiska referensramen beskrivs studiens tillvägagångssätt. Det innefattar såväl 
beskrivning som diskussion kring genomförda metodval och resonemang kring studiens 
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trovärdighet och tillförlitlighet. Således integreras metodbeskrivning och metodunderlag i 
samma avsnitt. 
Därefter följer ett kapitel om nulägesanalys som ger bakgrundsinformation om Atlas Copco 
och det interna arbetet med Lean, samt ger inblick i utgångsläge för när denna studie 
påbörjades. I kapitlet beskrivs den observerade monteringslinan som rådande stopptids- och 
avvikelseuppföljning samt även metoder för förbättringsarbete. 
Efter nulägesanalysen följer redogörelse av resultat från datainsamling, som tillsammans med 
den teoretiska referensramen kommer ligga till grund för resterande arbete. 
Det resterande arbetet utgörs först av utformning av metodunderlag för såväl datainsamling, 
analys och förbättringsarbete relaterat till stopptid- och avvikelser. Därefter följer ett kapitel 
om test av stopptidsuppföljningsprocessen där användandet konkretiseras ytterligare och 
reflektioner och rekommendationer för fortsatt industrialisering presenteras. 
Rapporten avslutas med ett kapitel som behandlar diskussion och slutsatser kring det 
framtagna metodunderlaget samt konkretisering av studiens forskningsmässiga implikationer 
och tankar kring framtida studier. 

En läsanvisning att bära med sig är att produkterna som monteras vid Atlas Copcos studerade 
monteringslina är maskiner för borrning och bultning som används vid arbete i gruvor och 
tunnlar. Produkterna benämns i regel som maskiner och/eller riggar. Hädanefter när 
information refererar till maskin eller rigg i Atlas Copcos flöden är det således detsamma som 
produkten som monteras, och ska inte förväxlas med maskiner för produktionsrelaterad 
maskinbearbetning.  
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2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som kommer ligga till grund för 
kommande avsnitt. Kunskap som tas upp i kapitlet presenteras för att ge kontextuell 
bakgrundsinformation om ämnesområdet, för att påvisa vart forskningsfronten befinner sig 
idag, samt för att i kommande analys kunna styrka och motivera genomförda val. 
Avsnittet inleds med teori om avvikelser som del av förbättringsarbete och övergår sedan till 
användningsområden för stopptid och forskning om stopptidens inverkan för tillverkande 
industrier. Därefter presenteras bakgrund kring kvalitets- och verksamhetsutveckling samt 
kvalitetsbristkostnaders roll i förbättringsarbete. Avslutningsvis redogörs för bakgrund om 
Lean i allmänhet för att övergå till taktad produktion och Lean vid lågvolymstillverkning. 

2.1 Avvikelser som del av förbättringsarbete 
För att kunna utnyttja avvikelser i förbättringsarbete finns några grundläggande krav som 
behöver uppfyllas. För det första behöver det vara tydligt vad som definieras som en 
avvikelse. Sedermera behöver det finnas tydliga rutiner för hur avvikelser ska rapporteras och 
mätas för att sedan kunna analyseras historiskt. Enkel och konsekvent inrapportering 
tillsammans med tidig bedömning av allvarlighetsgrad ger ofta en god grund för relevant 
prioritering mellan åtgärder. Vidare är det av största vikt att uppföljningstakten för 
avvikelseärenden övervakas för att få fungerande uppföljning och förhindra att ärenden blir 
liggande för länge. En metod för att hantera detta kan vara att standardisera deadlines för hur 
långa avvikelseärenden som tillåts. (Levitt, 2013) 

Boltic et al. (2010) genomförde en fallstudie inom läkemedelsindustrin för att ta fram och 
implementera ett resultatmätningssystem för avvikelser. De menar att för att erhålla 
förbättrade resultat, det vill säga färre avvikelser, behöver konsekvensen av avvikelsen 
relateras till övergripande resultatparametrar, så kallade Key Performance Indicators (KPI:er). 
KPI:er är specifika indikatorer som används för att på en övergripande nivå i en organisation 
kunna mäta verksamhetens resultat. När avvikelser är identifierade och dess inverkan på 
KPI:er analyserats kan relevanta prioriteringar införas. Boltic et al. (2010) illustrerar detta 
enligt Figur 2. 

 
Figur 2. Länk mellan KPI och resultatmätningsvariabler (PM: performance measurement). (Boltic et al. , 2010, s. 
630) 



6 

Boltic et al. (2010) menar vidare att avvikelsehanteringssystem bör säkerställa att avvikelser 
kan rapporteras in direkt med en bedömning av allvarlighetsgrad samt snabba beslut om 
korrigerande och förebyggande åtgärd (eng. Corrective And Preventive Action, vanligtvis 
förkortat CAPA). De visar i sin studie på en förbättringsprocess där avvikelser först loggas för 
att sedan delas in i kategorier. För kategorierna genomförs en Pareto-analys för att avgöra 
vilken kategori som ger flest avvikelser samt hur avvikelserna länkas till 
produktionskostnader. Nästa steg är att identifiera grundorsaken till varför kategorin har 
många avvikelser genom att använda Ishikawa-diagram2. Därefter vidtas korrigerande och 
förebyggande åtgärder.  

Att relatera avvikelser till KPI:er ger dock sällan automatiskt driv för förbättringar. Shahin 
och Mahbod (2007) belyser att KPI:er endast är indikatorer på hur företag kan mäta 
prestationer men för att nå utveckling och förbättring krävs dessutom målsättning för dessa 
mätetal. Shahin och Mahbod (2007) visar att KPI:er därför kan relateras till målstyrning enligt 
den så kallade SMART-modellen som illustreras i Figur 3. 

 
Figur 3. SMART målsättning. (Shahin & Mahbod, 2007, s. 228) 

Det första kriteriet för ett SMART mål är att det är tydligt Specificerat. Mål som är specifika 
är lättare att definiera ansvarsområde och problemägare för. Nästa kriterium är att målet ska 
vara Mätbart, vilket är en förutsättning för att resultat ska gå att utvärdera mot målvärde. För 
att behålla motivationen i utvecklingsarbetet behöver målet även vara Accepterat som något 
som faktiskt förbättrar verksamheten. Dessutom behöver målen även vara Realistiska. 
Förbättringar mot mål som sätts för ambitiöst tenderar att tappa drivkraft eftersom det kräver 
för stor insats. Det sista kriteriet för SMART målsättning är att målet ska var Tidsbundet med 
en tydlig deadline för att hålla igång arbetet tills målet har uppfyllts. (Shahin & Mahbod, 
2007) 

2.2 Analys av stopptid i tillverkande industrier 
Stopptid i produktion innebär tid och resurser ägnade åt icke värdeskapande aktiviteter. 
Således har det länge funnits incitament att mäta och analysera stopptid i syfte att få en mer 
effektiv och lönsam tillverkningsprocess. Christer och Waller (1984) analyserade hur stopptid 
i produktion påverkas av frekvensen av förebyggande underhåll genom en fallstudie för 
automatiserad och kontinuerlig tillverkning av djurmat hos Pedigree Petfood Limited. För att 

                                                
2 Ishikawadiagram beskrivs mer utförligt i 2.3.1 De sju förbättringsverktygen. 
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erhålla statistiskt underlag till sina analyser konstruerar de frågeformulär som operatörerna får 
fylla i när stopp sker. Formulären innefattar frågor kring hur lång tid det tog att finna felet, 
hur lång tid det tog att åtgärda felet, om reservdelar använts och i så fall till hur stor kostnad, 
vart felet uppstod, om det borde gått att förebygga och i så fall vart etc. Första steget som 
Christer och Waller (1984) genomförde vid analys av insamlad data var att finna de största 
problemområdena genom att analysera stoppfrekvensen och den ackumulerade stopptiden per 
jämförd kategori med grundorsak och visualisera det i ett stapeldiagram. Detta skulle hjälpa 
till att allokera resurser till vidtagande av åtgärder. 
Christer och Waller (1984) visar att med enkla medel som frågeformulär kan information om 
stopptid erhållas som kan ligga till grund för såväl statistiska modeller som enkla jämförelse 
av problemområden. Det bör dock tilläggas att hantering av sådana enkäter rimligen kan anses 
vara besvärande för användare i det dagliga arbetet om frekvensen av ifyllnad blir hög. 
Emellertid fungerar det bevisligen under kortare projekt som exempelvis 
forskningsundersökningar. 

2.2.1 TPM – Total Preventive Maintenance 
Efter andra världskriget hårdnade klimatet för många tillverkande industrier världen över och 
det blev allt mer centralt att utnyttja tillgängliga resurser mer effektivt. I och med att detta 
behov växte sig allt starkare ökade även fokus på förebyggande underhåll, för att förebygga 
oplanerade produktionsstopp och erhålla hög utnyttjandegrad. I mitten på 1950-talet började 
japanska bilindustrier optimera metoder kring förebyggande underhåll till att innefatta 
ledningssystem som övergriper hela företaget. I och med detta föddes konceptet Total 
Preventive Maintenance, eller TPM som det ofta kallas (Aziz et al., 2012). TPM har 
integrerats i många typer av kvalitetsarbete och har kommit att ses som såväl en del av Total 
Quality Management3 (ibid) som ett Lean-verktyg (Liker & Meier, 2006). 
Stopptid används till de flesta centrala mätetal som TPM-arbete utgår från. De stora mätetalen 
är stopptid för maskin, medeltid mellan fel (eng. Mean Time Between Failure, ofta förkortat 
MTBF), medeltid för åtgärd (eng. Mean Time To Repair, ofta förkortat MTTR), ställtid samt 
analys av produktionseffektivitet genom beräkning av Overall Equipment Effectivness (OEE). 
Utifrån dessa nyckeltal kan bland annat analys genomföras för tillverkningsprocessens 
stabilitet, om åtgärder utförts snabbt nog samt hur effektiv produktionen är överlag. (Aziz et 
al., 2012)  

OEE översätts ibland på svenska till TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och 
Kvalitetsutbyte). Syftet med att beräkna OEE-tal är främst för att utvärdera vilken potential 
produktionen har samt identifiera områden med mycket slöseri och därmed kunna minska 
onödiga kostnader (Stamatis, 2010). Att lära sig utnyttja dold kapacitet är ofta i 
storleksordningen tio gånger mer kostnadseffektivt än att investera i utökad kapacitet (Parihar 
et al., 2012). Vid framtagning av OEE-värde beräknas faktorerna tillgänglighet, 
anläggningsutbyte och kvalitetsutbyte var för sig för att sedan multipliceras samman. 
Resultatet blir ett procentuellt riktvärde för hur effektiv produktionen är i förhållande till sin 
fulla potential (Stamatis, 2010). 
Tillgänglighet är ett mått på hur stor andel av den schemalagda produktionstiden som används 
till faktiskt produktion. Tillgänglighet beräknas således med följande uttryck (Stamatis, 
2010): 

Tillgänglighet = Schemalagd!tid− Stopptid
Schemalagd!tid  

                                                
3 Total Quality Management beskrivs mer utförligt i 2.3 Kvalitet- och verksamhetsutveckling. 
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Anläggningsutbyte anger hur väl produktionen klarar av att leverera enheter i den takt som 
förväntas. Således tydliggörs de hastighetsförluster som finns i systemet, vilket täcker in 
mindre stopporsaker (De Carlo et al., 2014). Beräkningen av anläggningsutbyte ser därför ut 
på följande vis (Stamatis, 2010): 

Anläggningsutbyte = Faktiskt!produktionstakt
Ideal!produktionstakt  

Vid beräkning av anläggningsutbyte räknas alla producerade enheter, oavsett om kvaliteten är 
godkänd eller ej. Det räknas istället in i kvalitetsutbytet vilket definieras av andelen 
producerade enheter med godkänd kvalitet. Således beräknas kvalitetsutbytet och slutligen 
OEE-värdet på följande vis (ibid): 

Kvalitetsutbyte = ! Antal!godkända!enheterAntal!påbörjade!enheter 

 

OEE = Tillgänglighet ∗ Anläggningsutbyte ∗ Kvalitetsutbyte 

 
Traditionellt sett har OEE använts främst för effektivitetsbedömning av enskilda maskiner. 
För en produktionslina är det ofta eftersträvansvärt att även analysera genomloppstid och 
sammanlagt kapacitetsutnyttjande (De Carlo et al., 2014). De Carlo et al. (2014) beskriver 
dock en metodik för att beräkna så kallad OEEML (Overall Equipment Effectivness of 
Manufacturing Line) vilket är en variant av OEE. Beräkningarna utgår från OEE multiplicerat 
med förluster för förebyggande underhåll, beräknat för produktionslinans flaskhals. Därefter 
multipliceras förluster uppströms och nedströms i flödet. På så vis menar de att ett riktvärde 
för hela produktionens effektivitet kan bestämmas. 
I montering är OEE inte lika använt som vid maskinbearbetning. Parihar et al. (2012) visar 
dock att OEE i sin grundform med fördel kan användas till analys av effektivitet samt 
lokalisering av förluster. OEE tillåter även för montering att kategorisera förluster i stopptids-, 
hastighets- samt kvalitetsförluster. De menar därmed att det kan belysa problemområden för 
montörer samt identifiera flaskhalsar i flödet. 

2.2.2 Stopptidsvariationer 
Stopptid karaktäriseras vanligtvis av två variabler; åtgärdstid och stoppfrekvens. Tillsammans 
medför dessa två variabler att flera olika stopptidskombinationer kan generera samma 
ackumulerade stopptid, beroende på om stoppen är korta men frekvent förekommande eller 
långa men uppstår mer sällan. Patti och Watson (2010) genomförde en simuleringsstudie för 
att undersöka om olika typer av stoppkombinationer påverkade resultatvariablerna 
produktionsledtid och produktionsvolym på olika sätt trots att den ackumulerade stopptiden 
förblev konstant. Det som undersöktes var en jämförelse mellan få långa stopp och många 
korta stopp för olika typer av flöden, däribland behovsstyrda Just in Time-flöden4 vilket är 
centralt i produktion inom Lean. 

Patti och Watson (2010) visar i sin studie att såväl ledtid som produktionsvolym påverkas mer 
negativt av färre men längre stopp jämfört med flera korta stopp. Det förklaras med att vid 
stopp utnyttjas den säkerhet som finns i form av lager och/eller säkerhetstid vid återställning 
till normal drift. Desto kortare stopp, desto mindre resurser nyttjas från säkerhetsbufferten och 
därmed tar det även kortare tid att återgå till normal säkerhetsgrad. Större stopp tar mer 
                                                
4 Principen Just in Time beskrivs vidare i 2.4.2 Principer inom Lean. 
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säkerhetsresurser vilket medför att det i regel blir svårare att ta igen innan stoppet påverkar 
övriga flödet. Slutsatsen från Piatti och Watsons (2010) studie blir således att det inte alltid är 
nödvändigt att dokumentera och ta hänsyn till all stopptid utan i högre utsträckning fokusera 
på de enskilt stora förlusterna. 

2.3 Kvalitet- och verksamhetsutveckling 
Kvalitet- och verksamhetsutveckling är ett område som många företag betraktar som centralt i 
den dagliga verksamheten. Att integrera kvalitetsarbete genom hela verksamheten som en del 
i ledningsarbete för ständig förbättring brukar benämnas som Total Quality Management 
(TQM) vilket på svenska vanligtvis benämns som Offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & 
Klefsjö, 2002) eller Totalkvalitet (Sörqvist, 2004). Vad TQM innefattar varierar mellan olika 
verksamheter och det finns sällan någon tydlig definition. Bergman och Klefsjö (2002) menar 
dock att framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling ska utgå från kundens behov och drivas 
genom att basera beslut på fakta, arbeta med processer, arbeta med ständiga förbättringar samt 
skapa förutsättningar för att alla ska vara delaktiga i förbättringsarbetet. 
Att kunna basera beslut på fakta är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna 
implementera rätt förbättringsåtgärd. Finns inte underbyggd fakta om problemet tenderar 
slumpmässiga faktorer utan någon vital betydelse för problemet att ligga till grund för 
beslutet. För att kunna basera beslut på fakta krävs ingående kunskap om processen i fråga 
samt kunskap kring mätvariabelns variation för att kunna skilja mätbrus från verkliga 
avvikelser. Inom produktion har många företag under en längre tid genomfört mätningar men 
ofta saknat kunskap om hur de ska hantera och analysera insamlad data. Insamlat material har 
blivit liggande och viktig information blivit dold. Att basera beslut på fakta kräver aktivt 
sökande efter information som sedan sammanställs och analyseras för att generera ett 
trovärdigt beslutsunderlag. (Bergman & Klefsjö, 2002) 

När beslutsunderlaget ska tas vidare till förbättringsarbete är en populär förbättringsmodell 
den så kallade PDCA-cykeln. Det är en cyklisk modell bestående av faserna Plan Do Check 
och Act. I den första fasen definieras problemet, grundorsaker och lämpliga åtgärder. Fasen 
avslutas med att en plan fastställs för de framtagna åtgärderna. I den andra fasen utförs 
åtgärderna som ska lösa problemet. I denna fas ingår även nödvändig utbildning. Den tredje 
fasen, Check, sker uppföljning för att säkerställa att åtgärderna verkligen genererat 
tillfredställande resultat. Ofta genom att mäta och analysera ny data. Den sista fasen går ut på 
att utefter uppföljningen genomföra eventuella korrigeringar och förbättringar av vidtagna 
åtgärder. Framgångar kommuniceras och sprids till övriga organisationen och standarder 
uppdateras. (Sörqvist, 2004)  
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2.3.1 De sju förbättringsverktygen 
För att enkelt kunna strukturera upp data för analys kan de japanska 7 QC5-verktygen 
användas, eller de sju förbättringsverktygen som de även kallas. De innefattar (Sörqvist, 
2004): 

• Datainsamling 
• Stratifiering 
• Paretodiagram 
• Ishikawadiagram 
• Histogram 
• Spridningsdiagram 
• Styrdiagram 

Datainsamling är det första steget för att kunna genomföra analyser som leder till 
förbättringar. I det här steget är det viktigt att inför datainsamlandet ställa sig frågan vad data 
ska användas till för att säkerställa att rätt data samlas in. Vilket kvalitetsproblem finns och 
vilken information vill tillgås om problemet? Dessutom är det vitalt att data samlas in med 
tillförlitliga metoder. Finns det osäkerhet i mätningen hjälper det inte hur bra analysverktyg 
som används senare. Insamling av data kan ske med en mängd metoder. Från enkla 
strecktablåer med papper och penna till helautomatiserade system med sensorer. (Bergman & 
Klefsjö, 2002) 
Stratifiering innebär att dela in data i kategorier i syfte att kunna analysera om utfallet skiljer 
sig kategorierna emellan. Stratifieringen kan visualiseras på många olika vis, till exempel 
stapel- och cirkeldiagram. Vid utformning av stratifieringen gäller att först välja ut lämpliga 
stratifieringsvariabler som ska jämföras, samla in och sortera data mellan kategorierna för att 
slutligen visualisera och analysera utfallet (Sörqvist, 2004). I Figur 4 visas ett exempel på när 
stratifiering åskådliggörs med stapeldiagram. 

 
Figur 4. Exempel på stratifiering. 

En förlängning av stratifiering är Paretodiagram. Paretodiagram bygger på principen att det 
oftast är få orsaker till kvalitetsbrister som genererar majoriteten av problemen (Juran, 1999). 
Många gånger används 80/20-regeln som riktlinje. Det vill säga att 20 % av feltyperna står för 
80 % av felen (Bergman & Klefsjö, 2002). I ett paretodiagram sorteras antalet fel inom 

                                                
5 QC står här för Quality Control, d.v.s. kvalitetsstyrning. (Bergman & Klefsjö, 2002) 
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respektive felkategori och visualiseras med staplar med den största från vänster. Staplarna 
burkar ofta kompletteras med en linje som anger den ackumulerade procentuella 
defektandelen. På så vis erhålls en enkel översikt över vilka problemområden som är störst 
vilket är fördelaktigt vid resursprioritering (Sörqvist, 2004). Ett exempel på paretodiagram 
kan ses i Figur 5. 

 
Figur 5. Exempel på paretodiagram. Feltyp C och E står tillsammans för ca 70 % av den totala defektandelen. 

Ishikawadiagram, som även kallas orsak-verkan-diagram eller fiskbensdiagram, är en typ av 
diagram som används för att systematiskt bryta ned tänkbara orsaker till ett givet 
kvalitetsproblem. Huvudorsaker anpassas till varje enskilt diagram men ibland används en 
indelning kallad de sju M:en för att komma igång. Det står för Management, Människa, 
Metod, Maskin, Material, Mätning och Miljö, vilket är en indelning så generell att den går att 
använda till de flesta kvalitetsproblem. Under varje huvudorsak bryts sedan delorsaker ned så 
långt det är möjlig tills potentiella grundorsaker är identifierade (Sörqvist, 2004). Ett exempel 
på Ishikawadiagram visas i Figur 6. 

 
Figur 6. Exempel på Ishikawadiagram. 

Nästa verktyg av de 7 QC-verktygen är Histogram, det vill säga ett stapeldiagram som visar 
fördelning av datapunkter inom samma population. Från ett histogram framgår tydligt inom 
vilken variationsbredd mätvariabeln varierar och hur fördelningen ser ut, vilket är viktigt vid 
utförande av andra statistiska tester  (Bergman & Klefsjö, 2002). Kunskap om en process 
variation och fördelning är nyttigt ur flera perspektiv. Det ger bland annat indikationer om 
vilka specifikationsgränser som är realistiska att förvänta sig av processen, om arbete bör 
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sättas in för att bearbeta variationen eller om medelvärdet bör förskjutas etc. (Juran, 1999). 
Exempel på ett histogram för normalfördelad mätdata visas i Figur 7. 

 
Figur 7. Exempel på histogram för normalfördelad data. 

Ibland efterfrågas information huruvida värden från två variabler korrelerar med varandra. 
Till det används verktyget Spridningsdiagram vilket innebär att värden från två variabler 
plottas mot varandra för att kunna avgöra om det finns något samband och hur det sambandet 
i så fall beter sig. Dock är det viktigt att vara vaksam och kritiskt granska sambandet mellan 
variabler så att det verkligen är den ena variabeln som påverkar den andra och att det inte är 
ett skensamband som upptäckts (Sörqvist, 2004). Ett exempel på spridningsdiagram kan ses i 
Figur 8.  

 
Figur 8. Exempel på spridningsdiagram. 

Det sista av de 7 QC-verktygen är Styrdiagram. Ett styrdiagram används för att visualisera 
om variationen inom processen ligger inom den normala förväntade variationen eller om 
någonting hänt som inte kan betraktas som normal variation. Detta genomförs genom att sätta 
upp styrgränser som den normala variationen bör befinna sig inom och visualisera dem 
tillsammans med ett tidsseriediagram för mätvariabeln. Oftast används styrgränser om ± tre 
standardavvikelser från det historiska medelvärdet. För en normalfördelad population faller 
99,99966 % av all variation inom dessa styrgränser. En punkt utanför styrgränsen tyder därför 
med stor sannolikhet på att någonting speciellt har hänt (Sörqvist, 2004). Ett exempel på 
styrdiagram kan ses i Figur 9. 
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Figur 9. Exempel på styrdiagram. 

2.3.2 Kvalitetsbristkostnader och drivandet av förbättringsarbete 
Så länge interna processer inte är fulländade finns det alltid brister som bidrar till ökade, och 
således även oönskade, kostnader. Denna typ av kostnad uppstår till följd av bristande kvalitet 
och brukar således benämnas som kvalitetsbristkostnad vilket av Sörqvist (1998, s. 31) 
definieras som ”de totala förluster som uppstår genom att ett företags produkter och processer 
inte är fullkomliga”. Bergman och Klefsjö (2002) beskriver att kostnader för bristande 
kvalitet i svenska industrier ofta uppgår till mellan 10-30 % av företagets totala omsättning, 
vilket indikerar att det ofta finns stora ekonomiska incitament att arbeta för att minska interna 
brister. 
Fastställning av kvalitetsbristkostnader har tre tydliga användningsområden. För det första är 
översättning av kvalitetsbrister till ekonomiska kostnader ett bra verktyg för att konkretisera 
det faktiska resultatet av bristande kvalitet. I alla led fås en uppfattning om vad det kostar att 
göra fel vilket kan öka motivationen till förebyggande åtgärder. Nästa användningsområde är 
att påvisa problemområden och möjliggöra prioritering mellan dem. Att se vilka områden som 
bidrar till störst förluster är värdefullt vid utvärdering om vart åtgärder ska riktas. Det sista 
användningsområdet för mätning av kvalitetsbristkostnader är att det möjliggör uppföljning 
och utvärdering av insatta kvalitetsåtgärder. Således kan även de riktade åtgärdernas 
avkastning påvisas vilket ofta efterfrågas från företagsledningen. (Sörqvist, 1998) 

Vid bedömning av kvalitetsbristkostnader finns två vägar att gå. Antingen kan kostnader som 
förlusterna medför uppskattas med hjälp av kostnadsschabloner eller så kan utförligare 
beräkningar utföras för att integrera kostnaderna i rådande redovisningssystem. Valet av 
metod menar Juran (1999) tillfullo beror av syftet med kostnadsberäkningen. Används 
kvalitetsbristkostnader för att motivera riktade åtgärder är en uppskattning ofta att föredra av 
den enkla anledningen att det kräver lägre insats samt att det alltid är svårt att beräkna 
avkastning av riktade åtgärder med stor precision på grund av att många dolda förluster ofta 
förekommer. Ska dock beräkningarna användas i ekonomiska redovisningsdokument krävs 
oftast en högre precision (ibid).  
Vid analys av kvalitetsbristkostnader föreslår Sörqvist (1998) tre olika analysmetoder. För att 
analysera hur kvalitetsbristkostnaderna förändras över tid rekommenderas styrdiagram. Det 
möjliggör även att utvärdera mätmetodens duglighet genom att analysera standardavvikelsen 
hos mätdata. 
Den andra analysmetoden som Sörqvist (1998) rekommenderar är relationstal. Istället för att 
beräkna och jämföra kvalitetsbristkostnader i absoluta tal jämförs det mot en fördefinierad 
bas. Relationstalet beräknas genom att dividera kvalitetsbristkostnaden med basen vilket ger 
ett uttryck för hur kvalitetsbristkostnaden förhåller sig till den valda basen. Fördelen med 
detta är att konsekvensen av kvalitetsbristkostnaden ofta blir tydligare när det kan relateras 
mot en lämplig bas samt att förändringar av exempelvis penningvärde, företagsstorlek och 
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försäljningsvolym får mindre påverkan för tolkningen av resultatet. Exempel på lämpliga 
baser är tillverkningskostnad, omsättning, antal tillverkade enheter, antal direkta arbetstimmar 
eller antal anställda. (ibid) 

Den sista analysmetoden som Sörqvist (1998) rekommenderar är paretoanalys fördelat på 
kategorier som produktgrupp, orsak, feltyp, artikel, avdelning etc. Paretoanalysen används 
vanligtvis för prioritering av åtgärder men Sörqvist (1998) menar att det ibland är svårt att 
täcka in alla konsekvenser som ett visst fel medför i ett paretodiagram och därför bör analysen 
ske tillsammans med erfarenhet om problemet och ibland kompletterat med extern data. 
Utöver paretoanalys bör även faktorer som avkastning på investering, graden av 
angelägenhet, krävd insats för att lösa problemet, resultatets varaktighet, förändringsmotstånd 
samt projektets storlek vägas in vid prioritering mellan åtgärder (Sörqvist, 1998). Vid 
ansättandet av förbättringsåtgärd är det dessutom viktigt att ansätta en ansvarig person som 
driver förbättringen samt att relatera åtgärden till strategiska och övergripande mål (ibid). 
Sörqvist (2004) menar att just kopplingen till företagets övergripande mål är en nyckel till att 
förverkliga förbättringsprojekt eftersom det då leds engagerat och kan motiveras 
genomgående i hela organisationen. Juran (1999) belyser dock att motivationsfaktorer och 
problemområden kan behöva kommuniceras på olika sätt beroende på nivå i organisationen. 
För att motivera ledning och högre chefsnivåer menar han att ”The language of money” 
(Juran, 1999, s. 5.15) bör användas medan kommunikation till den operativa nivån behöver 
vara mer praktiskt. Chefer på en lägre nivå behöver kunna kommunicera åt båda håll, vilket 
medför att de, i denna mening, behöver vara tvåspråkiga. 

2.4 Lean 
Historien om Lean har sin början under 1950-talets Japan. Eiji Toyoda och Taiichi Ohno från 
Toyota hade blivit inspirerade av den amerikanska bilindustrin, med Ford och General Motors 
i frontlinjen, som skapat ett nytt produktionsparadigm efter första världskrigets slut i och med 
massproduktion med allt mer automatiserade tillverkningsprocesser. Efter andra världskriget 
hade de japanska industrierna dock svårt matcha tekniken i västvärlden och en ansträngd 
global ekonomi gjorde det svårt för japanska biltillverkare att massproducera bilar för export. 
Efter att ha insett att den västerländska massproduktionen inte var anpassad till Toyotas 
rådande förutsättningar utformade de istället vad som kom att kallas Toyota Production 
System, och som i ett bredare sammanhang har kommit att utvecklas till det som idag kallas 
Lean. (Womack et al., 2007) 

Begreppet Lean myntades av Krafcik (1988) som beskriver det som ett produktionssystem 
med högt resursutnyttjande och små säkerhetsmarginaler. Det handlar om en strävan mot att 
producera högre kvalitet med mindre arbetskraft, färre verktyg, kortare tid och mindre 
utrymme (Womack & Jones, 2003). Krafcik (1988) framställer att Lean bland annat 
kännetecknas av små säkerhetslager för att kapa kostnader och för att kvalitetsproblem inte 
ska döljas utan lyftas upp till ytan och lösas. Han menar att ett sådant system innebär högt 
risktagande men ger långsiktigt hög utdelning eftersom kvalitet måste byggas in i processen 
för att brister inte ska återkomma. 

Trots att mer än 25 år passerat sedan Krafcik (1988) deklarerade begreppet Lean råder 
oklarhet kring vad Lean egentligen är och vad det innefattar. Denna begreppsförvirring har 
undersökts i flera studier (exempelvis Pettersen, 2009; Shah & Ward, 2007). Shah och Ward 
(2007) menar att en segregering mellan olika perspektiv som förekommer gäller fokus på 
bakomliggande värderingar och filosofier kontra fokus på specifika komponenter och verktyg. 
Själva definierar de Lean på följande vis: 
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Lean production is an integrated socio-technical system whose main objective is to 
eliminate waste by concurrently reducing or minimizing supplier, customer, and internal 
variability. (Shah & Ward, 2007, s. 791) 

Således utgår det från ett värderings- och systemperspektiv som baseras på att reducera slöseri 
och skapa stabila processer. Även Hines et al. (2004) belyser att Lean finns på såväl strategisk 
som operationell nivå, med kundcentrerad strategi som är övergripande för hela Lean-arbetet 
samt specifika verktyg för effektivisering och reduktion av slöseri. 

Lean har dock inte vunnit sympatier i allas ögon. Mehri (2006) vittnar om egna erfarenheter 
där Lean genererar missförhållanden för de anställda. Han menar att Lean bidrar till 
begränsad kreativitet, låg arbetsvariation, farlig arbetsmiljö vid produktionslinan, mycket 
övertidsarbete och i slutändan dålig livskvalitet för arbetare. Vidare menar han att en 
anledning till att Lean inte skapade ett bra arbetsklimat var det japanska ledarskapet där det 
finns en förväntan på arbetarna att de ska uttrycka uppskattning och att de ska vara ledningen 
till lags. Mehri (2006) menar då att det uppstår ett gap mellan hur arbetarna förväntas att 
känna och hur de verkligen känner. Således bör hans slutsats om att Lean bidrar till dåligt 
arbetsklimat vägas samman med vikten av rätt ledarskap. 

2.4.1 Värde och slöseri 
Liker och Meier (2006) beskriver Lean som mer än bara en uppsättning verktyg för 
effektivare produktion. Det är en filosofi som ska vara långsiktig och ena verksamheten kring 
mål som är större än kortsiktiga ekonomiska vinster. Verksamheten ses som ett redskap för att 
addera värde för såväl kunden som samhället de verkar i (ibid). Värde kan endast definieras 
från den slutgiltiga kunden och levereras när det kan presenteras i form av en produkt eller 
tjänst som möter kundens efterfrågan vid rätt tid och till rätt pris. Således skapas värde av 
producenten i dennes värdeskapande process och levereras till kunden (Womack & Jones, 
2003). För att med minimal insats skapa maximalt värde för slutkunden baseras tankarna 
kring Lean till stor del på att optimera interna processer för att minimera icke värdeskapande 
aktiviteter. Aktiviteter och beteenden som inte ökar det upplevda värdet för kunden men som 
innebär ökade kostnader definieras som slöseri, och betecknas ofta med den japanska termen 
muda (Emiliani, 2006). 
Liker och Meier (2006) beskriver åtta huvudtyper av slöseri vid arbete med Lean. Den första 
typen av slöseri är överproduktion. Att producera mer än kunderna efterfrågar genererar 
slöseri i form av ökade lagerhållningskostnader, ökade transportkostnader, överbemanning 
och dylikt. Tillverkas produkter som ingen kund köper har inget värde skapats. Därför anses 
ofta överproduktion vara den värsta typen av slöseri (ibid). 

Nästa typ av slöseri som Liker och Meier (2006) tar upp är väntetid. Anställda och maskiner 
som behöver vänta på leveranser, förseningar från tidigare processteg etc. innan deras 
moment kan börja skapar inget värde under väntetiden. I monteringslinor kan en vanligt 
förekommande orsak till väntetid exempelvis vara bristfällig leverans av material (Baudin, 
2002). 

Den tredje typen av slöseri är transport. En produkts värde ökar inte när den förflyttas mellan 
processteg eller till och från mellanlager. Därför eftersträvas att transport inom produktionen 
ska minimeras (Liker & Meier, 2006). 
Överarbete anses vara nästa typ av slöseri (Liker & Meier, 2006). Det innefattar att utföra ett 
moment på ett ineffektivt vis, till exempel genom att använda dåliga verktyg, att produkten är 
dåligt designad så att produktionen försvåras eller att operatören lägger till onödiga steg i 
processen som inte behövs. Det kan även vara att omarbeta för att rätta till fel eller att leverera 
högre kvalitet än nödvändigt (ibid). 
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Nästa typ av slöseri är överskottslager. Stort lager av råmaterial, produkter i arbete, och 
färdigvarulager ger ökade transporter och långa ledtider (Liker & Meier, 2006). Delar som 
väntar adderar inget värde till produkten men gör dock anspråk på resurser genom att binda 
kapital (Krafcik, 1988). Produkter som lagras länge riskerar att ur kundens perspektiv bli 
omoderna och därmed omöjliga att sälja med tillfredställande vinstmarginal. Det allvarligaste 
med överskottslager är dock att de ger större säkerhetsmarginaler vilket döljer problem som 
därmed inte blir åtgärdade (Liker & Meier, 2006).  

Den sjätte typen av slöseri som Liker och Meier (2006) beskriver är onödig rörelse. All 
rörelse som operatören gör som inte ingår i en värdeskapande aktivitet räknas som slöseri. 
Kunden vill inte betala för att operatören går och hämtar verktyg, letar efter delar etc. (ibid). 
Den sjunde typen av slöseri är defekter. Att producera defekta produkter skapar inte värde för 
kunden, och bidrar dessutom till merkostnader för avfallshantering, korrigeringar och ökat 
behov av kvalitetskontroll (Liker & Meier, 2006). Baudin (2002) menar att den vanligaste 
defektorsaken vid montering är användning av fel delar, vilket blir särskilt känsligt vid 
produktion av olika produkter i samma produktionslina. 

Den sista typen av slöseri är outnyttjad kreativitet hos anställda. Många gånger finns lösningar 
och förbättringar till problem hos de anställda. Därför innebär det slöseri av tillgängliga 
resurser om det inte finns strukturer för att ta tillvara på den kapacitet som de anställda 
besitter (Liker & Meier, 2006). 

