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1 Abstract 

The E-department at GETRAG All Wheel Drive in Köping have problems with 
the efficiency on parts of their production equipment. The equipment with the 
most significant efficiency problems are four automated multifunctional 
production cells that produces housing for rear drive units. The major part of the 
problem is the large amount of small stops that causes the low efficiency. 
 
The department already worked with logging of interruptions and efficiency 
calculations before this project started. However this work was not done to the 
extent considered necessary for a systematic follow-up of the interruptions. 
 
The aim of this paper is to point out a more effective and systematic way to work 
with logging of interruptions and the follow-up. In addition the equipment were 
studied with a method for efficiency calculation that – if used properly- is a more 
powerful and a visually better method than the one used by the company today. 
 
As the initial current state analysis of the equipment was made a lack of 
documented knowledge about the equipment was discovered.  In addition the 
efficiency appeared to be lower than the companies previously presented figures. 
 
With the help of new methods for logging of interruptions and a deeper failure 
analysis the production equipment were studied for ten weeks. These studies 
showed that the department have big opportunities to a more effective and more 
profitable production. This can be done by reducing the chronicle interruptions 
through a more systematic work with continuous improvements. 
 
On the basis of the performed studies and the theoretical references a new 
working method that is based on the commitment of all employees is presented. 
This method can be used by the E-department to work with continuous 
improvements in a more systematic way than today. 
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2 Sammanfattning 

E-verkstaden på GETRAG All Wheel Drive i Köping har effektivitetsproblem i 
delar av sin utrustning. Störst problem har avdelningen med fyra automatiserade 
fleroperationsceller som bearbetar ämnen till slutväxelhus. Till största del är det 
den stora mängden småstopp som ligger till grund för den låga effektiviteten. 
 
Avdelningen arbetade redan vid starten av detta examensarbete i viss mån med 
störningsloggning och effektivitetsberäkningar. Dock utfördes inte detta arbete i 
den utsträckning och med det djup som krävs för en systematisk uppföljning av 
störningar. 
 
Syftet med detta arbete var att visa på ett effektivare och mer systematiskt sätt att 
arbeta med störningsloggning och uppföljningsarbete. Dessutom granskades 
utrustningen med en effektivitetsmätningsmetod som om den används rätt är en 
mer kraftfull och visuellt bättre metod än den som används av företaget idag. 
 
Då en inledande nulägesanalys utfördes på den berörda produktionsutrustningen 
upptäcktes brister i avdelningens dokumenterade kunskaper kring utrustningen. 
Dessutom visade sig effektiviteten vara betydligt lägre än de tidigare redovisade 
resultaten. 
 
Med hjälp av nya metoder för störningsloggning och en mer ingående uppföljning 
av felorsakerna studerades den valda utrustningen i tio veckor. Studierna påvisade 
att det finns stora möjligheter till effektivare och mer vinstgivande produktion 
genom att systematiskt arbeta bort de kroniska störningar som finns i 
produktionsutrustningen. 
 
Utifrån studierna som utförts och de teoretiska referenserna presenteras ett 
arbetssätt baserat på allas delaktighet, som kan användas av E-verkstaden för att 
på ett systematiskt sätt arbeta med ständiga förbättringar i produktionen. 
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3 Förord 

Detta arbete har varit mycket givande för oss då våra kunskaper i 
processutveckling sats på prov i praktiken för första gången. Detta har givit oss 
möjlighet till bra erfarenheter som kommer att hjälpa oss i våra framtida yrkesliv. 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra handledare Kristian Winge på 
GETRAG All Wheel Drive och Antti Salonen på Mälardalens högskola för deras 
stöd och engagemang.  
 
Stort tack även till Jörgen Öhman och Bengt Wahlgren för intressanta och givande 
diskussioner och för att ni tålmodigt svarat på våra frågor, samt till övrig personal 
på E-verkstaden för all er hjälp. 
 
Vi vill dessutom tacka Paul Söderlund, Ekrem Güclü och Ove Berglund som varit 
till stor hjälp för oss under arbetets gång samt Gunnar Ek som möjliggjorde för 
oss att utföra detta examensarbete. 
 
Vår förhoppning är att detta arbete skall kunna vara till hjälp för Er vid fortsatt 
arbete med effektiviserings- och förbättringsarbetet på företaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eskilstuna den 27 maj 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Andersson         Fredrik Tholén 
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4 Inledning 

Avsnittet behandlar arbetets bakgrund, syfte och mål. Dessutom beskrivs 
uppdraget mer detaljerat och vilka avgränsningar som gjorts.  
 
4.1. Problembakgrund 

GETRAG arbetar kontinuerligt med förbättrings- och effektiviseringsarbete. 
Sedan sommaren 2007 har en storsatsning gjorts på C-verkstaden. En stor del av 
detta arbete har varit att dokumentera och strukturera materialflöden samt att 
kartlägga utrustningens effektivitet, bland annat med hjälp av Overall Equipment 
Effectiveness (OEE). Arbetet har fallit väl ut vilket har resulterat bland annat i ett 
tydligare och jämnare materialflöde med minskade mellanlager samt en förhöjd 
utnyttjandegrad av utrustningen.  
 
De synliga framgångarna har givit utrymme för oss att analysera hur ett liknande 
arbete på E-verkstaden skulle kunna komma att se ut. Företaget har en del 
dokumenterad kunskap om materialflöden och utnyttjandegrad på avdelningen, 
dock har uppföljningen av mätningarna och utredning av fel direkt kopplade till 
OEE-värdena inte utförts systematiskt. Utrustningen för tillverkning av RDU- 
enheter (rear drive unit) har idag relativt låga OEE-värden i jämförelse med övrig 
utrustning på avdelningen. Man är medveten om att problem finns och arbetar 
med felloggning och ständiga förbättringar. Arbetet skiljer sig åt avdelningarna 
emellan då man inte arbetar på ett lika systematiskt sätt med förbättringsarbetet på 
E-verkstaden. 
 
Internt på fabriken i Köping redovisar man utrustningseffektiviteten med hjälp av 
så kallad PE-talsmätning. Denna mätmetod är en företagsanpassad, förenklad 
version av OEE-mätning. PE-talsmätningen påminner mycket om teoridelens 
OEE med en planeringsfaktor (PfOEE) men redovisas på ett annorlunda sätt. Mot 
GETRAG koncernen redovisar man dock effektiviteten i OEE.  
 
 
4.2. Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att utföra en nulägesutvärdering för att visa hur 
utrustningen presterar i dagsläget och hur produktionen ser ut samt kritiskt 
granska och kartlägga flöden och processer. Detta kommer att utföras genom att 
analysera effektivitetsmätningar som tidigare gjorts med hjälp av OEE- 
mätningar, göra egna mätningar, samt ta del av annan relevant information som 
finns tillgänglig.   
 
Efter inledande utvärdering skall en djupare OEE- mätning utföras för att hänföra 
de uppkomna felen till de sex effektivitetsförlusterna och bearbeta dem rangordnat 
efter påverkan. Detta för att påvisa att det på ett systematiskt sätt går att 
effektivisera utrustningen med ledning av OEE- mätningarna. Det vill säga 
konstatera och eliminera de kroniska fel som finns i produktionen. Under arbetets 
gång kommer även andra slöserier i produktionen att granskas med hjälp av Value 
Stream Mapping (VSM). 
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Målet med arbetet är att få en klar bild om hur avdelningen ligger till i nuläget, det 
är mycket viktigt att börja förbättringsarbete med att ta fram verklig mätdata att 
basera förbättringarna på (Nord, Pettersson och Johansson 1997). Dessutom skall 
förbättringsförslag som kan implementeras av företaget för att öka effektiviteten 
presenteras. Därtill skall teorins metod för OEE- mätning och uppföljning 
användas och jämföras med de metoder som redan existerar på företaget. Detta för 
att kunna presentera ett kraftfullare sätt att arbeta med OEE.  
 
 
4.3. Avgränsningar 

Granskningen kommer att avgränsas till fyra fleroperationsutrustningar (Ex-Cell-
O 5-8) samt tillhörande detaljtvätt och läcktestningsutrustning. Denna utrustning 
utgör hela flödet för tillverkningen av RDU enheter. Arbetet kommer enbart att 
sträcka sig till förbättringsförslag. Implementering av de åtgärder som anses vara 
nödvändiga kommer inte att ske under arbetets gång. Arbetet syftar i första hand 
till att vara ett förslag på hur framtida OEE- arbete kan bedrivas och bör inte ses 
som en slutgiltig arbetsmetod. De datainsamlingsmetoder som väljs är 
nödvändigtvis inte de mest effektiva utan bör ses som ett första utkast på hur 
dessa dokument kan utformas. Denna avgränsning görs då det krävs för mycket 
tid för att utprova en layout som kan implementeras utan åtgärder. 
Datainsamlingen som egentligen skall göras fortlöpande kommer enbart att 
utföras under en kortare tidsperiod för att materialet skall hinna analyseras.  
 
 
4.4. Ansats 

4.4.1 Kvalitativa och kvantitativa data 

Kvalitativ undersökning innebär att man har ett förutsättningslöst förhållningssätt 
till problemet och möter problemet som om det vore helt nytt. Man strävar i den 
här metoden efter att få en helhetsförståelse av speciella förhållanden för att få en 
fullständig bild av problemsituationen. En kvantitativ ansats däremot utgår 
vanligen från en teori byggd på tidigare forskning. De redan existerande 
kunskaperna används sedan för att försöka lösa problemen (Olsson och Sörensen 
2007). Inriktningen på de båda metoderna är densamma, nämligen att ge en bättre 
förståelse för det studerade problemet. 
 
Då detta arbete bygger på vedertagna teorier och metoder för mätningar av 
utrustningseffektivitet kommer till största delen kvantitativa metoder att användas. 
Även kvalitativa metoder kommer att förekomma då arbetet bygger på 
observationer och datainsamling för att komma tillrätta med avdelningens 
specifika problem. 
 

4.4.2 Datainsamling 

Metoden för datainsamling ser olika ut beroende på om man har en kvalitativ eller 
kvantitativ ansats. Antingen samlas primärdata in genom någon form av 
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vedertagen insamlingsmetod (intervjuer, enkäter etc.) eller så används 
sekundärdata. Sekundärdata är information som samlats in av andra till exempel 
litteratur eller forskning (ibid.). 
 