2.4.2 Principer inom Lean 
För att lyckas skapa en verksamhet som kan generera högt kundvärde med minimalt slöseri 
har vissa principer utvecklats inom Lean. För att kunna minimera slöseri i form av väntetid 
och lager ska processer följa ett kontinuerligt flöde av värdeskapande aktiviteter. Det ger att 
processteg och medarbetare måste vara länkade tillsammans vilket leder till att problem 
upptäcks och blir lösta. Ett kontinuerligt flöde med minimalt lager kräver att delar och 
delmontage måste anlända vid precis rätt tillfälle. För att motverka överproduktion ska 
tillverkning initieras av en kundorder, och därmed blir värdeflödet behovsstyrt och processen 
blir dragande där behovet från slutkunden styr takten. På så vis kan produkten tillverkas och 
levereras till kunden just när den efterfrågas. Denna princip brukar benämnas Just in Time 
(hädanefter förkortat JIT). (Liker & Meier, 2006) 
För att möjliggöra kontinuerligt värdeflöde behöver arbetstiden för samtliga processteg 
balanseras efter produktionstakten. Att balansera och utjämna flödet med jämn 
arbetsbelastning genom hela processen benämns med den japanska termen heijunka (Linck & 
Cochran, 1999). I ett JIT-flöde ställs dessutom stora krav på tätt samarbete med leverantörer. 
Med denna produktionsstrategi blir produktionslinan sårbar för avvikelser. Således är det 
viktigt att tillsammans utvecklas med leverantörer, samt visa respekt för övriga aktörer i 
leverantörskedjan man är verksam inom (Liker & Meier, 2006).  

För att möjliggöra att flödet är jämnt hela tiden och att processen är repeterbar oavsett vem 
som utför arbetet är det av stor vikt arbeta med standardiserade arbetsmetoder. Som beskrivits 
tidigare i kapitel 1 Inledning fungerar standarden som utgångspunkt för det kontinuerliga 
förbättringsarbetet som symboliserar Lean och som brukar benämnas kaizen. När en avvikelse 
från standarden sker lokaliseras ett förbättringsområde. När en långsiktig förbättring är 
framtagen uppdateras standarden för att förebygga att problemet uppstår igen. På så vis tar 
alla del av det nya, förbättrade arbetssättet. Därmed skapas en lärande organisation som hela 
tiden förbättras. (Liker & Meier, 2006) 
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Ett av de mest karakteristiska elementen inom Lean är principen att stoppa produktionslinan 
och rätta till problem så fort de uppstår för att undvika att problemen skickas vidare längre i 
flödet. Denna princip kallas för jidoka (Womack & Jones, 2003). Genom att tillämpa jidoka 
blir det lättare att finna avvikelser och sätta in lämpliga åtgärder. Att låta operatörerna stoppa 
produktionen och få hjälp med att åtgärda problemet möjliggör även att operatörens kunskap 
om problemet kan tas tillvara och således utnyttjas operatörens kapacitet i högre utsträckning 
(Sugimori et al., 1977). För att kunna bedriva ett kontinuerligt flöde med principen jidoka 
tillämpas ofta ett andon-system. Det innebär att när operatören upptäcker ett problem finns ett 
visuellt system för att larma och tillkalla extra assistans (exempelvis genom att en lampa 
tänds) (Colledani et al., 2014). 
Användning av visuella styrmedel är även det en princip som genomsyrar Lean. Exempelvis 
används whiteboardtavlor, grafer, diagram, skyltar etc. för att illustrera hur produktionen 
fortlöper. Det ska fungera som ett hjälpmedel för att skapa intuitivt informationsflöde som 
snabbt kan spridas till alla som berörs. (Liker & Meier, 2006)  
För att visualisera hur dessa principer bygger upp och genomsyrar en organisation är det 
vanligt att använda en modell av ett hus, anpassat till den egna organisationen. I Figur 10 
visas huset Toyotas TPS-hus.  

 

 
Figur 10. Hus som illustrerar Toyota Production System. (Lean Enterprise Institute Inc., 2015) 

I huset symboliseras att principerna heijunka, standardiserat arbete och kaizen utgör en stabil 
grund för allt arbete. Pelarna som representerar principerna för JIT-flöde och jidoka ska vara 
vägen för att uppnå målen som åskådliggörs i taket. Det vill säga, högsta kvalitet till lägst 
kostnad och med kortast ledtid. 

För att hålla allting samman och få verksamheten att drivas mot gemensamma mål används 
även principen för hoshin kanri. Det innebär att ledningen sätter övergripande mål utifrån 
företagets situation och värdegrund. Sedan sätts aktiviteter och mål upp för alla delar i 
verksamheten för att gemensamt nå upp till de övergripande målen och på så vis få alla 
medarbetares aktiviteter att sträva åt samma håll. (Liker & Meier, 2006) 

2.4.3 Taktad produktion 
För att undvika slöseri i form av överproduktion samt möjliggöra ett JIT-flöde används takttid 
som designparameter för processflöden inom Lean. En taktad produktion ger ofta korta och 
förutsägbara ledtider och bidrar även med direkt återkoppling till produktionsläget (Bokhorst 
& Slomp, 2008). Produktionstakten avgör hur snabbt produktionsprocessen ska producera 
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färdiga produkter för att precis möta kundernas efterfrågan och beräknas enligt följande 
uttryck (Linck & Cochran, 1999): 

Takttid! = !Tillgänglig!produktionstid!för!specifikt!tidsintervallKundbehov!för!specifikt!tidsintervall  

Finns exempelvis 10 timmar tillgänglig produktionstid för en vecka och kundbehovet är 5 
enheter/vecka blir takten för produktionen 10/5 = 2 timmar/enhet. Således ska flödet klara av 
att producera en färdig enhet varannan timme. På grund av att takttiden påverkas av 
efterfrågan varierar den kraftigt mellan olika branscher. Massproducerade produkter som 
cigaretter kan ha takttid på 0,02 sekunder medan tillverkning av stora fartyg kan ha takttid 
som mäts i veckor (Baudin, 2002).  
För att få ett balanserat och utjämnat flöde enligt principen heijunka ska samtliga stationer i 
en produktionslina balanseras så att tidsåtgången per station synkroniseras mot takttiden. Om 
cykeltiden för en station blir längre än takttiden blir stationen en flaskhals, medan om 
cykeltiden är kortare än takttiden genereras slöseri i form av överproduktion eller väntetid. 
(Liker & Meier, 2006) 

Takttidens styr hela produktionssystemet. Den länkar inte bara ihop stationer så att de arbetar 
synkroniserat och styr resursallokering inom stationer för att anpassa cykeltiden till takttiden. 
Det påverkar även layouten genom att diktera villkoren för hur många stationer som krävs 
(Linck & Cochran, 1999). Det minsta antalet stationer som krävs i en produktionslina 
beräknas genom att dividera den totala produktionstiden med takttiden (Baudin, 2002). 
När ett produktionssystem designats och operationer balanserats är det därför fördelaktigt om 
takttiden kan hållas konstant. I en marknad med varierande efterfrågan beräknas takttiden 
baserat på långsiktiga försäljningsprognoser, exempelvis på årsbasis, vilket ger en 
referenspunkt för produktionsdesignen (Liker & Meier, 2006). Liker och Meier (2006) menar 
att vid varierande efterfrågan ska produktionssystemet anpassas efter att takttiden sätts kort 
nog att klara av de flesta efterfrågetopparna. Denna rekommendation baseras på resonemanget 
att kort takttid innebär kort cykeltid. I de flesta fall finns slöseri i processen som gör att 
cykeltiden kan förkortas, vilket innebär att en kortare takttid triggar behov av förbättring. Om 
processen skulle förbättras till att klara av att producera mer än efterfrågan går det ofta att 
allokera om resurser för att återutjämna flödet efter takten (ibid). Detta är dock enklast att 
uppnå när operationer inte är knutna till maskinprocesstid (Linck & Cochran, 1999).  För att 
öka resurser vid maskinbundna operationer kan en teknik vara att arbeta med parallella 
stationer. Dock är det eftersträvansvärt att minimera antalet parallella stationer eftersom det 
gör det svårare att finna grundorsaker till avvikelser (ibid). 
En av fördelarna med takttid är att det synliggör avvikelser. Om en produkt inte kan levereras 
vid takttidens slut är det ett tecken på att en avvikelse skett. Det ger en direkt indikation om 
att det någonstans finns slöseri i processen. Om uppföljning istället är inriktad mot resultat 
över längre tidsperioder, exempelvis per månad, kan det vara svårt att följa upp mindre 
avvikelser (Petersson et al., 2009). 

2.4.4 Lean utanför masstillverkning 
I och med att Lean växt fram i samband med industrialismens utveckling mot massproduktion 
har det historiskt sett betraktats som en produktionsfilosofi som inte lämpar sig för 
tillverkning med låga volymer och hög variantflora (Jina et al., 1997). Idag är det erkänt att 
Lean-principer är tillämpbara även i den typen av tillverkande industrier, även om det inte 
nödvändigtvis kan appliceras utan anpassningar. En av de största skillnaderna mellan 



 

 19 

tillverkningsmiljön i masstillverkning och lågvolymstillverkning är att vid lägre volymer blir 
produktionen oftast utsatt med större variationer, eller åtminstone ger variationer oftast större 
utslag. Det kan då röra sig om variationer i schemaläggning, produktmix, volymsvariationer 
och högre grad av designändringar inom leveransledtiden (ibid). För att hantera sådana 
variationer gäller det i första hand att hantera grundorsaken till variationen och i andra hand 
att försöka isolera variationen så att det inte inverkar på övriga funktioner (Liker & Meier, 
2006). 

För att anpassa sin icke massproducerande verksamhet menar Jina et al. (1997) att nyckeln 
främst ligger i att arbeta på hög nivå med att anpassa organisationsstrukturen och utveckla 
leverantörskedjan till att stödja den nya produktionsstrategin. Vad gäller användning av 
leanspecifika tekniker för produktionsstyrning, exempelvis taktad produktion och balanserad 
arbetsbelastning, visar Slomp et al. (2009) med en fallstudie att de framgångsrikt även kan 
appliceras i tillverkning med låga volymer och hög variantflora. I deras undersökning är 
fluktuerande och långa ordertider (vilket kännetecknar produktion med låg volym och hög 
variation) orsaken till försenad taktning endast 5 % av tillfällena, vilket anses försumbart i 
jämförelse med de större problemområdena som ouppmärksamhet av montörer (40 %) eller 
begränsad personalflexibilitet (30 %). Dessa större områden anses allmängiltiga och inte 
specifikt förekommande för någon typ av tillverkning.   
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3 Tillvägagångsätt 
I följande avsnitt presenteras och motiveras tillvägagångssättet som använts vid denna 
undersökning. Inledningsvis redogörs för tillämpade metoder för datainsamling. Därefter 
presenteras analysstrategi samt metod för framtagning och test av stopptidsuppföljningsrutin. 
Kapitlet avlutas med en utvärdering om tillvägagångssättets reliabilitet och validitet. 
Metoddiskussion tillämpas löpande genom hela kapitlet och tilldelas således inget separat 
utrymme.  

3.1 Fallstudie 
Denna studie är främst utformad som en fallstudie i Atlas Copcos befintliga produktion. Inom 
denna fallstudie har observationer, informella samtal samt test av framtaget metodförslag 
utförts. Vidare har även interna semi-strukturerade intervjuer utförts med personal inom Atlas 
Copco i syfte att ta reda på vilken kravbild som finns på uppföljning av stopptid och 
avvikelser. Utöver fallstudie vid Atlas Copcos produktion har dessutom har externa 
fallstudier, eller processjämförelser, utförts genom att besöka externa verksamheter i syfte att 
bredda informationsintaget. 
Fallstudie definieras av Yin (1994) som en empirisk studie för att undersöka ett fenomen i sin 
verkliga kontext. Han menar att fallstudier därför lämpar sig för undersökningar där 
fenomenet i samband med kontextuella förutsättningar kan beskrivas och generaliseras på en 
högre nivå, till skillnad från exempelvis experiment där det undersökta fenomenet ofta 
undersöks i en kontrollerad miljö med fokus på endast ett fåtal kontextuella variabler. I denna 
undersökning används fallstudie för att undersöka och även testa hur stopptidsuppföljning och 
avvikelsehantering bör gå till i tillverkande industri med långa takttider. Fallstudien vid Atlas 
Copco möjliggör verifiering av praktisk tillämpbarhet av resultat i relation till rådande 
kontextuella förutsättningar. 

Siggelkow (2007) hävdar att det finns tre huvudsakliga incitament till att använda fallstudie 
som undersökningsmetod. Det första är att använda ett praktikfall för att motivera studiens 
syfte genom att bevisa varför problemet faktiskt existerar. Eftersom Atlas Copco upplevt ett 
behov av att följa upp stopptid och avvikelser i deras produktion med långa takttider 
motiveras studiens utförande. Det andra incitamentet för att använda fallstudie är att metoden 
kan verka som inspiration till nya idéer och kan belysa gap mellan praktik och rådande 
teorier. Genom att beskriva ett praktikfall lyfts nya frågor till ytan vilket kan medföra att nya 
idéer föds. Det sista incitamentet som Siggelkow (2007) tar upp är att fallstudier är bra för att 
illustrera resultat i sin kontext. Om en undersökning resulterar i ett konceptuellt resultat som 
inte illustreras med ett verkligt exempel tenderar det att förlora tillförlitlighet. 
Som undersökningsstrategi bidrar fallstudier med en heltäckande metod där information 
hämtas och syntetiseras från många olika källor som behöver analyseras tillsammans (Yin, 
1994). I denna fallstudie kommer information hämtas löpande genom såväl observationer, 
intervjuer, informella samtal samt genom att ta del av internt material. Det faktum att data 
inhämtas på flera olika vis simultant menar Yin (1994) motiverar att fallstudie i sig inte kan 
klassas en enskild datainsamlingsmetod. Att fallstudie dessutom kan användas till att testa och 
validera resultat menar han tyder på att fallstudie snarare bör ses som en 
undersökningsstrategi.  
Data som insamlas genom fallstudien ligger i ett inledande skede till grund för genomförd 
nulägesanalys. Nulägesanalysen baseras helt på de observationer, samtal och interna material 
som tagits del av, varför inga övriga referenser angivits. Nulägesanalysen behandlar Atlas 
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Copcos befintliga arbete med Lean, beskrivning av observerad monteringslina samt 
beskrivning av dagens avvikelseuppföljning. 
Den monteringslina som fallstudien berör går under namnet S-Line och beskrivs närmare i 
nulägesanalysen. S-Line är den monteringslina i Atlas Copcos produktion som de kommit 
längst med en omställningsprocess mot att arbeta mer med taktade flöden. Det medför att S-
Line är den monteringslina som till största del liknar den struktur som hela organisationen 
ställer om till. Därför anses den monteringslinan vara den mest relevanta för studien. 

3.1.1 Intervjuer 
För att undersöka vilka krav och behov som finns för en metod för stopptidsuppföljning har 
intervjuer genomförts med personal i roller som berörs av och kommer använda metoden. 
Perspektivet som använts är att de intervjuade motsvarar interna kunder till 
stopptidsuppföljningsprocessen och att syftet med intervjuerna därmed är att definiera vilka 
kundbehov som finns. Identifiering av kundbehov är främst en fråga för kvalitativa 
undersökningar, där enskilda- såväl som fokusgruppintervjuer är exempel på lämpliga 
datainsamlingsmetoder, eftersom det är av stor vikt att kundbehov uttrycks i kundens egna ord 
(Hauser, 2008). Till denna undersökning har enskilda semi-strukturerade djupintervjuer 
genomförts, trots att Hauser (2008) menar att fokusgrupper statistiskt sett tenderar att 
generera fler identifierade behov på grund av synergieffekter mellan de intervjuade i 
diskussionen. Valet av enskilda intervjuer motiveras med att det dels är praktiskt svårt att 
samla alla önskade respondenter då arbetstider och tillgänglighet skiljer sig väsentligt mellan 
dem, dels att det finns en hierarkisk struktur där vissa respondenter är chefer över andra vilket 
potentiellt kan påverka det utrymme respondenterna tar i en gruppdiskussion. 
Den kvalitativa, semi-strukturerade, intervjun är en intervju vars syfte är att få fördjupad 
kunskap och förståelse om ett visst ämne (Wengraf, 2001), i detta fall om de interna 
kundernas behov. Till en semi-strukturerad intervju finns ingen förberedd agenda med 
färdigformulerade frågor, istället utformas frågeområden som intervjun ska beröra medan 
upplägget ger utrymme för improvisation (ibid). Denna lista, eller guide, av övergripande 
frågeområden ska intervjuaren kunna utantill för att ge möjlighet att anpassa intervjun efter 
samtalsförloppet (Trost, 2010). Det är av stor vikt att frågeområdena i en intervjuguide är 
konstruerade utifrån intervjustudiens syfte för att säkerställa att intervjun tar önskvärd 
riktning (Wengraf, 2001). För att kunna utforma relevanta frågor till intervjuguiden är det 
viktigt att intervjuaren har relevant ämneskunskap. Trost (2010) belyser att ämneskunskapen 
med fördel kan tillskansas genom genomgång av nationell och internationell litteratur. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar att ämneskunskapen även fås genom att verka i den miljö 
studien genomförs i. Båda dessa källor till relevant ämneskunskap har beaktats i denna studie 
genom den inledande litteraturstudien som presenterades i föregående kapitel, samt genom 
fallstudien som bedrivs parallellt genom hela studien. Efter dessa förberedelser har en 
intervjuguide skapats som använts som underlag för intervjuerna, vilket kan ses i Appendix 
A. Enligt Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer har en strävan funnits att utforma 
formulera frågorna korta och enkla, och nödvändigtvis inte formuleras på samma vis som 
forskningsfrågorna. 

Urvalet av lämpliga intervjurespondenter genomfördes med utgångspunkt i vilka roller som 
kan ses som kunder till stopptidsuppföljningsprocessen. Det är viktigt att komma ihåg att alla 
kunder inte har samma behov och att det finns en variation av kunder på olika hierarkiska 
nivåer, och således är det viktigt att undersöka behov för varje nivå (Hauser, 2008). Detta 
resulterade i ett urval av respondenter som sammanfattas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Intervjurespondenter samt tidsåtgång för intervjuer. 

Intervjurespondent Tidsåtgång för intervju 

Produktionschef 60 minuter 

Flödeschef 60 minuter 

Kvalitetschef 54 minuter 

Lagerchef 55 minuter 

Produktionsteknisk chef 47 minuter 

Flödesledare, dagskift 50 minuter 

Flödesledare, eftermiddagsskift 50 minuter 

Montör, dagskift 45 minuter 

Montör, eftermiddagsskift 45 minuter 

 
Totalt sett innebär detta att nio intervjuer genomförts och med intervjutid varierad mellan ca 
45 och 60 minuter. Anledningen till att montörer och flödesledare finns representerade från 
såväl dag- som eftermiddagsskift är att de arbetar utifrån olika förutsättningar vad gäller 
tillgång till support. Vid eftermiddagsskiftet är tillgången på supportpersonal som exempelvis 
flödeschef, planeringspersonal och kvalitetspersonal ytterst begränsad och endast 
representerad vid skiftbyte. I och med att de olika skiften har skilda förutsättningar finns det 
potentiellt olika perspektiv på behov av en stopptidsuppföljningsprocess. 

Antalet intervjuer baseras dels efter tillgänglig tid för intervjuerna, dels av vilka roller som 
finns tillgängliga. Exempelvis finns det inte fler flödesledare, flödeschefer etc. för den 
studerade monteringslinan. Däremot skulle självklart fler roller kunna tagits i beaktande, 
exempelvis planerare, men där har avgränsning genomförts på grund av bristande tidsresurser. 
Då tiden allokerad för varje intervju uppgått till 45-60 minuter ansågs fler än nio intervjuer ta 
för lång tid att genomföra, bearbeta och analysera. 

Dokumentation av intervjuerna har bedrivits genom ljudupptagning kompletterat med 
stödanteckningar. Ljudupptagning är den vanligaste formen av intervjudokumentation och 
tillåter intervjuaren att återskapa intervjun och kan därmed registrera tonfall och pauser i 
intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Det medför dessutom fördelen att koncentration kan 
riktas mot samtalet istället för utförliga anteckningar som kan distrahera intervjun (Trost, 
2010). En nackdel med denna metod är dock att respondenten ibland inte vill bli inspelad eller 
känner sig hämmad av ljudupptagningen (ibid). Därför har samtliga respondenter fått 
förfrågan om de godkänner ljudupptagning innan intervjun startat. 

Vid sidan av samtycke till ljudupptagning finns fler etiska aspekter att vara medveten om vid 
intervjuer som forskningsmetod. Först och främst ska respondenten vara informerad om syftet 
med intervjun och vad deltagandet i studien innebär. Deltagarna ska vara medvetna om att 
intervjun är frivillig och att de därmed har rätt att avstå om de inte samtycker (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Samtycke om deltagande erhölls inledningsvis inför bokning av intervjutid 
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samt bekräftades vid intervjutillfället. Eftersom intervjurespondenterna deltar i egenskap av 
aktuell yrkesroll har även samtycke om intervjuer från respektive fackförbund erhållits. 
Nästa etiska aspekt som bör beaktas är konfidentialitet i studien. Det innebär att privat 
information om deltagarna i studien inte ska gå att spåra (Kvale & Brinkmann, 2009). Trost 
(2010) menar att detta krav är oavvisligt men att det i många studier inte medför några 
problem. I denna undersökning har ingen privat information om deltagarna tagits upp i 
intervjun. För att anonymisera deltagarna benämns de i rapporten med respektive yrkesroll 
och inte med namn. Dock finns inte flera personer med samma roll vid det studerade fallet 
(förutom montörer) vilket därmed medför att spårbarheten inte är eliminerad. Om detta 
informeras deltagarna inför intervjun och möjlighet lämnas till dem att läsa igenom rapporten 
innan publicering för att kunna godkänna att ingen känslig information offentliggörs. 

3.1.2 Externa fallstudier 
För att bredda informationshämtningen utanför Atlas Copco har fallstudien även bedrivits 
externt. Inspiration till de externa fallstudierna, eller processjämförelserna, är hämtad från 
benchmarking som är en benämning av en förbättrings- och framförallt lärandeprocess där 
inspiration hämtas från andra aktörer. Metoden ska syfta till att undersöka befintlig ’Best 
Practice’ och hur den kan anpassas till den egna verksamheten (Juran, 1999). Att identifiera 
och standardisera efter ’Best Practice’ är även en princip inom Lean (Liker & Meier, 2006), 
även om det oftast tillämpas vid internt förbättringsarbete. 

Processjämförelse behöver inte nödvändigtvis riktas mot direkta konkurrenter inom samma 
bransch, vilket heller inte gjorts i denna studie, utan kan likväl riktas mot branschexterna 
aktörer om det är speciella funktioner som ska undersökas. Förståelse för en annan 
verksamhets process föder ofta kreativa idéer på hur den egna lösningen kan utformas 
(Bergman & Klefsjö, 2002). Det som är avgörande för hur stort avståndet kan vara mellan 
respektive branscher är endast hur väl den insamlade informationen går att omsätta till praktik 
i den egna organisationen (Karlöf, 1997). Juran (1999)  menar att det är i dessa 
funktionsfokuserade jämförelser som störst förbättringspotential i regel återfinns. Dock måste 
försiktighet tillämpas så att inte lösningar endast kopieras utan verkligen blir anpassade till 
den egna organisationen (Bergman & Klefsjö, 2002; Karlöf, 1997). 

För att välja ut externa företag att besöka och studera har ställdes följande kriterier för att 
säkerställa att tillskansad information går att applicera på det aktuella fallet. Det besökta 
företaget ska: 

• Vara en tillverkande industri 
• Tillämpa Lean 
• Aktivt sträva mot att följa upp avvikelser 
• Med fördel tillämpa långa takttider 

För att effektivisera arbetet och minimera tid avsatt för resor begränsades det geografiska 
området för undersökta verksamheter så att ingen resa skulle kräva mer än en arbetsdag i 
anspråk. Verksamheter som utefter dessa förutsättningar ansågs attraktiva för studien 
kontaktades per telefon. Under samtalet presenterades studiens syfte och problembeskrivning 
och utefter det togs beslut om besök var såväl möjligt som lämpligt. 
Urvalet resulterade i att följande företag besökts: 

• RUAG Space AB, Göteborg 
• Väderstad-Verken AB, Väderstad 
• AstraZeneca AB, Södertälje 
• Saab Aerostructures AB, Linköping 
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Samtliga studerade företag arbetar efter principer hämtade från Lean. RUAG 
(satellitkomponenter), AstraZeneca (läkemedel) och Saab (flygplansstrukturer) verkar 
dessutom i branscher där kraven på avvikelsehantering är extremt höga. Väderstad och Saab 
arbetar dessutom med taktade produktionslinor med takttider i storleksordningen flertalet 
timmar. Utöver dessa externa företag har även Atlas Copcos division Surface and Exploration 
Drilling (SED) besökts. De har en liknande produktion som URE men de utvecklar och 
tillverkar utrustning för bergs- och undersöksborrning främst till dagbrott ovan jord samt för 
anläggningsarbeten. Dock har de arbetat betydligt längre än URE med taktad produktion och 
därmed även längre med anpassad kvalitetsuppföljning. Dessutom är Atlas Copco i många 
avseenden en decentraliserad organisation vilket medför att metoder och arbetssätt skiljer sig 
väsentligt mellan de olika divisionerna. Således bidrar ett besök på SED med information som 
inte går att erhålla via fallstudien på URE. 
Upplägget av besöken var utformat på liknande vis vid samtliga tillfällen. Besöken inleddes 
med presentation av studien och det besökta företaget, sedermera rundvandring och 
demonstration av produktionen i allmänhet och avvikelsehantering och stopptidsuppföljning i 
synnerhet. Därefter har utrymme för frågor och diskussion givits. Tidsåtgången har varit 
varierat mellan en halv till en arbetsdag. För att säkerställa att besöken bidrog med 
tillfredställande resultat utformades en intervjuguide som finns att se i Appendix B. 
Intervjuguiden har i detta fall inte fungerat som underlag för en formell intervju utan mer för 
att säkerställa att inga frågor lämnas obesvarade. Därför har endast frågeområden utan 
inbördes frågeordning skapats i intervjuguiden likt Trosts (2010) rekommendationer för 
kvalitativa intervjuer. Som tidigare nämnts menar han även att guiden ska vara utformad i 
grova drag och det är upp till intervjuaren att lära sig frågeområdena utantill för att kunna leda 
och anpassa samtalet efter hand. Denna rekommendation har följts vid besöken. Det kan även 
anses vara än viktigare vid processjämförelsestudierna eftersom det är viktigt att vara 
uppmärksam med relevanta frågor kopplade till observationer som genomförs. 
Dokumentation av material från besöket har förts skriftligt. Förutom anteckningar berörande 
frågor till förberedd intervjuguide har en processbeskrivning av stopptids- och/eller 
avvikelsehanteringsprocessen för respektive företag genomförts. De centrala frågor som 
processbeskrivningen behandlar är inspirerade från Karlöf (1997) och har följande struktur. 
Först och främst består processbeskrivningen av en processkarta och definition av processens 
syfte och mål. Dessutom definieras processens kunder och leverantörer samt vilka 
kvantifierbara måltal som processen kan bedömas utefter. Även dessa frågor angående 
processbeskrivningen finns representerade i intervjuguiden i Appendix B. 

3.2 Analysmetod 
Baserat på de genomförda intervjuerna och kartläggning av nuläget analyserades behov som 
finns på ett stopptidsuppföljningssystem vilket genererade en kravspecifikation för varje 
respondent. Metoden för att analysera krav till den genererade specifikationen kan liknas med 
Critical Incident Technique (CIT). CIT går ut på att analysera incidenter som antingen 
positivt eller negativt har betydelse för systemets prestanda (Gustafsson & Johnson, 2003). 
Genom att fråga respondenterna hur de upplever dagens process samt om deras goda och 
dåliga erfarenheter kring förbättringsarbete relaterat till avvikelser och stopptiduppföljning 
undersöks vad som är kritiskt för vad som är tillfredställande attribut. Flanagan (1954) menar 
att metoden att undersöka kritiska incidenter oftast ger tydligare indikationer om vad som 
påverkar upplevd prestanda än incidenter som är mer av normal karaktär. Normalt sett 
används CIT till att analysera upplevd kvalitet av en befintlig produkt/tjänst/process och 
respondenten får då beskriva situationer där kvaliteten upplevs positiv/negativ samt gradera 
situationerna (Flanagan, 1954; Gustafsson & Johnson, 2003). Gradering har inte genomförts i 
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denna studie eftersom de intervjuade inte arbetar med en befintlig utvecklad 
stopptidsuppföljningsprocess. Därför har behov till kravspecifikationen erhållits genom att 
fråga respondenterna om önskemål och hypotetiska frågeställningar kring vad de skulle vilja 
veta om dagens process. Utifrån intervjuerna har således krav definierats utifrån såväl kritiska 
incidenter som hypotetiska önskningar från respondenterna. Resultatet från den externa 
processjämförelsen har använts som inspiration till att utforma ett uppföljningssystem som 
svarar mot kraven i kravspecifikationen. 

3.3 Utformning av stopptids- och avvikelseuppföljningsprocess 
Utformningen av stopptids- och avvikelseuppföljningsprocess baserades på allt insamlat 
material kring behov från analys av intervjuer samt genomförda externa processjämförelser 
och med hänsyn taget till bakomliggande teori. Utifrån detta identifierades kritiska del-
processer som hela uppföljningsprocessen bör innehålla och till dem skapades processkartor. 
Till utformning av processkartor utgicks från kritiska framgångsfaktorer från externa 
processer och intervjurespondenternas beskrivning av goda/mindre goda erfarenheter för att 
skapa synergieffekter till anpassade lösningar. För att säkerställa att processerna svarade mot 
behov och att för att lösningen ska bli accepterad och förstådd integrerades användarna i 
framställningen. 

För att validera resultatet användes två metoder. Dels utformades ett testverktyg för insamling 
av stopptidsdata som möjliggjorde pilottest, dels utvärderades hela konceptet inför pilottest 
genom en så kallad Design Review med produktionsledningsgruppen bestående av 
produktionschef, flödeschefer, kvalitetschef, produktionstekniskt chef samt chef för Supply 
Chain. Design Review är vanligt förekommande i designprocessers Stage Gate-modell som en 
gate där designgruppen presenterar resultat för ledningsgrupp och beslut tas för om projektet 
ska fortgå, göra om något steg eller om projektet ska läggas ned (Ullman, 2010).  

Resultatet från Design Review-mötet blev att processerna och testverktyget var accepterade 
och klart för pilottest.  

3.3.1 Testverktyg och pilottest 
För att på ett enkelt vis testa den framtagna stopptids- och avvikelseuppföljningsprocessen 
utformades ett testverktyg som baserades på en vidareutveckling av Atlas Copcos befintliga 
rutin6, med dokumentation på whiteboardtavla och överföring till databas i Microsoft Excel, 
där funktioner anpassades med det inbyggda programmeringsspråket Visual Basics for 
Applications.. Valet av denna metod baseras på att enkelheten för implementering i och med 
att det är en vidareutveckling av befintligt arbetssätt samt att det givetvis stöttar den 
framtagna processen. Dessutom är systemdesign utanför denna studies omfattning. 
Testperioden planerades initialt till två veckor men övergick till implementering då verktyget 
ansågs mer lämpligt än befintlig metod. Inför testet togs rutinbeskrivning fram och 
användande montörer och flödesledare gavs utbildning i hur verktyget ska användas. Under 
testperiodens gång stöttades montörerna för både dag- och eftermiddagsskift dagligen vid 
användande för att säkerställa korrekt handhavande. 

Det som testades med verktyget var den framtagna metoden för datainsamling och 
analysverktygen. På grund av studiens begränsade tidsomfattning var det inte möjligt att testa 
tillhörande förbättringsmodeller. Erfarenheter och återkoppling utifrån testet samlades 
slutligen som rekommendationer för fortsatt industrialisering. 

                                                
6 Atlas Copcos befintliga rutin beskrivs ytterligare i kapitel 4 Nulägesanalys. 
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3.4 Reliabilitet och validitet 
För att en studies resultat ska vara trovärdiga är det relevant att utvärdera studien efter dess 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet definieras som en undersökningsmetods förmåga att 
leverera ett tillförlitligt utfall, det vill säga, att samma mätning ska kunna återupprepas med 
återkommande resultat. Validitet definieras som en metods förmåga att mäta det som 
verkligen avses mätas. (Trost, 2010) 

Framtagandet av intervjuguide till såväl intervjuer som extern processjämförelse har legat till 
grund för att erhålla god reliabilitet i studien. I och med att företagsbesök och intervjuer utgår 
från förberedda frågeområden går det att återskapa förutsättningarna inför en återupprepad 
studie. Trost (2010) belyser dock att vid kvalitativa studier med låg grad av standardisering 
kommer undersökningsförloppet aldrig att kunna upprepas av en annan forskare. Således är 
det istället av stor vikt att kunna återupprepa rådande förutsättningar vilket intervjuguiderna 
ligger till grund för.  
Trots att samma intervjuguide använts vid samtliga företagsbesök skiljer sig områden i 
resultatet stort mellan de olika företagen. Det beror dels på om synen på avvikelser 
traditionellt sett hanterat kvalitetsavvikelser på produkt eller om det även innefattar 
processavvikelser. Det har varierat beroende på bransch och påverkat deras arbetssätt. 
Företagen har även varit olika framgångsrika inom olika områden och därför har stor varians 
funnits i vad de kan visa upp. Således är variationen stor gällande vilket resultat som 
respektive besök genererat. 

Validiteten i undersökningen påverkas av flera faktorer. Vad gäller datainsamling är det 
resonabelt att anta att fler intervjuer och externa besök skulle generera fler framkomna behov 
samt fler typer av lösningar. Dock har antalet intervjuer och företagsbesök begränsats på 
grund av studiens tidsramar samt tillgänglighet av lämpliga intervjurespondenter. 

Triangulering, det vill säga att samla information från olika källor och perspektiv är ett 
beprövat angreppsätt för att konstruera en undersökningsmetod med hög validitet (Bryman & 
Bell, 2011; Yin, 1994). Det kan exempelvis handla om att verifiera att flera forskare uppnår 
samma resultat eller att använda flera metoder för datainsamling (Bryman & Bell, 2011). 
Tillvägagångssättet för denna studie kan sägas uppfylla det senare nämnda exemplet genom 
användning av flera metodstrategier. Genom att utför såväl interna som externa intervjuer, 
observationer och fallstudier betraktas forskningsfrågan utifrån olika perspektiv vilket kan 
hävdas bidra till ökad tillförlitlighet till studiens resultat. 

För att validera resultatet från undersökningar användes principen för respondentvalidering 
(Bryman & Bell, 2011). Det vill säga, respondenterna i undersökningen, såväl internt på Atlas 
Copco som vid externa företagsbesök fick återkoppling på framkomna delresultat för att 
säkerställa att det överensstämde med deras uppfattning. Därmed gavs förutsättning för att 
korrigera eventuella missförstånd samt även fördjupa outvecklade resonemang. För att 
dessutom validera om resultatet för utformningen av stopptids- och 
avvikelseuppföljningsprocess är tillfredställande genomfördes dessutom ett initial test där 
användarna fick ge återkoppling om vad som kan förbättras ytterligare. På så vis säkerställs 
att krav från användare belyses. 
Utformning av framställda processer för stopptids- och avvikelseuppföljning validerades 
främst genom två metoder, Design Review och pilottest. Design Review validerar om 
lösningen anses uppfylla krav för vidare studier (Ullman, 2010) och pilottest för att testa 
lösningens praktiska tillämpbarhet och erhålla förslag på vidareutveckling (Brook, 2010). 
Därmed säkerställdes att lösningen ansågs motsvara projektets förväntningar samt gav 
indikationer om förbättringar inför framtida industrialisering. För att säkerställa att 
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testverktyget användes på rätt sätt genomfördes utbildning för användare samt personlig 
stöttning dagligen för att kunna besvara framkomna frågor. 
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4 Nulägesanalys 
I detta avsnitt presenteras det nuläge Atlas Copco befinner sig i när studien genomförs. Det 
innefattar beskrivning av Atlas Copco Underground Rock Excavation och arbetet med Lean 
samt redogörelse för dagens och framtidens montering samt rådande avvikelsehantering och 
förbättringsåtgärder. All information kommer från observationer, samtal med medarbetare 
samt internt framtaget material.  

4.1 Atlas Copco Underground Rock Excavation 
Atlas Copco URE är en division inom Atlas Copco-gruppens affärsområde för gruv- och 
bergbrytningsteknik. Inom URE utvecklas och tillverkas tunneldrivnings- och 
gruvbrytningsutrustning tillämpade för användning under jord och som levereras till en global 
marknad. UREs huvudkontor och största produktionsanläggning är lokaliserat i Örebro, vilket 
även är där studien bedrivits. Produktionsorganisationen är uppdelad i funktionerna Line- och 
Stationsflöde, Produktionsteknik, Beredning, Supply Chain och Produktionskvalitet vilket 
illustreras i organisationsschemat i Figur 11. 

 

 
Figur 11. Organisationsschema för Atlas Copco UREs produktionsorganisation. 

Line- och Stationsflöde innefattar allt operativt arbete i flöden för slutmontering. 
Produktionsteknik stöttar flöden och även teknikorganisationen med produktionstekniskt 
kompetens vid utvecklingsarbete. Beredning ansvarar för att förbereda teknikunderlag för 
produktion. Inom Supply Chain ligger allt ansvar för att förse produktionsflöden med material 
från leverantörer, vilket bland annat innefattar anskaffning, planering, intern och extern 
materialhantering etc. Produktionskvalitet ansvarar för alla kvalitetskontroller från 
ankomstkontroll till reklamationer av material och tester inför leverans. 
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Hela divisionen, det vill säga inte bara produktion utan även andra avdelningar som teknik, 
strategiskt inköp, marknad etc., använder idag följande KPI:er för att utvärdera verksamhetens 
resultat: 

• Antal olyckor 
• Rörelseresultat 
• Lager/Cost of Goods Sold (lageromsättningshastighet uttryckt i relation till kostnad 

per såld vara) 
• Vinst 
• Inkommande order 
• Bruttomarginal 
• Ledtid (order till fakturering) 
• Leveransprecision 
• Uppstartskvalitet 
• Medarbetarnöjdhet 

Till samtliga KPI:er finns årliga målvärden som divisionen gemensamt ska arbeta för. 

4.1.1 The Way We Produce – Atlas Copcos arbete med Lean 
2011 initierade Atlas Copco URE ett koncept kallat The Way We Produce (hädanefter 
förkortat TWWP), baserat på principer och filosofier hämtat från Lean. Bakgrunden till 
initiativet är att Atlas Copco URE eftersträvar korta ledtider från kundorder till fakturering, 
fokuserar på värde för kund, att reducera icke värdeskapande aktiviteter i 
monteringsprocessen samt att standardisera arbetet för att kunna genomföra systematiskt 
förbättringsarbete. 
TWWP baseras på tio principer som illustreras med huset i Figur 12 på nästa sida. Grunden 
av huset utgörs av de tre första principerna; Säker och hälsosam arbetsmiljö, 
Medarbetarutveckling samt Omsorg om miljö. Dessa ligger i linje med de traditionella Lean-
värderingar som berör respekt för individen och samhället man verkar i (Liker & Meier, 
2006). 

Nästa nivå av huset ligger på en mer operativ nivå jämfört med tidigare nämnda värderingar 
som utgör grunden. Den första principen på denna nivå berör Balanserade flöden, vilket 
motsvarar det som Lean-litteratur benämner som heijunka. Att skapa balanserade 
produktionsflöden ses som nyckeln till att minska processens ledtid, erhålla förbättrad 
leveransprecision samt bidra till en jämn och förutsägbar process. Nästa princip gäller 
Leverantörsutveckling. Det innebär att Atlas Copco strävar efter långsiktiga relationer med 
sina leverantörer och att aktivt arbeta tillsammans med dessa för att förbättra slutproduktens 
kvalitet, kostnadseffektivitet och leveransprecision. Sista principen på denna nivå är 
Standardiserade arbetssätt. Det innebär att varje arbetsmoment ska utföras på ett 
standardiserat vis för att säkerställa stabila och repeterbara processer. Standarden ska baseras 
på det effektivaste arbetssättet och uppdateras när förbättringar tas fram. Därmed utgör den 
grunden för allt förbättringsarbete. 

Nästa nivå av principer utgör husets väggar som i slutändan ska förverkliga målen. Den första 
av dessa är Behovsstyrd produktion. Det innebär att produktion ska initieras av kundorder 
vilket genererar ett dragande produktionsflöde. Det vill säga att ingen produktion sker mot 
lager och prognoser. En behovsstyrd produktion ska hjälpa till att förhindra överproduktion av 
produkter som inte efterfrågas. Den andra väggen består av principen Rätt från mig. Det 
innebär att produkten ska kontrolleras genomgående i produktionen för att säkerställa rätt 
kvalitet från första början. Medarbetare ska tränas att ta äganderätten över problem som 
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uppstår samt erhåller rätten att stoppa processen för att kontrollera att gällande kvalitetskrav 
säkerställs. Denna princip motsvarar vad som i litteratur om Lean benämnas med den 
japanska termen jidoka. 

Centralt i huset återfinns principerna Visuell styrning och Ständig förbättring. Visuell styrning 
bygger på att alltid arbeta med visuella medel (signaler, diagram, grafer, lampor etc.) för att 
ge snabb och intuitiv återkoppling om resultat och produktionens nuläge. Den visuella 
styrningen ska vara ett enkelt sätt att skapa informations- och kunskapsöverföring. Det ska 
bidra till att lyfta upp problemområden till ytan som tillsammans med övriga principer ska 
ligga till grund för principen om ständiga förbättringar. Det innebär även att individer och 
grupp ska arbeta för att skapa en lärande organisation som hela tiden lär sig förbättra 
verksamheten. 

Taket på huset utgör verksamhetens mål i prioriteringsordning, och därmed det som de ovan 
nämnda principerna ska verka för. Målen med TWWP är att förbättra verksamhetens 
1. Säkerhet, 2. Kvalitet, 3. Leverans och 4. Ekonomi. Ovanpå taket återfinns Atlas Copcos 
ledord; First in mind - First in choice ®. 

 
Figur 12. Principer för The Way We Produce 

Atlas Copcos arbete med Lean skiljer sig inte nämnvärt från litteraturens beskrivningar (t.ex. 
Liker & Meier, 2006; Petersson et al., 2009; Womack & Jones, 1996). Principer som 
exempelvis visuell styrning, standardiserat arbetssätt, balanserade flöden och ständig 
förbättring är i mångt och mycket det som bidragit till att Lean har skapat ett nytt paradigm 
för tillverkande industrier (Liker & Meier, 2006). Det som främst gör att TWWP ändå 
diffrentierar sig från andra företags Lean-arbete i sina principer (t.ex. TPS) är anpassning och 
speciellt prioritering av mål att sträva efter. 

4.2 Monteringslinor 
Som marknaden ser ut fluktuerar antalet inkommande order kraftigt vilket gör det svårt att 
förutse framtida orderingånger. Det beror till stor del av att variationer i råvaruvärde 
avspeglar sig i gruvornas köpkraft för nyinvesteringar. Som ovan nämnts används strategin 
behovsstyrd produktion för att minska ledtiderna från orderingång till fakturering. För att 
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minimera ledtiderna i orderkön samt undvika att förlägga variation i färdigvarulager (vilket 
ger hög kapitalbindning) ska variationer istället tas upp genom flexibla, taktade 
monteringslinor för mixade produkter. För att klara av flexibiliteten ska tre monteringslinor 
med produkter ur olika produktfamiljer introduceras. I dagsläget genomförs den taktade 
produktionen vid en prototyplina, som går under namnet S-Line, för produkterna Boomer 
S1D, Boomer T1D, Boltec S och Simba S7D (se Figur 13), och med en takttid på 15 timmar 
och 35 minuter. S-Line är bemannad i två skift vilket medför att skiftbyten sker inom 
takttiden. 
 

 
Figur 13. Produkter tillverkade på S-Line. Från vänster; Boomer S1D, Boomer T1D, Boltec S, Simba S7D. 
(AtlasCopco, 2015) 

S-Line består av åtta ordinarie monteringsstationer samt en teststation och en så kallad 
dominostation. Vid dominostationen placeras maskiner som på grund av avvikelser inte kan 
hålla takten. Ofta beror det på att maskinen innehåller komplicerade kundspecifika önskemål. 
Vid dominostationen flyttas inte maskinen fysiskt vid taktning. När en maskin är 
färdigmonterad testas den i Atlas Copcos testgruva i Kvarntorp samt i ett testcenter. Brister 
som upptäcks i testerna korrigeras i en åtgärdshall innan maskinen kan levereras till kund. 
För att erhålla flexibilitet i monteringen och möjliggöra balansering av produkter med olika 
högt arbetsinnehåll tillämpar Atlas Copco håltakt. Det innebär att hål kan lämnas i flödet för 
att anpassa produktionen efter förändrad tillverkningsvolym eller produkter med lägre 
arbetsinnehåll. För en produkt med lågt arbetsinnehåll behöver montering inte ske på lika 
många stationer som för en produkt med högre arbetsinnehåll och således kommer den stå 
obemannad vissa takter. På så vis bildas ett ”hål” i monteringslinan. På samma sätt skapas hål 
vid låg orderingång genom att taktning sker utan att nya produkter byggs vid den första 
stationen. Genom denna teknik kan produktionen anpassas till rådande efterfrågan och 
arbetsinnehåll för olika produkter utan att varken takttiden eller antalet stationer behöver 
förändras. 
Arbetsinnehållet för en station är utformat efter standardiserade monteringssekvenser. 
Sekvenserna skrivs ut på papper av montören vid varje taktning och fungerar som manual vid 
montering. Där anges i vilken ordning monteringsmomenten ska genomföras och montören 
får efter avslutat moment kryssa för en ruta för att visualisera vad som genomförts. Varje 
sekvens är tidsatt med en uppskattad tid per moment med en noggrannhet på 15 minuter. 
Dock är majoriteten av alla moment tidsatt med tider om ca en timme. Framtagandet av 
monteringssekvensen genomförs av montörerna och är i nuläget endast grovt skattade 
tidsmässigt. Exempel på en monteringssekvens kan ses i Appendix C. 

4.3 Dagens avvikelsehantering på Atlas Copco 
När en avvikelse sker eftersträvas såväl en snabb kortsiktig åtgärd för komma tillbaka till 
planerad sekvens som en långsiktig åtgärd för att förebygga att samma avvikelse återkommer 
flera gånger. För kortsiktig hantering av avvikelser i montering finns en eskaleringsmodell 
framtagen, illustrerad i Appendix D. Efter max tio minuters hantering av avvikelse ska 
montören tillkalla en medarbetare i montörslaget med andon-roll som ska hjälpa till där 
problem uppstår. Om avvikelsen kvarstår efter 30 minuters hantering ska andon/montören 
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informera flödesledare så att lämpligt stöd kan ges och andon skriver en avvikelserapport 
enligt Figur 14. Om stöd tillsätts men problem kvarstår kan ytterligare stöd äskas från 
fabrikledningsnivå. När takten inte kan hållas ska även beslut tas om produkten ska taktas 
vidare med känt fel, flyttas till dominostationen eller om linan ska stoppas och taktning ske 
senare. I dagsläget är det dock få avvikelser som leder till att hela eskaleringsmodellen 
verkställs. Istället kan montörerna ofta snabbt fortsätta med andra steg i sekvensen medan 
avvikelsen hanteras separat av exempelvis montör med andon-roll, reklamationshanterare 
eller dylikt. 
 

 
Figur 14. Avvikelserapport vid avvikelse längre än 30 minuter. 

Idag dokumenteras avvikelser manuellt av montörer på en whiteboardtavla i anslutning till 
produktionslinorna vars schematiska struktur kan ses i Figur 15. På tavlan dokumenteras 
anledningen till avvikelsen, vilken monteringsstation problemet uppstod vid, vilken produkt 
som monteras på stationen samt ansvarig person. På denna nivå löses ofta uppstådda problem 
kortsiktigt och ad hoc av montörerna. När ett problem är löst markeras det med en grön 
magnet i kolumnen Klar och tidsåtgången för att lösa problemet dokumenteras på tavlan. 

 
Figur 15. Schematisk bild över avvikelsetavla i montering 

Informationen från avvikelsetavlan angående klara avvikelser överförs till ett Excel-dokument 
vars struktur kan ses i Figur 16. Där kategoriseras avvikelserna idag med kategorierna Brist 
system, Egenorsakad avvikelse, Felaktigt material, Felaktigt material lagret, Kapacitetsbrist, 
Material saknas lagret, Material saknas leverantör, Process/instruktion följs ej, 
Process/instruktion Saknas/bristfällig, Tekniskt underlag brist, TIA-ärende, Utbildning brist, 

Datum: Klockan: Stopptid:

Riggtyp:
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Kortsiktigt löst Långsiktigt löst

Avvikelserapport/förbättringsförslag

Riggnr:
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Beskrivning:

Åtgärd:
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Övrigt/Ej möjligt att kategorisera. Idag finns ingen struktur för vilken tid som ska räknas som 
stopptid i produktion varför den kolumnen är tom. All tid avvikelsen orsakat loggas istället i 
kolumnen Tidsåtgång att lösa avvikelsen. 

 

 
Figur 16. Struktur för avvikelselogg. 

Aktiva avvikelser från avvikelsetavlan stäms av vid daglig styrning med flödesledare och 
montörer, vilket sker i form av ett kort möte för avstämning av produktionsläget. Avvikelser 
som inte blir lösta inom montörslaget tar flödesledaren med sig till en liknande tavla för 
avvikelser som hanteras vid daglig styrning med supportpersonal och som drivs av 
flödeschefen. Dock står avvikelsen hela tiden kvar på montörernas tavla för att de ska 
fortsätta efterfråga lösning. Utöver flödesledare och flödeschef innefattar supportgruppen 
personal från planering, beredning, anskaffning, kvalitetsombud samt flödeschef. Här tilldelas 
avvikelsen en ansvarig person och uppföljningsdatum ansätts. 

Om avvikelsen inte klaras av på denna nivå tas den vidare till ytterligare en tavla för 
fabriksövergripande daglig styrning som drivs av produktionschefen. Återigen står avvikelsen 
kvar på flödessupportens tavla för att de ska efterfråga drivandet av avvikelsehanteringen. På 
det fabriksövergripande daglig styrning-mötet deltar utöver produktionschefen även personal 
från teknik, strategiskt inköp, kvalitet och flödeschefer, samt övriga expertfunktioner vid 
behov. Vid detta möte erhålls tvärfunktionellt samarbete och hantering av avvikelsen sker 
genom att återigen tilldela avvikelsen till en person och sätta uppföljningsdatum. Ofta anses 
problem lösta när avvikelsen är åtgärdad men om avvikelsen står kvar längre än väntat eller 
om en lösning endast anses kortsiktig dokumenteras avvikelsen i en lista för avvikelser i 
behov av långsiktiga åtgärder. Denna lista ligger till grund för produktionsledningsgruppens 
förbättringsmöten där eventuella förbättringsprojekt initieras. Till dessa fokuserade 
förbättringsprojekt finns en struktur framtagen som är inspirerad av Six Sigma-metodikens 
DMAIC-process7. 
Sammanfattningsvis kan sägas att dagens avvikelsehanteringsprocess följer en eskalerande 
modell som möjliggör att problem hanteras på lägsta möjliga nivå. Dock hanteras alla 
avvikelser enskilt och det saknas stöd för att följa återkommande fel samt ackumulerad 
tidsåtgång som ger att takttiden inte kan följas. Processen ger i nuläget inget stöd för att 
visualisera vilka avvikelser bidrar till störts kvalitetsbristkostnad i produktion vilket gör det 
svårt att prioritera resurser mellan åtgärder. 

4.4 Förbättringsmöten 
Vid samtliga nivåer för avvikelsetavlor, det vill säga montörer, flödessupport och fabriksnivå, 
sker veckovisa förbättringsmöten som hanteras på en förbättringstavla, se Figur 17. Där 
                                                
7 Six Sigma-projekt genomgår faserna Define (definiera problemet), Measure (insamling av data för att 
identifiera problemområden), Analyze (analysera data och undersöka grundorsaken till problemet), Improve 
(Generera och implementera förbättringsförslag) och Control (utveckla system för att styra den nya processen för 
att förhindra återfall). (Brook, 2010) 
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behandlas inkomna förbättringsförslag från medarbetarna. För att förbättringsgruppen på ett 
visuellt sett ska kunna prioritera mellan olika avvikelser används en så kallad PICK-chart. 
PICK-chart är ett diagram indelat i fyra fält; Possible, Implement, Challenge och Kill (Möjlig, 
Inför, Utmana och Avfärda i svensk version), vilket även det kan ses i Figur 17. Dessa fält 
ackompanjeras med två axlar som står för effekt/insats. Genom att placera förbättringsförslag 
efter hur stor effekt det kommer ha för produktionen samt hur stor insats som krävs kan 
prioritering och fördelning resurser utföras (Petersson et al., 2009). Utan en väl fungerande 
metod för att utvärdera effekten av lösta avvikelser krävs dock en subjektiv bedömning vid 
prioritering. 

 
Figur 17. Struktur för förbättringstavla. 

När förbättringsförslaget från inkorgen prioriterats med PICK-charten och därmed anses 
lämplig att arbeta vidare med startar förbättringsarbetet med att skriva ned förbättringen på ett 
förbättringsblad som följer PDCA-cykeln. Aktiva förbättringar skrivs även ned på en lista på 
tavlan där det även ansätts ansvarig person för drivandet av förbättringen, stadie i PDCA-
cykeln samt datum för uppföljning. Antalet rader för aktiva förbättringar är medvetet 
begränsat för att behålla fokus på de som drivs för tillfället. Om en förbättring dock kräver 
åtgärder från extern funktion kan den pausas och flyttas ned till Väntar på svar för att ge plats 
för andra förbättringar under tiden. När förbättring är under uppföljning (Act-fasen i PDCA) 
flyttas den till fältet för Uppföljning och när den slutligen är införd placeras den bland Införda 
förbättringar. Till vänster på förbättringstavlan redovisas resultat gällande nyckeltal för att ge 
information om verksamhetens prestation. 

Gruppmedlemmar;

Förbättringstavla 
Pågående aktiviteter Ansv. Uppf.

Nyckeltal (månadsvis) Flöde: xxxx dag: xxx  tid: xxxx

Inkorg

Pick chart

             Väntar svar                          Uppföljning

S"
Säkerhet/Hälsa/Miljö0

K"
Kvalitet0

L"
Leverans0

E"
Ekonomi0

00000Liten0effekt00000000000000Stor0effekt0

Möjligt0 Inför0

Avfärda0 Utmana0

Liten0insats00000000Stor0insats00

Införda"förbä/ringar"

Förbä/ringsblad"

Metodstandard"
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4.5 Tidstämpling och riggavslut 
Utöver tid registrerad för avvikelse mäts monteringstid per byggd maskin. Denna tid används 
för att utvärdera hur väl anslagen monteringstid stämmer överens med faktisk monteringstid. 
Tiden bokförs genom att montörer i samband med taktning stämplar in på maskinen. På så vis 
kan antalet monteringstimmar per maskin följas upp. Om montören inte utför arbete på 
maskin ska de stämpla mot indirekt arbete som finns uppdelat i kategorier som exempelvis 
skyddsarbete eller 5S. Vid avvikelser sker idag ingen omstämpling utan det blir i regel tid 
som beläggs på maskinen. Total avvikelsetid per maskin kan på sätt och vis därför ses i hur 
anslagen tid skiljer sig från faktisk tid. 
När en maskin är färdigbyggd sammanställs alltid ett så kallat riggavslut. Det är en typ av 
efterhandsanalys som utvärderar hur arbetet med maskinen fortlöpt. Där sammanställs 
monteringstid, konstruktionstimmar, genomloppstid, produktivitet, antal förändringar som 
skett efter att tillverkning påbörjats samt kommentarer kring vad som skett. Tillsammans med 
denna information genomförs en ekonomisk kalkyl över total tillverkningskostnad. Om denna 
kostnad skiljer sig mer än 3 % från anslagen prognos genomförs alltid en grundorsaksanalys. 
Till riggavslutet hänvisas även avvikelser som registrerats för den aktuella maskinen. Det 
innefattar även den tid som montörerna angivit att avvikelsen tagit att lösa. Dock svarar det 
inte alltid mot tiden montören varit från ordinarie sekvens eftersom denne ofta kan arbeta med 
andra moment även om avvikelsen inte är åtgärdad. 
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5 Resultat från intervjuer 
I följande avsnitt redovisas resultatet från de genomförda intervjuerna. Innehåll från 
intervjuerna presenteras indelat efter roll. Resultat från flödesledare respektive montörer 
redovisas gemensamt, även om separata intervjuer genomförts. I slutet av varje redovisad 
intervju summeras de viktigaste behov som framkommit. Dessa punkter används som 
utgångspunkt vid utformning av avvikelsehanterings- och stopptidsprocessen. 

Alla intryck från intervjuerna kommer utgöra en grund för kommande föreslaget 
metodunderlag, även om processen för stopptids- och uppföljning inte kommer kunna hantera 
alla behov specifikt. Dock är det viktigt att vara medveten om kringliggande behov för att inte 
utforma en metod som uppfyller vissa krav men blir negativa ur en annan aspekt. 

5.1 Produktionschef 
I produktionschefens roll ingår att ansvara för hela produktionen från anskaffning av 
inkommande material till leverans av färdig produkt. I det ingår ansvar för personalsäkerhet, 
ledtid mellan order och fakturering, lageromsättning och till viss del drivandet av 
utvecklingsarbete. Produktionschefen ansvarar även för att processer finns på plats och följs. 
För att få koll på produktionssituationen och få tillgång till den informationen som anses mest 
nödvändig har divisionens övergripande KPI:er brutits ned till en lägre nivå och på så vis 
konkretisera övergripande mål. Exempelvis delas ledtiden mellan order till fakturering bland 
annat upp i delmål för ledtid order till produktionsstart, antal lagerdagar, genomloppstid i 
montering etc. Genom att följa upp delmål för nedbrutna KPI:er fås en överblick av hur 
fabriken mår. 
Som produktionschef handlar stor del av arbetet med att analysera resultatet från 
produktionen och utreda varför resultat ser ut som det gör och varför det inte ser ut som 
förväntat. Idag upplevs exempelvis att det finns stor variation i monteringstid för många 
maskiner. Då gäller det att undersöka vad som orsakat att en maskin monterats 
snabbare/långsammare än anslagen monteringstid. Det handlar om att på en övergripande nivå 
analysera vad det är som stör produktionen och hur förbättringar ska drivas tillsammans med 
andra avdelningar. Idag upplever produktionschefen att det många gånger saknas underlag 
som konkretiserar var problemområden finns och i vilken omfattning det påverkar 
produktionen. Hon beskriver det på följande vis: 

Det jag skulle vilja ha är; vad är det som stör oss? Kategoriserat, så att jag sedan som 
produktionschef kan jobba mot andra avdelningar och leverantörer. Jag skulle vilja kunna 
säga 53 % av våra störningar i april, motsvarande 3000 h, är relaterade till inköpskvalitet, 
och då kan jag gå till vår inköpschef med det och fråga: Vad kan vi göra åt det här? Idag 
kan jag bara komma med allmänna klagomål. 

Vidare menar hon att avvikelser måste kunna omsättas i vilken kvalitetsbristkostnad det bidrar 
till för att kunna beräkna möjlig avkastning för investeringar. Kan effekten av avvikelsen 
påvisas, exempelvis dåliga teknikunderlag medför ökade produktionskostnader med 10 
MSEK årligen är det ingen som nekar resurser. Utan det underlaget kan en produktionschef 
endast uttrycka att bristfälliga teknikunderlag stör produktionen och fråga vad som genomförs 
för att åtgärda det. Det blir avsevärt otydligare. 
Utöver det uttrycks även behov av att kunna gruppera och kategorisera problemområden på 
flera nivåer för att kunna rikta åtgärder till grundorsaken av problemet. För att realisera en 
förbättring behöver teknikavdelningen ha utförligare information än att underlagen är 
bristfälliga för att få en möjlighet att genomföra en grundorsaksanalys. 
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Hon berättar om ett projekt som genomfördes vid Atlas Copcos fabrik i Nanjing där 
materialbrister kartlagdes indelat efter vart i processen de upptäcktes. Till det användes 10-15 
underkategorier som sedan sammanslogs till mer övergripande kategorier utefter steg i 
processen. På så vis kunde de följa vart problem upptäcktes och vidta åtgärder för att 
upptäcka problem så tidigt som möjligt. Hon upplever att det var ett bra sätt att dela in 
problemområden i och att det var väldigt värdefullt att kunna peka på vart i processen felet 
upptäcktes. Vidare dras paralleller till en produktionslina och att det vore bra att veta vart i 
linan problemet upptäcks. 
Vad gäller noggrannheten på uppmätt stopptid är produktionschefens uppfattning att i ett 
inledande skede mäta med grov noggrannhet, i storleksordningen halvtimmar till timmar. 
Detta beror på att det inte finns en tradition av att logga stopptid och att få till den 
kulturförändringen kan ta tid. Det behöver vara enkelt att logga annars kommer det inte 
genomföras. Hon ger exempel på när avdelningen för produktionsteknik tagit fram verktyg 
och fixturer som inte används för att de inte anses tillräckligt lätta att hantera. Om 
förbättringen inte implementeras på rätt sätt och förankras hos alla kommer den inte att bli 
verklighet. Därför anser hon att noggrannhetsnivån på loggad stopptid till en början behöver 
vara grov för att med ständiga förbättringar kunna öka noggrannhetsnivån succesivt. 

Under intervjun framkommer en uttryckt vilja att underlag om stopptid ska finnas tillgänglig 
som underlag till de veckovisa förbättringsmötena så att förbättringsförslag kan relateras till 
fakta kring loggade avvikelser. Det ska vara enkelt att tidigt upptäcka systematiska störningar 
för att kunna genomföra en grundorsaksanalys. Den återkoppling som efterfrågas kring 
förbättringar är dels antal genomförda förbättringar och att det som åstadkommits 
kommuniceras ut så att alla kan börja följa ny best practice. Även trender på stopptid inom 
respektive kategori anses högst relevant att redovisa för att återkoppla till hur väl 
förbättringsåtgärderna svara mot grundorsaken till problemet. 

Identifierade behov från intervju med produktionschef summeras i punktlistan nedan. 

• Kategorisera avvikelser på övergripande nivå som kan brytas ned till lägre nivå 
• Omsätta stopptid till kvalitetsbristkostnad 
• Identifiera vart avvikelsen skett 
• Stopptid som underlag för veckovisa förbättringsmöten 
• Stopptidstrender för återkoppling av förbättringsåtgärd 
• Noggrannhet på stopptidsmätning inledningsvis 30 minuter 

5.2 Flödeschef 
Flödeschefsrollen innefattar ansvar för att arbetet vid monteringslinorna fungerar som 
förväntat. Det vill säga, uppfyller uppsatta mål vad gäller leveransprecision, ledtid, 
produktivitet, arbetet med säkerhet, kvalitet och även förbättringsarbete. Som flödeschef 
täcker ansvaret flera monteringslinor och resultat rapporteras direkt till produktionschef. Det 
som rapporteras då är främst om takten hålls, kvalitet- och provningsutfall, levererade 
maskiner från linan samt om det finns avvikelser och vad som görs åt dem. 

Som flödeschef finns behov av att veta hur flödet i helhet mår och därför finns behov av att få 
reda på ackumulerad stopptid för hela linan samt hur det påverkar takthållningen, snarare än 
hur enskilda stationer ligger till. Den ackumulerade stopptiden för linan blir nyttig vid beslut 
för hur förseningar ska tas igen, vilket kan handla om att styra om planering och bemanning. 
När en avvikelse med taktöverskridande stopptid behöver även en bedömning kunna göras av 
stopptidens längd för att kunna ta beslut om taktning ska ske med avvikelse, om linan ska 
stoppas eller om maskinen ska plockas ut från linan och monteras färdigt vid sidan om. 
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Flödeschefen uttrycker att för att det ska kunna ske krävs rutiner för hur långt ett stopp får 
pågå innan ett beslut måste tas. Arbete för att ta fram sådana rutiner pågår men det är inget 
som är fastställt än. Vid stopp önskas även en schablonkostnad för stoppet för att kunna äska 
resurser till åtgärder. 
Vad gäller vilka stopp som ska loggas och följas upp vill han logga alla stopp men skilja på 
dem som inverkar på takthållningen och de som klaras av inom takten. Han uttrycker sig på 
följande sätt: 

Ackumulerad stopptid för takten är en tid som är intressant, men den andra är hur många 
avvikelser som påverkar i tid och den vill man ju också kunna mäta för det blir ett 
incitament till förbättringsarbete. Det blir ju ett merarbete som någon gör för att rätta till 
något som blivit fel. Jag vill kunna se både taktpåverkande stopp men också kvalitetsstopp 
som anger kvalitetsbrister och avvikelser som skapar ett merarbete, ett slöseri helt enkelt. 

Takthållningen blir det som är viktigt som realtidsuppföljning medan merarbetet och slöseriet 
för alla avvikelser blir det som är relevant för det inkrementella förbättringsarbetet. 
Det sätt som flödeschefen vill använda stopptiden till vid förbättringsarbete är att kunna 
avläsa vart stopptiden uppstår på en övergripande nivå för att sedan kunna på något vis 
prioritera mellan dem. Han beskriver att: 

Som jag tänker mig vill jag veta vilka avvikelser vi har på grund av exempelvis 
leverantörer, eller till och med vilken leverantör, och så får vi den informationen till en 
inbox där vi kan prioritera. Är den här värd att jobba med? Och utifrån det initiera 
förbättringsåtgärder. I min roll vill jag veta typ av fel på en övergripande nivå. Exempelvis 
bemanningsfel, materialfel, operatörsfel, processfel. På den nivån gruppera var felen 
kommer. 

Vidare utvecklar flödeschefen att han vill ha möjlighet att plocka ut information på olika 
nivåer och visualisera dess kategorier mellan varandra, exempelvis genom cirkeldiagram. Just 
nedbrytningen ses som viktig vid analys av grundorsak till stopptiden. Vid uppföljning av 
resultat vill han tillgå trender kring hur stopptiden relaterat till en viss kategori förändras över 
tid, för att kunna utvärdera effekten av insatta åtgärder. Traditionellt sätt upplever han att de 
släppt problem för tidigt innan den verkliga grundorsaken är löst. En kortsiktig lösning har 
accepterats utan att göra långsiktiga uppföljningar vilket medfört att lösningen inte blivit 
långvarig. Därför ses ett behov i att kunna följa trender. 
Under intervjun framkommer problem med dagens avvikelsehantering med att extrahera 
relevant data. Flödeschefen uttrycker att han får leta efter data som anses relevant. För 
takthållning finns ingen nuvarande data att tillgå utan det kommuniceras endast muntligen. 
Kvalitetsutfall finns i en egen databas men inget är samlat. Det framgår ett behov av att all 
data ska finnas lättillgängligt ur en och samma databas för att uppföljningen ska fungera 
smidigt. 
Han skulle även vilja se en högre noggrannhet på tidsloggningen än vid dagens process, ner 
till 5 minuters-intervaller. Han vill kunna se om det exempelvis tog fem minuter extra att 
komma igång med arbetet på grund av bristande kommunikation mellan skiften. Idag 
upplever han att den noggrannheten saknas. Han menar att mätning på den noggrannhetsnivån 
belyser att även fem minuter är viktigt. För att kunna logga avvikelser med stor noggrannhet 
upplever flödeschefen att det krävs noggrannare tidsanslag i monteringssekvensen. Han vill 
att montörerna ska veta om de ligger tio minuter före eller efter för att så tidigt som möjligt 
kunna be om stöd för att komma tillrätta med avvikelsen. 
Flödeschefen ger även ett exempel på ett uppföljningssystem som han anser fungerar bra där 
arbetsmiljöfrågor hanteras. Det som gör det systemet bra är att allt finns samlat och att det går 
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enkelt att kategorisera genom olika val. Det går även att sätta ansvarig person på ärenden samt 
följa upp om åtgärd vidtagits eller ej samt om ärendet lagts ned. 
Flödeschefen berättar om ett exempel för ett väl fungerande förändringsarbete där de tagit 
fram rutiner för att hantera specialorder. Nyckeln till att det fungerade väl var främst 
tvärfunktionellt arbete mellan alla berörda enheter. Det tillsammans med engagerade 
medarbetare och systematiskt arbete resulterade i goda resultat. För att dra paralleller till 
stopptidsuppföljningens väg till förbättringsarbete finns behov av att kunna engagera alla som 
berörs av och kan påverka ett problemområde samt en systematik vid problemlösningen så att 
arbetet når hela vägen in i mål. 

De krav och behov som identifieras och förs vidare till kommande arbete sammanfattas i 
punktlistan nedan. 

• Ackumulerad stopptid för en hel monteringslina och hur det påverkar takthållning 
• Estimerad kostnad för stopp 
• Separera stopptid som påverkar takthållning och stopptid som åtgärdats inom takt 
• Relatera stopptid till vart stopp uppstod 
• Stopporsak på övergripande nivå som kan brytas ned till lägre nivåer  
• Trender för stopptid 
• Data lättillgängligt och samlat 
• Noggrannhet för loggning ned mot 5 minuter 
• Systematisk uppföljning 

5.3 Kvalitetschef 
Kvalitetschefens roll innefattar ansvar för kvalitet på inkommande material från leverantörer. 
Därför täcker en stor del av arbetet in ankomstkontroller inklusive avancerade mätningar av 
inkommande material. Främst är det nya artiklar som granskas och på grund av att 
variantfloran är hög och förändringstakten snabb kommer det in flera hundra nya artiklar per 
vecka. Utöver ankomstkontroller täcker även kvalitetschefens roll in reklamationer mot 
leverantörer när problem upptäckts senare i kedjan. 

För att kvalitetschefen och hennes personal ska kunna utföra sitt arbete så effektivt som 
möjligt vill hon veta hur mycket produktionen står still på grund av kvalitetsbrister och om 
problemet åtgärdas tillräckligt snabbt. Det kräver också att dialog med leverantörerna och 
inköp förs så att det blir tydligt vad som kan förväntas av dem när en kvalitetsbrist upptäcks. 

Mot leverantörer relateras information enbart till vilken artikel eller modul bristen berör. 
Information från produktion som är av intresse blir således; Hur långt var stoppet? Vilket 
artikelnummer eller modulnummer rör det sig om? Hur mycket har det kostat? I vilket 
flöde/område upptäcktes bristen? Hon menar att om den informationen finns kan hon föra en 
dialog med inköp, leverantörsutvecklare och leverantörer om vart förbättringsarbetet bör 
börja. 

Vidare anmärker hon att tid spenderad på efterhandskorrigeringar i åtgärdshallen även är av 
stor vikt att mäta, eftersom i stort sett all tid där är icke värdeskapande. Idag finns 
provningsprotokoll indelat i kategorier, exempelvis hydraulikfel, med slangskav som 
underkategori. Idag upplever hon att det är väldigt många val och att det därför blir 
svårhanterligt. Istället uttrycker hon att hon hellre ser få övergripande val men att varje 
avvikelse även beskrivs med text så att det alltid går att spåra vad det rör sig om. 

I produktion menar kvalitetschefen att det är viktigt att kunna dela in avvikelser efter 
uppkomstplats, inte bara vart stoppet sker. Om ett fel uppstår på station 2 men att montören 
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kan fortsätta innebär det att stopptiden kommer ske senare när efterarbetet väl genomförs. Då 
behöver exempelvis station 5 kunna spåra att de utför arbete som skulle genomförts redan på 
station 2, för att kunna genomföra en grundorsaksanalys. 