Både primärdata och sekundärdata kommer att användas i arbetet. Primärdata 
kommer att samlas in på företaget i form av operatörsjournaler, observationer och 
samtal med anställda. Sekundärdata krävs till de teorier som ligger till grund för 
arbetet, denna information hämtas från litteratur och forskning. Sekundärdata 
kommer också att krävas i form av information om avdelningens utrustning. 
 

4.4.3 Litteraturstudier 

Den litteratur som har studerats handlar främst om Total Productive Maintenance 
(TPM), Total Quality Management (TQM) och Lean Production. I störst 
utsträckning har böcker använts, men även forskningsrapporter/examensarbeten 
och lektionsanteckningar har studerats. 
 
 
4.5. Metod 

Enligt Paulsson (1999) finns det tre viktiga begrepp när man pratar om metod, 
dessa är validitet, reliabilitet och objektivitet. Validitet är i vilken omfattning man 
verkligen studerar det man avsett att studera. Reliabilitet är graden av 
tillförlitlighet i mätningarna, alltså i vilken utsträckning samma resultat fås om 
mätningen upprepas. Det skall inte spela någon roll när mätningen genomförs och 
av vem den utförs. Objektivitet är i vilken utsträckning personliga värderingar 
påverkar studien och resultaten. Det är viktigt att i en studie försöka mäta enbart 
det väsentliga, att använda tillförlitliga mätinstrument och metoder och att inte 
låta studien influeras av personliga värderingar och åsikter. 
 

4.5.1 Informationsinsamling 

För kartläggningen av processer till nulägesanalysen krävs information från den 
personal som arbetar på avdelningen. Det är personalen som har störst kunskap i 
hur flödena i systemet ser ut. Den dokumentation som redan finns om avdelningen 
och dess processer kommer att studeras. Övrig information kommer att insamlas 
genom intervjuer samt observationer på avdelningen. Intervjuerna kommer att ske 
muntligen då detta ger möjligheter till att ställa följdfrågor och att få mer 
uttömmande svar. En personlig intervju ökar informationens reliabilitet gentemot 
kontakter via telefon och e-post. För att hålla en hög objektivitet och validitet i 
analysen kommer standardiserade metoder för att sammanställa processkarta och 
VSM att användas. Detta gör att enbart relevant information tas med och att inga 
egna värderingar om vad som bör tas med eller inte tillåts. De metoder för 
kartläggningen som kommer att användas hämtas från tillförlitlig litteratur.  
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4.5.2 Mätdatainsamling 

För att kunna göra en bedömning om vilka brister det finns i produktionen krävs 
dels insamling av data för OEE- beräkning och dels information om vilka typer av 
störningar som uppkommer i produktionen. De data som krävs för OEE- 
beräkningen kan lätt insamlas med hjälp av enkla operatörsjournaler som enbart 
bygger på total stopptid. Data för störningsorsaker kräver en mer djuplodande 
loggning som tar hänsyn till alla de stopp och fel som kan uppstå kring 
utrustningen. För att OEE- värdena skall bli så verklighetsnära som möjligt 
kommer cykeltider och beräkningsmetoder att ses över.  
 
Studien utgår från att de maskinspecifikationer som företaget tillhandahåller är 
tillförlitliga och ej behöver granskas. Valet av operatörsjournaler som 
insamlingsmetod kan innebära att ett inte helt korrekt mätresultat erhålls. Det vill 
säga att reliabiliteten påverkas, men resultatet kommer att ge ett bra närmevärde 
på utrustningens effektivitet och var åtgärder bör sättas in. För att närmevärdet 
skall vara så nära verkligheten som möjligt kommer datainsamlingen utföras 
under en längre tidsperiod. 
 
De operatörsjournaler som kommer att användas måste tas fram enkom för den 
utrustning som finns på avdelningen för att ge erforderlig information. För att 
validiteten skall säkerställas kommer handledare och befintlig dokumentation på 
företaget att konsulteras vid framställandet. 
 

4.5.3 Resultatanalys 

Resultatanalysen skall leda fram till förbättringsförslag som skall kunna 
implementeras av företaget. Detta kommer att möjliggöras genom att utifrån 
insamlade data från operatörsjournaler och annan relevant information utföra 
OEE- beräkningar på vald utrustning. Mätningarna kommer att granskas för att se 
var de stora resursförlusterna uppstår och hur dessa kan kopplas till de sex stora 
förlusterna. Vidare kommer utvalda resursläckor att undersökas, syftet med denna 
undersökning blir att finna de rotorsaker som ligger till grund för problemet. 
 
Avsikten är även att analysera och jämföra de uppmätta OEE- värdena, företagets 
uppmätta OEE- värden och företagets OEE- och produktionsmål. Granskning av 
den modell som ligger till grund för företagets nuvarande OEE mätningar kommer 
att genomföras samt en jämförelse med den teoretiska modellen.  
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5 GETRAG All Wheel Drive 

Avsnittet är en kortfattad företagspresentation av GETRAG All Wheel Drive och 
E-verkstaden samt delar av avdelningens maskinpark och produkter. 
 
5.1. Företagets historia 

Företaget startade i Köping under namnet Köpings mekaniska verkstad år 1856. 
Verkstaden tillverkade komponenter till diverse företag, bland annat små 
kugghjul. 1927 inleddes ett samarbete med VOLVO gällande tillverkning av 
växellådor, efter 15 år som leverantör till företaget blev fabriken uppköpt av dem. 
Tillverkningen utökades till bland annat bakaxlar och system för fyrhjulsdrift. År 
1999 såldes VOLVO personvagnar till FORD som i sin tur sålde fabriken i 
Köping vidare till tyska GETRAG/Dana år 2004. 
 
Företaget heter idag GETRAG All Wheel Drive och ägs till 60 % av 
GETRAG/Dana Holding Company. Den andra delen på 40 % ägs fortfarande av 
VOLVO Car Corporation (FORD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Ägarstruktur för GETRAG All Wheel Drive. 
 
 
 
5.2. Dagsläget 

GETRAG finns representerade och bedriver produktion i Europa, Nordamerika 
och delar av Asien. I dagsläget driver man ett projekt för att öka sin närvaro i 
Asien, då främst Kina som är en stor potentiell framtida marknad, och även i 
Centralamerika. Planer finns även på att slå sig in på den ryska marknaden.  
 
GETRAG som koncern har i stort sett samarbete med alla stora aktörer inom 
bilindustrin och även Harley Davidson, som för övrigt är företagets ursprungliga 
storkund. Fabriken i Köping tillverkar för tillfället delar till VOLVO, Fiat, Land 
Rover och har nyligen även inlett ett samarbete med Ferrari. 

Dana Corporation 
42 % 

GETRAG Group 
58 % 

GETRAG/Dana Holding Company 
60% 

GETRAG All Wheel Drive AB 

VOLVO Car Corporation 
40 % 
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I Köping tillverkas för nuvarande främst komponenter till vinkelväxlar, slutväxlar 
och drevsatser. Dessa komponenter monteras i fabriken men levereras också som 
lösa komponenter till andra GETRAG-fabriker bland annat i Nordamerika. 
 
 
 
5.3. E-verkstaden 

Avdelningen där arbetet bedrivs byggdes ursprungligen för tillverkningen av 
växellådor till VOLVO 850 år 1992. I dagsläget tillverkas här enbart hus till 
växellådor, slutväxlar och vinkelväxlar. Tillverkningen sker i form av bearbetning 
av färdiga sandformsgjutna ämnen som kommer ifrån tyska Weigl. Färdiga hus 
levereras sedan till monteringsavdelningen för senare leverans till företagets 
kunder.  
 

5.3.1 Produkter 

De produkter som tillverkas i den utrustning som valts att studeras är hus till 
slutväxlar till VOLVO och Land Rover. Slutväxeln finns placerad vid bilens bakre 
axel och fördelar kraften från den främre vinkelväxeln ut till de båda bakhjulen. 
Detta framgår av figur 2 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2. Placering av slutväxel och vinkelväxel. 
 

 
Huset (se figur 3) som tillverkas är avsedda för slutväxlar av modellerna EUCD 
och 20V8. Dessa modeller är likadana till utseendet till skillnad från godsets 
tjocklek som är något tunnare på ovansidan av 20V8. Dessa modeller finns 
monterade på bland annat VOLVO XC90 med V8 och Land Rovers Freelander 
modell. 
 
 
 

Slutväxel (RDU) 

Vinkelväxel (PTU) 
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Figur 3. Slutväxel av modell EUCD/20V8.  
 
 

Tillverkningen av RDU-hus sker i fyra automatiserade celler samt utrustning för 
tvättning och läcktestning. I tvättutrustningen tvättas detaljen ren från skärvätskor 
och spånor, vid denna station utförs även en visuell kontroll och manuell 
urblåsning av alla oljekanaler. De enheter som inte klarar läcktestet eller den 
visuella kontrollen vid tvättstationen skickas för glasning, det vill säga att 
produkten tätas. Därefter utförs ytterligare ett läcktest, om resultatet återigen ej är 
godkänt kasseras detaljen. I läcktestutrustningen sker även montering av en 
frostplugg som limmas och pressas fast innan läcktestet utförs. 
 

5.3.2 Ex-Cell-O 5-8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Skiss över Ex-Cell-O fleroperationscell samt en XHC 241. 

Produktfakta: 
Produktionsstart: 2004 
Utväxling: 2,58:1 
Max moment: 1500 Nm 
Vikt: 28 kg 
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Ex-Cell-O 5-8 är fleroperationsceller (se figur 4) som innehåller en Ex-Cell-O 
XHC 241 fleroperationsmaskin, en sköljmaskin och en ABB robot. Ex-Cell-O 
maskinen är specialanpassad för höghastighetsbearbetning i lättmetall. Operatören 
fyller på vagnar med ämnen som skall bearbetas. Resterande laddning är helt 
automatiserad. Maskinen har två bearbetningsbord med två fixturer var, detta 
innebär att fyra detaljer behandlas samtidigt. Varje detalj kräver ungefär 220 
sekunder, som är det uppsatta cykeltidsmålet. Efter bearbetning lyfts detaljen in i 
sköljutrustningen för ursköljning av spånor. En detaljvagn innehåller 12 stycken 
ämnen, detta innebär att varje vagn bör befinna sig i genomsnitt 45 minuter i 
cellen. 
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6 Teoretisk bakgrund 

Följande avsnitt behandlar de teorier och verktyg som arbetet grundar sig på i 
syfte att ge läsaren nödvändiga kunskaper för ökad förståelse för arbetet. Dessa 
teorier presenteras kortfattat och kan studeras ytterligare i referenslitteraturen.  
 