Vad gäller vilken noggrannhetsgrad på avvikelser som bör mätas menar hon, liksom 
produktionschefen att det är viktigt att börja grovt, med avvikelser som bidrar till stopp på en 
halvtimme eller timme. Idag upplever hon att de många gånger har betydligt längre stopp än 
så och att börja mäta kortare stopptider i nuläget skulle bli ohållbart. Lösningsgraden skulle 
bli för låg och det blir svårare att motivera montörer att rapportera avvikelser. När de stora 
stoppen är lösta kan arbete gå vidare med kortare stopp. I hennes roll kan hon inte heller föra 
dialog med inköp och leverantörer idag om korta stopp på ca tio minuter eftersom det i 
relation till den långa takttiden inte bedöms ha stor inverkan på produktionen i helhet. 

Liksom flödeschefen anser kvalitetschefen att det är av stor vikt att skilja på stopptid som 
hanterats inom takttiden och stopptid som ger stopp för linan eftersom de får olika 
konsekvenser. Hon belyser att stopp som inte försenar takten eventuellt kan lösas genom att 
en montör med andon-ansvar eller annan extra resurs kan behöva tillsättas senare i flödet för 
att lösa problemet, eventuellt när maskinen står i en håltakt. Då behöver den tidsåtgången och 
extra resursutnyttjandet värderas i mätningen. 

Dagens avvikelsehantering anser hon fungerar till viss del bra. De främsta styrkorna anser hon 
är att metoden är framtaget tillsammans med användarna och att det går att läsa ut vilka 
avvikelser som skett och var de har skett. Dessutom efterfrågas idag dessa analyser vid 
riggavslut vilket gör att det kommer till användning. Bristen hon dock ser i dagens system är 
förbättringsarbetet kring avvikelserna. Hon uttrycker sig på följande vis: 

Det som saknas är: Hur gör vi för att det inte kommer mer? Förbättringsarbetet kring det 
känner jag inte riktigt fungera. Man loggar och man talar om vad som hänt men sen händer 
det inte så mycket för att ta hand om det. Det som också saknas är att vi har ingen aning om 
vi stod eller om vi löste det inom takten, så det blir lite sådär. Men det visar ändå på att med 
ganska enkla medel kan man komma ganska långt. Och att det just visar på att med data 
som kan analyseras, är väldigt bra. 

I och med att det inte finns någon tydlig struktur för hur förbättringsarbetet relateras till funna 
avvikelser, utan att de endast löses kortsiktigt, ser hon problem. Dessutom saknar hon 
uppdelning mellan taktpåverkande stopptid och ej taktpåverkande stopptid. 
När förbättringsarbete inte fungerat väl anser hon att det ofta beror på att uppgifter kring 
avvikelser är för ospecificerade. Hon beskriver fall där det kommit in anmärkningar på att 
lastramar varit solblekta, men inte vilka ramar det rör sig om. Då blir det svårt att genomföra 
någon analys. Anmärkningen hamnade hos logistik men grundorsaken låg i att flödena 
beställde ramar för tidigt eftersom de i sin tur fått felaktiga prognoser från 
marknadsavdelningen. På så vis blev problemet väldigt stort och med ospecificerade uppgifter 
blev det svårt att finna grundorsaken. Slutsatsen från detta fall är att ett centralt behov är att få 
så specificerade uppgifter som möjligt om vad avvikelsen gäller för att snabbt komma till 
problemets grundorsak. 

Hon beskriver även ett annat exempel när förbättringsarbete fungerat väl. Den gången 
handlade det om delar till drivlinor som levererats från USA med skavskador. En medarbetare 
noterade att delarna låg mot varandra när de var packade. Medarbetaren tog ett foto på hur 
delarna såg ut när de kom fram och skickade till leverantören. Två dagar senare kom ett foto 
tillbaka som visade hur de ändrat sin packning. Nyckeln till denna förbättring var att rätt 
information kom till rätt plats och att problemet upptäcks och noteras där det uppstår. 
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Kvalitetschefens framkomna kravställning summeras i punktlistan nedan. 

• Tid för stopp och åtgärd, noggrannhet 30 minuter. 
• Vart stoppet sker och vart det orsakades 
• Relaterat till artikel-/modulnummer och i sin tur till leverantör 
• Kostnad för stopp 
• Tid för efterhandskorrigeringar 
• Separera stopptid som påverkar takthållning och stopptid som åtgärdats inom takt 
• Kategorisera stopp med övergripande val, kompletterat med skriftlig specifik 

beskrivning 
• Tidsåtgång för extra resurser 
• Tydlig process från avvikelse till långsiktig lösning 

5.4 Lagerchef 
Lagerchefsrollen kan på många sätt likställas med flödeschefsrollen med inriktning mot 
materialflöden. Materialhanteringen har likt produktionsflödena även flödesledare som 
ansvarar för den operativa verksamheten medan lagerchefen till större del ansvarar för 
strategiska frågor med fokus på att utveckla och effektivisera interna materialflöden. 
Effektivisering av materialflöden har blivit allt mer kritiskt för att kunna möta ökad 
konkurrens och hantering av snabbt föränderliga marknadsförhållanden. 
Idag hanteras information om materialhanteringens avvikelser berörande reklamationer mot 
leverantörer i en databas kallad Claims-portalen. Där lagras information om exempelvis att 
gods inte packas enligt packstandard och om det dessutom då blivit skadat. Lagerchefen 
menar dock att information om hur många lastpallar leverantör A levererat som inte följer 
packstandard under en viss period går att få ut med handpåläggning men att det inte är 
lätthanterligt idag. Däremot saknas information om hur det idag påverkar monteringen att 
gods är skadat och måste åtgärdas. Lagerchefen menar att om den informationen skulle finnas 
blir det lättare att driva dessa frågor. Han presenterar ett exempel på följande vis: 

Vi hade ett fall med leverantör XX som levererar många av våra cylindrar. De levereras 
fyra och fyra i ett öppet emballage och det var alltför ofta som de var skadade, och så fick 
man på regelbunden basis skicka dem på omlackering. Missade man det här och det är 
skadat när det kommer in till monteringen, då är det verkligen illa. För då kan det lätt sticka 
iväg fem sex dagar eftersom det ska skickas på omlackering. Nu, efter ett års tjat har vi fått 
hjälp av strategiskt inköp så att cylindrarna kommer förpackade styckvis. Men hur mycket 
vi har stått still på grund av detta, det har vi ingen aning om. 

Hade de kunnat påvisa tidigare konsekvenserna av dessa förseningar upplever han att det 
blivit betydligt enklare att driva frågan vidare mot andra avdelningar. 

För att kunna driva effektiva materialflöden efterfrågar lagerchefen en realtidsuppföljning av 
monteringssituationen. Sena ändringar i materialplanering vållar stora problem och därför 
efterfrågas hög förutsägbarhet. Händer det något oförutsett på monteringslinan som inte når 
materialhanteringen resulterar det i att material kommer till en plats som är upptagen och det 
finns ingen plats att lämna över artiklarna på. 
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För att kunna utföra avvikelserelaterade förbättringsåtgärder behövs en tydligt formulerad 
problemställning. Lagerchefen menar att en sådan problemställning i bästa fall innehåller 
följande information: 

• Vilken artikel gäller avvikelse? 
• Vart upptäcktes avvikelsen? 
• Typ av avvikelse 

o Har fel antal artiklar levererats? 
o Har fel artikel levererats? 
o Har artikeln oacceptabel kvalitet? 
o Har artikeln levererats vid fel tidpunkt? 
o Har artikeln levererats till fel plats? 

Om den informationen erhålls går det att spåra till respektive leverantör och materialflöde för 
att kunna tillsätta förebyggande åtgärder till systematiska problem. 
Vidare berättar han om ett tillfälle när ett förbättringsområde inte blivit löst på ett 
tillfredställande vis. Det gällde att systemet för materialplanering inte stöttade att 
materialhanteringen inte arbetade med eftermiddagsskift på fredagar. Således blev det extremt 
hög arbetsbelastning på måndagen. När diskussion fördes med planerare hävdade de att 
systemet och rutiner inte kunde hantera denna situation men det fanns ingen tydlighet i vem 
som ansvarade för systemet och därmed vem som ägde problemet. Så för att kunna utföra 
förbättringsåtgärder menar lagerchefen att ägandeskap av såväl problem som processer 
behöver vara tydliga samt problemets konsekvenser för att kunna driva arbetet framåt. 
Sammanfattningsvis summeras lagerchefens identifierade behov i punktlistan nedan. 

• Realtidsinformation om taktpåverkande stopptid i produktion 
• Konsekvenser för montering på grund av bristande materialhantering 
• Tydlig problemställning för avvikelse enligt ovan 
• Spårbarhet till leverantör och flöde 
• Tydligt ägandeskap över problem och processer 

5.5 Produktionsteknisk chef 
Produktionsteknik ansvarar för metod- och processförbättringar centralt och stöttar därmed 
samtliga produktionsflöden. Projekt som produktionsteknik behandlar initieras vanligtvis 
utifrån ett behov från produktion men de stöttar även teknikavdelningen med teknisk 
kompetens vid industrialisering av nya produkter. Projekt beställda från produktion behandlar 
bland annat riskanalysarbete och produktionseffektivitetsförbättringar. Eftersom 
produktionsteknik har ovanstående ansvarsområde berör deras roll i en stopptidsuppföljning 
främst övergången från dokumenterad avvikelse till implementerad förbättring. 
Det första som sker när produktionsteknik tillkallas från produktion är att de genomför en 
grundorsaksanalys för att finna den verkliga orsaken till problemet som produktion upplever. 
Många gånger skiljer sig den uppfattade orsaken från den verkliga grundorsaken till 
problemet. Idag upplever den produktionstekniska personalen att de tillkallas när enskilda 
stora insatser ska genomföras men att de hellre vill arbeta med kontinuerliga förbättringar 
som inte kräver stora insatser som exempelvis ombalansering. Här ser den 
produktionstekniska chefen att uppföljning av stopptid kan vara till stor hjälp för att lokalisera 
vart förbättringspotential finns. 
När produktionsteknik ska genomföra den initiala grundorsaksanalysen vill de veta hur 
avvikelsen inverkar på produktionsläget vad gäller säkerhet, leveransprecision, produktivitet 
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och i förlängningen kostnad. Om avvikelsen relateras till personsäkerhet bör det prioriteras 
direkt med långsiktig lösning medan inverkan på leveransprecision och produktivitet anses 
viktigt ur ett långsiktigt perspektiv. Den produktionstekniska chefen menar att ägaren till 
problemet helst bör kunna utföra en första analys av vad avvikelsen beror på för att korta ned 
arbetsgången. De upplever idag att de får uppdrag baserade på antaganden utifrån symptom 
de upplever. Den produktionstekniska chefen berättar att de får uppdrag om 
metodförbättringar när det inte är metoden det är fel på utan grundorsaken ligger i bristande 
utbildning i hur metoden fungerar eller att den inte följs. 
När den inledande analysen är genomförd underlättas processen att finna mottagare till 
problemet. Tydlig mottagare och ägare till avvikelse anses viktigt för att förbättringsarbete 
ska drivas effektivt. Idag upplevs överlämning av avvikelse till andra avdelningar vara en stor 
orsak till att förbättringsprocessen tar lång tid eller att relevant långsiktig lösning inte erhålls. 
Genom en god inledande grundorsaksanalys bör problemets huvudägare finnas som sedan kan 
ta hjälp från externa funktioner, snarare än att problemet ska lämnas över och få ny ägare. 
Den information om stopptid som efterfrågas från den produktionstekniska chefen är främst 
historiskt statistiskt underlag snarare än realtidsinformation om produktionsstopp. 
Realtidsinformation anser han bör kunna eskaleras genom muntlig kommunikation med 
eskaleringsrutiner för avvikelse medan den historiska informationen är relevant för att finna 
och åtgärda återkommande avvikelseorsaker. 

När förbättringsarbete fungerar väl anser den produktionstekniska chefen att det oftast beror 
på grundorsaken till problemet fastställs på ett korrekt vis samt att förändringen är förankrad i 
hela organisationen. Den produktionstekniska chefen berättar om arbete med förbättrad 
säkerhet och arbetsmiljö som ett lyckat exempel. Det arbetet var tydligt sanktionerat från 
ledningen vilket medförde att samtliga avdelningar arbetade åt samma håll vilket 
möjliggjorde tvärfunktionellt arbete. 

För att förbättringsarbete ska fungera bra krävs även att lösningen motsvarar vad användaren 
förväntar sig. Den produktionstekniska chefen berättar om tillfällen då användaren av 
lösningen inte involverats i framtagning av lösningen vilket gjort att användaren inte fått 
tillräcklig förståelse för varför lösningen utformats på ett visst sätt. Det har gjort att 
användaren inte ser nyttan i lösningen vilket fått följden att den inte används och nedlagda 
resurser inte skapat någon nytta. Vidare belyser han vikten av att följa upp 
förbättringsåtgärder för att säkerställa att den införda förbättringen inte genererar andra 
problem i övriga delar av produktionsflödet. 

Ett behov som framkommer under intervjun är mer fokus på målstyrda förbättringsåtgärder. 
Idag uppstår de flesta förbättringsinitiativ efter upplevda problem men med bra 
målnedbrytning för varje avdelning kan förbättringsarbetet i större grad få långsiktigt fokus. 
Behov från den produktionstekniska chefen sammanfattas i följande punktlista: 

• Inledande tidig analys som ger tydlig problemägare 
• Visa avvikelsens inverkan på säkerhet, leveransprecision, produktivitet och kostnad 
• Snabba lösningar genom få överlämningar 
• Förankra behov genom hela organisationen 
• Involvera mottagare tidigt i förbättringsprocessen  
• Tydlig målnedbrytning för fokuserat långsiktigt förbättringsarbete 
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5.6 Flödesledare 
Flödesledare har det operativa ansvaret för monteringen och ansvarar för att leda och fördela 
arbetet för montörerna. De ansvarar för att säkerställa att montörerna följer uppsatt standard 
och har erbjuds rätt förutsättningar för att göra klara av det. Dessutom ingår i deras arbete att 
delta i effektivisering och ständig förbättring av monteringen. Till det arbetar de mot, från 
företagsledningen, nedbrutna mål. Exempelvis finns målvärde för procentuell minskning av 
monteringsledtid under året. 
Dagens avvikelsehantering använder de främst vid riggavslut där varje färdig maskin 
analyseras och eventuella förseningar ska kunna motiveras. Där kan de se exempelvis att på 
station 6 uppstod en avvikelse på grund av elfel som tog 30 timmar att åtgärda och på station 
4 tog det extra lång tid på grund av personal under upplärning. Detta kan spåras men det 
kräver handpåläggning och det framkommer en önskan om att det bör gå mer automatisk så 
att de inte behöver extrahera data manuellt. Dessutom relaterar avvikelsetiden idag inte till 
monteringstiden som sammanställs i riggavslutet. På sikt önskar de att vid riggavslut ska 
anslagen tid tillsammans med tid för avvikelsehantering summera upp till faktiskt 
monteringstid. Idag gör de inte det eftersom montörerna är instämplade på maskin när 
avvikelser hanteras. 
Ytterligare information som saknas om dagens hantering är underlag för att fatta beslut om 
utökade resurser, till exempel om de behöver sätta in ett extra skift på lördagen för att klara 
leveranserna. För att kunna fatta ett sådant beslut efterfrågas den ackumulerade 
taktöverskridande stopptiden. För övrigt menar de att det viktigaste är att få avvikelserna 
dokumenterade för att kunna göra efterhandanalys om vart de största störningarna finns. För 
att kunna göra det är det viktigt att alla avvikelser dokumenteras utifrån en strikt modell för 
att det ska bli spårbart. I deras fall vill de kunna spåra avvikelsen genom att dokumentera den 
med attributen skiftlag, station, maskin, vilket sekvensnummer avvikelsen uppstod vid samt 
signeras av montören som utför dokumentationen. Därefter kategorisera avvikelsen utifrån 
avvikelsetyp, exempelvis personalbrist, materialfel etc. 
Avvikelser definieras utifrån framtagen monteringsstandard, det vill säga, allt som avviker 
från standard är en avvikelse. Eftersom standardsekvensen idag innehåller monteringsblock 
oftast längre än 30 minuter anser båda flödesledarna att det inte blir rimligt att hantera kortare 
stopp än så. När dagens relativt nya standard har rotat sig och sedermera utvecklats till att bli 
mer noggrann anser de att det finns utrymme att hantera kortare avvikelser. Vad gäller själva 
loggningen anser de att montören som upptäcker avvikelsen är den som bör logga och 
loggning bör ske när avvikelsen sker. 

Idag loggas alla avvikelser på tavlan i anslutning till monteringen. Det som de finner bra med 
det är att alla i skiftlaget får möjlighet att ta del av informationen. Dock anser de att endast de 
avvikelser som inverkar på takttiden är de som är viktiga att sprida till övriga montörer. 
Således är de likgiltiga till om övrig dokumentation sker på tavla eller via något annat system, 
så länge det är användarvänligt och dokumentationen följer strikta rutiner så att indata för 
återkommande avvikelser inte varierar. 

Båda flödesledarna reflekterar kring att avvikelser som kommer upp till ytan måste hanteras 
på ett mer strukturerat vis än idag. Flödesledaren för dagtid beskriver att idag stannar de ofta 
vid en kortsiktig lösning och anser att det även är löst långsiktigt även om det inte genomförts 
någon utförlig analys. Dessutom ser de inte om det är samma avvikelser som återkommer, 
trots att de har en känsla för att det kan vara så. Vidare berättar han om erfarenheter från en 
tidigare arbetsplats där avvikelser hanterats i ett strukturerat ärendehanteringssystem som han 
beskriver på följande vis: 
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På tidigare arbetsplatser har avvikelsen gått in i ett ärendehanteringssystem där 
informationen gått igenom olika steg. Kommer en avvikelse in så måste den gå in genom 
de här stegen via rätt avdelning i ärendet för att sedan godkännas. Ärendet går sedan 
tillbaka till den som initierade avvikelsen för att denne ska få godkänna. Den som initierade 
avvikelsen får vara med och godkänna att det här är löst så som vi vill med rätt 
grundorsaksanalys etc. Cirkeln sluts till den som initierar så att man får återkoppling och 
ser att någonting händer. 

Genom att hantera avvikelsen med kontinuerlig återkoppling där det går att följa vem det är 
som hanterar avvikelsen och hur det arbetet fortskrider upplevde han att avvikelser genererade 
realiserade förbättringar, även om samarbete krävdes mellan olika avdelningar. 
Eskaleringsmodellen som följs idag ger viss sådan återkoppling för enskilda avvikelser men 
han menar att han även vill se liknande hantering vid långsiktiga förbättringar för systematiskt 
återkommande problem. 

För att kunna driva förbättringsarbetet anser flödesledarna att återkoppling till montörerna om 
genomförda förbättringar samt nedlagda förbättringsförslag är av stor vikt. Idag samlar de 
genomförda förslag på PDCA-lappar vid förbättringstavlorna men de efterfrågar tydligare 
återkoppling. Speciellt viktigt anser flödesledaren för eftermiddagsskiftet att det är eftersom 
det skiftet i viss mån blir avskärmad från den övriga verksamheten då de arbetar när många 
övriga tjänstemannafunktioner saknas. Därmed får de inte den naturliga kontaktytan mot 
exempelvis konstruktörer eftersom de i regel aldrig möts. Den återkoppling som efterfrågas 
då är även samlat resultat i form av tids och kostnadsbesparingar under den senaste perioden. 

Flödesledarnas samlade behov summeras i punktlistan nedan. 

• Data samlad samt automatiskt visualiserad och sorterad 
• Sammanlänka analys av avvikelsetid och monteringstid 
• Ackumulerad stopptid för bedömning av insättning av extra resurser 
• Dokumenterat efter strikt modell 
• Kategorisera avvikelser efter avvikelsetyp samt attributen 

o Flöde 
o Skiftlag 
o Station 
o Maskinnummer 
o Sekvensnummer 

• Noggrannhet inledningsvis 30 minuter 
• Kontinuerlig återkoppling vid avvikelsehantering 

5.7 Montörer 
I montörernas yrkesroll ingår att montera maskiner enligt befintlig standard samt delta i 
förbättringsarbete genom att bland annat att rapportera eventuella avvikelser och förslag på 
konstruktionsförbättringar. Vad gäller dagens process bestående av att lyfta upp avvikelser på 
tavlan anser de att det till viss det fungerar bra. De är nöjda med att avvikelser lyfts och båda 
intervjurespondenterna menar att det är tydligt utifrån standard och erfarenhet vad som är en 
avvikelse. Dock menar det att det varierar mellan individer vad som dokumenteras. Detta 
beror på att det finns en tradition av att lösa problem på egen hand samt att mindre avvikelser 
som snabbt löses på egen hand eller upplevs som engångsföreteelser inte anses nödvändiga att 
rapportera. De upplever att det i dagsläget finns större störningar som är viktigare att ta tag i 
och vill därmed inte dra igång en stor process för små avvikelser. 
Båda de intervjuade montörerna resonerar kring att avvikelser som tar kortare tid än en 
halvtimme att åtgärda är idag inte rimliga att logga. De motiverar det med att det annars 
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upplevs som att det tar för lång tid att dokumentera i förhållande till tid att åtgärda avvikelsen 
samt att det skulle behöva dokumentera allt för ofta. Med dagens tavla skulle det snabbt bli 
fullt och motivationen hos montörerna skulle påverkas om de rapporterar allt med oförändrad 
lösningstakt. De menar att det idag finns så stora avvikelser att det därmed inte anses rimligt 
att dokumentera mindre avvikelser. 

Dokumentationen i sig anser de är enkel och användarvänlig. Dock framkommer vissa 
indikationer om att det kan vara svårt att veta hur de ska formulera beskrivningen av 
avvikelsen vilket de menar kan ge upphov till variationer i beskrivning av liknande 
avvikelser. Därför behövs tydliga rutiner för hur avvikelsen ska dokumenteras så att det blir 
tydligt vad det gäller. Dessutom upplever de överlag att processen innehåller för många 
manuella steg. En respondent beskriver följande:   

Det är lite för mycket manuellt arbete kring dem, när man ska dokumentera avvikelser 
skriver man först upp dem på tavlan, sen ska man skriva hur man löst den och KLAR-
markera och sen ska andon rapportera det i ett Excel-ark för att spara ner det. Vid 
riggavslut ska det sedan tankas ner manuellt från Excel-arket. 

Om all information skulle sparas på rätt ställe direkt skulle montörernas insats kunna minskas. 
Vidare anger en montör som ansvara för att föra över avvikelser från tavla till Excel-filen att 
dagens kategorisering lämnar förbättringspotential. Han menar att det vid upprepade tillfällen 
har varit svårt att finna en lämplig kategori för avvikelsen och att den därmed lämnats 
okategoriserad. 

Idag saknar de tydlighet i hur avvikelsetid och tid för stopp ska loggas för att det ska motsvara 
deras upplevda stopptid. Dagens instruktioner gör gällande att avvikelsetid för exempelvis en 
försenad detalj ska loggas från det att detaljen behövs till dess att detaljen slutligen levereras. 
Eftersom monteringen är manuell och sekvenserna så långa kan montörerna fortsätta att 
montera kommande delar i väntan på den saknade detaljen och därmed står de inte still i sitt 
arbete. När detaljen väl kommer kan det kräva några extra minuter i merarbete eftersom den 
monteras på fel ställe i sekvensen men den totala avvikelsetiden som dokumenteras blir 
många timmar. En montör berättar att saknade detaljer som för dem orsakar fem minuters 
merarbete kan loggas med 40 timmar avvikelsetid. De upplever att det inte svarar mot den 
verkliga situationen. Därför menar de att dagens loggning inte motsvarar den extra 
monteringstid avvikelsen kräver men i viss mån visar hur processen mår. Hade inte 
förseningen dokumenterats med 40 timmar lyfts inte hur leveransprocessen fungerar. Idag 
saknar de även instruktioner för hur stopptid som förhindrar taktning ska dokumenteras trots 
att de upplever att det efterfrågas. 

Båda montörerna beskriver att de har dåliga erfarenheter från ett inrapporteringssystem kallat 
PSM. Det är ett system som används för att rapportera förslag på konstruktionsförändringar 
som rapporteras till teknikavdelningen. Idag kan ledtiden från inrapporterad PSM till införd 
konstruktionsförändring uppgå till 1,5 år. Samtidigt upplever montörerna att återkopplingen 
till den som skrivit förslaget är obefintlig. De vet idag inte om PSM-förslaget är nedlagt eller 
om det väntar på att behandlas. När ett förslag väl verkställts når det montörerna först när de 
själva upptäcker förändringen i monteringen. Den långa behandlingstiden tillsammans med 
bristande återkoppling menar båda respondenterna bidrar till att många montörer drar sig för 
att skriva PSM-förslag. Båda menar att detsamma kan ske om återkopplingen och 
förbättringstiden för avvikelser kan inverka på dokumentationsfrekvensen på liknande vis. 
Dock påpekar en av montörerna att avvikelserapporteringen är deras verktyg att motivera till 
flödesledarna varför monteringstiden överskridit den anslagna tiden, vilket kan medföra att 
motivationen till att rapportera avvikelser inte påverkas i samma utsträckning som för 
konstruktionsförändringar. 
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Montörernas sammanlagda kravställning summeras i punktlistan nedan. 

• Tydliga instruktioner för dokumentation 
• Noggrannhet för loggning initialt 30 minuter 
• Information till rätt system/databas direkt för att undvika antalet manuella steg 
• Tydligare och mer heltäckande kategorisering 
• Tydliga definitioner om tidmätning för avvikelsetid och taktpåverkande stopptid  
• Snabb och tydlig återkoppling av åtgärder 
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6 Resultat från externa fallstudier 
I följande avsnitt presenteras resultat från besök på externa verksamheter. Skillnader i vilken 
typ av material som presenteras för respektive företag beror dels av vad som observerats, dels 
av vad som ansetts intressant nog att ta med från respektive företag. Vissa av de besökta 
företagen hanterade endast produktrelaterade avvikelser medan andra även hanterade 
processrelaterade avvikelser. Vid besöken studerades även förbättringsarbete relaterat till 
avvikelser och ibland även generellt för att få bred inspiration om hur förbättringsarbete kan 
drivas. All information, inklusive fakta om företagen, inhämtades vid respektive besök varför 
inga övriga referenser anges. Bilder som presenterats är delgivet internt material eller 
konstruerade schematiska bilder och processkartor. 

6.1 RUAG Space 
RUAG Space utvecklar och tillverkar applikationer till rymdindustrin, främst komponenter 
till satelliter. De är en del av den schweizisktägda RUAG-koncernen som förutom rymd, även 
är aktiva i affärsområdena flygteknik, försvar och ammunitionsteknik. Totalt hade RUAG 
Space, år 2013, 1150 medarbetare och en omsättning på 243 miljoner euro. 
I Sverige finns RUAG Space representerade i Linköping samt vid den besökta anläggningen i 
Göteborg. I Linköping utvecklas och tillverkas främst mekaniska satellitstrukturer och 
anslutningsadaptrar medan anläggningen i Göteborg är specialiserad mot 
mikrovågselektronik, hårdvara till datasystem samt antenner. 
Majoriteten av RUAGs produkter tillverkas för kommersiellt bruk, exempelvis till 
telekomindustrin. Utöver det står European Space Agency (ESA) för en stor del av 
beställningarna medan ett fåtal procent av RUAGs orderingång kommer från myndigheter. 
Framtagning och tillverkning av RUAGs produkter initieras av inkommen kundorder 
innehållande en detaljerad kravspecifikation. Detta innebär att varje tillverknings- och 
utvecklingscykel tas fram i projekt som startas vid kundbeställning. Många gånger ska endast 
ett exemplar skickas till kund och produktionsserien blir därför inte större än ca 1-10 enheter. 
Det extra antalet enheter som inte går till kundens slutanvändning tillverkas för att möjliggöra 
kvalitetssäkring. Den mikrovågselektroniska utrustningen produceras i regel i större serier än 
de övriga segmenten, och produktionsserierna kan då uppgå till ca 60 enheter per 
kundbeställning. Produktionen av mikrovågsenheter är den produktion där flödesoptimering 
främst tillämpas och således har det flödet studerats främst. 

6.1.1 Tillverkningsprocess 
Tillverkningsprocessen för en mikrovågsenhet tar ca tre månader, inklusive löpande 
kvalitetskontroller. Variationen i stationernas cykeltid är väldigt hög, från enstaka timmar till 
flera dagar. På grund av detta har en taktad produktion med balanserade flöden inte 
implementerats utan varje flöde har en fast genomloppstid som produktens position i flödet 
jämförs med. 
Tillverkning av en mikrovågsenhet sker i tre delflöden. Det första flödet är montering av 
kretskort. Det flödet inleds av en ankomstkontroll av inkommande material. Efter det sker 
kittning av material till kortet och sedan går det in i det första monteringssteget. Därefter följs 
en rad monteringsstationer, med moment som exempelvis lödning, som varvas med stationer 
för kvalitetskontroll. När kortet är klart går det in i ett mellanlager. Från mellanlagret sker 
kittning för det andra delflödet för tillverkning av större sub-montage. Det flödet följer samma 
struktur som det tidigare beskrivna flödet för kretskort, med monteringsstationer varvat med 
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stationer för kvalitetstester. Även detta flöde avslutas med ett mellanlager innan det sista 
flödet för slutmontering. Flödet för slutmontering följer även det samma struktur som de 
tidigare flödena men med skillnaden att den slutmonterade enheten går in till sluttest. I Figur 
18 visualiseras processen med en processkarta. 

 
Figur 18. Processkarta över RUAGs tillverkningsprocess. 

6.1.2 Process för avvikelsehantering 
Att tillverka produkter för rymdindustrin ställer höga krav på kvalitetssäkring. Kunden 
accepterar inte att skicka upp en satellit i rymden med enheter som inte fungerar. Således är 
kravet på levererade produkter att inga funktionsfel får förekomma. För att säkerställa att 
enheten levereras till kund utan funktionsfel finns en standardiserad ärendehanteringsprocess. 
Denna process illustreras i Figur 19 och behandlar endast kvalitet på produkten som 
kontrolleras löpande genom produktionsflödet, och innefattar inte processavvikelser som 
leder till en ineffektiv produktionsprocess. 

När en kvalitetsavvikelse för produkten upptäcks i produktionsflödet, antingen av montör vid 
sin arbetsstation eller vid teststation, tas enheten direkt ut ur flödet. Personen som upptäckt 
avvikelsen öppnar ett ärende, assisterat av en medarbetare med rollen Production Quality 
Assurance (PQA), som är den som driver ärendet. Ärendet inleds genom att en Non-
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Conformance Report (NCR) skrivs, vilket är en typ av textbaserad ärenderapport. NCR är en 
standard inom rymdindustrin och ställ som krav från aktörer som ESA och NASA. I en NCR 
finns en åtgärdsplan för hur produktens kvalitet kan återskapas och hur produkten därefter kan 
återtas in i produktionsflödet. Har enheten varit utsatt för pålagd elektrisk spänning finns krav 
på att kunderna ska godkänna åtgärdsplanen. 

När åtgärdsplanen i en NCR är slutförd och enheten anses uppfylla gällande kvalitetskrav 
stängs ärendet, som även summeras med tidsåtgång och kostnad för att åtgärda avvikelsen, 
och produkten återsätts i produktionsflödet. Så snart en NCR är stängd ansvarar 
processägaren för respektive process att initiera en Corrective Action Report (COR). Det är ett 
ärende som syftar till att finna en långsiktig lösning som förhindrar att samma avvikelse 
uppstår igen. När åtgärder tagits fram uppdateras vid behov nuvarande rutiner.  

Det mätetal som kvalitetssäkringsprocessen främst bedöms efter är andelen fel upptäckta hos 
kund. De senaste 40 åren har endast en misstänkt kvalitetsbrist rapporterats från kund, vilket 
tyder på att RUAGs kvalitetssäkringsrutiner fungerar framgångsrikt. 

 
Figur 19. Rutin för avvikelsehantering vid RUAG. 

Varje vecka bedrivs uppföljningsmöten där aktiva ärenden diskuteras och avstämning sker. 
Detta möjliggör att erfarenheter delas mellan olika projekt samt att systematiska fel som 
återkommit i flera ärenden kan slås samman och åtgärdas med en gemensam lösning. På 
mötet närvarar processägare, PQA och berörda chefer. Finns behov av samarbete med andra 
roller, exempelvis processingenjörer eller labbpersonal, bjuds även dessa in. 
Intervjuad personal på RUAG menar att en förutsättning för att kvalitetssäkringsprocessen ska 
fungera väl är att etablera en kultur där medarbetare känner sig trygga i att stiga fram och säga 
till om en avvikelse sker, även om det är självförvållat. Detta, tillsammans med att hela tiden 
ha full spårbarhet på alla artiklar i flödet, hjälper till att finna och åtgärda fel så tidigt i 
processen som möjligt. Ytterligare en erfarenhet de reflekterar över är att den personliga och 
återkommande kontakten mellan PQA som drivit NCR, och processägare som ansvarar för 
COR är vital för att långsiktiga åtgärder ska implementeras snabbt nog att avvikelsen inte 
hinner återkomma. 
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6.1.3 Visuell flödeskontroll 
För att snabbt och intuitivt kunna bevaka produktionsläget används en typ av visuell 
flödeskontroll i anslutning till produktionslokalen. Detta bedrivs på en whiteboardtavla, vars 
utseende illustreras i Figur 20. På tavlan illustreras flödet samt vilka enheter som befinner sig 
i respektive station. Varje station har dessutom en ruta för enheter utplockade för NCR-
utredning. Eftersom flödet inte är baserat på tidsmässigt balanserade stationer illustreras även 
vid vilken dag enheten ska befinna sig i stationen, vilket anges i rutorna ovanför respektive 
station i figuren nedan. Om en enhet blir försenad i flödet visualiseras det med en röd 
klisterlapp med antalet försenade dagar skrivet på. En sådan försening kan ses som en 
processavvikelse men orsaken till den typen av avvikelse analyseras inte med standardiserade 
metoder idag utan endast muntligt vid dagliga produktionsmöten. Om flera produkter i flödet 
är försenade prioriteras åtgärder för den enhet som kommit längst i processen. En reflektion 
som framkom under besöket var att det skulle kunna vara intressant att föra statistik över 
vilken station som oftast har avvikelser för att på så vis lättare se mönster och finna 
grundorsaker till problem. 

 
Figur 20. Whiteboard för visuell flödeskontroll på RUAG. 

6.1.4 Tidmätning 
Tidsåtgång för utförda moment dokumenteras av montörer efter avslutad operation i 
affärssystemet IFS, genom att operatören loggar in i systemet och fyller i en tabell. När en 
operation avslutats börjar tid loggas för nästa operation. I tabellen där data för tidsåtgång per 
operation återfinns finns även en kolumn för den estimerade tid som operationen är beräknad 
att ta. Denna tabell följer strukturen i Tabell 2.  

Tabell 2. Schematisk struktur för tidsloggning vid RUAG. 

Operation Estimerad tid (h) Faktisk tid (h) 

X1 3 3 
X2 2 4 
X3 1 1 

Data ur tabellen används för att utvärdera hur bra kalkylprecision produktionsprocessen har, 
det vill säga, hur väl svarar tidsprognosen för tillverkningsprocessen mot det faktiska utfallet. 
I dagsläget visualiseras inte skillnaden mellan estimerad och faktisk tid men en reflektion från 
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personalen är att det skulle kunna markeras när den estimerade och faktiska tidsåtgången inte 
överensstämmer. Dessutom uttrycks önskemål om att de skulle vilja se vilken tid som är 
nyproduktion, vilken som är ärendehantering och vilken som är slöseri, men det stödjs inte av 
dagens system. 
Om enskilt stora avvikelser leder till att den faktiska produktionstiden skiljer sig väsentligt 
från den estimerade tiden vidtas åtgärder direkt för att analysera och åtgärda problemet. 
Mindre avvikelser hanteras vid utvärdering efter att en produktionsserie är avslutad. I 
utvärderingen ingår att analysera varför avvikelser sker, om någon operation avviker extra 
mycket, hur de ackumulerade avvikelserna påverkar kostnader och ledtid etc. Om avvikelser 
bedöms generera mindre inverkan på ledtid och kostnad justeras den estimerade tiden efter 
det faktiska utfallet till nästa produktionsserie. Bedöms avvikelsen däremot påverka 
kostnaden eller ledtiden till den grad att det inte anses acceptabelt vidtas riktade 
förbättringsåtgärder som exempelvis kan innefatta nya produktionshjälpmedel, uppdatering av 
standarder eller konstruktionsförbättringar. 

6.2 AstraZeneca 
AstraZeneca är en global producent och utvecklare av receptbelagda läkemedel, med över 
50 000 anställda globalt varav ca 5 900 i Sverige. I Sverige finns AstraZenecas största 
anläggningar i Södertälje och i Mölndal. I Södertälje har de en av världens största 
tablettfabriker, vilket var den anläggningen som besöktes. AstraZeneca har arbetat med Lean 
sedan 2003 och blev 2008 den första vinnaren av Svenska Leanpriset (Offerman, 2008). 

6.2.1 Tillverkningsprocess 
AstraZenecas tillverkningsprocess av tabletter genomförs i stora batcher om tusentals tabletter 
åt gången. Processen är till stor del automatiserad där tablett-batchen bearbetas i flera 
maskiner genom ett flöde. Operatörer övervakar maskiner och ansvarar för att bland annat 
starta och ladda om maskinerna. Bearbetningstiden för batchen skiljer sig mellan de olika 
maskinerna (i storleksordningen timmar upp till dagar) vilket medför att batcher inte taktas 
med balanserad cykeltid mellan maskinerna. Däremot vet flödespersonalen hur länge batchen 
ska gå genom varje maskin samt hur lång ledtid det totala flödet har. På så vis kan 
övervakning ske för vart i flödet tabletterna bör befinna sig. 

6.2.2 Tidmätning och produktionsuppföljning 
För att följa och logga stopp- och tillverkningstider används ett automatiserat system där tid 
mäts direkt från maskinen. Så fort en maskin stannar efterfrågar den från operatören att fylla i 
stopporsak. Operatören får fylla i orsak på tre nivåer. Exempelvis kan operatören kategorisera 
ett stopp Omställning>Omställning/Batchbyte>Manuell rengöring av utrustning. Denna 
information kan sedan generera en förlustrapport som visualiseras med exempelvis 
paretodiagram som följer strukturen i Figur 21 och Figur 22. 
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Figur 21. Diagram över tidfördelning mellan kategorier på högsta nivå för en maskin. 

 
Figur 22. Diagram över tidfördelning mellan kategorier på lägsta nivå. 

Utöver dessa förlustrapporter visualiseras varje maskins stopporsaker och drifttid för den 
senaste perioden på en digital display i vid maskinen, som visas i Figur 23. Där kan 
flödespersonalen snabbt få information om hur stor andel av tiden som maskinen varit i drift. 
Tiden kategoriseras likt tidigare men visualiseras även med färger där grön tid är drifttid, gul 
tid är planerade stopp (exempelvis raster eller när ingen order är inplanerad) och röd tid är 
övriga stopp. På så vis fås en snabb överblick från flödespersonalen om hur stor del av 
produktionstiden som varit värdeskapande. 
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Figur 23. Visualisering av drift- och stopptid vid maskin. 

Stopptid som är kategoriserat och tidsatt används för att beräkna anläggningens OEE-tal. Vid 
stopp sänks tillgängligheten vilket även sänker OEE-talet. Utöver OEE används andra TPM-
nyckeltal som relaterar till stopptid och underhåll av maskinerna även medeltid mellan fel 
(MTBF), medeltid för åtgärd (MTTR) och medeltid för väntan på åtgärd (eng. Mean Time 
Waiting, ofta förkortat MWT). Till dessa nyckeltal finns målvärden som det ständiga 
förbättringsarbetet ska sträva mot att uppnå. 

Utöver dessa nyckeltal och stopptidsmätningar från maskin följer AstraZeneca även ledtidens 
utfall med hjälp av ett anpassat styrdiagram. Det visar hur väl ledtiden för produktionen följer 
förväntad ledtid, det vill säga anläggningsutnyttjandet till OEE-värdet eller det som kan 
relateras som takthållning i ett taktat flöde. Strukturen för diagrammet visas i Figur 24. Larm i 
diagrammet tyder på att en större avvikelse har skett under produktionen som är värd att följa 
upp för att sätta in förebyggande åtgärder. 

 
Figur 24. Princip för styrdiagram för ledtidsutfall, konstruerat av författaren. 

Idag upplever AstraZeneca att de får all data som eftersträvas från dagens stopptidsmätning. 
De har bland annat lyckas påvisa att trots att processen till stor del är automatiserad påverkar 
operatörernas handhavande stor del av den totala värdeskapande tiden. Många stopp är 
således inte maskinrelaterade och det går att minska stopptiden genom att säkerställa att 
samtliga medarbetare har rätt kompetens och att operatörerna får goda underlag. Det som 
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önskas från dagens process är ett uppföljningsverktyg som tydligare visar på effekten av 
genomföra förbättringar. Vidare upplevs kvaliteten på stopptidsdata påverkas av 
arbetsbelastning. Vid hög arbetsbelastning eller vid väldigt låg arbetsbelastning tenderar den 
mänskliga faktorn göra insamlad data bristfällig på grund av att fokus ofta ligger på annat 
håll. När data blir av sämre kvalitet påverkar det förmågan att ta stopporsaker vidare till 
förbättringsarbete. 

6.2.3 Förbättringsarbete 
Förbättringsarbetet vid AstraZeneca ska i största möjliga mån vara målrelaterat till företagets 
övergripande KPI:er. De övergripande målen för ett område sätts upp över en längre 
tidsperiod, exempelvis ett år, med delmål längs vägen. För att uppnå målet analyseras 
insamlad data för varje område, genom paretoanalys för exempelvis stopptid och kostnad. 
Genom denna analys kan avvägning genomföras för vilka problemområden som bör hanteras 
för att uppnå respektive mål. Här väljs inte enbart det enskilt största problemområdet utan om 
några mindre områden kräver lägre insats för att uppnå målen kan de väljas före. 
När problemområden som ska hanteras har valts initieras en förbättringsplan med aktiviteter 
som ska genomföras för att uppnå det långsiktiga målet. Planen innehåller både förutbestämda 
aktiviteter samt aktiviteter som beror av utfallet, vilket visas i Figur 25.  

 
Figur 25. Förbättringsarbete vid AstraZeneca. Plan och aktiviteter för att uppfylla mål. 

Idag upplever de att förbättringar implementeras och realiseras bäst när det finns långsiktigt 
stöd från beslutsfattare som delegerar nödvändiga resurser. För att få det krävs i regel beslut 
baserade på fakta, till exempel data om stopporsaker. När det saknas tenderar förbättringarna 
att endast hantera symptomen av problemet och den verkliga grundorsaksanalysen uteblir.  
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Den sammanlagda processen, från mätning av stopptid till förbättringsåtgärd sammanfattas i 
processkartan i Figur 26. 

 
Figur 26. Processkarta för AstraZenecas målstyrda förbättringsarbete. 

6.3 Väderstad-Verken 
Väderstad-Verken utvecklar och tillverkar maskiner till jordbrukssektorn som exempelvis 
kultivatorer och såmaskiner. Främst levereras deras produkter till stora delar av den 
europeiska marknaden. De är idag ca 1000 anställda varav omkring 800 i Sverige. Den 
besökta anläggningen ligger i Väderstad i Östergötland där produktion av samtliga produkter 
sker. 

6.3.1 Tillverkningsprocess 
Väderstad-Verkens tillverkningsprocess är till stor del lik den som Atlas Copco URE 
bedriver. Dock finns skillnaden att Väderstad-Verken tillverkar fler detaljer själva med 
bearbetningstekniker som exempelvis laserskärning och svetsning. Atlas Copco URE lägger 
till större del ut sådana moment till underleverantörer. Slutmonteringen vid Väderstad-Verken 
sker i taktade monteringslinor med mixad produktflora. Takttiden skiljer sig mellan linorna 
men är i regel flertalet timmar. En besökt monteringslina hade exempelvis takttid på strax 
över tre timmar. 
Trots att takttiden är relativt lång har montörerna en detaljerad arbetsbeskrivning med 
moment tidsatta med noggrannhet på sekundnivå där behov finns för det. Detta har 
möjliggjorts genom att filma arbetsmoment och tidsbestämma varje moments utförandetid. 
Den noggranna sekvensen tillsammans med en takttavla i anslutning till monteringslinan gör 
det möjligt för montören att övervaka om denne ligger i fas med standardsekvensen. 
Takttavlan anger hur många maskiner som producerats (ÄR-värde), hur många som borde 
producerats (BÖR-värde), vilken takttid som gäller samt hur lång tid som passerats sedan 
takten påbörjats. Då noggrannheten på tidsåtgången per moment är hög möjliggörs att delge 
bedöma ÄR- och BÖR-värdet med en decimal. Det vill säga, på takttavlan anges att 
exempelvis att 3,4 maskiner producerats och 4,1 borde producerats. På så vis behöver inte en 
hel maskin produceras för att utvärdera om planerad produktion följs eller inte. 

6.3.2 Stopptidsmätning 
När en montör upptäcker en avvikelse från standarden loggas det vid en dator som finns 
placerad i anslutning till varje station. Tiden som registreras blir länkad till såväl station och 
vilken produkt som monteras. I gränssnittet kan montören trycka STOPP när avvikelse sker, 
välja avvikelseorsak genom fördefinierade kategorier på tre nivåer samt markera KLAR när 
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montören kan fortsätta arbetet. Tiden mellan att montören trycker STOPP och KLAR blir den 
stopptid som registreras i systemet. Gränssnittet för loggningen visas i Figur 27. De 
fördefinierade kategorierna följer ett trädsystem som medför att orsaken på lägsta nivå 
hamnar under rätt huvudkategori. Det vill säga, det ska vara omöjligt att kategorisera 
exempelvis porer från svetsning som materialbrist utan det måste hamna under huvudgrupp 
materialfel. Exempel på felorsakskategorier visas i Figur 28. Vid den sista nivån av kategori 
kan montören även manuellt lägga till en kommentar eller beskrivning av avvikelsen. Vid 
avvikelser som gör att takten inte kan hållas är detta inte ett alternativ utan måste då anges. 
Utöver felorsak får montören ange vilken tillverkningsorder och eventuellt artikelnummer 
avvikelsen berör. Slutligen får montören signera avvikelsen med sitt anställningsnummer. 
 

 
Figur 27. Gränssnitt för loggning av avvikelse vid Väderstad-Verken. 

 
Figur 28. Exempel på avvikelsekategorisering från Väderstad-Verken. 
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Till höger i Figur 27 visualiseras även de olika stationernas läge i jämförelse med takten. I 
figuren är samtliga stationer orangea vilket betyder att ingen station varken är klar eller har 
stopp. Vid stopp markeras stationen med röd färg. När alla stationens moment är genomförda 
KLAR-markerar montören stationen och den blir därmed grönmarkerad om takten klarades. I 
framtiden vill de kunna bli än mer noggranna och registrera när varje moment i sekvensen är 
genomfört för att kunna avgöra vid vilket moment i sekvensen en avvikelse sker. 
Med detta system upplever personalen på Väderstad-Verken att det är enkelt för montörerna 
att logga alla avvikelser som sker. Den tid som loggas är alltid den tid som avvikelsen upptar 
när arbete inte kan fortskrida och inte nödvändigtvis tiden tills avvikelsen är löst. Det vill 
säga, om en detalj som ska monteras saknas men montören kan gå vidare till nästa steg i 
sekvensen blir endast tiden för de sekunder montören registrerar avvikelsen loggad, och inte 
tiden det tar till detaljen levereras och slutligen blir monterad. Om detaljen måste monteras i 
ett senare skede och det tar extra tid registreras det som ytterligare en avvikelse, frånkopplat 
från grundorsaken som skedde vid tidigare station. Grundorsaken finns registrerad genom den 
första avvikelsen men spårning sker manuellt genom handpåläggning av data. Detta kan 
sammanfattas med att alla avvikelser kan registreras oavsett tidsåtgång, men att mindre 
avvikelser endast registreras några sekunder för loggning. Även om tiden registrerad för dessa 
avvikelser inte nödvändigtvis är relevant att följa upp registreras ändå hur ofta felet uppstår 
vilket ger indikation på hur allvarligt felet är.  

6.3.3 Uppföljning 
Registrerade avvikelser samlas upp i en tabell som kan filtreras efter tid, felorsak, flöde, 
maskintyp, station eller artikelnummer. På så vis kan de få reda på information om 
exempelvis vilken maskin som monterades när avvikelsen uppstod och vid vilken station flest 
avvikelser sker. För att visualisera avvikelserna får den som är intresserad av uppföljningen, 
exempelvis monteringsledare och produktionsledare, skapa egna diagram i Excel för det som 
önskas. Här upplever de att de skulle vilja att standardiserade diagram autogenereras direkt av 
systemet. 

En gång i veckan tar respektive produktionsledare med sig sina tre allvarligaste avvikelser 
(d.v.s. de kategorier som tar längst tid) till ledningsgruppsmöte. Där diskuteras avvikelsen i 
ett möte med olika funktioner inblandade och ansvarsfördelning för långsiktig lösning 
hanteras. Uppföljning av åtgärder sker muntligen på kommande möten. 

Om produktionsläget generellt genomförs uppföljning om bland annat takthållning och 
produktivitet, vilket visualiseras i Figur 29. Takthållningen redovisas veckovis och är ett mått 
på förmågan att leverera produkter efter den planerade takttiden. Takthållning redovisas som 
ett procenttal som beräknas genom att dividera antalet levererade produkter med antalet 
planerade produkter. Ett lågt värde på takthållningen är således en indikation på att många 
avvikelser har skett. 

Produktivitet definierar de som avrapporterad maskintid, det vill säga tid det tagit att bygga 
maskinen, dividerat med instämplad arbetstid. På så vis klargörs hur stor andel av den 
instämplade tiden som adderar värde på maskin. Dock syns idag inte hur stor del av övrig tid 
som är rent slöseri och hur mycket som läggs på exempelvis förebyggande underhåll eller 
förbättringsarbete. 
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Figur 29. Väderstad-Verkens visualisering av takthållning och produktivitet. Den gröna linjen är en 
specifikationsgräns för när resultatet anses allvarligt. 

6.4 Saab Aerostructures 
Saab Aerostructures utvecklar och tillverkar strukturdelar till den civila flygplansmarknaden 
och är en del av Saab-koncernens affärsområde Industrial Product and Services (IPS). De 
tillverkar bland annat dörrar, lastluckor och roder till kunder som Airbus och Boeing. Den 
besökta anläggningen ligger i Linköping. 

6.4.1 Tillverkningsprocess 
Saab Aerostructures tillverkning sker i flera taktade flöden efter standardiserade 
arbetssekvenser. Flödena är uppdelade efter respektive produkt med takttider från 80 minuter 
till 7 dagar beroende på produkt. Produktionen för lastdörrar inleds med stödflöden för sub-
montage innan enheten är redo att ingå i den rörliga produktionslinan för sammanbyggnad. 
När den linan är färdig övergår enheten till en fast produktionslina för färdigställning som 
följer samma takttid som tidigare lina.  
Tillverkningsprocessen är till största del manuell där operatörerna följer en standardiserad 
arbetssekvens med tidsatta block i storleksordning ca 20 minuter upp till flertalet timmar. Det 
är dock initierat arbete för att öka noggrannhetsnivån till att arbeta med block om 15 minuter.  
För att övervaka och följa tillverkningsprocessen tillämpas daglig produktionsstyrning där 
taktavstämning sker och bemanningsfrågor tas upp. Därutöver behandlas egenorsakade 
kvalitetsanmärkningar och uppstådda avvikelser. Avvikelserna listas på en whiteboardtavla 
med attributen station, problembeskrivning, ansvarig person, start för åtgärdsarbete och till 
sist klar-datum.  

6.4.2 Avvikelsehantering 
Avvikelser i produktionen upptäcks i regel av operatören vid respektive station. Som stöd för 
operatören finns i samband med produktionslokalen en så kallad Andon-central där 
supportpersonal finns tillgänglig för operatören. De består av personal från bland annat 
produktionsteknik, planering, kvalitetsteknik och gruppsamordnade. Om exempelvis en 
kvalitetsavvikelse för produkten upptäcks tillkallas kvalitetstekniker som dokumenterar 
avvikelsen i ärendehanteringssystem för uppföljning så grundorsak och permanenta åtgärder 
tas fram. I hanteringsprocessen behandlas avvikelse av den så kallade 
engineeringorganisationen (som bland annat innefattar konstruktion- och 
hållfasthetspecialister) som även finns representerad i Andon-centralen. För att fatta beslut 
angående avvikelser behöver särskild teknisk kompetens erhållas som måste godkännas av 
kund. 
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Medan avvikelsen behandlas och dokumenteras av kvalitetstekniker fortsätter operatören sitt 
arbete med kommande moment i tillverkningssekvensen. Riktlinjer för när en operatör ska 
tillkalla personal från Andon-centralen för att få hjälp med avvikelse har tagits fram men 
personalen upplever att det följs dåligt. En reflektion som framkom vid besöket var att det kan 
bero på att processerna inte utmanats tillräckligt och därmed har det inte upplevts ett 
tillräckligt stort behov av dessa strukturer.  
Vid varje enskild avvikelse tas beslut om produktionslinan ska takta vidare med känt fel eller 
om den ska stoppas för utredning. Om enheten taktas vidare med känt fel skrivs en anteckning 
om felet som följer enheter i kommande stationer. Stoppas tillverkningen dokumenteras idag 
ej den tid stoppet pågick, men det framgår att det är ett önskemål att känna till stopptiden för 
olika avvikelser. Det som utförs idag är att om stopp sker genomförs en jämförelse med 
planerat schema när avvikelsen är löst och produktionen åter är igång. Utifrån det genomförs 
en analys av hur mycket tid produktionen ligger efter och åtgärder, som exempelvis 
tillsättning av extra bemanning, tas för varje enskilt fall. 

6.4.3 Förbättringsarbete 
För att ständigt förbättra verksamheten arbetar Saab Aerostructures med 
förbättringsåtgärder/problemområden som antecknas på en lapp till en inkorg. Inkorgen 
hanterar både avvikelserelaterade förbättringsförslag som allmänna idéer från medarbetarna. 
Ur inkorgen prioriteras förbättringsprojekt som följer en systematisk problemlösningsmodell 
som innehåller stegen omedelbar åtgärd, grundorsaksanalys, åtgärdsplan och uppföljning 
och kan ses i Appendix E. Prioriterade förbättringar från inkorgen följer en taktad modell vid 
övergång från inkorg till förbättring som illustreras i Figur 30. Där går förbättringen igenom 
en inledande fas där problembeskrivningen definieras under en vecka. Därefter följs två 
veckor av grundorsaksanalys och två veckor åtgärdsplan. Slutligen går förbättringen in i en 
uppföljningsfas vars tid beror av åtgärdsplanen. I och med att processen följer ett taktsystem 
innebär det att om ett projekt tar längre tid än väntat i någon fas stoppar det upp 
bakomliggande projekt. Det går därmed inte att vänta med ett projekt och jobba vidare med 
ett annat istället. På så vis upplever de att fokus hålls uppe och att projekt inte blir liggande.  

 
Figur 30. Taktat förbättringsarbete vid Saab Aerostructures. 

Vidare arbetar Saab Aerostructures aktivt med målstyrda förbättringar utifrån övergripande 
verksamhetsmål som bryts ned av respektive funktion till aktiviteter som ska bidra till att 
målet nås. Mål definieras utifrån affärs- och verksamhetsplanen och används för att nå 
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långsiktiga mål. Dessa mål kan sträcka sig över flera år och aktiviteter visualiseras på en tavla 
med månadskalender, där de även följs upp veckovis genom att markera med färgade 
magneter utifrån hur väl de följer plan. Vid det målstyrda förbättringsarbetet ser de att 
systematisk uppföljning av problemområden, likt stopptidsuppföljning, potentiellt kan bidra 
till att utforma aktiviteter för det målstyrda förbättringsarbetet.  

6.5 Atlas Copco Surface and Exploration Drilling 
Atlas Copco-divisionen SED har arbetat med taktade monteringslinor i över tio år. De arbetar 
idag efter en takttid på ca fem timmar och monteringsmomenten är till stor del lika de för 
montering av maskiner på URE. De arbetar idag med en avvikelsehanteringsprocess för 
produktrelaterade avvikelser samt med ett system för att logga monteringstid för respektive 
maskin och övrig tid som inte genererar värdeskapande arbete. 

6.5.1 Avvikelsehantering 
Avvikelser i Atlas Copco SEDs produktionsprocess upptäcks i regel av montör som därefter 
tillkallar en medarbetare i en roll benämnd Production Quality Support (PQS). I regel stannar 
aldrig monteringslinan upp på grund av avvikelser utan montören arbetar vidare med 
kommande steg i sekvensen och återgår till avvikelsen när åtgärd är funnen. Personen i PQS-
rollen rapporterar in avvikelsen in i ett felhanteringssystem och kontaktar leverantör om så 
krävs. I felhanteringssystemet dokumenteras vilken artikel avvikelsen berörde, tiden det tagit 
att åtgärda avvikelsen samt vilken kostnad avvikelsen medförde. I åtgärdstiden räknas endast 
den extra tid som krävs för att faktisk åtgärda avvikelsen, inte exempelvis väntetid på nya 
artiklar. Detta motiveras med att det endast är åtgärdstiden som leverantörer ansvarar för 
enligt gällande leverantörsavtal. Således är den tiden intressant när leverantörer ska faktureras 
för det avvikelserelaterade extraarbetet. Processen för avvikelsehantering illustreras i Figur 
31. 

 
Figur 31. Avvikelsehanteringsprocess för Atlas Copco SED. 

I felhanteringssystemet visualiseras avvikelserelaterade kostnader kategoriserat efter funktion 
som ansvarar för avvikelsen (exempelvis inköp, teknik etc.). Inom respektive kategori går det 
att bryta ned kostnaderna relaterat till delområden för att mer konkret kunna se vart 
avvikelserna ger stört konsekvenser. Typ av visualiseringsverktyg går att variera mellan att 
exempelvis se tidsvariationer i linjediagram och totala kostnader per kategori i stapeldiagram. 
Vid tillsättning av förbättringsåtgärder används denna information för att delegera resurser. 
Principen de använder sig av är att fokusera på de fem allvarligaste avvikelseområdena och 
förbättra dem. När ett område är åtgärdat blir det ett nytt område bland de fem allvarligaste. 
På så vis tillsätts förbättringsåtgärder hela tiden där de förväntas få störst effekt. 
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6.5.2 Tidstämpling av maskintimmar 
För att kunna avgöra hur många monteringstimmar som läggs på respektive maskin samt hur 
mycket tid som läggs på annat arbete har SED, på liknande vis som URE, tagit fram rutiner 
för hur tidstämpling på respektive maskin ser ut. Generellt sett finns fyra typer av 
produktionstid; direkt tid (montering inkl. kvalitetsjusteringar), direkt tid (eftermontage), 
övrig direkt tid (planering, lastning, dokumentation etc.), samt indirekt tid (övrigt som ej ger 
värde till maskin). Den indirekta tiden är den tid som inte ska belasta produkten. Inom den 
indirekta tiden finns kategorier som exempelvis 5S-arbete, fackliga uppdrag och väntetid. Om 
en avvikelse sker i den direkta monteringen som tar längre tid än 15 minuter ska stämpling 
ske mot indirekt tid. Tidstämplingen ligger till grund för beräkning av produktionskostnad 
och ger ett mått på hur mycket av arbetet som tillför värde på maskinen. Tiden visualiseras på 
liknande vis som felhanteringssystemet med stapeldiagram, vilket visas i Figur 32. 

 
 

Figur 32. Visualisering av indirekt tid, med väntetid markerat. 

Denna visualisering ger uttryck för hur mycket tid som ägnas åt varje kategori, men det bidrar 
inte med information om orsak till stämplad tid. Det ger således en indikation om hur 
processen mår men inte varför den mår som den gör.  

En reflektion som framkom angående noggrannheten för när tidstämpling ska ske mot 
indirekt tid på grund av avvikelse var att vid takttider på flera timmar är det inte nödvändigt 
att i ett inledande skede vara mer noggrann än att stämpla indirekt tid om avvikelsen tar mer 
än ca 30-60 minuter. Det upplever att vid långa takttider med manuellt arbete bidrar den 
mänskliga variationen operatörerna emellan till att tidsvariationerna för momenten blir i 
storleksordningen 30 minuter, trots att montörerna följer sekvensen. Detta sker för att 
individer arbetar olika snabbt, speciellt om sekvenser och rutiner är nya som vid 
förändringsarbete. När rutiner etablerats kommer den mänskliga variationen mellan montörer 
att minska vilket gör det mer relevant att succesivt börja tidsstämpla kortare intervaller av 
indirekt tid.  
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7 Utformning av stopptids- och avvikelseuppföljningsprocess 
Utifrån samlad analys från intern och extern fallstudie kommer hädanefter en modell utformas 
för en kombinerad stopptids- och avvikelseuppföljningsprocess för taktad produktion. Att 
hantera avvikelse och stopptid gemensamt motiveras med att stopptid alltid beror av en 
avvikelse och att stopptid således bör följas upp gemensamt med avvikelsen som orsakade 
stoppet. I följande kapitel kommer rekommendationer till vad det systemet bör innehålla, 
anpassat till Atlas Copcos befintliga monteringslina S-Line. Kapitlet inleds med ett avsnitt om 
insamling av data om stopptid och avvikelser, sedermera presenteras rekommenderade 
analysverktyg och avslutningsvis redovisas föreslagna förbättringsmodeller. 
Beskrivning av hur datainsamlingen praktiskt kan utföras redogörs för mer utförligt i 
kommande kapitel där det framtagna testverktyget för datainsamling beskrivs. 

7.1 Insamling av data om stopptid och avvikelser 
För att erhålla relevant och användbar data har datainsamlingsprocessen haft sin utgångspunkt 
i framkomna behov från intervjuer vilket kombinerats med intryck från externa fallstudier. 
Det som utvärderas är främst vilken typ av stopptid som bör mätas, med vilken noggrannhet 
bör mätningen utföras samt vilken information som bör relateras till avvikelsen. 

7.1.1 Vilken stopptid bör mätas? 
Vid utvärdering om vilken stopptid som bör mätas i monteringsflöden med långa takttider 
finns flera aspekter att ta hänsyn till och många varianter att mäta på. Atlas Copco UREs 
befintliga mätning berör avvikelsens totala åtgärdstid, oavsett hur mycket tid det tagit i 
monteringen. Väderstad-verken mäter endast den tid monteringen påverkas och 
sammanlänkar inte hantering vid olika tillfällen. Atlas Copco SED mäter endast extra 
personaltid för åtgärd då det är vad leverantörer kan faktureras efter. 
Utifrån intervjuer med bland andra flödeschef och kvalitetschef framkommer tydligt behov av 
att kunna skilja på stopptid som kan hanteras inom takttiden och stopptid som påverkar 
produktionstakten genom att stoppa hela monteringslinan. Anledningen till denna skillnad är 
främst att det får olika stora konsekvenser för produktionsresultat och därmed ger olika 
kvalitetsbristkostnader, vilket blir av stor vikt att ta hänsyn till vid efterföljande analys.  

Utöver att stopptid skiljer sig mellan stopp som påverkar takt och inte kan tid orsakad av 
avvikelse delas in i åtgärdstid inom och utanför produktion. Tiden att åtgärda en avvikelse är 
nödvändigtvis inte densamma som tiden monteringen stoppas eftersom åtgärdstid även 
innefattar väntetid, exempelvis väntan efter nya leveranser, där produkten kan plockas ut ur 
flödet eller arbete kan fortskrida med andra moment i sekvensen. Därmed ger avvikelsen först 
en initial stopptid där avvikelsen upptäcks och dokumenteras. Om avvikelsen inte kan 
hanteras i produktion och montörerna arbetar runt avvikelsen genom att fortsätta med andra 
moment i sekvensen flyttas avvikelsehanteringen utanför produktion. När rätt stöd för att 
åtgärda avvikelsen erhållits till monteringen sker åter ett stopp i sekvensen då återställning tar 
vid. På så vis kan andelen åtgärdstid i produktion separeras från den totala åtgärdstiden och 
därmed erhålls en överblick över hur avvikelsen påverkar det operativa arbetet. 
I en ideal verksamhet skulle stopptiden inom produktion alltid överensstämma med stopptiden 
för monteringslinan. Dock finns alltid utrymme för variation i verkliga fall. Vid långa 
takttider med manuellt arbete finns möjlighet att arbeta ikapp tid under takten vilket leder till 
att åtgärdstiden i produktion inte nödvändigtvis överensstämmer med stopptiden för 
monteringslinan. Dessutom kan beslut fattas om att genomföra taktning med avvikelse som är 
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tänkt att lösas längre fram i flödet. Därför behöver stopptiden för linan, det vill säga 
taktförseningen, mätas separat. Sammanfattningsvis leder dessa resonemang till en 
tidsfördelningsmodell som ses illustrerad i Figur 33 nedan. 

 
Figur 33. Fördelning av åtgärdstid. 

Med denna tidfördelning fås slutligen total åtgärdstid (T1-T4 i Figur 33), åtgärdstid i 
produktion (T1-T2 och T3-T4 i Figur 33) samt stopptid för linan. Den totala åtgärdstiden 
anger hur fort avvikelser blir åtgärdade, vilket är det som påverkar leveransprecisionen och 
därmed upplevd kvalitet för slutkunden. Åtgärdstiden i produktion visar på hur mycket tid av 
det operativa arbetet som ägnas åt avvikelser medan stopptiden för linan ger hur stor 
extrakostnad avvikelserna bidrar till. Övrig åtgärdstid som inte ger stopp för hela linan är 
viktig att mäta i syfte att identifiera slöseri. All hantering av avvikelser innebär nyttjande av 
överkapacitet som inte skulle behövas om avvikelsen inte uppstått. Om stopptids- och 
avvikelseuppföljningen syftar till att långsiktigt eliminera slöseri och inte endast 
merkostnader för stopp är det därför viktigt att mäta samtliga tider som nämnts ovan. 

7.1.2 Mätningens noggrannhet 
Utöver vilka typer av stopptid som bör mätas krävs utvärdering om hur noggrann stopptiden 
bör mätas för att ge tillförlitlig och användbar data. Utifrån insamlat material framkommer tre 
definierande egenskaper för mätprocessens noggrannhet. Dessa är noggrannhet i sekvens, 
processens stabilitet samt mätprocessens användarvänlighet. 
Det första grundläggande kravet för arbete med avvikelser är att definiera vad en avvikelse är 
(Levitt, 2013). För att göra det används noggrannheten för rådande standardiseringssekvens. 
Väderstad-Verkens noggranna sekvensbeskrivning framtagen genom videoanalys ger tydlig 
möjlighet att definiera när sekvensen inte följs och därmed när avvikelse uppstår. Likaså vid 
automatiserad produktion likt AstraZenecas tablettillverkning är det enkelt att lokalisera 
stopptid eftersom maskinen själv efterfrågar varför den inte producerar. Avvikelsen från 
standard blir därmed definierad av maskinen som frångår förväntad produktion vid stopp. 
Även erfarenheter från den intervjuade flödeschefen antyder att noggrannheten i sekvensen är 
av stor betydelse för att definiera små avvikelser. 

Eftersom de flesta monteringssekvenser i Atlas Copcos flöden idag inte är mer noggrant 
tidsatta än med block om 30 minuter rekommenderas att den noggrannhetsnivån initialt gäller 
för tidmätning för stopptid. Det vill säga, avvikelser som tar längre tid än 30 minuter bör 
dokumenteras. Är standardiseringssekvensen inte noggrannare tidsatt och arbetet till stor del 
är manuellt blir även variationen mellan individer stor vilket även det bidar till att avvikelser 
blir svåra att detektera. Detta ligger i linje med såväl erfarenheter från Atlas Copco SEDs 
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tidmätningsarbete samt observationer och ostrukturerade samtal med medarbetare på Atlas 
Copco URE. 
Inverkan av variation på grund av graden av manuellt arbete leder in på nästa kriterium för 
noggrannhet, det vill säga processens stabilitet. Med en stabil process med få avvikelser finns 
det större utrymme att mäta och dokumentera avvikelser med större noggrannhetsnivå jämfört 
med en instabil process där avvikelser sker mer frekvent. Dessutom är det lättare att se vad 
som ligger inom processens normala variation och vad som verkligen är en avvikelse. Vid 
fallstudien vid Atlas Copco SED framkom just resonemanget om att variationen mellan 
montörer vid manuell montering inverkar på vad som är relevant att mäta. Är den normala 
variationen mellan individer 30 minuter kan det vara svårt att upptäcka avvikelser som är 
mindre. Skulle variationen mellan montörerna minimeras skulle det således möjliggöra 
motivering av noggrannare mätning. 
Med detta resonemang följer att inte endast montörernas individuella variation utan all 
variation i processen inverkar på val av noggrannhetsnivå. Flertalet intervjurespondenter, 
däribland kvalitetschefen och produktionschefen påtalar att lösningsgraden för avvikelserna 
tenderar att bli för låg om processen är instabil och alla små avvikelser ska mätas. Det kan ge 
konsekvenser i bristande motivation att dokumentera avvikelser vilket ger mörkertal i 
insamlad data. Montörernas berättelser om processen för förslag av konstruktionsförändringar 
(PSM) styrker att motivationen för dokumentation avtar med låg uppklarningsfrekvens. 

Med dessa resonemang menade majoriteten av intervjurespondenterna att mätnoggrannhet på 
30 minuter initialt anses relevant, vilket även ligger i linje med kriteriet för 
sekvensnoggrannhet. Flödeschefen poängterade dock att hög noggrannhet kan användas för 
att påvisa att även korta stopp kan ge stora konsekvenser.  
Dessutom vittnade medarbetare på Saab Aerostructures om erfarenheter där förändringar 
stannat av på grund av att processer inte utmanats tillräckligt. Det indikerar att det är viktigt 
att hålla det kontinuerliga arbetet för ökad mätnoggrannhet igång för att inte stagnera i 
förbättringsarbetet och därmed riskera att förlora konkurrenskraft.  

Konsekvensen av denna avgränsning blir givetvis att korta, men frekvent förekommande 
stopp, och som därmed bidrar till lång ackumulerad stopptid, inte tas vidare för analys. Dock 
överensstämmer det med resultatet från studien av Patti et al. (2010) där de visar att de enskilt 
större stoppen för en station som ger störst inverkan på ett helt JIT-flöde. Därmed motiveras 
denna initiala avgränsning. På längre sikt, när de flesta långa stoppen är åtgärdade och 
standardiseringssekvensen är mer noggrant tidsatt skapas förutsättning att hantera även 
kortare stopptider och därmed kan gränsen på 30 minuter kortas ned. 
Den sista definierande faktorn för mätnoggrannhet är mätprocessens användarvänlighet. Båda 
de intervjuade montörerna vittnar om att dokumentation av avvikelse och stopptid inte bör 
allokera mer tid än avvikelsehanteringen i sig samt att dagens process med tavlor och 
överföring till Excel-fil sker i för många steg för att det ska vara användarvänligt att 
dokumentera små avvikelser. Både Väderstad-Verkens och AstraZenecas dokumentations- 
och mätprocess kräver få val och går snabbt att utföra i realtid. Därmed kräver det mindre 
insats per avvikelse vilket leder till att mindre avvikelser kan dokumenteras utan att den 
administrativa insatsen blir ett hinder. Delgivna erfarenheter från AstraZeneca gör dessutom 
gällande att kvaliteten på avvikelsedata tenderar att bero av arbetsbelastning och därmed 
prioriteras ned framför andra uppgifter. Ju användarvänligare mätning, desto högre blir 
gränsen för att operatörer ska nedprioritera mätning och dokumentation. 
Även produktionschefens erfarenheter om att kulturförändring krävs vid implementering av 
nya mätrutiner styrker kravet om användarvänlighet. Hon menar att när kulturförändring 
krävs möts ofta motstånd och för att förändra beteende måste insatsen vara låg. Således spelar 
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användarvänligheten en stor del för att etablera nya metoder och påverkar därmed 
noggrannheten. Detta styrks även av montörernas delgivande om att det finns en tradition 
bland montörer att lösa problem på egen hand och därmed inte känna behovet av att 
dokumentera avvikelsen eftersom det kräver merarbete. Om dokumentation och mätning är 
enkel och användarvänlig flyttas gränsen för när det anses kräva tillräcklig stort merarbete för 
att användarna ska undvika det.  