6.1. Total Productive Maintenance (TPM) 

Detta arbete fokuserar till största del på arbete med OEE, men detta är enbart ett 
verktyg i ett större sammanhang. Därför är det nödvändigt att åtminstone ytligt 
beskriva grunderna i TPM. Denna beskrivning hämtas från Ljungberg (2000) 
 
TPM är en arbetsmetod som syftar till en störningsfri produktion med hjälp av 
kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande underhåll av 
utrustningen. Detta arbete skall bedrivas i form av till exempel 
förbättringsgrupper där all personal skall delta aktivt. Alla beslut om förbättringar 
skall baseras på fakta, dessa fakta tillhandahålls bland annat med hjälp av OEE-
mätningar och processkartläggningar.  
TPM har visat sig vara en mycket effektiv arbetsmetod för en förbättrad 
produktion. Ett tydligt exempel på detta är Nachi-fujikoshi Corporation i Japan 
som lyckades med följande: 
 

• Reduktion av antalet haverier från 4106 till 28 på bara tre år. 
• Kassationer sjönk från 0,13 % till 0,000003 %. 
• Personalen upptäckte under första året 150 000 defekter i 

maskinutrustningen, 80 % åtgärdades av förbättringsgrupperna själva. 
• Under andra året upptäcktes 280 000 defekter, 90 % åtgärdades av 

grupperna själva. 
• Maskineffektiviteten höjdes med 50 % på tre år. 

 
Ett hundratal övriga företag har sett liknande förbättringar. Hur stora 
förbättringarna blivit är helt beroende av vilket utgångsläge man haft. Många 
företag har lyckats öka sin produktivitet radikalt, 50 % är ingen ovanlighet utan att 
öka arbetstider, personalstyrka eller göra större investeringar. Exempel på svenska 
företag som lyckats med TPM är SAAB Trollhättan som reducerat sina ställtider 
från två timmar till tio minuter och SKF som höjt sin effektivitet med 50 % på två 
år. Gemensamt för alla företag som arbetar med TPM är ökad produktivitet, 
förhöjd kvalitet, säkrare leveranser och lägre kostnader. 
En anledning till att TPM är ett så framgångsrikt koncept kan vara att det är mer 
konkret och lättbegripligt än många andra metoder som är mer teoretiska (till 
exempel lean production). TPM grundar sig i de anställdas vardag och bygger på 
mättal hämtade direkt ur deras egen verklighet, detta gör arbete med TPM till 
något mycket aktuellt.  
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6.2. Processkartor 

Enligt Joyce (1996) är en processkarta en överskådlig bild av en process eller ett 
problem. Då en process granskas tar man hänsyn de aktiviteter, steg och beslut 
som ingår i systemet. Detta ska ge en lättförståelig och tydlig bild som lätt kan 
förmedlas till alla. Processkartor används oftast i början av problemlösningsarbete 
och är en grund för ständiga förbättringar. Det är viktigt att veta vad man utgår 
ifrån för att kunna bedöma den effekt förbättringsarbetet ger.  
Processkartor ger en grafisk översikt av den studerade processen och innehåller 
information om:  
 

• Processens början och slut. 
• Aktiviteternas ordningsföljd. 
• Detaljer i processen och förhållanden mellan aktiviteterna. 
• Fattade beslut under processens gång. 
• Olika typer av problem och svårigheter i processen. 
• Nödvändig information om respektive aktivitet. 

 
(ibid.) 

 
Det är viktigt att man inom företaget använder sig av samma symboler när man 
gör processkartor. Detta för att alla inom företaget lätt skall kunna ta till sig 
informationen kartan ger. Symboler för följande aktiviteter bör finnas med i 
tillverkande organisationer. 
 

• Operationer. Värdeskapande steg i processen, håltagning slipning etc. 
• Transporter. Förflyttningar av material, verktyg eller produkter. 
• Inspektioner. Kontroller och verifikationer av produktkvalitet. Inget 

värdeskapande steg. 
• Uppehåll. Uppkommer då produkter hålls i väntan på nästa 

produktionssteg. Detta kan bero på material eller utrustningsbrister, 
ställtider och underhåll. Till uppehåll räknas även den tid personal och 
utrustning är lediga utan produktion. 

• Lager. Uppkommer där produkter läggs undan för tillfället. Hit hör även 
mellanlager. 

 
(Krajewski, Ritzman och Malhotra 2007) 
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Nedanstående uppställning (figur 5) kan användas för att kartlägga vilka 
aktiviteter som den granskade processen består av, hur många steg varje aktivitet 
representerar, tidsåtgång för varje aktivitet och avståndet mellan dem. 

 
 

Figur 5. Förenklad processkarta (Krajewski et al. 2007) 
 

  
 
6.3. Value stream mapping 

Då ingen litteratur med en bra helhetsbild av value stream mapping (VSM) fanns 
tillgänglig hämtades följande teori från www.12manage.com då denna sida ansågs 
sammanfatta ämnet på ett bra och trovärdigt sätt. 
 
VSM är ett verktyg som skall ge en överblick hur en arbetsprocess ser ut och vilka 
steg den innehåller. Kartan skall visa hela värdekedjan för en produkt, från 
råmaterial till färdig produkt och alla de steg som ligger däremellan som till 
exempel tillverkning och lagring. Hänsyn tas även till kommunikation, 
utrustningseffektivitet och ledtider. Förutom att ge en överblick av processen 
syftar VSM till att underlätta vid rationaliseringsarbete. I och med att både 
värdeskapande och icke- värdeskapande steg synliggörs visas vart i processen 
rationaliseringar bör prioriteras. VSM är starkt sammankopplat med det som inom 
lean production kallas slöserier. Med slöserier menas de förluster av 
värdeskapande tid som beror på följande: 
 

• Överproduktion. 
• Väntetider. 
• Onödiga transporter. 
• Onödigt bearbetande. 
• Onödig lagerhållning. 
• Onödiga rörelser. 
• Defekter. 

 
VSM kan vara en utgångspunkt i företagets arbete med att finna dessa slöserier 
och hjälpa till att identifiera orsakerna. Detta gör VSM som i första hand är ett 
kommunikationsverktyg även till ett användbart planerings- och 
förändringsledningsverktyg. 
 

Aktivitet Antal steg Tid Avstånd

Operation

Transport

Inspektion

Uppehåll

Lager
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När en VSM skall upprättas krävs information om nedanstående parametrar, dessa 
samlas förslagsvis in genom studier av det valda förbättringsområdet och genom 
intervjuer med berörd personal.  
 

• Avgränsningar (Vilket område skall studeras). 
• Hur mycket material beställs, exempelvis varje dag. 
• Hur flödar materialet genom processen. 
• Vilken utrustning berörs och i vilken utsträckning. 
• Hur mycket material flödar genom processen, exempelvis varje dag 

(önskad volym och verklig volym). 
• Cykeltider och ställtider för varje maskin. 
• Hur mycket personal krävs vid varje maskin. 
• Ledtider. 
• Orderstorlekar. 
• Vart uppstår lager, hur länge lagras produkterna. 
• Hur ofta och hur mycket levereras, exempelvis varje dag. 
• Hur kontrolleras kvalitet och kvantitet, hur ofta görs detta och vart 

rapporteras det. 
• Hur fungerar produktionsplaneringen, hur ofta beställs material och hur 

ofta kommer order och prognoser.  
• Utrustningens effektivitet. 

 
För att alla enkelt skall kunna tyda kartan bör standardiserade symboler användas 
(se bilaga 2). 
 
 
 
6.4. Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Syftet med OEE är att tydligt visa de störningar som minskar utrustningens 
produktivitet och var i planerings- och bearbetningsprocessen dessa störningar 
uppstår. OEE visar också hur effektivt utrustningen används genom att mäta 
tidsspillande faktorer (Six big losses) som presenteras på sidan 15. Verktyget 
används även för att mäta och tydligt visa om de förbättrande åtgärder som utförs 
är tillräckliga och vilken inverkan dessa förbättringar får. Använder man verktyget 
rätt så att pålitliga värden erhålls är OEE även till stor hjälp vid planering av 
resurser och arbetsbelastning. (Ljungberg 2000). 
 
Det som bör fokuseras på för att nå en högre effektivitet enligt denna metod är att 
reducera de sex stora förlusterna. Fokus ligger hela tiden på mätningar av den 
totala effektiviteten på utrustningen istället för att nöja sig med att som 
traditionellt enbart mäta tillgängligheten. På grund av att många förlustfaktorer tas 
i beaktning fås ett mycket verklighetsnära mätvärden (Ibid.). Det finns mätningar 
som visar på att svensk industri bara utnyttjar ca 60 % av utrustningens maximala 
förmåga att producera. I dagsläget anses ett värde på 85 % vara världsklass 
(Kinnander och Almström 2006). Det finns som synes stora förbättringar att göra. 
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Mätningar visar även på att små effektivitetsförluster minskar den totala 
produktionskapaciteten med upp till 30 %. Därför är det otroligt viktigt att 
fokusera på att reducera dessa små störningar genom att finna rotproblemen och 
eliminera dessa. Vid förbättringsarbete riktar ofta åtgärderna in sig på de tillfälliga 
fel som uppstår och tar tillverkningstid i anspråk. De återkommande små 
störningarna glöms ofta bort och anses som ett nödvändigt ont även om de är 
dessa som ofta är det stora problemet.(Ljungberg 2000). 
 
Förbättrade OEE- värden resulterar i flera fördelar. En fördel är mindre störningar 
i produktionen som i sin tur leder till en exaktare planering, minskad risk för 
kvalitetsproblem och ger ökade tidsresurser för förbättrings- och 
utvecklingsarbete. En annan fördel är en större produktionskapacitet som leder till 
ett minskat behov av nyinvesteringar, ökad flexibilitet och ett minskat antal 
maskiner som i sin tur leder till minskat behov av lokaler (Nord et al. 1998). 
 

6.4.1 OEE- beräkningar  

Vid beräkning enligt OEE-modellen mäts utrustningseffektivitet med stöd av tre 
olika parametrar. Dessa parametrar är tillgänglighet (A), operationseffektivitet (P) 
och kvalitetsutbyte (Q) (Ljungberg 2000). För att få mätningarna att ytterligare 
överensstämma med verkligheten kan en planeringsfaktor (Pf) läggas till. Bilden 
på sida 14 (figur 6) illustrerar hur parametrarna inverkar på den totala tillgängliga 
produktionstiden och hur de sex stora förlusterna spelar in.  
 
Planeringsfaktorn är den tid som planerad stopptid tar i anspråk av den totala 
tillgängliga tiden, exempel på sådan tid är: Materialbrist, förebyggande underhåll, 
kompetensutveckling etc. Denna tid bör inte belasta maskinen då dessa stopp inte 
har med själva maskinens effektivitet att göra. Fördelaktigen kan därför både OEE 
och PfOEE (OEE med tillagd planeringsfaktor) redovisas. OEE visar då enbart 
maskinens effektivitet och PfOEE visar hur väl produktionen fungerar. 
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Figur 6. Principen för OEE parametrarna och dess koppling till de sex stora förlusterna 
(Nord et al. 1997) 

 
 
De fyra faktorerna beräknas enligt uppställningen nedan: 
 
Planeringsfaktor (Pf) = (Tillgänglig produktionstid – Planerad stopptid) / 
Tillgänglig produktionstid 
 
Tillgänglighet (A) = (Planerad produktionstid – Oplanerade stopp) / Planerad 
produktionstid 
 
Operationseffektivitet (P) = (Köpt cykeltid1 x Antalet producerade enheter) / 
Tillgänglig produktionstid 
 
Kvalitet (Q) = (Antal producerade enheter – Defekta enheter) / (Antal 
producerade enheter) 
 
Själva OEE- värdet fås genom multiplikation av de tre nedre faktorerna. Läggs 
även planeringsfaktorn till fås det mer verklighetsnära talet PfOEE. De två 
beräknas som nedan: 
 
OEE = A x P x Q 
 
PfOEE = Pf x A x P x Q 
 
             (Salonen och Bengtsson 2007) 

                                                   
1 Se rubrik 6.4.2 Cykeltider 
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6.4.2 Cykeltider 

Cykeltid kan enkelt beskrivas som den tid det tar från dess att en operation utförts 
på en detalj till dess samma operation utförs på nästa detalj. Alltså den tid det tar 
mellan färdigställandet av två produkter. Cykeltiden kan enligt Nord et al. (1997) 
bestå av två delar. Dels den tid själva maskinbearbetningen tar och dels den 
genomsnittliga tiden för laddning och lossning som uppmätts.  
Vid arbete med cykeltider är det viktigt att skilja på teoretisk och verklig cykeltid 
då dessa kan skilja sig åt väsentligt. Den teoretiska cykeltiden är den cykeltid 
utrustningen är konstruerad för att maximalt prestera. Denna tid kan även kallas 
köpt cykeltid. Den verkliga cykeltiden är den tid som kan uppmätas direkt vid 
maskinen och är ett mått på vad maskinen presterar i dagsläget. Det kan vara svårt 
att bestämma en utrustnings teoretiska cykeltid, det finns enligt Nord et al. (1997) 
sju olika sätt att gå till väga för att bedöma den: 
 

• Designad hastighet. Hastigheten som maskinleverantören specificerat vid 
inköp. Alternativt kan den högsta hastighet som produktens konstruktion 
tillåter användas. 

• Den högsta hastigheten som kan uppmätas på liknande utrustning. 
• Den högsta hastigheten på övrig utrustning i linan. 
• Den högsta praktiskt möjliga hastighet som tidigare testats. 
• Den teoretiskt beräknade hastigheten. 
• Den högsta registrerade hastighet utrustningen producerat med. 
• Dagens uppmätta cykeltid minskad med en realistisk förbättringsfaktor. 

 
Anledningen till att det är viktigt att skilja på de två typerna av cykeltid är att om 
OEE-beräkningar utförs med de verkliga cykeltiderna riskeras att ineffektivitet i 
utrustningen tillåts. Om en maskin producerar med lägre cykeltid än den köpta, 
och beräkningar med den uppmätta cykeltiden genomförs fås ett oförtjänat högt 
OEE värde (Ljungberg 2000).  
 
 
6.5. Six big losses 

Utrustningens totala effektivitet begränsas till största delen av dessa sex 
förlustfaktorer: 
 

• Utrustningsfel och produktionsavbrott. 
• Ställtider och justeringar. 
• Tomgång och småstopp. 
• Perioder av reducerad hastighet. 
• Defekter och omkörningar. 
• Uppstartsproblem. 

(Ljungberg 2000) 
 
Nedan visas ett typiskt exempel på hur produktionstiden i en viss maskin kan se ut 
(figur 7). Högre effektivitet kan erhållas genom att minimera alla delar som inte är 
produktion och därmed minska andelen oproduktiv tid. (Salonen, A) 
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Ställtider 
Utrustningsfel 
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Reducerad hastighet 
Justeringar 
Produktion 
   
 

Figur 7. Exempel på fördelning av produktiv och oproduktiv tid (Salonen, A) 
 

 
 
Nedanstående teori angående the six big losses är hämtad från (Ljungberg 2000) 
 

6.5.1 Utrustningsfel och produktionsavbrott 

Det finns två typer av utrustningsfel. Den ena är funktionsbortfall där maskinen är 
stillastående och ingen produktion kan ske. Den andra typen är reducerat bortfall 
där maskinen endast har en begränsad produktivitet, detta är den vanligast 
förekommande typen. 
Att dessa problem uppstår är oftast en attitydfråga hos de anställda. ”Att maskinen 
inte är i bra skick är inte mitt problem, jag bara kör den” 
Möjliga åtgärder kan vara: 
 

• Utbilda personalen i hur deras maskin skall underhållas. 
• Åtgärda förslitningar innan fel uppstår. (Condition based maintenance) 
• Eliminera konstruktionsfel, både i maskinen och i de produkter som 

tillverkas. 
• Se till att driftsförhållanden är optimerade. 

 

6.5.2 Ställtid och justeringar 

Detta är ofta ett rent tekniskt problem men det handlar också om attityder. Det är 
ofta nödvändigt att kunna byta verktyg ofta om företaget skall lyckas med ett 
jämnt produktionsflöde av olika produkter (Lean principen Heijunka, Leveled 
production). Det finns många sätt att åtgärda dessa förluster på: 
 

• Planerade verktygsbyten, schemalägg så att inte flera verktyg skall bytas 
vid samma tidpunkt, samt utse en ansvarig. 

Produktiv tid Oproduktiv tid 
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• Var sak på sin plats, man skall inte behöva leta efter verktyg (Autonomous 
maintenance). 

• Förbered verktygsbyten ordentligt, försök att uppnå SMED (Single minute 
exchange of dies). 

• Lös eventuella tekniska problem vid verktygsbytet, kan det göras enklare? 
 

6.5.3 Tomgång och småstopp 

Småstopp är de stopp som uppstår på grund av fel i automatiserade processer. Ett 
exempel på detta kan vara att en komponent upprepat fastnar i maskinen på grund 
av felaktiga mått eller dylikt. Stoppet kan beskrivas som: Flödet stannar upp, 
operatören åtgärdar och startar upp maskinen igen. Vid åtgärd av småstopp bör 
första steget vara att ta reda på vilket stopp som är vanligast förekommande. Detta 
för att så snabbt som möjligt öka effektiviteten. För att kartlägga detta kan med 
fördel ett Paretodiagram användas. När det stopp som skall åtgärdas har påträffats 
skall rotorsakerna till att stoppet uppstår urskiljas, detta kan göras till exempel 
med verktyg som 5 why och Ishikawas fiskbensdiagram. 
 

6.5.4 Perioder av reducerad hastighet 

För att åtgärda detta problem måste standarder skapas som gör att maskinen inte 
körs långsammare än vad den är byggd för. För att skapa dessa standarder behöver 
företaget: 
 

• Ta fram cykeltider för varje produkt (för varje maskin). 
• Öka cykeltiden för att uppnå de hastigheter maskinen är byggd för. 
• Se till att upprätthålla de hastigheter som satts upp. 
• Detta är något man skall göra enbart om det finns ett behov av ökad 

effektivitet. Man bör inte lägga ner tid och pengar på att öka hastigheten i 
maskiner som ändå inte utnyttjas till sin fulla kapacitet. Detta är främst en 
åtgärd för flaskhalsar i produktionen. 

 

6.5.5 Defekter och omkörningar 

Till denna förlust räknas produkter som är defekta och produkter som behöver 
omarbetas för att kunna användas. Det finns många olika lösningar beroende av 
vad problemet är. Företaget bör sträva mot att alltid ha noll felaktiga produkter, 
och hitta åtgärder som gör detta möjligt vartefter problemen dyker upp. 
 

6.5.6 Uppstartsproblem 

Ett exempel på uppstartsproblem är att inställningar måste göras i maskinen varje 
gång den startas. Det gäller då att hitta metoder för att minska de inställningar 
som måste göras och hitta standardiserade sätt att göra inställningarna på för att 
minimera tidsåtgången. 
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6.6. Mjuka produktionsförluster 

Det finns enligt Nord et al. (1998) förlustfaktorer utöver de som räknas till the six 
big losses som påverkar effektiviteten negativt. Sökandet efter dessa förluster kan 
kopplas till begreppet muda inom lean production. Enkelt uttryckt är detta 
tidsspillande aktiviteter som kan reduceras eller tas bort helt för att öka 
personalens och utrustnings effektivitet. Exempel på dessa förluster är: 
 

6.6.1 Metodförluster 

Tidsbrister uppstår ibland på grund av hur en arbetsuppgift utförs. Dessa förluster 
kan minskas med utbildning och standardiserade metoder. Förlusterna uppstår 
exempelvis vid maskinhaverier. Effektiviteten kan då ökas om operatörerna själva 
deltar i reparationsarbetet eller ägnar sig åt andra arbetsuppgifter som kan utföras 
även om utrustningen står stilla. Rörelseförluster är också något som ofta uppstår i 
produktionen. Alla onödiga transporter (både för hand och maskinellt) bör 
minimeras genom en optimal produktionslayout. 
 