7.1.3 Kategorisering och attribut 
För att kunna sätta in förbättringsåtgärder vid lämpligt område har ett tydligt behov 
framkommit om att kunna sortera stopptidsdata utifrån olika kategorier och attribut relaterat 
till avvikelsen. Då tidigare kategorier av montörerna upplevts svårhanterliga och inte 
heltäckande har nya utformats tillsammans med montör och med kontinuerlig återkoppling 
från användare av avvikelse- och stopptidsdata. 
Eftersom data ska kunna analyseras och användas för personal som vill få information från 
olika nivåer har kategorier utformats utifrån en trädstruktur inspirerat från Väderstad-Verkens 
metod från Figur 28 för att kunna bryta ned data på liknande vis som AstraZeneca i Figur 21 
och Figur 22.  I regel kategoriseras stopptidsdata på tre nivåer med undantag för vissa då det 
inte ansågs lämpligt att bryta ned orsaken till mer än två kategorinivåer.  Kategoriträdet 
illustreras i Figur 34. 
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Figur 34. Kategoriträd i tre nivåer 

Kategorier på den översta nivån är tänkt att användas för analys av produktionschef och 
produktionsledningsgrupp för att se vilken funktion avvikelsen kommer ifrån. 
Stödfunktionerna planering och beredning finns dock inte representerade. Det beror på att det 
är svårt för montörer att veta om exempelvis bristande materialleverans beror av brist i 
materialhantering eller planering. Om många återupprepade avvikelser i materialleverans kan 
ses får den efterföljande grundorsaksanalysen utreda om det är planering eller 
materialhantering som är den rättmätiga problemägaren. Beredningsfunktionen är även det en 
stödfunktion mellan teknik och produktion. Beredningsrelaterade avvikelser kan således 
lokaliseras inom både produktionskategorin och kategorin för teknikunderlag. Därför har inte 
beredning en egen huvudkategori på översta nivå trots att det är en egen funktion i 
organisationen. 

Nivå%1 Nivå%2 Nivå%3 Nr
Ej#levererat#i#tid#från#lager 1

Fel#artikel 2
För#få 3
För#många 4

Material#levererat#till#fel#plats 5
Skav=/packskador 6
Transportskada 7
Smuts/snö#och#dyl. 8
Rost 9
Solblekt 10

Övrigt 11
Material#ej#levererat#i#tid#från#leverantör 12
Fel#artikel 13
För#få 14
För#många 15
EL 16
Luft=/Vattensystem 17
Hydraulik 18
Mekaniskt 19
Övrigt 20
Elschema 21
Hydraulschema 22
Luft/Vatten 23
Mekanik 24
Revisionshantering 25
Optionsfel 26
Fel#artikel/modul 27
Fel#antal 28
Revisionshantering 29

Övrigt 30
Sen#MO=ändring 31
Fel#i#MO 32
Övrigt 33

Personalbrist 34
Upplärning/Praktik 35
Bristfällig#överlämning 36
Bristande#kompetens 37
Egenorsakad#avvikelse 38
Rutin#saknas 39
Rutin#bristfällig 40
Rutin#följs#ej 41
Verktyg 42
Förbrukningsmaterial#(oljor/fett/bränsle#och#dyl.) 43
Taktningsutrustning 44
Övrigt 45
Travers 46
Truck 47
Platsbrist 48
Detalj#utlånad#till#TC=rigg 49
Övrig#gemensam#utrustning 50
Materialstyrning 51
Programvara#RCS/FAM/ARI 52
Strukturfel#M3 53

IT=system 54
Övrigt 55

Övrigt 56

Felplock

Material#dåligt#skick

Teknikunderlag

Struktur

Inköpskvalitet

Intern#materialhantering

Leverantörsbrister

Fel#i#leverans

Personal

Rutin

Utrustning

Ritning

Produktion

Marknad

Kapacitet

Produktionsunderlag
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Utöver vilken kategori avvikelsen berör har olika attribut utformats för att kunna sortera data 
utifrån önskad information. Attribut har fastställts utifrån framkomna behov från intervjuer 
och ser ut på följande vis: 

• Flöde 
• Station upptäckt avvikelse 
• Station åtgärdad avvikelse  
• Maskintyp 
• Maskinnummer 
• Sekvensnummer 
• Artikelnummer (anges på köpnivå vid leverantörsbrist) 
• Leverantör (vid leverantörsbrist) 
• Skiftlag 

Med hjälp av denna kategorisering samt attributsättning möjliggörs slutligen efterfrågad 
analys för att finna återkommande problemområden. Kategorier och attribut blir här en viktig 
nyckel i den inledande analysen av grundorsaksproblematiken samt för att ge inledande 
ägarskap för problemet. För att kunna spåra grundorsaken till problemet efterfrågas även en 
skriftlig kommentar från den som upptäckte avvikelsen. Det ligger även i linje med behov 
från kvalitetschefen samt det avvikelsehanteringssystemet som används vid RUAG, där alla 
avvikelser beskrevs skriftligt. 

7.1.4 Datainsamlingsprocess 
För att samla in tidigare nämnda information har en datainsamlingsprocess tagits fram, vilken 
visas i Figur 35. Datainsamlingsprocessen är anpassad med tidmätning för att ge stöd för 
tidfördelningen i Figur 33. 
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Figur 35. Datainsamlingsprocess för stopptid och avvikelser. 
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Det första steget i datainsamlingsprocessen är att identifiera avvikelse och sedermera att starta 
tidtagning och dokumentation. Eftersom monteringen i Atlas Copcos flöden består av 
manuellt arbete är det montören som arbetar närmast problemet som i regel upptäcker 
avvikelsen, och därmed den som ansvarar för att starta tidtagning genom att logga tid och 
datum för avvikelsen. Initialt dokumenteras även vilken station avvikelsen upptäcktes vid, 
aktuellt sekvensnummer, maskintyp och maskinnummer, beskrivning av avvikelsen samt 
ansvarig montör. Skiftlag ges av tidpunkt för stopp och behöver således inte anges separat. 

Efter att avvikelsen är initialt dokumenterad och tidtagning startat (T1) finns två vägar att gå. 
Avvikelsen hanteras så långt det går i produktion. Om avvikelsen kan lösas kortsiktigt i 
produktion stoppas klockan när avvikelsen är åtgärdad (T4) och montören kan fortsätta i 
sekvensen. Om den inte klarar av att lösas i monteringen flyttas den kortsiktiga 
avvikelsehanteringen till relevant stödfunktion, exempelvis materialhantering, 
reklamationshantering etc. Om det sker, och montören kan fortsätta med andra moment som 
adderar värde till produkten, pausas tiden för avvikelsehantering i produktion (T2). När 
avvikelsen är hanterad av stödfunktion och återkommer till produktion startar stopptiden 
återigen (T3) och när avvikelsen är åtgärdad stoppas tidtagningen (T4). All tidtagning sker 
genom att dokumentera tid och datum för varje stopp/paus. När avvikelse hanteras används 
Atlas Copcos befintliga eskaleringsmodell som stödprocess för att temporärt åtgärda 
avvikelsen. 

Ett exempel på när avvikelsehanteringen pausas i produktion kan se ut på följande vis. 
Montören upptäcker att det är fel på en artikel som ska monteras och anger då tidpunkten för 
upptäckt (T1). Montören dokumenterar station, sekvensnummer, maskintyp och 
maskinnummer, sitt namn som ansvarig samt beskriver avvikelsen med text. Sedan tillkallas 
reklamationshanterare som tar över ärendet. Därefter fortsätter montören med nästa steg i 
sekvensen och anger då tidpunkt när avvikelsehanteringen pausas i produktion (T2). 
Montören arbetar vidare och tillslut kommer reklamationshanteraren tillbaka med en ny 
ersättningsartikel. När montören börjar montera den nya artikeln är avvikelsehanteringen åter 
i produktion och tidpunkt för detta anges (T3). När artikeln är färdigmonterad anger montören 
tidpunkt för åtgärdad avvikelse (T4). 

När tiden stoppas sista gången dokumenteras station för åtgärd (för att kunna analysera om 
taktning har skett med avvikelse), kategori, eventuellt artikelnummer samt vilken åtgärd som 
vidtagits. Anges artikelnummer på köpnivå behöver leverantör inte anges separat då det ges 
av artikelnumret. Att avvikelsen först kategoriseras i detta skede, och inte i den initiala 
dokumentationen, motiveras med att när avvikelsen är åtgärdad finns mer kunskap om vilken 
kategori som stämmer bäst överens med avvikelsens art. Vid denna dokumentation är det 
viktigt att återkommande avvikelser dokumenteras på liknande vis för att kunna identifiera 
mönster i data. Därför kan det krävas att någon i montörslaget har expertkunskaper i hur 
dokumentationen ska ske, likt RUAGs PQA-roll och Atlas Copco SEDs PQS-roll, och i Atlas 
Copcos UREs flöden hamnar det ansvaret på andon-rollen. 

När avvikelsen åtgärdats och taktning genomförts dokumenteras slutligen taktförseningen, 
vilket blir detsamma som stopptid för linan. När det utförts stängs loggningen. Om flera 
avvikelser tillsammans bidragit till försenad taktning läggs i första hand stopptiden till den 
största avvikelsen. Sedan fördelas tiden till de mindre avvikelserna tills hela förseningen finns 
representerad. I ett idealt fall där stopptiden för linan överensstämmer med åtgärdstiden i 
produktion kommer all tid att fördelas fullt ut för samtliga avvikelser. När idealt fall inte 
förekommer blir detta en förenkling som slår hårdast mot de stora avvikelserna. Denna 
förenkling stödjs av Patti och Watsons (2010) studie som indikerar att enskilt stora ger 
allvarligare negativa konsekvenser för JIT-flöden än korta, mer frekventa stopp. 
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För att ge förutsättning för noggrann mätning genom att uppfylla kravet om användarvänlig 
mätning rekommenderas att följa montörernas efterfrågan att dokumentera direkt i slutgiltig 
databas. Vidare bör detta genomföras vid varje station likt mätprocessen hos Väderstad-
Verken, och tidpunkterna autogenereras genom ett knapptryck per tillfälle. När första och 
sista tidpunkten angivits genereras automatiskt aktuella frågor för efterfrågade attribut. 
Genom att utföra mätningen på detta vis minimeras dokumentationstiden och det säkerställs 
att rätt information dokumenteras vid rätt tidpunkt. 

Om loggning genomförs direkt in i databas finns även möjlighet till live-analys vilket kan 
vara ett viktigt verktyg för såväl flödesledare och flödeschef som för stödfunktioner. 
Exempelvis kan då information om stopptiden och avvikelsens art spridas till planering och 
materialhantering så att de kan utföra nödvändiga korrigeringar i deras arbete. 

7.2 Analysverktyg 
Syftet med datainsamlingen är att möjliggöra analys av orsaker till stopptid och avvikelser, 
och till det krävs att relevanta analysverktyg tillämpas. Stopptiden varje avvikelse genererar 
kan enligt tidfördelningen i Figur 33 delas upp i total åtgärdstid, åtgärdstid i produktion samt 
stopptid för lina. Den totala åtgärdstiden är relevant att utvärdera för att se om avvikelser blir 
lösta tillräckligt snabbt, innan det inverkar på linans takthållning och därmed påverkar 
leveransprecisionen. Åtgärdstiden i produktion indikerar hur mycket avvikelsen faktiskt 
inverkar på arbetet i monteringen vilket är något som montörerna saknat i dagens process. 
Vidare anger stopptiden för linan hur avvikelsen inverkar på hela monteringslinan i form av 
försenad taktning. 
För att konkretisera konsekvensen av avvikelsen och därmed möjliggöra drivande av 
förbättringsarbete blir beräkning av stopptidens kvalitetsbristkostnad ett viktigt analysverktyg.  

7.2.1 Kostnad för produktionsstopp 
Stopptiden för linan är den tid som ger extra kostnad på grund av försening. Alla avvikelser 
som hanteras inom takttiden bidrar inte till extra kostnad utan nyttjar endast den överkapacitet 
som finns inbyggt i processen. Med ambitionen att eliminera slöseri är åtgärdstiden i 
produktion vital att mäta, även om det inte bidrar till extra kostnad, då det vid eliminering 
leder till att överkapaciteten för avvikelsehantering kan minskas och därmed leda till en 
besparing. Då denna besparing beror av hur mycket avvikelsen aktiverar överkapaciteten i 
form av kvalitetstekniker, reklamationshanterare etc. vilket varierar stort mellan avvikelser 
beräknas ingen besparingsmöjlighet för den typen av stopptid. Dock bör man bära med sig att 
frigörande av överkapacitet ofta är ca tio gånger mer kostnadseffektivt än investeringar för 
utökad kapacitet (Parihar et al.,2012). 
Vid beräkning av kostnad för stopptiden för hela monteringslinan används Jurans (1999) 
rekommendation om att beräkna en kostnadsschablon. Detta motiveras med att kostnaden ska 
användas som ett verktyg för att motivera förbättringsåtgärder och kommunicera 
allvarlighetsgraden av avvikelsen, vilket efterfrågas av bland andra produktionschefen, och 
inte som ett verktyg för ekonomisk redovisning. 

För stopptiden för linan har en beräkningsmodell tagits fram i samarbete med Business 
Controller på Atlas Copco URE. Den ger en kostnadsschablon som tar hänsyn till att 
stopptiden leder till utebliven intäkt, ökade kapitalbindningskostnader samt extra 
övertidstillägg för extraarbete på grund av missad produktionstid. Beräkningsmodellen i sin 
helhet finns att se i Appendix F. 
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7.2.2 Nyckeltal och visualiseringsverktyg 
Från samtliga intervjuer och externa besök framgick att inledande analys genom 
kategorisering av avvikelsetyp efterfrågas för att kunna skilja mellan olika typer av 
avvikelser. Från den föreslagna datainsamlingsprocessen med kategorisering och attribut 
möjliggörs användning av analysverktyg för detta ändamål. Vid visualisering av tid och 
kostnad för olika avvikelsetyper lämpar sig stratifiering och/eller paretoanalys (Sörqvist, 
1998; Sörqvist, 2004). Fördelen med paretoanalys är att det ger direkt visualisering av 
avvikelsetypernas rangordning och därmed var störst förbättringspotential finns. Således 
rekommenderas paretodiagram främst vid jämförelse mellan avvikelsetyper. Likt 
visualiseringen hos AstraZeneca möjliggör kategorisering på flera nivåer användare kan bryta 
ned specificeringen och genomföra djupare analyser för valda områden. Med tillhörande 
attribut kan dessutom valfri filtrering ske för att begränsa urvalet för ett specifikt 
flöde/maskintyp/station etc. 

Då paretoanalys lämpar sig för att visualisera olika avvikelsetypers allvarlighetsgrad ger det 
att lämpliga resultatvariabler även måste representera allvarlighetsgraden för avvikelsen. 
Variabler ur datainsamlingsprocessen som påvisar allvarlighetsgrad är tidigare nämnda tid för 
åtgärd, åtgärdstid i produktion, stopptid för linan samt stopptidskostnad, varför dessa väljs ut 
som resultatvariabler till paretoanalys. Efter dessa kriterier utformas paretodiagram enligt 
Figur 36 - Figur 38. 

 

 
Figur 36. Paretoanalys, kostnad per kategori översta nivå. Diagrammet visar att störst stopptidskostnad relateras till 
teknikunderlag. Observera att all data är fiktiv. 
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Figur 37. Paretoanalys, kostnad per kategori, nivå två. Störst kostnad inom kategori teknikunderlag relateras till 
ritningar. Observera att all data är fiktiv. 

 
Figur 38. Paretoanalys, kostnad per kategori, nivå tre. Kostnad relaterat till ritningar jämnfördelat mellan hydraul- 
och elscheman. Observera att all data är fiktiv. 

Utöver paretodiagram för att visualisera de allvarligaste avvikelsetyperna är förhållandet 
åtgärdstid i produktion och stopptid för linan av intresse för att finna slöseri i form av 
överkapacitet. I ett idealt fall utan överkapacitet ger all åtgärdstid i produktion motsvarande 
stopptid för linan. Om åtgärdstiden i produktion inte ger försenad takt indikerar det därmed att 
det finns överkapacitet för vissa delar i monteringen vilket kan påvisa att exempelvis 
ombalansering kan krävas. För att visualisera detta nyckeltal används lämpligtvis någon typ 
av stratifiering, exempelvis stapeldiagram, alternativt paretodiagram. För att indikera vart 
överkapaciteten finns bör detta avgränsas till att mätas för enskilda flöden samt nedbrytbart 
för varje station. Detta illustreras i Figur 39. 
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Figur 39. I diagrammet visas att endast 24 % av åtgärdstiden i produktion genererar stopptid för linan i flödet 
Material Handling. Således finns stor överkapacitet att hantera avvikelser inom takten. Övriga flöden ligger 
likvärdigt strax under 70 %. Observera att all data är fiktiv. 

Utöver analys av förmåga att hantera avvikelser inom takten kan även analys om utsatta 
platser/moment i flödet genomföras med tillgänglig data. Eftersom information finns 
tillgänglig om vilket flöde, station och sekvensnummer avvikelsen berör kan 
stratifiering/paretoanalys utföras för vilken station och sekvens som är mest utsatt för 
avvikelser. På så vis kan respektive processägare analysera vilka moment som eventuellt 
montörerna behöver mer stöd med. Dessa data om utsatta områden kan lämpligtvis filtreras 
efter maskintyp/skiftlag etc. för att processägaren ska få mer detaljerad kunskap om vilka 
problem som återkommer. Resultatvariabler för en sådan analys är lämpligtvis samma som 
för den tidigare nämnda paretoanalysen för kategorier, det vill säga, total åtgärdstid, 
åtgärdstid i produktion, stopptid lina samt stopptidskostnad.  
Stopptidens längd och därmed allvarlighetsgrad står i direkt proportion till hur snabbt 
åtgärden verkställts. Ett traditionellt TPM-nyckeltal som representerar detta, och dessutom 
stöttas av datainsamlingsprocessen är MTTR. För den aktuella tidfördelningen med total 
åtgärdstid och åtgärdstid i produktion blir det möjligt att analysera två varianter av MTTR. 
Det vill säga, användning av MTTR för total åtgärdstid (hädanefter deklarerat som MTTR-
tot) kan användas som mätetal för utvärdering om återställningsprocessen fungerar. På samma 
sätt blir MTTR för åtgärdstid i produktion (hädanefter MTTR-prod) ett mätetal för att 
utvärdera om operatörerna snabbt nog kan komma vidare med ordinarie arbetsuppgifter. 
Andra TPM-nyckeltal som MTBF blir mer problematiskt att använda i Atlas Copcos flöden. 
Främst eftersom beläggningen varierar och stationer blir tomma vissa takter med 
oregelbunden frekvens. När inga maskiner byggs blir det naturligt att inga avvikelser sker. 
Medeltiden mellan avvikelser blir därmed rimligtvis längre om beläggningen är låg vilket ger 
missvisande resultat för hur stabil processen är. Även beläggningen för det totala flödet 
varierar varför det kan bli missvisande att samla historisk data om MTBF. 
Vad gäller OEE-tal, vilket kan användas som ett övergripande nyckeltal för 
produktionsprocessens effektivitet, ger datainsamlingsprocessen för stopptid inte fullständigt 
stöd för OEE-beräkning. Stopptiden för linan är dock en ingående komponent vid beräkning 
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av tillgänglighet och kan därmed användas för att beräkna tillgänglighet för respektive 
flöde/station om det kompletteras med data för schemalagd produktionstid. 
En anledning till att det kan vara lämpligt att analysera tillgänglighet istället för enbart 
stopptid för en viss tidsperiod är att stopptiden kan variera med produktionsvolym. I och med 
att tillgängligheten tar hänsyn till schemalagd tid blir talet mer jämförbart över tid utifrån 
samma resonemang som Sörqvist (1998) använder när han menar att kvalitetsbristkostnader 
bör analyseras utifrån relationstal. Tillgängligheten kan därmed ses som ett relationstal för 
stopptid med schemalagd tid som bas. I och med att Atlas Copco URE verkar i en marknad 
med kraftiga behovssvängningar blir detta extra viktigt för att kunna göra långsiktiga 
jämförelser. Därför rekommenderas att stopptidsdata på sikt integreras med planeringsschema 
för att kunna utföra sådana analyser. 

För att kunna analysera och följa förändringar i data används lämpligtvis ett tidsseriediagram 
vilket efterfrågas av bland andra produktionschefen och flödeschefen. För att kunna urskilja 
signifikanta trendbrott från normal variation kan styrgränser och medelvärdeslinje 
implementeras för att erhålla ett styrdiagram. På så vis ges en snabb analys av att trendbrott 
verkligen skett eller om förändringen faller inom processens normala variation. Dessa 
trendvisande diagram kan med fördel skapas för samma resultatvariabler som för 
paretoanalysen beskriven ovan samt filtrering efter valfritt attribut. 

7.2.3 Sammanfattning av analysverktyg 
Ovan nämnda analyser tar hänsyn till faktorer som problemområden, trender, åtgärdstider och 
överkapacitet vilket syftar till att ge underlag till efterkommande förbättringsarbete. För att 
sammanfatta föreslagna analyser visas analys, verktyg och resultatvariabel i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Rekommenderade analysverktyg. 

Typ av analys Verktyg Resultatvariabel 

Återkommande avvikelseområden Paretoanalys kategori, tre nivåer 
(filtrerat efter valfritt attribut, 
exempelvis leverantör för 
Leverantörsbrister) 

Åtgärdstid i produktion, Total 
åtgärdstid, Stopptid Lina, 
Stopptidskostnad 

Överkapacitet/Förmåga att hantera 
avvikelse inom takt 

Pareto/Stratifiering mellan 
Flöde/Station 

Stopptid Lina/Åtgärdstid i 
produktion [%] 

Analys om utsatta platser/moment 
i flödet 

Stratifiering Flöde/Station/Sekvens Åtgärdstid i produktion, Total 
åtgärdstid, Stopptid Lina, 
Stopptidskostnad 

Analys om åtgärd är snabb nog Pareto/Stratifiering mellan 
flöden/maskintyp 

MTTB-tot, MTTB-prod 

Stopptid som andel av schemalagd 
tid (kräver integration med 
planeringsdata) 

Tillgänglighet (från OEE), 
visualiserat för flöde/station med 
pareto/stratifiering 

Tillgänglighet [%] 

Trender Trendlinje/Styrdiagram (filtrerat 
efter valfritt attribut) 

Åtgärdstid i produktion, Total 
åtgärdstid, Stopptid Lina, 
Stopptidskostnad 
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7.3 Förbättringsarbete 
Utifrån observationer från externa fallstudier har två oberoende förbättringsvägar för insamlad 
avvikelsedata identifierats, vilket illustreras i Figur 40. Insamlad data om avvikelse kan dels 
användas för en reaktiv förbättring där ett ärende aktiveras för den enskilda avvikelsen, likt 
ärendehanteringssystemet som observerats på RUAG och liknande för Saab, dels kan 
avvikelsedata användas för målstyrd proaktiv förbättring likt beskrivet från AstraZeneca. För 
dessa två förbättringsvägar har två separata processer tagits fram.  

 

 
Figur 40. Olika typer av förbättringsarbete från avvikelsedata. 

7.3.1  Reaktiv förbättringsprocess 
En reaktiv förbättringsåtgärd syftar till att korrigera en uppstådd avvikelse och förhindra att 
samma avvikelse uppstår igen. Med bakgrund från behov framkomna från intervjuer samt 
inspiration från externa processjämförelser har således en process tagits fram för systematiskt 
reaktivt förbättringsarbete vilket illustreras på nästa sida i Figur 41. 
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Proaktiv 
förbättring
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Reaktiv förbättringsprocess 
 

 

 
Figur 41. Reaktiv förbättringsprocess. 
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I den reaktiva förbättringsprocessen blir enskilda avvikelser från den senaste veckan input till 
veckans förbättringsmöte där ärende startas för de allvarligaste avvikelserna. Avvikelser som 
enskilt inte anses allvarliga löses vid behov av den proaktiva förbättringsprocessen. För att 
begränsa reaktiva åtgärder till just de allvarligaste avvikelserna sätts kriterier upp för vilka 
avvikelser som ska generera ett ärende. Kriterier som kan användas är exempelvis om 
avvikelsen inte anses långsiktigt löst, om avvikelsen genererat stopptid/stoppkostnad högre än 
ansatt gränsvärde etc. Utifrån ställda kriterier kan även gränsvärden för prioriteringsgradering 
ansättas (Low/Medium/High), det vill säga, avvikelser som orsakat stopptid/kostnad över ett 
visst gränsvärde ger prioritet Low, ett annat gränsvärde ger Medium och ett tredje gränsvärde 
ger High. På så vis tydliggörs vilka ärenden som brådskar mest. 
För avvikelser som uppfyller krav för ärende utses vid förbättringsmötet en ärendebeställare. 
Ärendebeställaren beskriver avvikelsen och dess konsekvens för produktionsprocessen 
(kostnad/stopp/frekvens) utifrån avvikelsedata och tilldelas ett ärendenummer för att 
möjliggöra uppföljning. Det ärendebeställaren efterfrågar är en grundorsaksanalys, planerad 
och utförd åtgärdsplan samt uppföljningsplan. 

När beställaren startat ärendet tilldelas det, utifrån kategori och avvikelsebeskrivning, en 
ansvarig funktion vilka i sin tur utser problemägare som ansvarar för att driva det som 
beställts. I och med att tidigt tilldela detta ansvar till en person minimeras antalet 
överlämningar och ägandeskapet av problemet tydliggörs, vilket framkommit som 
nyckelfaktorer för förbättringsarbete från såväl lagerchefen som den produktionstekniska 
chefen. Att tilldela ärendet till en person som mottagare ansågs även som en kritisk faktor till 
framgång för det ärendehanteringssystem flödeschefen beskrev på frågan om han arbetat 
framgångsrikt med en likande process. 

Problemägaren ansvarar för att ge kontinuerlig återkoppling till beställaren om ärendets 
status. Detta sker med fördel genom personligt möte genom att problemägaren närvarar vid 
beställarens veckovisa förbättringsmöte. Just personlig och återkommande kontakt mellan 
beställare och problemägare kan kopplas till reflektionen från RUAG där de upplevt att 
personlig kontakt mellan PQA och processägare bidragit till att långsiktiga åtgärder 
implementeras snabbt utan att bli liggande. 

Det första steget som problemägaren driver är grundorsaksanalys, där förslagsvis 
Ishikawadiagram kan användas som visualiseringsverktyg. Efter genomförd 
grundorsaksanalys ansätts en åtgärdsplan med aktiviteter som ska syfta till att eliminera 
grundorsaken till avvikelsen. Innan planen verkställs ska den granskas och godkännas av 
beställaren med förbättringsgrupp. Detta för att säkerställa att det verkliga problemet som 
beställare upplevt blir åtgärdat samt att åtgärder blir förankrade hos beställare och därmed 
motsvarar dennes förväntningar. Både produktionschefen och den produktionstekniska chefen 
vittnade om att förbättringsaktiviteter som inte förankras hos mottagare riskerar att inte bli 
använda eftersom det saknas förståelse för varför lösningen ser ut på ett visst vis. Därför 
motiveras att beställaren ska godkänna åtgärdsplanen innan den verkställs. Återkommande 
godkännanden från beställare framkom även som en stark sida hos den ärendeprocess en 
intervjuad flödesledare beskrev från en tidigare arbetsplats och som bidrog till säkerställning 
av rätt problem verkligen blev åtgärdat, samt för RUAGs kvalitetssäkringsprocess där kund 
måste godkänna vissa typer av åtgärdsplaner för att säkerställa tillfredsställda kundkrav. 
Om åtgärdsplanen inte blir godkänd itereras det steget tills en godkänt åtgärdsplan är 
framtagen. Blir planen godkänd verkställs den och åtgärder vidtas. Efter verkställd plan bör 
avvikelsen vara långsiktigt förebyggd. Därför ska resultatet godkännas av beställare med 
förbättringsgrupp efter att åtgärdsplanen utförts. Resultatet av ett godkänt ärende ska innebära 
att avvikelsen är förebyggd och inte återkommer igen, och eventuell standard är uppdaterad. 
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Om åtgärdsplanen inte givit tillfredställande resultat backar processen tillbaka till 
grundorsaksanalysen eftersom troligtvis fel problem blivit löst. Om resultatet däremot blir 
godkänt ska en uppföljningsplan planeras enligt överenskommelse. Uppföljningsplanen ska 
garantera att lösning förblir stabil och att om avvikelsen mot förmodan återkommer ska det 
upptäckas. När uppföljning är verkställd kan slutligen ärenden stängas. 

7.3.2 Ärendehantering vid förbättringstavla  
För att kunna tillämpa Lean-principen Liker och Meier (2006) beskriver om användning av 
visuella styrmedel, vilket även är centralt i Altas Copcos TWWP-hus, föreslås att 
ärendehanteringen i den reaktiva förbättringsprocessen integreras med förbättringstavlorna 
som idag används vid Atlas Copcos förbättringsmöten, se Figur 17. Med några få 
förändringar av tavelstrukturen kan ärendeprocessen hanteras i den befintliga PDCA-cykeln 
för förbättringar. Den nya tavelstrukturen visas i Figur 42. 
 

 
Figur 42. Förbättringstavla anpassad för reaktiva förbättringsåtgärder. 

Till varje förbättringsmöte kan veckans avvikelser som uppfyller gränsvärde för ärende 
nedtecknas på en förbättringslapp som hamnar i inkorgen av förbättringar. Lappen uppdateras 
med att innefatta kostnad och stopptid för att ge information om allvarlighetsgrad. Dessutom 
skapas utrymme för prioriteringsranking (High/Medium/Low). När detta innefattas blir 
avvikelsens allvarlighetsgrad mer konkretiserad vilket gör prioriteringen med PICK-Charten 
mer objektiv genom att basera beslut på fakta. Den uppdaterade förbättringslappen ser därmed 
ut enligt Figur 43. 
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Figur 43.  Ny avvikelselapp anpassad för uppdaterad avvikelsetavla. 

Dessa avvikelsedrivna förbättringslappar hamnar i samma inkorg som de medarbetardrivna 
förbättringslapparna men kan skilja i färg för att separera olika typer av förslag. Att 
fortfarande bevara de medarbetardriva förbättringarna i samma struktur motiveras med 
Bergman och Klefsjös (2002) resonemang om att bra kvalitetsarbete utgår från att göra alla 
medarbetare delaktiga i förbättringsarbetet samt Lean-principen om att eliminera slöseri i 
form av att inte utnyttja medarbetarnas kreativitet (Liker & Meier, 2006). Prioriterade 
avvikelser som ger ärenden hos annan avdelning skrivs upp på ett förbättringsblad och 
placeras i rutan för beställda förbättringar. Beställaren tar ansvar för att ärendet då hamnar i 
inkorgen hos funktionen som åtgärden beställs av. Inkorgen kan därmed innehålla såväl 
förbättringslappar initierade av den egna avdelningen som beställda förbättringar från andra 
avdelningar. Förbättringar som hanteras inom den egna avdelningen hanteras enligt tidigare 
förlopp beskriven i kapitel 4 Nulägesanalys.  
För att möjliggöra denna process har även förbättringsbladet uppdaterats med rutor där 
beställaren kryssar för om åtgärdsplan, lösning och uppföljning är godkänt, samt utrymme för 
namn på beställare och problemägare. Den reaktiva förbättringsprocessen följer i regel den 
befintliga PDCA-cykeln. Problembeskrivning och grundorsaksanalys går under Plan-fasen, 
åtgärdsplanen under Do, resultat och uppföljningsplan under Check och Act. Nuvarande samt 
uppdaterat förbättringsblad finns att se i Appendix G. 

Utöver att hantera ärenden har tavlan uppdaterats med statistik för avvikelser i form av 
paretodiagram, samt med statistik för införda förbättringar under den senaste perioden och 
fördelning av lösta avvikelseområden. På så vis ges återkoppling direkt om huruvida 
avvikelser blir lösta och vilka områden som har störst förbättringspotential. Detta i syfte att 
belysa problemområden samt behålla motivation hos medarbetarna att driva förbättringar och 
på så vis minska slöseri i form av outnyttjad kreativitet. 

Idag används förbättringstavlorna endast inom produktionsorganisationen av Atlas Copco 
URE men för att fullfölja denna process fullt ut rekommenderas att sprida arbetssättet vidare 
till organisationens alla funktioner, likt RUAGs princip om att alla medarbetare ska tillhöra en 
förbättringstavla. 

7.3.3 Proaktiv förbättringsprocess 
Som tidigare nämnts kompletteras det reaktiva förbättringsarbetet med en proaktiv 
förbättringsprocess som ingår mer i strategiskt förbättringsarbete. Denna process utgår från 
historisk data från en längre tidsperiod, exempelvis från det senaste året, som tillsammans 
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med övergripande målstyrning leder till att systematiskt återkommande problemområden 
visar vart förbättringsåtgärder ska tillsättas. Processen för proaktiva förbättringar visas i Figur 
44 på nästa sida. 
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Figur 44. Proaktiv förbättringsprocess.
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I den proaktiva förbättringsprocessen används avvikelsedata för det senaste året för att påvisa 
vart slöseri finns, vilket blir en ingång till analys av vart resurser ska sättas in. Avvikelsedata 
visualiseras i partetodiagram, trender med styrgränser samt nyckeltal så som MTTR och andel 
stopptid för linan av åtgärdstiden. Utöver denna input används företagets övergripande KPI:er 
som utgångspunkt för vilka förbättringar som ska genomföras. De övergripande KPI:erna 
bryts ned till SMART:a mål för respektive avdelning/processägare som ska gälla för det 
kommande året. Genom att använda avvikelsedata relaterat till målsättning och 
målnedbrytning av KPI:er erhålls naturlig prestationsmätning och resultatåterkoppling vilket 
förespråkas såväl i litteratur av bland andra Boltic et al. (2010), Shahin och Mahbod (2007) 
och Sörqvist (1998), som från observationer och samtal från AstraZeneca, Saab 
Aerostructures och intervju med den produktionstekniska chefen. Då stärks förutsättningarna 
för att driva förbättringar hela vägen. 
Utifrån mål genomförs analys av vilka avvikelseområden som ska åtgärdas för att uppfylla 
målet. Här används principen observerad på AstraZeneca om att inte endast fokusera på den 
största avvikelsegruppen utan om åtgärder för ett par mindre avvikelsekategorier tillsammans 
uppfyller målet väljs de istället om det innebär lägra insats, och därmed högre ROI (Return Of 
Investment). Detta angreppssätt ligger även i linje med Sörqvists (1998) rekommendationer 
om att det är viktigt att även ta med kringliggande faktorer så som krävd insats, 
förändringsmotstånd, angelägenhet att lösa problemet etc. vid prioritering. 
Prioriteringsprinciper som Atlas Copco SED använder att hela tiden fokusera på de största 
avvikelserna förkastas således i detta fall. 

När SMART:a mål är satta och lämpliga åtgärdsområden är funna är det dags att sätta upp en 
aktivitetsplan med aktiviteter, delmål, deadlines samt tillsättning av ansvarig person för 
aktiviteten. När åtgärdsplanen är planerad och verkställd kommer aktiviteterna följas upp 
kontinuerligt. Uppföljningen sker dels veckovis för att stämma av hur arbetet aktiviteterna 
går, dels månads-/kvartalsvis för att följa upp huruvida delmål är uppfyllda och om 
aktivitetsplanen behöver revideras. Till uppföljningen sker visualisering av det pågående 
arbetet enligt Figur 45 och Figur 46, bland annat inspirerat från AstraZeneca. 

 
Figur 45. Uppföljningsunderlag för månads-/kvartalsuppföljning. 
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Figur 46. Uppföljningsunderlag för veckoavstämning. Status på aktiva aktiviteter markeras med grön/gul/röd 
symbol. 