6.6.2 Ledarskapsförluster 

Uppkommer genom dålig planering och leder till bland annat materialbrist. Dessa 
brister i produktionsplaneringen kan bero på brister i kommunikationen och dåliga 
planeringssystem. Till ledarskapsförluster räknas också försämrad produktivitet på 
grund av konflikter i arbetslaget, dåligt samarbete mellan avdelningar och ledare 
samt omotiverad personal etc. 
 

6.6.3 Balanseringsförluster 

Beror på en felaktig fördelning av arbetsbelastning av personalen. Detta kan leda 
till stora väntetidsförluster, till exempel när en produkt kräver olika lång 
processtid i olika utrustningar. Vid balansering bör även hänsyn tas till 
operatörens erfarenhet, då erfaren personal utför arbete snabbare. 
 

6.6.4 Förluster beroende på brist av automatisering 

Förluster kan också bero på att arbetsuppgifter som skulle kunna automatiseras 
fortfarande utförs för hand. Detta trots att det kan vara ekonomiskt försvarbart att 
köpa in till exempel robotar. Dessa förluster uppstår ofta i samband med 
transporter och förpackningsarbete. 
 
 
6.7. Sporadiska eller kroniska förluster 

Vid analys av de förluster som uppstår i en maskin måste ansvarig vara på det 
klara med om det rör sig om kroniska eller sporadiska förluster, eller kanske både 
och. De sporadiska felen visar sig som en stor och snabb avvikelse från det 
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normala, till exempel ett maskinhaveri. Dessa förluster inträffar oregelbundet och 
har ofta en enda orsak som då är lätt att identifiera (se figur 8). De kroniska felen 
dyker upp som små och ständiga avvikelser från det normala. Dessa fel kan till 
och med börja accepteras som ett normaltillstånd. Nästan all utrustning har denna 
typ av återkommande fel som står för en stor del av den totala stopptiden. Ett 
exempel på en kronisk förlust är att svarvar behöver chuckas om eller fixturer är 
slitna så detaljer hamnar snett i dem. Det kan ofta vara svårt att identifiera 
orsakerna till dessa kroniska förluster. Ofta finns det flera faktorer som bidrar och 
det gäller att hitta och analysera alla faktorer för att sedan eliminera dem, om inte 
detta görs får man inte bukt med problemet. Den vanligaste orsaken till att 
misslyckande med att reducera ett kroniskt fel är att problemet inte brutits ned 
tillräckligt i detalj.  
 

 
 

Figur 8. Illustration av kroniska och sporadiska förluster. Bergman, Klefsjö (2001)  
 
 
Vanliga uppföljningsmetoder som loggböcker ger oftast inte möjlighet till att 
uppmärksamma de kroniska förlusterna. Det är enligt Ljungberg (2000) bara de 
sporadiska förlusterna som registreras i denna typ av uppföljning. Detta gör att 
företaget lätt missar chansen att höja effektiviteten genom att reducera de kroniska 
förlusterna. OEE är om det används på rätt sätt ett mycket användbart verktyg för 
att avslöja både de kroniska och sporadiska förlusterna. 
 
 

6.8. Praktiskt genomförande av förbättringar med 
OEE 

Enligt Nord et al. (1997) är det vid uppstarten vid alla typer av förbättringsarbeten 
viktigt att alla som involveras i och påverkas av förändringarna är informerade 
och utbildade om vad som komma skall. Detta för att i så stor omfattning som 
möjligt minska motståndet mot nya arbetssätt och förändringar.  
Allmänt för mätningar gäller det att gå tillväga på ett systematiskt sätt. Detta för 
att kunna fokusera mätningarna så det mest väsentliga mäts och att detta görs på 
ett objektivt sett. OEE är inget undantag från dessa grundläggande regler.  
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För att kunna mäta och analysera gäller att innan mätningarna analysera syftet och 
på vilket sett mätningarna skall genomföras. Nord et al. (1997) har sammanställt 
en lista för att säkerställa att inget utelämnas: 
 

• Definiera syftet med respektive mätning. 
• Kartlägg vad som skall mätas, vem som ansvarar för mätningen, samt när 

och hur mätningen skall genomföras. Tänk på att den som är involverad i 
ett händelseförlopp, också är den som bäst förstår hur det fungerar. 
Engagemang skapas genom fördelning av ansvar och befogenheter. 

• Sätt utmanande men samtidigt realistiska mål på kort och lång sikt. 
• Skapa förståelse för mätningens konstruktion, t ex genom manuella istället 

för automatiserade beräkningar av färdiga procenttal. Den som förstår hur 
en mätning kan påverkas har bättre förutsättningar att nå bra resultat.  

• Beskriv hur resultatet skall presenteras. Tänk på att de som utför 
mätningen också bör delta i presentationen, analys och åtgärder med 
utgångspunkt i mätningarna.  

• Skapa ett forum för analys, t ex i en förbättringsgrupp eller ett skiftlag. 
Detta är mycket viktigt. 

• Planera för hur åtgärder skall utföras och säkerställ att det finns resurser 
tillgängliga. 

 
Om dessa punkter uppfylls så ökar möjligheterna till att mätningarna används till 
aktivt förbättringsarbete. Det kanske viktigaste vid förbättringsarbete med OEE är 
just operatörernas medverkan, både vid mätningen och i förbättringsgrupperna. 
Om den senare delen glöms eller förbises förloras meningen med hela mätningen. 
För att lyckas med den här typen av förbättringsarbete krävs ett helhjärtat 
engagemang från företagets sida. Tid och resurser måste avsättas för att kunna 
bedriva arbetet med förbättringsgrupper direkt från mätningarnas start, görs inte 
detta leder det snabbt till ett avtagande intresse hos alla inblandade (Ibid.). 
 

6.8.1 Driftsuppföljning 

Enligt Ljungberg (2000) är den bästa typen av uppföljning den kontinuerliga 
uppföljningen som täcker in alla typer av stopp och förluster som uppstår i 
maskinen. Denna metod innebär att alla händelser som påverkar produktionen 
negativt rapporteras varje dag i uppföljningsblanketter eller så kallade 
operatörsjournaler. För att dessa journaler skall få så hög reliabilitet som möjligt 
är det viktigt att de fylls i så fort som möjligt efter det ett fel uppstått, detta för att 
operatören skall kunna återge stoppet på ett så korrekt sätt som möjligt. Detta 
ställer höga krav på blanketten som måste vara utformad på ett sätt som gör det 
möjligt att fylla i den snabbt och smidigt. Exempel på olika typer av 
operatörsjournaler visas nedan (figur 9 och 10). 
Driftsuppföljning bör utföras av berörda maskinoperatörer. Detta på grund av att 
det är operatörerna som dagligen kommer i kontakt med utrustningen och störs av 
de stopp och problem som uppstår. Operatören märker tydligt om ett litet stopp 
eller störning uppkommer upprepade gånger under ett skift och är då den enda 
som kan dokumentera detta. 
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Stopporsak 0-5 min 5-10 min 10-20 min 20 < min (ange stopptid) 
Orsak 1 IIII II I 53 
Orsak 2 IIIII IIIII II IIIIII     
Orsak 3 II   II 24, 36 
Orsak 4 IIIII IIIII II IIIIII     
 

Figur 9. Uppföljningsblankett av staketmodell. 
 
 

Figur 9 visar en modell av blankett som är lämplig att använda vid datainsamling 
av vilken stopporsak och vilken stopplängd som är vanligast förekommande i 
maskinen. Stopptiden behöver alltså inte mätas exakt varje gång för att visa vart 
problem finns, och vart förbättringsåtgärder skall prioriteras. Det viktigaste kravet 
på denna typ av blankett är att den skall vara lätt att fylla i. (Nord et al. 1997) 
 
Om företaget inte känner till de vanligaste stopporsakerna som kan uppstå i 
utrustningen kan det vara bättre att använda sig av blanketten i figur 10 där 
operatören själv får beskriva stopporsaken och ange stopplängd. Denna typ av 
journal ger möjligheter till analyser. Till exempel kan samband och mönster i 
uppkomsten av fel upptäckas på grund av den kronologiska ordningen blanketten 
ger (ibid). Denna typ av blankett kan även användas för att senare kunna fastställa 
de vanligaste stopporsakerna så enklare mer standardiserade journaler kan 
utformas. 
 

 
Figur 10. Blankett för kronologisk felnotering utan förbestämda orsaker. 

(Salonen och Bengtsson 2007) 
 

 
De ovan visade mallarna är endast enkla exempel på hur operatörsjournaler kan 
utformas. Ytterligare exempel som är mer företagsanpassade beskrivs under 
rubrik 8 Genomförande och kan ses i bifogade bilagor (bilaga 5, 6 och 7). Enligt 
Nord et al. (1997) kan allmänt sägas att operatörsjournalen alltid måste utformas 
efter den utrustning den skall användas på för att kunna göra en relevant 
driftsuppföljning. 
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6.8.2 Systematiskt förbättringsarbete 

Allt arbete med ständiga förbättringar som syftar mot att minska störningar i 
produktionen bör som sagt bedrivas systematiskt. Då det ofta finns många olika 
problem måste företaget enligt Bergman och Klefsjö (2001) samt Nord et al. 
(1997) bearbeta varje problem noggrant och metodiskt. Det är viktigt att 
insatserna fokuseras på ett mindre antal åtgärder, detta för att på sikt eliminera 
felen helt och se till att de inte uppstår igen. En spridd arbetsinsatts kan lätt 
resultera i att problemet åtgärdas tillfälligt och ytligt. Risken finns då att 
problemet uppstår igen och företaget tvingas återigen ta itu med det. 
 
En bra arbetsmetod för ett systematiskt arbete är den så kallade PDSA-cykeln (på 
svenska: Planera – Gör – Studera – Lär) som beskrivs nedan i figur 11. 
 
 

 
Figur 11. PDSA-cykeln och dess delar. Nord et al. (1997) 

 
 
Planera – Fastställ det största problemet och bryt ner det till mindre delproblem, 
detta för att göra stora problem hanterbara. Här kan verktyg som fiskbensdiagram2 
vara till stor nytta. Studera sedan problemet och sammanställ data som kan vara 
till hjälp för att lokalisera rotorsakerna till de fel som uppstår. Här kan användning 
av bland annat paretodiagram3 vara lämpligt. 
 
Gör – När orsakerna till problemet fastställts bör en förbättringsgrupp utnämnas, 
denna grupp skall ansvara för att de planerade åtgärderna genomförs. Hur detta 
                                                   
2 Se rubrik 6.10 7 QC (The seven quality control tools) 
3 Se rubrik 6.10 7 QC (The seven quality control tools) 
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arbete kan bedrivas beskrivs djupare i rubrik 6.8.3 Arbete i förbättringsgrupper. 
Till skillnad från Bergman och Klefsjö (2001) anser denna rapports författare att 
en förbättringsgrupp bör utses redan i planeringsfasen och att denna grupp bör 
vara ansvarig även för denna fas. Detta anses vara mycket viktigt för att fortsatt 
arbete med ständiga förbättringar skall fungera. 
 
Studera – När de föreslagna åtgärderna genomförts måste utrustningen återigen 
granskas för att se hur väl åtgärderna föll ut. Här används samma metoder som i 
planeringsfasen, detta för att få jämförbara resultat.  
 
Lär – Något som ofta glöms bort när förbättringsgruppen sett förbättringarna av 
arbetet är att lära sig av de erfarenheter som erhållits under arbetets gång. Det är 
viktigt att dokumentera de åtgärder som gjorts och resultatet av dessa. 
Standardisering av de nya lösningarna och arbetsmetoderna bör göras för att 
säkerställa att den förbättrade prestationsnivån blir den nya lägstanivån.  
 
Den här metoden skall inte ses som ett verktyg som används då det anses vara 
nödvändigt, utan som en arbetsmetod som skall användas i den dagliga 
produktionen. Cykeln skall inte ha något slut utan skall repeteras kontinuerligt, 
det finns alltid problem att åtgärda. Ju större erfarenhet förbättringsgruppen får av 
att fullfölja varje varv desto snabbare kan varven avverkas. (Bergman och Klefsjö 
2001) 
 
Ett alternativ till PDSA-cykeln som används främst inom arbetsmodellen sex 
sigma är DMAIC (Define – Measure – Analyse – Improve – Control). Metoderna 
liknar varandra, den största skillnaden är att planeringsfasen är mer utvecklad i 
DMAIC. Metoden redovisas nedan (figur 12) som den beskrivs av Bicheno 
(2004).  
 
 
 

 
Figur 12. DMAIC metoden. 

 
 
 

Define – Definiera problemet. Då en förbättringsgrupp har begränsat med tid är 
det viktigt att vara noga med att begränsa arbetet dit det verkligen behövs. Sätt 
upp tydliga gränser för projektet och sätt upp mål. Användbara verktyg här är: 
Paretodiagram, Value Stream Mapping, Processkartor. 
 
Measure – Hur ser det ut i dagsläget. Bestäm vilken utrustning som skall mätas 
och på vilket sätt den skall mätas. Genomför mätningarna och sätt upp realistiska 
förbättringsmål. Det är viktigt att välja mätmetoder som är pålitliga och visar vad 
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som verkligen händer i utrustningen, det är också viktigt att avgränsa sina 
mätningar till den berörda processen. Användbara verktyg här är: 7 QC och OEE. 
 
Analyse – Vad är fel? Här skall orsakerna till de störningar som uppstår 
identifieras. Försök att komma så nära rotorsakerna som möjligt. Här är 
operatörers och serviceteknikers kunskaper helt ovärderliga. Det gäller att vara 
kreativ i detta arbete och verkligen gå till botten med problemet. Användbara 
verktyg här: 7 QC (speciellt fiskbensdiagram)  
 
Improve – Åtgärda problemen. Arbeta fram lösningsförslag som åtgärdar de 
problem som identifierats, implementera sedan dessa. Ta även fram bevis i form 
av nya mätningar på att lösningarna verkligen fungerar.  
 
Control – Hur skall förbättringarna bevaras? Här vidtas åtgärder för att de nya 
förbättringarna skall förbli. Den nya förbättrade nivån bör sättas till ny standard 
och kontroller bör ske så detta vidhålls. Information om vad som gjorts och hur 
detta påverkat produktionen bör spridas över hela företaget, resultaten skall 
visualiseras.   
  

6.8.3 Arbete i förbättringsgrupper 

Vid förbättringsarbete med TPM - som OEE är en del av - är förbättringsgrupper 
ett centralt begrepp. Nödvändigheten med dessa grupper tas upp som något 
mycket viktigt både av Nord et al. (1997) och Ljungberg (2000). De förbättringar 
som ses till följd av grupparbete är oftast överlägsna de som utförs av enstaka 
individer. I en grupp med flera individer från olika delar av företaget kan fler 
kunskaper och perspektiv kopplas samman för att arbeta fram väl genomtänkta 
förbättringsförslag. En ytterligare fördel med förbättringsgrupper är att dessa 
bidrar till att skapa engagerade, motiverade och medvetna medarbetare. 
 
En förbättringsgrupp i produktionen bör bestå av huvudsakligen operatörer. De 
flesta förändringar berör produktionen och utrustningen vilket även påverkar 
operatörerna. Operatörernas kunskap om maskinerna är ovärderlig och de skall 
därför involveras för att aktivt arbeta med förbättringsarbetet. Personal från 
underhållsavdelningen bör även involveras, detta för att förbättra kontakten 
mellan produktion och underhåll samt för att utbyta erfarenheter och kompetens, 
vilket i sin tur kan leda till ett ökat operatörsunderhåll. En förbättringsgrupp bör 
inte bestå av fler än sju personer då detta leder till minskad sammanhållning och 
gör det svårt för alla att bli hörda och delta aktivt. (Ljungberg 2000) 
 
En förbättringsgrupp bör dessutom ha en handledare som organiserar och 
strukturerar möten, stöder gruppen och leder förbättringsarbetet. Handledaren 
måste vara fokuserad på TPM-arbetet och vägleda gruppen i det förbättringsarbete 
som hör till. Handledaren skall se till att TPM-arbetet bedrivs aktivt, att 
uppföljning görs på ett bra sätt och att genomförda förbättringar blir varaktiga. 
Det är även handledarens uppgift att se till att förbättringsgruppen får tillräckliga 
resurser och att kommunicera mellan olika förbättringsgrupper, ledningen och 
kunder/leverantörer. Det är viktigt att den person som är handledare har 
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tillräckligt med tid att aktivt leda förbättringsarbetet för en eller flera grupper så 
att arbetet hela tiden går framåt i rätt riktning. (Ibid.) 
 
Det finns många metoder och verktyg att använda sig av för själva 
förbättringsarbetet. Exempel på detta är de sju kvalitetsverktygen (7 QC) som 
beskrivs nedan i punkt 6.10. Det viktiga är dock inte vilka verktyg som används 
utan att arbetet bedrivs kontinuerligt och med engagemang från alla inblandade. 
 
 
6.9. Målsättningen Best-of-the-Best 

Enligt Ljungberg (2000) bör målsättningarna för OEE- arbete vara ett totalt värde 
på 85 % som anses vara världsklass. Det finns ett antal företag som har uppnått 
detta mål och därmed är det ingen omöjlighet. För att uppnå målet brukar man ha 
som delmål att A skall vara högre än 90 %, P skall vara högre än 95 % och Q skall 
vara högre än 99 % vilket resulterar i ett OEE över 85 %. 
 
För att uppmuntra och påvisa att 85 % målet inte är en omöjlighet för företaget att 
uppnå, kan det så kallade ”Best of the best” talet användas (se figur 13). Detta tal 
fås genom att multiplicera det bästa A, bästa P och bästa Q som uppmätts på 
företagets utrustning. Detta tal ger en positiv psykologisk effekt då talet är taget 
direkt ur operatörernas verklighet och målet känns uppnåbart.  
 
 

 v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 

A (%) 80 82 80 81 84 

P (%) 90 92 95 93 91 

Q (%) 97 98 96 97 95 

OEE (%) 70 74 73 73 73 

      

Best of the best = (0,84 x 0,95 x 0,98) x 100% = 78%  

 
 

Figur 13. Exempel på Best of the best (Nord et al. 1997) 
 
 

 
6.10. 7 QC (The seven quality control tools) 

De sju QC verktygen är en samling mycket enkla men effektiva verktyg som 
främst används för att sammanställa och ordna numeriska värden. Verktygen 
används när man försöker identifiera grundorsakerna till att ett fel uppstår.  
De sju verktygen är: 
 

• Datainsamling. 
• Histogram. 
• Paretodiagram. 
• Fiskbensdiagram. 
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• Stratifiering. 
• Sambandsdiagram. 
• Styrdiagram. 

 
De verktyg som kommer att användas i arbetet beskrivs mer ingående nedan 
(Förutom datainsamling som beskrivs i kapitel 4.4.2). 
 

6.10.1 Paretodiagram 

Används ofta i samband med kvalitetsförbättringsarbete då det finns många 
möjliga förbättringsområden. Verktyget är ett hjälpmedel för att rangordna efter 
storlek och underlätta vid prioriteringar av vilken åtgärd som bör vidtas först. Det 
vill säga vart den största förbättringspotentialen finns och vart de största vinsterna 
kan göras. Ofta står några enstaka felorsaker för den största andelen fel. Forsmark 
och Henriksson (1994) 
 

6.10.2 Fiskbensdiagram 

Kallas även för orsak - verkan diagram (se figur 14). När ett förbättringsområde 
väl har valts kan fortsatt arbete med att söka efter de rotorsaker som ligger till 
grund för problemet utföras. Här även orsakerna och mer specifika detaljer 
beskrivas, dessa skrivs då in på benet till felorsaken. (Ibid.) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figur 14. Fiskbensdiagram. 

Förbättringsområde 

Felorsak 1 Felorsak 2 

Felorsak 3 Felorsak 4 

Anledning till felorsak 2 
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7 Nuläge 

Avsnittet beskriver hur produktionen och förbättringsarbetet i dagsläget ser ut för 
den valda maskingruppen. 
 