När alla aktiviteter är genomförda och målet förhoppningsvis uppfyllt kommuniceras resultat 
och lärdomar till övriga i organisationen för att sprida kunskapen som erhållits, vilket 
inspirerats från PDCA-cykelns Act-fas som syftar till att sprida information och befintlig 
standard utifrån nya arbetssätt (Sörqvist, 2004). Därefter sätts nya mål upp och processen 
börjar om igen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 87 

8 Test av stopptids- och avvikelseuppföljningsprocess 
För att verifiera om den framtagna datainsamlingsprocessen verkligen kan ge efterfrågat 
underlag skapades ett testverktyg för datainsamling som implementerades vid S-Line. För att 
enkelt kunna implementera testet utvecklades dagens dokumentationsmetod med 
avvikelsetavla och överföring till Excel-datablad till att anpassas till den nya processen och 
valda analysverktyg. På grund av studiens begränsade tidsramar fanns endast utrymme till att 
testa datainsamlingsprocessen med analysverktyg och inte tillhörande förbättringsprocesser. 

8.1 Utformning av datainsamlings- och analysverktyg 
För att anpassa avvikelsetavlan till den nya processens attribut uppdaterades den till att följa 
strukturen i Figur 47 på kommande sida. De blåa kolumnerna anger attribut som ska fyllas i 
när avvikelsen upptäcks (T1) och de gröna kolumnerna fylls i när avvikelsen är åtgärdad (T4). 
Därtill finns vita kolumner för tidpunkt för pausad avvikelsehantering i produktion (T2) och 
tidpunkt när återupptagen avvikelsehantering i produktion (T3). Vid samtliga tidpunkter 
antecknas klockslag och datum. För att underlätta tidsangivelse har även en digital klocka 
placerats i tavlans övre, högra hörn. 

Montören som upptäcker, respektive åtgärdar avvikelsen ansvarar för att alla fält fylls i 
korrekt. Vid behov tillkallas montör med andon-roll för att säkerställa konsekvent 
dokumentation. Efter varje genomförd taktning sker avstämning om hur mycket avvikelserna 
eventuellt försenade takten och därmed orsakade ett stopp för linan, och andon ansvarar för 
att fördela stopptiden på de största avvikelserna enligt tidigare beskrivning. 

Efter varje taktning ansvarar även andon för att överföra data om avklarade avvikelser till 
Excel-filen samt stryka dessa avvikelser från tavlan. Rutinbeskrivning framtagen för 
datainsamlingsprocessen finns att se i Appendix H. Strukturen för den nya Excel-filen kan 
även den ses på kommande sida i Figur 48. Mer utförlig beskrivning av Excel-filen ges i 
Appendix I. 

Excel-filen är programmerad att vid inmatning av tid och datum för T1, T2, T3 och T4, 
alternativt endast T1 och T4 om avvikelsen åtgärdats utan att montören arbetat runt 
problemet, beräkna total åtgärdstid samt åtgärdstid i produktion för avvikelsen. När stopptid 
och flöde/line är angivet beräknas även stopptidskostnaden som avvikelsen medfört genom att 
multiplicera tiden med framtagen schablonkostnad för aktuellt flöde samt förhållandet mellan 
stopptid lina och åtgärdstid i produktion. Vidare hämtas leverantörsnummer från en tabell i ett 
dolt blad när artikelnummer anges.   

För att underlätta tidsangivelser för avvikelser har även knappar skapats som autogenererar 
aktuell tidpunkt för de olika tidsangivelserna. Denna funktion blir dock sparsamt använd vid 
inledande dokumentation på tavla för att sedan manuellt fylla i tiderna i efterhand, med det 
ger möjlighet att utvärdera hur dokumentation skulle kunna fungera om det skedde direkt av 
montörerna in i databas (det vill säga Excel-filen i detta fall). 
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Figur 47. Struktur för avvikelsetavla för testperiod 

 

 

 
Figur 48. Excel-fil för samling av avvikelsedata. Tidsangivelser kan ske både genom manuell inmatning och genom att använda knapparna i översta raden. Gråa kolumner beräknas 
automatiskt och fylls således inte i av andon. Dessa är normalt dolda för användaren. Observera att all ifylld data är fiktiv.
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Material$Handling 3 7 1254 ST18 042 5562974100 Teknikunderlag Struktur Revisionshantering bla blabla blalbalbla 2015604601$07:00 2015604601$10:23 2015604613$10:23 2015604613$16:30 127:06:00 9:30:00 2:00:00 Dag 04144 28$000$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 21%
Material$Handling 2 4 1235 ST7 078 3128317856 Produktion Produktionsunderlag Materialstyrning bla blabla blalbalbla 2015604613$14:00 2015604613$16:41 2:41:00 2:41:00 2:01:00 Dag 00581 28$233$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 75%
Material$Handling 6 7 1789 S7D 065 3219001942 Marknad Fel$i$MO N/A bla blabla blalbalbla 2015604614$09:27 2015604615$15:05 22:20:00 22:20:00 10:00:00 Dag 03304 140$000$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 45%
Heavy 4 4 1548 ST1030 054 9106233609 Teknikunderlag Ritning Hydraulschema bla blabla blalbalbla 2015604601$07:00 2015604602$14:52 24:34:00 24:34:00 20:00:00 Dag 00123 280$000$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 81%
Medium$Drill TC TC 1564 ST1030 001 9106238512 Intern$materialhantering Felplock För$få bla blabla blalbalbla 2015604614$10:07 2015604615$09:17 2015604615$09:33 2015604615$09:34 16:09:00 15:53:00 10:00:00 Dag 65766 140$000$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 63%
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S6Line 1 1 1678 Boltec$S 008 5580021521 Marknad Sen$ändring$i$MO N/A bla blabla blalbalbla 2015604610$08:00 2015604613$16:17 16:59:00 16:59:00 2:23:00 Eftermiddag I2400 33$367$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 14%
S6Line 4 6 1563 T1D 008 3128316842 Intern$materialhantering Felplock För$många bla blabla blalbalbla 2015604613$12:37 2015604613$16:17 3:40:00 3:40:00 3:00:00 Dag #N/A 42$000$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 82%
Material$Handling 3 7 1254 ST18 042 5562974100 Teknikunderlag Struktur Revisionshantering bla blabla blalbalbla 2015604601$07:00 2015604601$10:23 2015604613$10:23 2015604613$16:30 127:06:00 9:30:00 2:00:00 Dag 04144 28$000$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 21%
Material$Handling 2 4 1235 ST7 078 3128317856 Produktion Produktionsunderlag Materialstyrning bla blabla blalbalbla 2015604613$14:00 2015604613$16:41 2:41:00 2:41:00 2:01:00 Dag 00581 28$233$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 75%
Material$Handling 6 7 1789 S7D 065 3219001942 Marknad Fel$i$MO N/A bla blabla blalbalbla 2015604614$09:27 2015604615$15:05 22:20:00 22:20:00 10:00:00 Dag 03304 140$000$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 45%
Heavy 4 4 1548 ST1030 054 9106233609 Teknikunderlag Ritning Hydraulschema bla blabla blalbalbla 2015604601$07:00 2015604602$14:52 24:34:00 24:34:00 20:00:00 Dag 00123 280$000$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 81%
Medium$Drill TC TC 1564 ST1030 001 9106238512 Intern$materialhantering Felplock För$få bla blabla blalbalbla 2015604614$10:07 2015604615$09:17 2015604615$09:33 2015604615$09:34 16:09:00 15:53:00 10:00:00 Dag 65766 140$000$kr$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 63%
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När all data är fullständigt insamlad från avvikelsetavlan finns således information om 
avvikelsen i form av 

• Aktuellt flöde 
• Station för avvikelsens uppkomst och åtgärd 
• Maskintyp och maskinnummer 
• Vid vilken sekvens avvikelsen uppstod 
• Kategori, tre nivåer enligt Figur 34 
• Artikelnummer och leverantör 
• Avvikelse, åtgärd och ansvarig person beskriven i text 
• Tid och datum för T1, T2, T3 och T4 
• Total åtgärdstid 
• Åtgärdstid i produktion 
• Stopptid för linan 
• Kostnad för stopp 
• Förhållande mellan stopptid och åtgärdstid i produktion 

När denna information är insamlad möjliggörs sedermera föreslagna analyser i grafer genom 
att skapa pivottabeller där användaren själv kan filtrera på den information som efterfrågas. 
Ett exempel på analys som då kan genomföras är undersökning av vid vilken station och 
sekvens som störst stopptidskostnad orsakas för valt flöde. Utgångsläget för analysen startar 
vid Figur 49 nedan. 

 
Figur 49. Gränssnitt för analys och framtagning av diagram. Filtrering kan här göras efter flöde, station upptäckt 
avvikelse, maskintyp och skiftlag. Observera att all data är fiktiv. 

I diagrammet framgår tydligt att störst stopptidskostnad för S-Line orsakas vid station 5. För 
att ytterligare förfina analysen kan data därmed filtreras för endast station 5 och visualisera 
vid vilket block i sekvensen störst stopptidskostnad orsakats, vilket kan ses i Figur 50. 
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Figur 50.  Data nedbrutet till att visa avvikelser relaterat till sekvensnummer för station 5 på S-Line. Observera att all 
data är fiktiv. 

Ur Figur 50 framgår tydligt att det är aktiviteter i sekvensblock 078 som står för klart störst 
avvikelserelaterad kostnad. 
Liknande diagram kan även presenteras för alla föreslagna analysverktyg vilket visas 
tydligare i Appendix I. Även Figur 36 - Figur 39 är framställda ur Excel-filen. 

8.2 Reflektioner från testperiod 
Användare av analysverktygen responderade positivt på utfallet som verktyget kan generera 
och det ansågs uppfylla ställda krav. För att utveckla verktyget ytterligare framkom reflektion 
om att resultat kan integreras i visualiseringsverktyget QlikView som används övergripande 
genom organisationen (bland annat på SED vilket visas i Figur 32) vilket kan bidra till 
enklare delning av information mellan avdelningar. Exempelvis kan då strategiskt inköp 
använda data om leverantörsrelaterade stopptidskostnader tillsammans med övrig information 
när de utvecklar leverantörsavtal. 
Vid framtagning av styrdiagram krävs att data är normalfördelad för att styrgränser ska kunna 
beräknas som ± tre standardavvikelser från medellinjen. Annars krävs transformation av data 
(Brook, 2010). Eftersom testperioden främst gick åt till att utbilda montörerna i hur den nya 
datainsamlingsprocessen skulle användas var det inledningsvis svårt att utvärdera kvalitet på 
insamlad data vilket bidrog till att det blir svårt att avgöra vilken fördelning data följer. Om 
styrdiagram ska användas vid kommande trendanalyser krävs därför att datainsamlingen blir 
stabil så att fördelningen kan avgöras på ett rättvist sätt innan styrgränser sätts upp. Att 
implementera styrgränser till trender ses därför som ett förslag till utveckling på längre sikt. 
Tillsvidare förespråkas således vanliga tidsseriediagram för att följa trender. 

Reaktionen från montörerna var blandad. I och med att den nya avvikelsetavlan efterfrågade 
fler attribut samt fler ifyllda tidpunkter blev den krävda insatsen från montörerna högre än för 
tidigare avvikelsedokumentation. Det gav i ett inledande skede att en del montörer drog sig 
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för att logga avvikelser. Det styrker resonemanget om att användarvänlighetens inverkan på 
mätningens noggranhet. När förståelse väl infann sig om varför specifik information om 
avvikelsen är nödvändig blev loggningsfrekvensen bättre. 

Vidare var montörerna, som traditionellt sett har löst sina problem på egen hand, inte aktiva i 
att ta hjälp av andon vid dokumentation, trots att detta uppmanades vid upprepade tillfällen. 
Det tyder på att implementering av steg som kräver att montörerna tar hjälp kräver en kultur 
där det uppmanas och uppmuntras, snarare än att den som alltid löser sina egna problem 
premieras. Det ligger i linje med reflektionen som beskrevs bland annat från RUAG om att de 
arbetat länge med kulturen att säga till om något går fel, och att det är en nyckel till att inte 
släppa igenom kvalitetsproblem. 
Vad gäller den nya kategoriseringen togs den emot väl av montörerna som använt den tidigare 
avvikelsefilen. Den gamla kategoriseringen ansågs svårhanterlig och långt ifrån heltäckande. 
Den nya kategoriseringen som var framtagen tillsammans med montör och efter 
intervjurespondenternas behov ansågs tydligare därmed med mindre risk att återkommande 
avvikelser kategoriseras på olika sätt. 

Det största praktiska problemet med den angivna modellen visade sig dock vara att fylla i 
artikelnummer på köpnivå. Eftersom Atlas Copco URE köper in många artiklar och moduler 
från många olika underleverantörer samt att samma artikel kan ingå i olika moduler för olika 
produkter visade det sig vara svårt att ta fram artikelnummer på köpnivå för den som inte 
arbetar med det dagligen. Här blir således andon-rollen tillsammans med kulturen att be om 
hjälp extra viktig tills ett bättre systemstöd för att finna artikelnummer på köpnivå erhålls. 

Vidare består matchningen av artikelnummer mot leverantör idag av en fix tabell med dagens 
befintliga artikelnummer matchat mot leverantörsnummer. Dock införskaffas nya artiklar med 
hög frekvens vilket för att denna lista snabbt blir inaktuell om den inte uppdateras. Således 
bör programmet vid uppstart alltid uppdatera information om artikelnummer mot leverantör. 

Slutligen visade detta test att med enkla medel som whiteboardtavla och Excel kan värdefull 
data om avvikelser samlas in och användas vid förbättringsarbete. Det betyder att inga större 
investeringar krävs i ett inledande skede, och därmed övergick testfasen direkt till 
implementering av uppföljningsverktyget.  

8.3 Rekommendationer för fortsatt industrialisering 
På grund av att dokumentationsprocessen ibland ansågs innehålla för många steg och upptog 
tid från ordinarie monteringsarbete står krav fast om att loggprocessen bör automatiseras där 
tidpunkter kan loggas med en knapptryckning vid varje station, samt att efterfrågade attribut 
anges vid rätt tillfällen. Detta blir än viktigare om verktyget implementeras i en större lokal 
med fler än 9 stationer, då det blir längre att ta sig till tavlan för montörerna vilket leder till 
slöseri i form av onödig rörelse. 

Det krävs även bättre systemstöd för att snabbt hitta relevant information om exempelvis 
artikelnummer på köpnivå samt kontinuerlig uppdatering av aktuella artikelnummer kopplat 
till leverantör. 
Vidare bör integrering ske i befintliga visualiseringsverktyg, exempelvis QlikView, för att 
skapa spridning av erhållen information. 
När ett etablerat system erhållits där montörerna loggar avvikelser direkt in i slutgiltig databas 
möjliggörs delgivning av live-information om avvikelser och stopp för enskilda stationer. Det 
kan vara nyttigt att sprida till såväl flödespersonal som flödets stödfunktioner, exempelvis 
planering och materialhantering. 
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För att utveckla analyserna bör integrering med planeringsdata om schemalagd produktionstid 
användas för att kunna beräkna tillgänglighet som kan användas som nyckeltal för 
stopptidsprocessen. 

För vidare utveckling bör stopptidsuppföljningen även kunna integreras med montörernas 
tidstämpling av monteringstimmar för maskin. Det skulle ge mer rättvis information om tid 
spenderad för nyproduktion vilket ger mer exakt produktkostnad vid riggavslut. Det svarar i 
så fall mot behov framkomna från flödesledare och resonemang från produktionschef. 
Dessutom är andel tid för nyproduktion relaterat till specifika produkter även något som 
RUAG efterfrågar i framtiden. 
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9 Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att ta fram metodunderlag för uppföljning av stopptid och 
avvikelser i produktion med långa takttider, från insamling av data till analys och vidare till 
realiserade förbättringar. Efter studier av såväl behov som jämförelse mot externt använda 
metoder togs en datainsamlingsprocess med tillhörande analysverktyg fram samt två 
tillhörande förbättringsprocesser. 

I detta avslutande avsnitt diskuteras det framställda resultatet utifrån jämförelse med de 
besökta företagens befintliga processer, tidigare forsknings och övriga erfarenheter från 
implementering och användning av testverktyg för mätning. Kapitlet avslutas med att 
kortfattat summera vilka forskningsmässiga implikationer studien bidrar till samt en utblick 
mot framtida arbete inom ämnesområdet. 

9.1 Datainsamling för stopptid och avvikelser 
Hur data samlas in om stopptid och avvikelser vid produktion med långa takttider varierar 
stort mellan olika verksamheter. När detta projekt inleddes genomförde Atlas Copco URE 
mätning av endast total åtgärdstid vilket bidrog till att det blev svårt att avgöra vilken tid som 
påverkade produktion samt vilken tid linan stod still på grund av avvikelse. Vid Väderstad-
Verken uppmäts å andra sidan endast tiden avvikelsen påverkar produktion genom att 
tidtagning stoppas så fort arbetet kan fortgå med övriga moment. 

I den framtagna datainsamlingsprocessen förenas dessa två tidmätningar genom att pausa 
tiden då avvikelsen inte påverkar produktion. På så vis möjliggörs även sammankoppling 
mellan initial stopptid då avvikelsen sker och stopptid när avvikelsen slutligen åtgärdas. Detta 
för att stödja att avvikelser i manuell montering inte nödvändigtvis stoppar upp hela 
arbetsprocessen, samt att det i nuläget ibland finns behov av att takta vidare med känd 
avvikelse för att undvika kostsamma stopp och försämrad leveransprecision. 

Ur ett Lean-perspektiv blir detta givetvis en motsättning mot principen jidoka, det vill säga att 
stoppa flödet när avvikelse sker och lösa dem på plats utan att skicka dem vidare i flödet. För 
att lyfta avvikelser direkt och ta tillvara på kunskap från montören som upptäcker avvikelsen 
är det därför rekommenderat att i största möjligaste mån inte takta vidare med avvikelse 
(Sugimori et al., 1977). I det verkliga fallet där exempelvis reklamerat inköpt material i värsta 
fall kan leda till veckolånga väntetider, är det dock givetvis inte hållbart att stoppa upp hela 
flödet i väntat på att avvikelsen blir fullständigt löst så länge annat värdeskapande arbete kan 
ske. 
Ur ett långsiktigt perspektiv för att kunna förverkliga Lean-principerna i högre grad är det 
därför nödvändigt att även ta med den totala åtgärdstiden för att utvärdera om avvikelser blir 
lösta snabbt nog eller om förbättringsresurser behöver tillsättas. Med kortare total åtgärdstid 
går det därmed i större utsträckning att låta bli att skicka vidare avvikelser och därmed bli mer 
Lean. Dock bör tilläggas att det faktum att avvikelser lyfts direkt när de upptäcks till viss del 
täcker upp för den ovan nämnda bristen genom att ta tillvara på montörens erfarenhet. Dock 
kvarstår att taktning med avvikelse döljer problemets allvarlighetsgrad vilket kan bromsa upp 
utvecklingen till förmån för det kortsiktiga resultatet och de väntande kunderna.  
Vad gäller mätnoggrannhet för stopptid har faktorerna noggrannhet i sekvens, processens 
stabilitet samt mätprocessens användarvänlighet identifierats som kritiska. För att erhålla hög 
noggrannhet behöver alla dessa faktorer samtidigt stötta hög noggrannhet. Noggrann sekvens 
krävs för att påvisa vad som är en avvikelse, stabil process krävs för att större andel av de små 
avvikelserna ska vara möjliga att definiera och användarvänligheten för mätmetoden avgör 
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hur stor insats som krävs för att dokumentera en avvikelse. Således anses det inte nödvändigt 
att lägga resurser på att ta fram en användarvänlig mätmetod och förvänta sig noggranna 
mätningar om det till exempel är svårt att avgöra vad som är en avvikelse. På samma sätt om 
den inbyggda variationen i processen på grund av exempelvis skillnader mellan individer är 
hög blir det svårt att förvänta sig mätning av stopptid som är mindre än vad som förväntas i 
processens normala variation. Om exempelvis den naturliga variationen mellan montörer för 
ett längre moment är 15 minuter är det svårt att identifiera om montaget innehållit avvikelser 
och slöseri på fem minuter eftersom det döljs av variationen. Om variationen mellan 
montörerna för momentet aldrig varierar mer än 30 sekunder om arbetet fortlöper normalt 
syns däremot avvikelsen på 5 minuter direkt. 
Stopptiden för avvikelse skiljs mellan tid som avvikelsen stoppar hela linan och tid då 
avvikelsen hanteras inom takten. Detta efterfrågades speciellt vid intervjuer med bland annat 
flödeschef och kvalitetschef och kan ses som ett speciellt behov från verksamheter med långa 
takttider. Som beskrivits tidigare genomförs avvägningen att fördela stopptiden för linan till 
de största avvikelserna för att förenkla tidfördelning samt med bakgrund i Patti och Watsons 
(2010) resultat om att stora enskilda avvikelser påverkar JIT-flöden mer än små frekventa 
avvikelser. Dock är det rimligt att anta att detta kan dölja avvikelser som förekommer med 
hög frekvens och som kan åtgärdas med liten insats. För att täcka upp för detta 
rekommenderas därför att stopptiden analyseras tillsammans med åtgärdstiden i produktion. 
Det kan bidra med kunskap om vanliga små avvikelser som sällan får någon stopptid tilldelad 
eftersom överkapacitet gjort att montören hunnit ikapp med dessa avvikelser utan att de ger 
stopp för linan. 
En begränsning i den framtagna processen är dock att det endast går att pausa 
avvikelsehantering i produktion en gång. Skulle en avvikelse därmed hanteras vid flera 
tillfällen med avbrott emellan stödjs det inte. Erfarenheter från fallstudie av Atlas Copcos S-
Line vittnar dock om att det är högst ovanligt i deras verksamhet att sådana avvikelser sker, 
men andra verksamheter som vill anamma modellen bör ta det i beaktande. 

Information som både Väderstad-Verken och AstraZeneca använde och som saknas i det 
framtagna verktyget är takthållning/ledtidsutfall vilket kan relateras till OEE-faktorn 
anläggningsutbyte. Anläggningsutbytet beror som bekant av hur den faktiska 
produktionstakten förhåller sig till den ideala produktionstakten (Stamatis, 2010). Utan 
stopptid sammanfaller den faktiska produktionstakten med den ideala och takten hålls. Ett 
steg i att utveckla datainsamlingsprocessen kan således vara att integrera takthållning och 
anläggningsutnyttjande i analysen för att kunna följa effektivitet i form av utnyttjande samt 
skapa förutsättningar för fullständig OEE-beräkning.  

En tydlig styrka i den framtagna processen jämfört med de externt observerade är dock att den 
direkt omsätter stopptiden till kostnad. Det gör att all data som kan presenteras för stopptiden 
även kan omsättas till att visa kostnad som resultatvariabel. Både Juran (1999) och Sörqvist 
(1998) beskriver tydligt att det är viktigt vid drivande av förändringar mot ledningsnivå. Det 
blir även tydligt för andra funktioner att ta till sig allvarlighetsgraden av problemet om det 
kan påvisas med en kostnad. 

Till kostnadsanalysen bidrar paretodiagrammen med värdefull information om vart de största 
kostnaderna orsakas. Dock ses behov av att utveckla analysen med lämpliga relationstal för 
analys. Det bidrar till att analysen inte blir lika känslig för förändringar så som varierad 
produktionsvolym (Sörqvist, 1998). Eftersom gruvindustrin som Atlas Copco URE levererar 
sina produkter till är en bransch med snabba variationer kan det bli extra viktigt för att på ett 
rättvisande sätt kunna jämföra data över tid. En lämplig bas för stopptidens 
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kvalitetsbristkostnad kan då tänkas vara produktionsvolym för den aktuella perioden, men det 
är inget som verifierats inom studiens tidsramar. 
För att ytterligare utveckla datainsamlingen och därmed finna mer slöseri och dold kapacitet 
har det framkommit behov av integrering av data från fler aktiviteter, exempelvis tid i 
åtgärdshall och stopptidsmätning för materialflöden. Just tid i åtgärdshall angavs som behov 
av kvalitetschefen och står för en tydlig kvalitetsbristkostnad i form av kontrollkostnad 
(Sörqvist, 1998). Till tiden i åtgärdshallen skulle en separat kostnad få beräknas då det inte 
stoppar upp flödet som stationer i linan. En sådan kostnad bör enligt principer för tidigare 
beräkningar innefatta kostnad för utebliven intäkt i form av schablon per montör, samt ökad 
kapitalbindning. 
Jina et al. (1997) beskriver att en skillnad mellan hög- och lågvolymsproducerande företag är 
att produktion med låga volymer kännetecknas av större variationer i sina flöden. För att 
verkligen övervaka vad som är en signifikant förändring i en trend kan styrdiagram därför 
vara ett kraftfullt verktyg, eftersom det tydligt signalerar om värden hamnar utanför den 
naturliga variationen (Sörqvist, 2004). Därför rekommenderas styrdiagram för trendanalyser 
när det är möjligt. Ur testet kunde det inte verifieras om data var normalfördelad eller ej på 
grund av att testperioden gick åt till att lära ut metoden och få stabilitet i att börja logga 
indata. Därför behöver det analyseras ytterligare. 
Ytterligare en faktor som kan ställa till problem för styrdiagram är även att användaren 
filtrerar själv för vilka trender som ska visas. För att kunna erhålla normalfördelad data krävs 
att data inte är samlad från olika populationer med olika fördelningar. Exempelvis är det 
tänkbart när utförlig data insamlats att stopptidstrender för ett helt flöde kan innehålla olika 
fördelningar för olika maskintyper inom flödet. I det fallet behöver diagram sättas upp för 
varje enskild maskintyp. Detta är dock endast en hypotes och har under testet varken kunnat 
styrkas eller motbevisats eftersom det kräver mer insamlad data för fler maskintyper än vad 
testet tillät. 
Avslutningsvis visar det framtagna testverktyget på att det räcker med enkla metoder för att 
komma igång med insamling av data och tillämpning av analysverktyg, i likhet med Christer 
och Wallers (1984) forskningsmetod med enkäter som datainsamlingsmetod om oplanerade 
produktionsstopp. Det viktiga är att ställa rätt frågor för att möjliggöra eftersträvade analyser. 

9.2 Reaktivt förbättringsarbete 
Den reaktiva förbättringsprocessen syftar till att åtgärda enskilda allvarliga avvikelser. 
Inspiration för framställning av denna process har främst hämtats från 
ärendehanteringsprocess från exempelvis RUAG, tillsammans med systematiskt 
problemlösningsarbete från exempelvis Saab, för att sedan uppfylla framkomna behov från 
intervjuer. 

RUAGs ärendeprocess behandlade endast produktkvalitet och inte processkvalitet vilket den 
föreslagna reaktiva förbättringsprocessen bidrar till. Processtörningar är annars vanligare att 
hanteras efter mer långsiktiga trender och inte enskilt men med denna reaktiva process kan 
synergier skapas från ärenderutiner för produktkvalitetssäkring. I både den framtagna och i 
RUAGs process ingår att bedöma allvarlighetsgraden för avvikelsen för att bedöma vilka 
åtgärder som ska vidtas. Att snabbt kunna rapportera på rätt sätt och snabbt kunna bedöma 
allvarlighetsgraden av en avvikelse beskriver Levitt (2013) som en av nyckelfaktorerna till 
framgångsrik avvikelsehantering. Det ligger till grund för vilka åtgärder som ska tillsättas och 
hur åtgärd ska prioriteras. Med indata som rapporteras under datainsamlingsprocessen samt 
ställda kriterier för när avvikelse ska prioriteras som High/Medium/Low blir det tydligt. 
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Produktionschefen vittnade om att det alltid är problematiskt att driva åtgärder baserat på 
allmänna klagomål. När därför konsekvenser som tid och kostnad medförs in i processen blir 
det enklare att driva. Det stödjs även av Bergman och Klefsjös (2002) beskrivning av att 
framgångsrikt kvalitetsarbete drivs efter faktabaserade beslut. Lägg där till att prioritering vid 
förbättringstavlans PICK-chart bli betydligt mer objektiv angående vilken effekt åtgärden får 
än om data saknas. 
Avvikelseärende kan med enkla medel drivas från förbättringstavlor vilket gör att det inte 
krävs någon uppsättning av system för att hantera ärenden. Behoven som framkom rörde 
istället främst återkommande återkoppling, gärna med personliga möten mellan beställare och 
problemägare för att känna att ärenden drivs hela vägen och löpande godkännanden för att 
säkerställa att rätt problem blir löst. Levitt (2013) beskriver även att många företag sätter upp 
standard-deadlines för ärendeutredning, exempelvis 30-45 dagar, innan ärenden ska vara 
hanterade. Detta kan vara en potentiell utveckling av den föreslagna processen om det visar 
sig att ärenden inte drivs med efterfrågad hastighet. I annat fall bör uppföljningsdatum som 
införs på tavlan för aktiva aktiviteter bidra till att lösningsgraden hålls uppe. Lägg därtill att 
statistiken på den nya tavlans högra del kan bidra till att visualisera aktuell lösningsgrad för 
såväl reaktiva åtgärder som medarbetardrivna förbättringsförslag. 

Idag används förbättringstavlorna endast inom Atlas Copco UREs produktionsorganisation. 
För att fullt ut kunna driva ärenden på tavlorna genom att skicka till mottagande avdelnings 
inkorg är en förutsättning att det förbättringstavlorna används i hela organisationen. Om 
mottagaren inte är van vid att hantera ärendestrukturen krävs från beställaren att vederbörande 
är tydlig med att det som beställs är grundorsaksanalys, planerad och utförd åtgärd samt 
uppföljningsplan. Dessutom krävs tydlighet om hur den kontinuerliga återkopplingen 
förväntas ske. 

9.3 Proaktivt förbättringsarbete 
Den proaktiva förbättringsprocessen syftar som bekant till att utifrån mönster i insamlad data 
och organisationens övergripande strategiarbete driva verksamheten framåt. Detta genom att 
identifiera de största avvikelseområdena, och därmed även vart störst förbättringspotential 
finns.  
Att utgå från denna typ av toppstyrda förbättringar, där övergripande mål konkretiseras med 
aktiviteter nedåt i hierarkin för att nå måluppfyllelse följer Lean-principen hoshin kanri, vilket 
bidrar till att verksamheten arbetar mot gemensamma mål. Med avvikelsedata som input till 
målnedbrytning blir dock inte förändringarna helt toppstyrda utan svarar alltid mot behov 
framkomna från den operativa nivån. Således möts toppstyrt och bottenstyrt förbättringsarbete 
på ett naturligt sett. 
En central framgångsfaktor för det proaktiva förbättringsarbetet blir att etablera relevant 
målnedbrytning. Mål som ansätts måste vara tydligt länkade till de övergripande KPI:erna och 
vara accepterade hos respektive berörd processägare (Boltic et al., 2010). Används principen 
för SMART målformulering och länken till KPI:er bevaras bör målnedbrytningen fungera väl. 
Vilka mål som sätts är det som avgör vilka data som bör analyseras. I och med att diagram i 
Excel-filen är utförda från pivottabeller blir det enkelt för användaren att växla mellan olika 
attribut som fås fram ur datainsamlingsprocessen. På så vis kan anpassning av diagram göras 
utifrån vilka mål som ska uppfyllas för varje enskild processägare. 
För att finna problemområden används kategorierna som ett nyckelverktyg. De kan 
visualisera förluster på olika nivåer vilket även blir relevant för målnedbrytningen. Mätetalen 
MTTR-tot, MTTR-prod samt förhållandet mellan stopptid för linan och åtgärdstid i 
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produktion ger även det god inblick i vart förbättringspotential finns. MTTR-tot och MTTR-
prod kan användas för målsättning för hur snabb den kortsiktiga åtgärdsprocessen genom 
eskaleringsmodellen är. Förhållandet stopptid lina/åtgärdstid i produktion ger indikation om 
hur mycket överkapacitet som finns i flödet för att hantera avvikelser inom takten. Den 
informationen kan vara viktig exempelvis om ledtidsreduktion önskas. Minimeras 
överkapaciteten går man mot att öka sitt resursutnyttjande, det vill säga, bli mer Lean. 
Principen att arbeta målstyrt och inte endast fokusera på de största avvikelseområdena, utan 
även väga in vilka som kräver lägst insats var en reflektion utifrån besöket på AstraZeneca. 
Syftet med den strategin är givetvis att få störst avkastning på förbättringsåtgärderna, vilket 
givetvis ligger i linje med vad Lean i grunden handlar om, det vill säga att skapa maximalt 
värde med minsta möjliga resurs (Womack & Jones, 2003). På så vis väljs en enklare väg till 
målet jämfört med att lita blint till att motverka de enskilt största problemområdena. För att 
stora avvikelsegrupper dock inte ska bli liggande allt för länge, och därmed riskeras att bli 
accepterade som en del av verksamheten, är det viktigt att hela tiden sätta mål som utmanar 
processerna. Med utmanade mål blir det svårt att låta stora slöseriområden bestå. 

9.4 Slutsatser 
Den första forskningsfrågan som denna studie avsåg besvara var hur datainsamlingsprocessen 
för stopptid och avvikelser kan utformas vid produktion med långa takttider. Det visade sig att 
det är nödvändigt för fullständig analys att dela upp tid för avvikelse i total åtgärdstid, 
åtgärdstid i produktion samt stopptid för linan. Vid manuell montering med långa takttider går 
det ofta att arbeta runt problem och fortsätta med andra värdeskapande aktiviteter medan 
stöttade stödfunktioner hanterar avvikelsen. Därför blir det en skillnad mellan den tid som 
avvikelsen påverkar arbetet i produktion och den tid som montören kan fortsätta med andra 
uppgifter. 

Utöver tidsindelningen efterfrågas information om avvikelsen i form av attribut så som plats 
för uppkomst, vilket moment som utfördes, artikel, kategori på tre nivåer etc. för att kunna 
filtrera i data. Vid dokumentation om avvikelsen framkom att det finns behov av att tillkalla 
person med expertkunskaper i dokumentationsprocessen för att säkerställa att alla attribut 
anges på korrekt sätt vilket ger bättre kvalitet på indata. 
Kritiska faktorer som identifierats kring datainsamlingsprocessens noggrannhet är 
noggrannhet i sekvens, processens stabilitet och mätprocessens användarvänlighet. Vilken 
noggrannhet rådande sekvens och därmed standard har för att utifrån det kunna definiera vad 
en avvikelse är. En avvikelse ska vara något som inte förväntas utifrån standarden och med 
mer tydlig standard blir det även tydligare när den frångås. Processens stabilitet och därmed 
inbyggda variation bidrar även det till hur noggrann mätningen kan genomföras på grund av 
att avvikelser inom den naturliga variationen kan vara svåra att identifiera. Mätprocessens 
användarvänlighet begränsar noggrannheten i form av vilken insats det kräver från 
användaren. Små avvikelser som tar betydligt längre tid att dokumentera än att lösa för 
tillfället blir svårt att motivera noggrann mätning för. 
Verktyget som utformades för datainsamling innefattade att montörerna dokumenterade 
avvikelser på whiteboardtavla som sedan överfördes till Excel när taktning skett och alla 
attribut var ifyllda. Verktyget implementerades och resultatet visar att det inte nödvändigtvis 
krävs avancerad teknik för datainsamling och uppföljning av stopptid och avvikelser. För att 
minimera insatsen och utveckla datainsamlingsprocessen mot att på sikt bli mer 
användarvänlig rekommenderas trots det en snabbare process där rapportering sker direkt in i 
slutgiltig databas vid varje montörs station. Det minskar de manuella stegen och montören 
kan snabbare återgå till värdeskapande arbete. 
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Nästa forskningsfråga som avsågs besvaras gällde hur stopptid och avvikelser kan analyseras 
och visualiseras. I och med att avvikelser ska ligga till grund för drivandet av 
förbättringsarbete framkom snabbt behov av att omsätta stopptiden till medförd 
kvalitetsbristkostnad genom beräkning av schablon för stopptid av linan. 
Avvikelser och stopptid ska vidare analyseras av intressenter med olika roller varför det är 
nödvändigt att analysera på olika nivåer. För att möjliggöra detta grupperades avvikelser i 
kategorier på tre nivåer som visualiseras i paretodiagram för varje nivå. Resultatvariabler som 
används till paretodiagram är främst stopptid lina, stopptidskostnad, åtgärdstid i produktion 
och total åtgärdstid. Med dessa tider demonstreras hur mycket avvikelsen hanterats i 
produktion, hur mycket produktionen stått still på grund av avvikelsen, hur mycket det kostat 
samt hur lång tid det tog totalt att åtgärda avvikelsen, inklusive tid utanför produktion.  