7.1. Produktionssituation för Ex-Cell-O 5-8 

Produktionen ligger i dagsläget helt i fas med efterfrågan, till och med något i 
överkant då det finns ett tredagars färdigvarulager. Det finns två stora vinningar 
man kan se i en effektiviserad utrustning. Den ena är att även på sikt klara av 
efterfrågan (som väntas öka med uppemot 15 % till hösten 2008). Den andra är att 
kunna ta bort kostsamma helgskift. Produktionen inleddes med den första cellen i 
juni 2007 och befinner sig fortfarande i projektstatus trots att alla celler borde ingå 
i ordinarie produktion för länge sedan. Detta beror på de problem avdelningen har 
att tacklas med när det gäller utrustningens produktivitet och kvalitet. Produktion 
som befinner sig i projekt är ofta mycket kostsam då det fortfarande görs många 
stora förändringar för att uppnå önskad produktivitet. Det finns stora pengar att 
spara om projektet kan övergå till ordinarie produktion, men detta är inte aktuellt 
med dagens värden. Ett godkännande av projektet från E-verkstaden skulle 
medföra att alla kostnader för produktionen belastar avdelningen.  
 
Produktionen av slutväxelhus har varit lidande av leverantörsproblem, detta har 
visat sig i för stora råvarulager och i många omarbetningar samt kassaktion. 
Dessutom har långa omställningstider krävts då ett par av cellerna ställs om 
beroende på vilket gods avdelningen har att tillgå. Problemen har gått så långt att 
företaget börjat ta in offerter från andra leverantörer. Detta kan leda till ökade 
styckkostnader men bör på sikt leda till ökad kvalitet och minskad lagerhållning. 
 
Underhåll sker planerat av underhållsavdelningen tre gånger per år. Dessutom 
utförs planerat operatörsunderhåll en timme per vecka då maskinen rengörs och 
kontrolleras. 
 
Produktionsmålet för varje Ex-Cell-O cell är 16 enheter per timme, detta ger totalt 
cirka 2500 enheter per cell och vecka eller totalt cirka 10 000 enheter per vecka. I 
dagsläget är produktionen långt ifrån detta mål (se figur 30). För OEE- värden är 
målet 85 % vilket också är långt ifrån dagens värden (se figur 27). 
 
 
7.2. GETRAGs OEE beräkningsmetod 

Arbetet inleddes med att granska de metoder som GETRAG använder sig av i 
dagsläget för att beräkna OEE- värden på sin utrustning. Detta för att se om denna 
metod stämmer överens med den teori som ligger till grund för arbetet. En 
genomgång av företagets instruktioner för hur OEE skall beräknas påvisade 
många avvikelser från teorin. Beräkningen bygger inte på de parametrar som är 
kopplade till de sex stora förlusterna. Detta gör att verktyget inte kan användas 
som underlag för uppföljning av felorsaker och till djupare analyser. Denna 
förenklade variant av OEE ger bara ett ungefärligt kontrollvärde för hur effektivt 
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utrustningen används. Detta är känt på företaget och metoden har valts då de inte 
anser det vara nödvändigt att gå på djupet i all utrustning. 
 
Företagets beräkning utförs i nuläget enligt följande formel:  
 

OEE =  
teB × antal producerade och godkända detaljer

planerad produktionstid
 

Förklaringar: 
teB:    Kalkyltid X (100 % + tvs) 
 
tvs:  används för fördelning av tiden för laddning och frekventa 

verktygsbyten (5 % i tillverkning och 10 % i montering). 
 
Kalkyltid: maskintid som inkluderar laddning och lossning, dvs. tiden för 

spindelstart detalj 1 till spindelstart detalj 2. 
 
 
7.3. Nuvarande uppföljningsarbete 

Avdelningen arbetar med projekt- och förbättringsgrupper för maskingrupp Ex-
Cell-O samt kringutrustning. Dessa grupper består av produktionsledning samt de 
operatörer som arbetar med utrustningen. Mötena är främst ett forum för de små 
felorsakerna som uppkommer och hur dessa skall lösas. De största felorsakerna 
dokumenteras och rangordnas, målet är att skilja ut de största problemen och 
arbeta med dessa först. Utifrån detta sammanställs en uppdragslista som skall 
utföras för att förbättra. Dessa möten är planerade att äga rum en gång i månaden, 
dock har arbetet åsidosatts på grund av den stora arbetsbelastning som personalen 
utsätts för i dagsläget. Möten skjuts upp och hålls inte så ofta som de borde, 
arbetet med uppföljning av åtgärder är heller inte prioriterat och sköts inte på ett 
strukturerat sätt.  
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8 Genomförande 

Denna del beskriver vad som gjorts på företaget och hur detta arbete bedrivits. 
Avsnittet skall ge läsaren förståelse för hur uppmätta resultat uppnåtts. Arbetet 
som beskrivs i avsnittet liknar till stora delar det arbete som skulle ha 
åstadkommits av en förbättringsgrupp. 
 
8.1. Value stream mapping 

En av målsättningarna med arbetet var att göra en nulägesanalys av den valda 
utrustningen. Detta för att ha en bra utgångspunkt för fortsatt förbättringsarbete. 
Ljungberg (2000) anser att det är viktigt att ha en bra översiktsbild av det område 
man vill förbättra. Dels för att förenkla kommunikation och dels för att ha en 
tydlig bild av vilka flöden och processer som ingår i förbättringsområdet. Efter en 
kort efterforskning på företaget visade det sig att det inte fanns någon 
dokumenterad information i form av värde- eller flödeskartor om just den valda 
utrustningen. Det enda som fanns var en fabrikslayout och en kontrollplan. Den 
information en kontrollplan ger är svåröversiktlig och svår att kommunicera. 
Enligt Ljungberg (2000) behövs vid arbete där allas delaktighet krävs snabb och 
lättöverskådlig information som kan läsas och förstås enbart med en snabb blick. 
Denna typ av information ger ett ökat informationsflöde på företaget trots att 
mindre arbete krävs med informationshantering. För att underlätta framtida 
förbättringsarbete sammanställdes därför en VSM vardera över de produkter som 
berörs av den valda utrustningen (se bilaga 1) Denna karta kan bidra till en enkel 
översikt av produktionen för nya operatörer och andra intressenter, till exempel 
kunder. En annan tanke med kartan är att den kan uppdateras kontinuerligt 
förslagsvis månadsvis för att vara ett visuellt hjälpmedel vid ett eventuellt arbete 
med förbättringsgrupper. Kartan kan då användas som bild av det åstadkomna 
förbättringsresultatet. Författarna anser att detta är ett bra och överskådligt sätt att 
presentera produktionsresultatet på. En ytterligare fördel med VSM är att 
regelbundet arbete med detta verktyg kräver att den ingående informationen finns 
tillgänglig och uppdaterad. Detta ställer krav på att all information om 
produktionen och produktionssystemet finns dokumenterad och samlad på ett 
lättillgängligt sätt. Det går inte att i längden enbart arbeta med Value Stream 
Mapping utan att samtidigt arbeta med dokumentation av de kunskaper och 
mätvärden som ingår. 
 
Den information som krävdes för en VSM samlades in på avdelningen genom 
studier av utrustningen och intervjuer med personalen. Då utrustningen inte 
presterar som den bör i dagsläget utelämnas ledtider och andelen värdeskapande 
tid då mätningar av dessa värden idag inte skulle ge en rättvis bild av 
produktionen. En ledtidsmätning skulle lämpligen kunna utföras till exempel då 
utrustningen går ur projektstatus för att visa förhållandet mellan värdeskapande 
cykeltid och ledtid.  
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8.2. Processkartläggning 

En alternativ metod till Value Stream Mapping är processkartläggning, även detta 
är en överskådlig bild av en process. Skillnaden mot VSM är att en processkarta 
innehåller mindre information om informationsflöden och inblandade intressenter. 
Den här metoden kan vara lättare att upprätta och förstå. En processkarta kan vara 
ett enkelt och bra verktyg vid till exempel en omstrukturering av 
produktionsutrustningen. Processkartan i bilaga 3 är sammanställd utifrån samma 
datainsamling som ligger till grund för VSM. Den enda ytterligare information 
som krävs för utförandet, är avstånden mellan de olika produktionsstegen. 
 
 
8.3. OEE granskning 

8.3.1 Datainsamling 

För att samla in de data som är nödvändig för en OEE- beräkning behövdes 
operatörsjournaler användas. Från början ansågs att de journaler som redan fylls i 
på avdelningen (bilaga 4) skulle ge den nödvändiga informationen. Men efter en 
granskning av vad som loggades och de metoder för OEE- beräkning som 
används insågs att ytterligare information skulle behövas för att kunna arbeta med 
teorins metod för OEE- beräkning. De operatörsjournaler som granskades på 
andra avdelningar gav inte heller tillräckligt med information. Därför ansågs det 
vara nödvändigt att utforma en egen variant (se bilaga 5). Journalen utformades 
för att på ett tydligt sätt visa hur den oproduktiva tiden är fördelad på planerad och 
oplanerad stopptid. Information önskades även om hur många defekta detaljer 
som produceras i Ex-Cell-O maskinerna och hur många produkter som inte blir 
godkända i trycktesten.  Dessutom lades en del i journalen till som kategoriserar 
de stopp i produktionen som uppstår. Kategorisering av dessa stopp beroende på 
hur långa de är, gjordes för att se hur kroniska och sporadiska fel är fördelade. 
Journalerna togs i bruk på prov i en vecka (vecka 6). Under veckan fylldes 
journalerna i med skiftande noggrannhet. Utsållning av de dagar och skift som 
fyllt i uppgifterna någorlunda komplett var nödvändigt. Resultaten som visas i 
figur 15 och 16 är långt ifrån godkänd nivå. Tillförlitligheten i detta resultat kan 
anses vara ganska bra, och är betydligt närmre verkligheten än tidigare utförda 
OEE- mätningar.  
 
 

Utrustning ExCellO 5 ExCellO 6 ExCellO 7 ExCellO 8 
Pf 95,6 94,8 74,5 96,5 
A 46,7 54,3 32,6 57,6 
P 83,8 95,7 91,4 88,9 
Q 100 97,2 95,1 100 
OEE 39,1 50,5 28,3 51,2 
PfOEE 37,4 47,9 21,1 49,4 

 
Figur 15. OEE- mätvärden för Ex-Cell-O 5-8 vecka 6. 
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Figur 16. Sammanställning av totalt OEE- för maskingruppen vecka 6. 
 