Användning av TPM-nyckeltal fungerar till viss del bra men kompletterande data krävs för att 
beräkna OEE-tal. Det TPM-nyckeltal som ges direkt från datainsamlingsprocessen är MTTR 
för både åtgärdstid i produktion och total åtgärdstid. Att använda detta mätetal i analyser kan 
bidra till att finna behov om att snabbare komma tillbaka till värdeskapande aktiviteter. 

Ytterligare ett mätetal som blir viktigt för att driva ut slöseri är förhållandet stopptid 
lina/åtgärdstid i produktion. Andelen åtgärdstid i produktion som inte ger stopptid för linan 
visar tid som avvikelsen hinner hanteras inom takten vilket därmed indikerar att överkapacitet 
finns. Genom detta mätetal kan därmed områden med hög överkapacitet finnas, vilket påvisar 
förbättringsområden. 
Den sista analysen som rekommenderas är trendanalyser för att följa förändringar. För att 
snabbt indikera om förändringen är signifikant eller om den ingår i processens naturliga 
variation rekommenderas att styrdiagram sätts upp för följda variabler. Styrdiagram kan 
exempelvis sättas upp för att följa stopptid/åtgärdstid/kostnad för valda filtreringar utifrån 
attribut. För att kunna avgöra hur styrgränser ska ansättas är det dock viktigt att vara 
uppmärksam på om olika typer av filtreringar påverkar datamängdens fördelning, vilket 
kräver en del grundläggande kunskaper om statistik. 

Den sista forskningsfrågan som studien avsåg besvara var hur data insamlad om stopptid ska 
tas vidare till förbättringsarbete. Slutsatsen här blir att förbättringsarbete relaterat till 
avvikelser bör ske på två vis. Reaktivt för att motverka enskilda allvarliga avvikelser, och 
proaktivt för att eliminera slöseri och återkommande avvikelseområden. 

Allvarliga avvikelser bör hanteras i en reaktiv process för enskilda ärenden. Steg som bör ingå 
i den processen är att beställare initierar ärende där ansvarig problemägare ansätts, 
grundorsaksanalys genomförs, aktivitetsplan tas fram och verkställs samt uppföljningsplan 
sätts upp för att övervaka införd förbättring. 

En identifierad framgångsfaktor för att driva ärenden i mål med tillfredställande resultat är att 
beställaren får kontinuerlig återkoppling om förloppet samt att denne får vara med och 
godkänna steg som utförs för att säkerställa att rätt problem blir löst med en metod som 
användarna tar till sig. 

För att kunna utföra reaktiva förbättringsärenden visuellt och inte behöva sätta upp ett nytt IT-
baserat ärendehanteringssystem föreslås en modifierad struktur för Atlas Copcos befintliga 
förbättringstavlor som möjliggör hantering. Det visade sig där att processen enkelt går att 
implementera i rådande PDCA-modell med endast små justeringar och uppdateringar. 
Utöver hantering av enskilt allvarliga avvikelser bör avvikelsedata integreras i proaktivt 
förbättringsarbete där utgångspunkten är målsättning från företagets övergripande KPI:er som 
bryts ned till SMART:a mål. Utifrån målsättning och identifierade problemområden initierats 
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aktivitetsplan med aktiviteter, delmål, deadlines och person ansvarig för aktiviteten. Arbetet 
följs kontinuerligt upp där aktiviteter eventuellt revideras. När samtliga aktiviteter är 
genomförda har förhoppningsvis målet uppfyllts och då kommuniceras resultat och 
erfarenheter till övriga i organisationen för att sedan sätta upp nya mål. 

9.5 Forskningsmässiga implikationer 
Tidigare forskningsunderlag om hur stopptid med relaterad avvikelse ska mätas och följas upp 
i taktade flöden är begränsad, speciellt när det kommer till montering. Forskning om 
stopptider analyseras idag i regel för maskinell bearbetning i studier om förebyggande 
underhåll. Datainsamlingsprocessen som denna studie bidrar med är framtagen för att kunna 
tillämpas i flöden med manuellt arbete och tillåter även uppdelning av olika typer av 
stopptider för mer specificerad analys för långa takttider. 

Datainsamlingsprocessen är framtagen genom fallstudie såväl externt som internt vilket bidrar 
med en bred bas av material för hur olika företag och roller reflekterar kring stopptid, 
avvikelser och förbättringsarbete. Det påvisar vilka behov som finns av information om 
stopptid och avvikelser samt vilka möjligheter och hinder det finns vid övergång till 
förbättringsarbete. 
Utifrån insamlad data och föreslagna analysverktyg bidrar denna studie med två modeller för 
förbättringsarbete, reaktiv förbättring och proaktiv förbättring, som är generella nog att 
implementeras i de flesta verksamheter. Den reaktiva förbättringsprocessen visar hur 
ärendeprocesser för avvikelsehanteringssystem kan integreras i förbättringsarbetet och den 
proaktiva hur avvikelsedata kan bidra i det långsiktiga strategiarbetet mot företagets 
övergripande målsättning. 

9.6 Framtida arbete 
Denna studie avslutas med framtagning av datainsamlings- och förbättringsmodeller samt test 
av datainsamling och analysverktyg. Därför lämnas utrymme till fortsatta fallstudier om 
processerna och eventuell utvärdering av hur de fungerar i andra sammanhang. Ett förslag på 
vidare studier är således om förbättringsarbete relaterat till stopptid och avvikelser skiljer sig 
mellan olika typer av industrier, exempelvis de med höga volymer och därmed korta takttider 
jämfört med förbättringsarbete i verksamheter med långa takttider. Denna studie ger viss 
inblick i det men större datainsamling från fler företag krävs för att dra slutsatser om generella 
likheter och skillnader mellan olika typer av verksamheter.   
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Appendix A. Intervjuguide till intervjuer 
Roll: 

Datum: 

 

Klargör syftet med intervjun. 

 

Informera respondenten om etiska aspekter gällande konfidentialitet, hur materialet kommer användas 
samt kontrollera samtycke för ljudupptagning. 

 

Kan du beskriva din yrkesroll? 

Vilken information vill du tillgå om produktionsläget i ditt arbete? 

Vad är dina tankar om avvikelser och stopptid? 

 Vilka avvikelser/stopptid vill du ha information om? 

 Vilken typ av information vill du ha om dem? 

 När vill du ha informationen? 

 Hur vill du använda informationen?  

Vad är dina tankar om dagens avvikelsehanteringsprocess? 

 Vad fungerar bra idag? 

Vilka brister ser du i dagens process? 

 Vilken förbättring skulle du önska? (funktion, ej lösning)  

  

 

 



II 

Hur påverkar era takttider er syn på avvikelser och stopptid? (Hur skulle det påverkas om takttiden blev 
avsevärt längre/kortare?) 

Kan du berätta hur du vill gå tillväga för att få till en förbättring? Vilken information vill du ha 
för att kunna initiera en förbättringsåtgärd? 

Har du något lyckat exempel på när en förbättring implementerats på grund av bra 
avvikelseuppföljning/stopptidshantering eller dylikt? (kan vara exempel från andra system) 

Har du någon dålig erfarenhet från arbete med förbättring i samband med avvikelse-
/stopptidsuppföljning? 

Vilken typ av återkoppling skulle du önska från avvikelse-/stopptidsprocessen inklusive 
förbättringsarbetet? (funktion, ej lösning) 

Extrafråga till montörer och flödespersonal 

 

Hur ser du på dokumentation och loggning av avvikelser/stopptid? 

  

Är det tydligt vad som är en avvikelse och inte? 

Tar det tid från andra uppgifter? 

 Vem ska dokumentera? 

Beskriv ett önske-scenario för hur du skulle vilja att loggning sker? 

Hur skulle det påverkas om takttiden blir avsevärt kortare/längre? 
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Appendix B. Intervjuguide till besök av externa 
verksamheter 

 

Företag: 
Antal anställda: 
Produkter: 
Takttid: 

 
Hur tänker ni kring stopptid och avvikelser i er produktion? 

 Hur definierar ni avvikelser och stopptid? 

 

 

Hur hanterar ni avvikelser i er produktion (koppla till processbeskrivning)? 

 Loggning (När/Hur/Vem/Varför) 

 Hantering/Visualisering/Analysering 

 Väg till förbättring 

 

Vilka mätetal vill ni tillgå angående avvikelser och stopptid? (D.v.s. vad vill ni få ut från 
stopptids-/avvikelsehanteringsprocessen?) 

 

 

Finns det några mätningar/uppföljningsverktyg ni skulle vilja utöka dagens process med? 

 

 

Har ni något lyckat exempel på en förbättring som initierats efter avvikelse-
/stopptidsuppföljning? 

 

Har ni något exempel på när processen fungerat dåligt? 

 

 

Hur upplever ni att er produktionstakt inverkar på hur avvikelserna upptäcks? (skulle ni agerat 
annorlunda om takttiden vore avsevärt kortare/längre) 
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Processbeskrivning 

 

Processkarta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processens syfte/mål: 

 

 

Processens kunder/leverantör: 

 

 

Processens mätetal: 
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Appendix C. Monteringssekvens Simba S7D 
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Appendix D. Eskaleringsmodell för kortsiktig 
avvikelsehantering 
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Appendix E. Systematisk problemlösningsmodell för 
Saab Aerostructures 

  

Praktisk problemlösning               Systematisk problemlösning 
Problemet funnet av:   Reg nr:              Ägare: 

1  Problembeskrivning 

När började problemet ? vecka/dag:     Hur stort är felutfallet i %?: 

Skiss/bild/beskrivning 

2  Omedelbara åtgärder Ansvarig Datum 

4  Åtgärdsplan 

Permanenta Motåtgärder Ansvarig V. Dag Status 

5  Uppföljning och utvärdering 

Vad behöver ändras: BAB       Regelverket       Ritningar       Andra dok: 

Artikelnummer: Leverantör: 

Uppföljning i minst …… dagar/partier. 

Var orsakas problemet (var kan man först se det )?: 

Klar 

Problemet:      löst      delvis löst 

 Avslutat datum: 

Datum och signatur 
Annat-skift Utfärdare Chef 

  Utförs av: Datum:      -      - 

Problembenämning: 

Beskrivning av det verkliga problemet: 

Korrekta artiklar fom vecka/dag: Verifiering av  utfall  gjord: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3  Grundorsaksanalys Se baksidan 

Grundorsaker: Är tekniska 
underlagen 
korrekta? 
 
Används Korrekt 
process? 
 
Används Korrekta 
verktyg? 

Används rätt 
artiklar? 
 
Är artiklarna utan 
avvikelser? 

  Ja     Nej 

Snabbanalys 



X 
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Appendix F. Beräkningsmodell för stopptidskostnad 
Beräkningsmodellen för stopptidskostnad för monteringslina tar hänsyn till att stopp ger ökade 
kostnader i form av utebliven intäkt, ökad kapitalbindning samt backlogg av arbete som 
behöver tas igen genom övertid. Det vill säga, stopptidskostnaden beräknas enligt följande 
uttryck: 
 

Stopptidskostnad = Utebliven!intäkt+ Kapitalbindning+ Backlogg 
 

Till beräkningsmodellen används följande ingående variabler, som här redovisas med fiktiva 
värden för att kunna användas i exempel: 

• Produkter i arbete (PIA). Antar beläggning på 8 av 9 stationer, ger PIA = 8. 
• Antal montörer per produkt, ansätts till 2 
• Antal andon-montörer, ansätts till 1 
• Etablerad schablonkostnad för utebliven intäkt, beräknad per montör. Tar hänsyn till 

omkostnader som montörens lön, overhead, lokal etc. Ansätts i exempel till 500 SEK/h 
och montör 

• Övertidstillägg, antaget 100 kr/h och montör 
• Snittvärde bundet kapital för färdig produkt i lina, ansätts till 4 000 000 SEK. 
• Kapitalbindningsränta (dvs. viktad kapitalkostnad, WACC), ansätts till 8 % per år av 

bundet kapital. 
• 230 arbetsdagar per år 
• 16 arbetstimmar per dag (2-skift) 

 

Beräkning av utebliven intäkt beräknas således enligt följande: 
 

Utebliven!intäkt = Kostnad
montör ∗ Antal!montörer 

= Kostnad
montör ∗ PIA ∗ 2+ andon  

= !500 SEK
h!och!montör ∗ 8 ∗ 2+ 1  

= 8500!SEK/h 

 

Beräkning av kostnad för ökad kapitalbindning beräknas på följande vis: 
 

Kapitalbindningskostnad = Bundet!kapital ∗WACC 
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Antaget att produktens värde ökar linjärt över hela tillverkningsprocessen. Bundet kapital blir 
därmed snittvärde för PIA, vilket är detsamma som halva värdet för färdig produkt. Detta ger: 

Kapitalbindningskostnad = !Värde!färdig!produkt2 ∗ PIA ∗WACC 

= 4000000!SEK
2 ∗ 8 ∗ !8!%år  

= 1!280!000!SEK/år 
 

Omräknat till kostnad per timme ger detta: 
 

128000SEK/år
230dagar/år = 5565 SEKdag →

5565SEK/dag
16h/dag = 348!SEK/h 

 
Vid övertid beläggs ej linan med andon. Detta ger backloggkostnad enligt följande: 
 

Backlogg = övertidstillägg
montör ∗ antal!montörer 

= övertidstillägg
montör ∗ PIA ∗ 2 

= 100SEK
h!och!montör ∗ 8 ∗ 2 

= 1600!SEK/h 

 

Detta summeras nu upp till den slutgiltiga schablonkostnaden för stopp av monteringslina: 
 

Stopptidskostnad = 8500+ 348+ 1600 ≈ 10!500!SEK/h 
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Appendix G. Nuvarande samt uppdaterat förbättringsblad 
 

Nuvarande förbättringsblad 

 

S K# L# E

Vem/vilka#jobbar#med#problemet:
Förankra#och#implementera#standard#i#organisationen

Beskriv#problemet:

Vad#beror#problemet#på?

Vad#är#målet#med#förbättringen#(vad#ska#uppnås)?

Lösningsförslag;

Är#standard#implementerad?

#Kan#vi#stänga#förbättringen?

Är#lösningen#genomförd? Vilka#förbättringar#ska#genomföras:

Vad#ska#följas#upp#av#vem#och#när:

Vad#är#resultatet?
Vem#genomför#vad#och#när:

Är#lösning#bra#gå#till#4#Act,#Ej#bra#gå#till#1#Planera

Datum&för&uppföljning&av&väntar&svar:

Datum&för&uppföljning&av&införd&förbättring:

4&&ACT:&Se&till/förändra 1&&PLAN:Samla&fakta&&&planera

3&&&CHECK:Följ&upp&&&& 2&DO:Genomför&Lösning

Namn:____________________________________ Löpnr:

Förbättringsblad
Datum:___________________________________ Förbättringen#påverkar#KPI;

Flöde:____________________________________

Station:___________________________________

Planera#

Genomför#Följ#up#

Se#Rll#



XIV 

Framtaget förbättringsblad anpassat efter den reaktiva förbättringsprocessen.

 

Status

S K' L' E P

D

C

Mottagande'avdelning'och'problemägare: A

Vem/vilka'jobbar'med'problemet:
Förankra'och'implementera'standard'i'organisationen

Beskriv'problemet:

Konsekvens'(Tid/Kostnad/Frekvens):

Godkänt'av'beställare
Vad'är'grundorsaken'till'problemet?

Vad'är'målet'med'förbättringen'(vad'ska'uppnås)?

Lösningsförslag;
Godkänt'av'beställare

Är'standard'implementerad?

'Kan'vi'stänga'förbättringen?

Godkänt'av'beställare
Godkänt'av'beställare

Är'lösningen'genomförd? Vilka'förbättringar'ska'genomföras:

Vad'ska'följas'upp'av'vem'och'när:

Vad'är'resultatet?
Vem'genomför'vad'och'när:

Är'lösning'bra'gå'till'4'Act,'Ej'bra'gå'till'1'Planera

Datum&för&uppföljning&av&väntar&svar:

Datum&för&uppföljning&av&införd&förbättring:

4&&ACT:&Se&till/förändra 1&&PLAN:Samla&fakta&&&planera

3&&&CHECK:Följ&upp&&&& 2&DO:Genomför&Lösning

Beställare:________________________________

__________________________________________

Förbättringen'påverkar'KPI;

Löpnr:

Förbättringsblad
Datum:___________________________________

Flöde:____________________________________

Station:___________________________________

Planera'

Genomför'Följ'up'

Se'Tll'
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Appendix H. Rutinbeskrivning för datainsamling

 

Version:)2) ) Utfärdat)av:)Erik)Eriksson)
Reviderad:)2015805818)

Rutin för loggning av avvikelser och stopptid på tavla 
När$avvikelse$som$bedöms$ta$mer$än$30$min$att$åtgärda$upptäcks$

• Hantera)avvikelse)enligt)eskaleringsmodellen)
• Fyll)snarast)i)de)blå)kolumnerna)på)avvikelsetavlan)

o Station'upptäck'avvikelse'
o Maskintyp'och'maskinnummer'
o Sekvensnummer'
o Avvikelse'
o Ansvarig'
o Tid'för'stopp)(datum)och)klockslag))

)
Om$montering$fortgår$med$andra$moment$i$sekvensen$
T.ex.)om)avvikelse)hanteras)av)övriga)funktioner)(kvalitet/planering/materialhantering)etc.))

• Fyll)i)Avvikelsehantering'Pausad'(datum)och)klockslag)då)avvikelsen)inte)längre)hanteras)
i)produktion,)d.v.s.)avvikelsehanteringen)är)pausad)i)produktion))

)
Om$avvikelsehantering$varit$pausad$och$återkommer$i$produktion$
T.ex.)om)reklamerat)material)anländer)och)ska)monteras.)

• Fyll)i)Åter'i'produktion)(datum)och)klockslag))
)
När$avvikelse$är$åtgärdad$

• Fyll)snarast)i)de)gröna)kolumnerna)
o Station'åtgärdad'avvikelse'
o Åtgärd)(kortsiktig)lösning))
o Kategori'(Kategorinummer)utifrån)kategoriträd,)se)separat)beskrivning.)Ta)vid)

behov)hjälp)av)andon)')
o Artikelnummer)(Om)avvikelsen)gäller)specifik)artikel.)Artikelnummer)anges)på)

köpnivå.)Ta)vid)behov)hjälp)av)andon))
)

• När)taktning)skett,)fyll)i)taktförsening)under)Stopptid'lina.)D.v.s.)den)tid)linan)stod)still)på)
grund)av)avvikelsen.)
)
Om)flera)avvikelser)tillsammans)bidragit)till)försenad)taktning,)lägg)i)första)hand)
stopptiden)till)den)största)avvikelsen.)Fördela)sedan)till)de)mindre)avvikelserna)till)hela)
förseningen)finns)representerad.)

)
Exempel.' '

Vid)total)försening)5)h.)
) Åtgärdstid)i)produktion)Avvikelse)A:)3)h)
) Åtgärdstid)i)produktion)Avvikelse)B:)2)h)
) Åtgärdstid)i)produktion)Avvikelse)C:)30)min)
) Åtgärdstid)i)produktion)Avvikelse)D:)30)min)
)
Fördela)”Stopptid)Lina”)på)följande)vis:)
Avvikelse)A:)3)h)
Avvikelse)B:)2)h)
Avvikelse)C)och)D:)0)h)
)
På)samma)sätt,)om)Avvikelse)A)haft)5)h)åtgärdstid)i)produktion)hade)även)Avvikelse)B)
tilldelas)0)h)och)Avvikelse)A)5)h.)
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Version:)2) ) Utfärdat)av:)Erik)Eriksson)
Reviderad:)2015805818)

)

Tankning$av$tavla$
När)taktning)har)genomförts)och)eventuell)stopptid)dokumenterats)ansvarar)andon)för)att)tanka)
tavlans)avklarade)avvikelser)in)i)avvikelsefilen)som)finns)att)tillgå)i)G:\Production\Flöde)line\S8
line\Avvikelser.)
)
Avvikelser)skrivs)i)regel)upp)enligt)samma)format)som)på)tavlan.)Till)kategorisering)av)avvikelse)
väljs)kategori)för)nivå)1,2)och)3)enligt)fördefinierade)rullistor.)Möjlighet)att)fylla)i)kategori)på)
lägre)nivå)ges)först)när)kategori)på)föregående)nivå)är)ifylld.)Vid)tillsättning)av)kategori)används)
återigen)kategoriträdet.)
)
Fält)som)ska)fyllas)i)med)datum)och)klockslag,)d.v.s.)Tid'för'stopp,'Paus,'Återupptagen'i'
produktion'samt)Åtgärdat)anges)i)format)”YYYY8MM8DD)hh:mm”.)Till)dessa)fält)finns)dessutom)
fördefinierade)knappar)som)vid)tryck)ger)aktuell)tid)på)korrekt)format)i)den)raden)som)en)cell)är)
markerad.))
)
Notera)att)för)dessa)tider)anges)antingen)samtliga)tider,)alternativt)endast)Tid'för'stopp'och)
Åtgärdat.)Dessutom)måste)tidpunkten)för)Tid'för'stopp)ske)tidigare)än)Paus'som)måste)ske)
tidigare)än)Återupptagen'i'produktion)som)måste)ske)tidigare)än)Åtgärdat.)Det)måste)minst)skilja)
en)sekund)mellan)varje)tidssteg)för)att)korrekta)beräkningar)ska)möjliggöras.)
)
Stopptid'Lina)anges)i)format)”hh:mm:ss”.)Noggrannhet)på)sekundnivå)är)dock)inte)relevant)i)
nuläget.)
)
Om)tankning)påbörjats)men)inte)avslutats)finns)en)kolumn)på)tavlan)kallad)Rad'i'logg)där)raden)
som)avvikelsen)skrivs)in)i)kan)skrivas)upp)för)att)underlätta)överlämning)mellan)andon.)
)
När)tankning)har)skett,)spara)och)stäng)filen.)
)
) )
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Version:)2) ) Utfärdat)av:)Erik)Eriksson)

Reviderad:)2015805818)

Kategorier 
Kategorisering)av)avvikelser)bedrivs)på)tre)nivåer.)Kategori)1)beskriver)problemet)på)en)

övergripande)nivå)som)sedan)bryts)ned)mer)detaljerat)i)efterföljande)nivåer.)Strukturen)för)

valen)liknar)en)trädstruktur.)Det)vill)säga,)val)på)höge)nivå)utesluter)val)på)lägre)nivå.)Därför)är)

det)viktigt)att)välja)kategorier)i)ordning)Nivå)1,)2,)3.)Struktur)för)kategorisering)visas)nedan.)

För)varje)slutgiltig)kategori)finns)ett)nummer)som)kan)ses)i)trädet.)Det)numret)fylls)i)på)tavlan)i)

samband)med)att)avvikelsen)deklareras)som)åtgärdad.)

)

Nivå%1 Nivå%2 Nivå%3 Nr
Ej#levererat#i#tid#från#lager 1

Fel#artikel 2
För#få 3
För#många 4

Material#levererat#till#fel#plats 5
Skav=/packskador 6
Transportskada 7
Smuts/snö#och#dyl. 8
Rost 9
Solblekt 10

Övrigt 11
Material#ej#levererat#i#tid#från#leverantör 12
Fel#artikel 13
För#få 14
För#många 15
EL 16
Luft=/Vattensystem 17
Hydraulik 18
Mekaniskt 19
Övrigt 20
Elschema 21
Hydraulschema 22
Luft/Vatten 23
Mekanik 24
Revisionshantering 25
Optionsfel 26
Fel#artikel/modul 27
Fel#antal 28
Revisionshantering 29

Övrigt 30
Sen#MO=ändring 31
Fel#i#MO 32
Övrigt 33

Personalbrist 34
Upplärning/Praktik 35
Bristfällig#överlämning 36
Bristande#kompetens 37
Egenorsakad#avvikelse 38
Rutin#saknas 39
Rutin#bristfällig 40
Rutin#följs#ej 41
Verktyg 42
Förbrukningsmaterial#(oljor/fett/bränsle#och#dyl.) 43
Taktningsutrustning 44
Övrigt 45
Travers 46
Truck 47
Platsbrist 48
Detalj#utlånad#till#TC=rigg 49
Övrig#gemensam#utrustning 50
Materialstyrning 51
Programvara#RCS/FAM/ARI 52
Strukturfel#M3 53

IT=system 54
Övrigt 55

Övrigt 56

Felplock

Material#dåligt#skick

Teknikunderlag

Struktur

Inköpskvalitet

Intern#materialhantering

Leverantörsbrister

Fel#i#leverans

Personal

Rutin

Utrustning

Ritning

Produktion

Marknad

Kapacitet

Produktionsunderlag
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Version:)2) ) Utfärdat)av:)Erik)Eriksson)
Reviderad:)2015805818)

Exempel på ifylld logg 
)
Nedan)visas)ett)exempel)på)hur)de)olika)fälten)på)tavlan)kan)fyllas)i.)All)ifylld)data)är)fiktiv)och)
visar)endast)principen)för)hur)tavlans)kolumner)bör)fyllas)i.)
)
)
Kolumn, Exempel,
Station,upptäckt,avvikelse, 1)(stationsnummer)alt.)BOM/TC)etc.))
Station,åtgärdad,avvikelse, 3)(stationsnummer)alt.)BOM/TC)etc.))
Maskintyp,&,nummer, Boltec)S)1973)
Sekvensnummer, 008)
Avvikelse, Fel)kabelsats)från)leverantör)XX)
Åtgärd, Reklamerat)och)ny)levererad)från)leverantör)
Ansvarig, Erik)
Kategori, 13)
Artikelnummer,(köpnivå), 5580021521)
Tid,för,stopp, 2015804822)09:30)
Paus, 2015804822)10:00)
Åter,i,produktion, 2015804825)14:15)
Åtgärdat, 2015804825)15:00)
Stopptid,lina, 30)min)
Rad,i,logg, 34)
)
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Appendix I. Excel-fil för dokumentation och analys av 
stopptid och avvikelser 
 

Vid tankning av avvikelsedata möts andon av följande gränssnitt (i detta exempel ifylld med 
fiktiv data): 

 

 
Andon fyller i fälten utifrån vad som är angivet på avvikelsetavlan. Vid ifyllnad av kategori 
genomförs val ur rullista. När kategori för nivå 1 är genomfört ges möjlighet att genomföra 
relevanta val för kategori nivå 2 osv. Detta för att förhindra att felval, samt för att andon ska 
mötas av så få val som möjligt. 

  

 
Tider fylls i manuellt i format YYYY-MM-DD hh:mm:ss alternativt genom att trycka på 
knapparna. Vid tryck på knapp fylls tid i automatiskt för den rad som är markerad. Stopptid 
Lina fylls i manuellt i format hh:mm:ss. 

Flöde/Line

Station.
upptäckt.
avvikelse

Station.
åtgärdad.
avvikelse

Maskin:
nummer Maskintyp

Sekvens:
nummer

Artikel:
/Modulnummer Kategori.nivå.1 Kategori.nivå.2 Kategori.nivå.3 Avvikelse Åtgärd Ansvarig

T id$för$s topp Paus Å terupptag en$i$produktion Å tg ärdat

Stopptid.Lina
S6Line 1 1 1678 Boltec$S 008 5580021521 Marknad Sen$ändring$i$MO N/A bla blabla blalbalbla 2015604610$08:00 2015604613$16:17 2:23:00
S6Line 4 6 1563 T1D 008 3128316842 Intern$materialhantering Felplock För$många bla blabla blalbalbla 2015604613$12:37 2015604613$16:17 3:00:00
Material$Handling 3 7 1254 ST18 042 5562974100 Teknikunderlag Struktur Revisionshantering bla blabla blalbalbla 2015604601$07:00 2015604601$10:23 2015604613$10:23 2015604613$16:30 2:00:00
Material$Handling 2 4 1235 ST7 078 3128317856 Produktion Produktionsunderlag Materialstyrning bla blabla blalbalbla 2015604613$14:00 2015604613$16:41 2:01:00
Material$Handling 6 7 1789 S7D 065 3219001942 Marknad Fel$i$MO N/A bla blabla blalbalbla 2015604614$09:27 2015604615$15:05 10:00:00
Heavy 4 4 1548 ST1030 054 9106233609 Teknikunderlag Ritning Hydraulschema bla blabla blalbalbla 2015604601$07:00 2015604602$14:52 20:00:00

Tid$för$
stopp ÅtgärdatPaus Återupptagen$

i$produktion

Flöde/Line

Station.
upptäckt.
avvikelse

Station.
åtgärdad.
avvikelse

Maskin:
nummer Maskintyp

Sekvens:
nummer

Artikel:
/Modulnummer Kategori.nivå.1 Kategori.nivå.2 Kategori.nivå.3 Avvikelse Åtgärd Ansvarig

T id$för$s topp Paus Å terupptag en$i$produktion Å tg ärdat

Stopptid.Lina
S6Line 1 1 1678 Boltec$S 008 5580021521 Marknad Sen$ändring$i$MO N/A bla blabla blalbalbla 2015604610$08:00 2015604613$16:17 2:23:00
S6Line 4 6 1563 T1D 008 3128316842 Intern$materialhantering Felplock För$många bla blabla blalbalbla 2015604613$12:37 2015604613$16:17 3:00:00
Material$Handling 3 7 1254 ST18 042 5562974100 Teknikunderlag Struktur Revisionshantering bla blabla blalbalbla 2015604601$07:00 2015604601$10:23 2015604613$10:23 2015604613$16:30 2:00:00
Material$Handling 2 4 1235 ST7 078 3128317856 Produktion Produktionsunderlag Materialstyrning bla blabla blalbalbla 2015604613$14:00 2015604613$16:41 2:01:00
Material$Handling 6 7 1789 S7D 065 3219001942 Marknad Fel$i$MO N/A bla blabla blalbalbla 2015604614$09:27 2015604615$15:05 10:00:00
Heavy 4 4 1548 ST1030 054 9106233609 Teknikunderlag Ritning Hydraulschema bla blabla blalbalbla 2015604601$07:00 2015604602$14:52 20:00:00

Tid$för$
stopp ÅtgärdatPaus Återupptagen$

i$produktion



XX 

När all data är ifylld genomförs beräkningar automatiskt i dolda kolumner, vilket visas i bilden 
nedan.

 
Utifrån tidsangivelserna beräknas Total åtgärdstid, Åtgärdstid i produktion, Skiftlag (för 
upptäckt avvikelse), Stopptidskostnad, Förhållande Stopptid Lina/Åtgärdstid i produktion. 
Stopptidskostnad genomförs genom att multiplicera schablonkostnad per angivet för respektive 
Flöde i ett dolt blad (här är dock all data som visas fiktiv). Dessutom länkar angivet 
artikelnummer till ett leverantörsnummer från en lista i ett dolt blad (givetvis är även dessa data 
fiktiv). 

Utifrån detta går det sedan att göra analyser, som finns föreberett i andra blad. Analyser 
genomförs främst med pivotdiagram där användare själv kan filtrera efter den data som anses 
relevant. Paretoanalyser nedbrutet för alla kategorinivåer finns exempelvis förberett för 
resultatvariablerna Total åtgärdstid, Åtgärdstid i produktion, Stopptid Lina och 
Stopptidskostnad. Paretoanalys för kostnad per kategori kan således se på följande vis. 
Användaren möts av följande bild: 

 
Ofiltrerat gäller detta för hela fabriken. Om användarenexempelvis är flödesledare för Material 
Handling kan denne filtrera ut sin data genom att klicka på Material handling i listan till vänster 
(inringat i rött). Övriga filtreringar som kan göras är maskintyp, skiftlag , kategorier för alla 
nivåer och station upptäckt avvikelse. Om användaren väljer Material handling fås följande 
bild. 



 

 XXI 

 
Här syns tydligt att störst stopptidskostnad relateras till teknikunderlag. Därför väljer 
användaren att filtrera efter teknikunderlag (vilket markeras i rött) och expandera visade 
områden inom teknikunderlag (markeras i svart). Därmed ser användaren följande vy. 

 
Här syns tydligt att i stort sett all stopptidskostnad relateras till Ritningar. Genom att göra om 
proceduren igen, d.v.s. filtrera på Ritningar och expandera vad som ska visas får användaren 
följande vy. 



XXII 

 
Här syns att alla ritningsunderlag som givit avvikelserelaterad kostnad relateras till Elscheman. 
Vidare visas tillgängliga filtreringar. Ur det kan utläsas att inga andra val är tillgängliga än 
Boltec S som maskintyp, Dag på skiftlag och 5 på station för upptäckt avvikelse. I och med att 
inga andra val kan göras visas därmed att alla stopptidskostnader för Elscheman sker för Boltec 
S, dagtid, vid station 5. Nu har användaren gedigen information om vart insatser ska riktas. 
Kostnaderna uppgår till 2 100 000SEK, vilket gör dialogen med teknik om allvarlighetsgrad 
tydlig. 

Om exempelvis leverantörsrelaterade kostnader istället vill analyseras finns följande analys att 
göra. Utifrån data kategoriserad som leverantörsbrist kan denna figur visas. 

 



 

 XXIII 

Här visas tydligt att störst stopptidskostnad som relateras till leverantörer går under kategorin 
inköpskvalitet, tätt följt av övrigt. Sorterat enligt tidigare metodik efter inköpskvalitet visas 
följande graf. 

 
Inom inköpskvalitet är störst avvikelsekostnad relaterad till Luft-/Vattensystem. För att avgöra 
om det är någon speciell leverantör som står för störst kostnad bryts diagramet ned till följade 
vy. 

 



XXIV 

Här syns att Lev 1 står för majoriteten av stopptidskostnaden. Utifrån denna analys kan 
förbättringar drivas tillsammans med strategistk inköp och leverantörsutvecklare. 
På samma vis kan analys göras av MTTR-prod och MTTR-tot, som lämpligtvis filtreras efter 
Flöde/Line, Station upptäckt avvikelse och Maskintyp. Det kan då se ut på följande vis. 

 

 



 

 XXV 

 
Analysen visar att det i snitt tar längst tid att åtgärda avvikelser i Heavy-flödet, station 5, 
maskin ST1030. Liknande analys kan givetvis göras även för MTTR-prod. 
För att analysera hur stor del av avvikelsetiden i produktion som ger stopp för linan används 
resultatvariabeln Stopptid Lina/Åtgärdstid i produktion. Den kan filtreras efter exempelvis 
flöde och station för upptäckt avvikelse. På så vis kan användaren se vart överkapacitet finns, 
eftersom detta värde antyder hur stor del av alla avvikelsetid som hanteras inom takten. Det kan 
se ut på följande vis: 

 



XXVI 

I figuren visas att endast 24 % av åtgärdstiden i produktion ger stopptid för linan i Material 
Handling-flödet, medan andra flöden ligger strax under 70 %.  Vid analys av stationer för 
Material Handling visas följande vy. 

 
Där kan ses att station 5 är klart känsligast för åtgärdstid för avvikelser medan stationerna innan 
kan ha mycket avvikelsetid som inte leder till stopptid för linan. Detta kan vara en indikation 
om att de tidigare stationerna har större överkapacitet vilket kan lösas med ombalansering, 
genom att förlägga fler moment från station 5 till tidigare stationer. 

Vid analys av trender kan exempelvis Total åtgärdstid undersökas för valt flöde. Till det kan 
även styrgränser skapas för att se om processen är stabil eller ej, samt om variation är normal 
för processen eller om något speciellt har hänt. 



 

 XXVII 

 
I bilden visas trend för Total åtgärdstid samt styrdiagram för samma variabel, filtrerat på S-
Line. 
Märk väl att till styrdiagram behöver fördelningen säkerställas. Om data inte är normalfördelad 
kan transformation tillämpas för att få till relevanta styrgränser. Kontrollera även att vald 
filtrering inte innehåller data med flera olika fördelningar. Exempelvis kan olika flöden eller 
olika maskintyper tänkas bidra till olika fördelningar, vilket gör styrgränser missvisande. Vid 
osäkerhet, kontakta medarbetare med goda statistiska kunskaper. 

 
 

 