 
Efter den första testveckan prövades en ny typ av journal. Denna journal tar även 
hänsyn till orsakerna bakom de stopp som uppkommer. Anledningen till bytet var 
att den första journalen inte är tillräcklig på avdelningen då den inte tar hänsyn till 
felorsakerna utan enbart är till för OEE- beräkning. Efter diskussioner med Bengt 
Wahlgren beslutades att istället för att arbeta med två parallella journaler skulle en 
kombinerad införas. Journalen togs fram i samarbete med Bengt och genom 
studier av C-verkstadens störningsloggar (se bilaga 6). Utformningen av journalen 
gjordes så den liknar C-verkstadens, detta för att gå mot en mer enhetlig 
arbetsmodell inom företaget (se bilaga 7), journalen är även kompatibel med PE-
tals beräkning, detta efterfrågades av avdelningen. Dessutom är denna 
störningslogg mycket mer flexibel än den som tidigare använts på E-verkstaden 
då den lätt kan uppdateras vid uppkomsten av nya felorsaker. Den gamla 
journalen (se bilaga 4) ansågs vara otydlig, och svår att fylla i på ett noggrant sätt. 
Denna var inte heller direkt anpassade till OEE- beräkning. En annan nackdel med 
de gamla journalerna var placeringen av dem i en gemensam pärm för Ex-Cell-O 
5-8. Denna placering gör att loggarna endast fylls i vid skiftets början och slut 
istället för kontinuerligt under skiftets gång. Förslag lades om att de nya 
journalerna skulle placeras mer strategiskt vid maskinerna för att det skall bli 
enkelt för operatörerna att logga stoppen direkt när de uppstår, detta för att uppnå 
så hög reliabilitet i mätresultaten som möjligt. Insamlade data sammanställdes i en 
Excelmall som tagits fram som ett exempel på hur man kan hantera mätdata på ett 
enkelt sätt (se bilaga 8). 
 
Då resultaten för vecka 7 kan vara felaktiga på grund av de nya loggarna och 
osäkerhet i hur dessa skall fyllas i utelämnas dessa värden och OEE- resultatet för 
vecka 8 redovisas istället i figur 17 och 18. 
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Utrustning ExCellO 5 ExCellO 6 ExCellO 7 ExCellO 8 
Pf 94,1 84,7 94,7 86,9 
A 57,0 71,9 30,1 63,7 
P 77,2 89,0 82,9 88,7 
Q 99,4 99,2 100,0 99,1 
OEE 43,7 63,5 24,9 56,0 
PfOEE 41,2 53,8 23,6 48,6 

 
Figur 17. OEE- mätvärden för Ex-Cell-O 5-8 vecka 8. 

 
 
 

 
 
 

Figur 18. Sammanställning av totalt OEE för maskingruppen vecka 8. 
 
 
 

De ökningar i OEE- resultatet kan ses mellan vecka 6 och vecka 8 har troligtvis 
inte någon koppling till förbättringar. Det troliga är att skillnaderna beror på 
operatörsjournalernas olika utformning och innehåll. 
 
Vid mätningar av effektivitet och produktivitet kan diskuteras huruvida företaget 
skall använda sig av uppmätt cykeltid eller köpt cykeltid. Enligt Ljungberg (2000) 
riskeras tillåtelse av ineffektivitet genom att använda uppmätta cykeltider. I detta 
arbete används köpt cykeltid, eller företagets så kallade målcykeltid i 
beräkningarna. Dock har även den uppmätta cykeltiden studerats för att kunna 
jämföras med måltiden och för att tiderna skall kunna sättas i paritet till varandra 
(se figur 19). Detta för att påvisa hur stora skillnaderna blir med dessa olika 
värden (se rubrik 9.2 Cykeltidsjämförelse). De verkliga cykeltider som företaget 
använder sig av uppmättes vecka 5, vilket var veckan innan operatörsjournalerna 
testades, detta innebär att tiderna är mycket aktuella och av hög reliabilitet. 
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Figur 19. Cykeltidssammanställning för vald utrustning. 

 
 
En del av utrustningen har en cykeltid som ligger långt över de uppsatta målen 
vilket leder till försämrade OEE- värden. Bör sägas är att måltiderna är skattade 
mål satta av företaget och ingen beräknad tid. Diskussion för hur målcykeltider 
kan sättas förs i rubrik 6.4.2 Cykeltider.  
 

8.3.2 Störningsloggning 

Från och med införandet av operatörsjournalen med störningsloggning vecka 7 
inleddes en sammanställning av de stopporsaker som uppstod under mätperioden. 
Detta för att kartlägga vart förbättringsinsatser bör fokuseras. Redan under den 
första mätveckan urskilde sig ett mindre antal störningar. Se figurer 20 och 21 
nedan där de åtta största orsakerna sammanställts. De mest framträdande 
störningarna var problem med robotladdningen (203) samt problem med laddning 
på grund av fixturer (201).  
 
 

 
 

Figur 20. Total tid för de mest förekommande stopp som uppstått perioden vecka 7-11. 
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Figur 21. Totalt antal av de mest förekommande stopp som uppstått perioden vecka 7-11. 
 
 
Felkod 201 som är problem med fixturer är gemensamt för alla fyra Ex-Cell-O 
maskiner och tar ungefär 27 timmar per vecka i anspråk. Totalt har felet uppstått 
över 300 gånger mellan vecka 7 och vecka 11. 
 
Felkod 203 som är problem med robotladdningen är också gemensamt för alla 
fyra Ex-Cell-O maskiner. Felen har tagit ungefär 37 timmar i anspråk per vecka 
och har uppstått cirka 1100 gånger mellan vecka 7 och vecka 11. Vecka 8 var 
ABB på plats för att få bukt med problemet men det upptog lika mycket tid 
följande veckor, vilket tyder på att man inte lokaliserat rotproblemen. 
 
För att få bukt med ovan nämnda störningar, främst då robotladdningen 
genomfördes en djupare analys av störningsloggar och intervjuer med personal på 
avdelningen. Syftet med detta var att bryta ned problemet i dess beståndsdelar för 
att se vart problemet ligger och i vilken omfattning de olika delarna inverkar. En 
bra metod att använda vid nedbrytande av var fel kan uppstå är 7 QC-verktyget 
fiskbensdiagram. Verktyget är en bra metod att visualisera nedbrytandet och kan 
med fördel användas i förbättringsgruppsmöten. Detta verktyg användes vid 
sammanställandet av de troligtvis mest bidragande orsakerna till problem med 
robotladdningen (se figur 22). 
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Figur 22. Visualisering av problemnedbrytning med hjälp av fiskbensdiagram. 
 

 
Resultatet av den initiala analysen kring felkod 203 kan ses i figur 23 nedan. Man 
kan tydligt se att robotens förmåga att greppa ämnen leder till många stopp vid 
olika lägen i cellen. Även problem i samspelet mellan robot och fixturer är ett 
stort problem. Troligtvis finns stora mörkertal då många stopp loggas som enstaka 
långa fel samt att ingen förklaring ges till många loggnoteringar. 
 
 

Laddar ej alla platser 
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Nedbrytning kod 203
Orsak Antal

Omgreppsrelaterat Ett hundratal
Omgrepp/omplock 1
Omgrepp/omplock 2
Missar omgrepp

Vagnrelaterat ca 50
Vagn inte låst
Robot greppar fel från vagn
Robot hittar ej tom vagn
Robot tror vagn är full

Fixturrelaterat ca 70
Laddar ej alla platser i fixtur
Lägger fel i fixtur
Hämtar inte i fixtur

Maskinrelaterat ca 50
Öppnar inte krok
Tappar detaljer
Tappar signal från maskin
Detaljer glider i klorna  

 
 

Figur 23. Orsakerna till felkod 203 fördelat i fyra kategorier vecka 7-11. 
 
 
Samtidigt som detta arbete fortskred pågick verksamhet med problemet även på 
avdelningen. Detta innebar ett stort stöd i arbetet och möjliggjorde att delar av 
examensarbetet kunde användas direkt i verksamheten. Samarbetet ledde även till 
att avdelningen godtog ett förslag som innebar att operatörerna skall fokusera på 
felkod 203 vid störningsloggningen och beskriva felen mer detaljerat. Detta arbete 
påbörjades vecka 11. Resultatet av den djupare granskningen visas av figur 24. 
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Nedbrytning kod 203
Orsak Antal

Omgreppsrelaterat
Clamping error 59
Omgrepp/omplock 1 11
Omgrepp/omplock 2 22
Missar omgrepp
Plastomgrepp 11

Vagnrelaterat 1
Vagn lossar ej 1
Vagn inte låst 2
Robot greppar fel från vagn 6
Robot hittar ej tom vagn 2
Robot tror vagn är full
Robot ställer fel på vagn 11
Signalproblem 2

Fixturrelaterat
Laddar ej alla platser i fixtur

1/3 1
2/4 20

Lägger fel i fixtur 1
Hämtar inte i fixtur
Laddfel 5

Plats 1 10
Plats 2 19
Plats 3 5
Plats 4 13

Plastomgrepp 4

Maskinrelaterat 2
Öppnar inte krok
Tappar detaljer 6
Tappar signal från maskin 6
Detaljer glider i klorna
Robot i otakt 5
Omstart 2
Missar utlägg 2

SUMMA 229  
 
 
 

Figur 24. Ytterligare nedbrytning av felkod 203 med hjälp av mer detaljerade 
felbeskrivningar i operatörsjournalen under vecka 11-12. 
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Att bryta ner problemet med robotladdningen i dess beståndsdelar ger ett mycket 
bättre utgångsläge för arbetet med att hitta lösningar på problemet. Att kunna 
presentera dessa data för ABB istället för att enbart beteckna problemet som fel på 
robotladdningen ger större förbättringsmöjligheter. Denna form av analysarbete är 
ett bra exempel på DMAIC metodens Analyse-fas och skulle mycket väl kunna 
bedrivas i en förbättringsgrupp. 
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9 Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat som arbetet med OEE- mätningar samt 
uppföljningsarbete har genererat. 
 
9.1. Value stream mapping 

Resultatet av granskningen med VSM- resulterade i en för oss bra översikt av 
processerna för tillverkningen av RDU- enheter. Dessutom fungerar den som en 
bra sammanställning av data rörande RDU- tillverkningen för företaget. Därutöver 
kan dokumentet om det hålls väl uppdaterat användas som ett bra underlag för 
beslutsfattande. 
 
Denna typ av dokumenterade kunskaper kring produktionen och produktionsläget 
skulle exempelvis även kunna användas som kommunikationsverktyg mellan 
leverantörer, företaget och kunder. Om alla inblandade parter förser varandra med 
uppdaterade VSM- sammanställningar har man bra koll på varandra och kan på ett 
effektivare sätt planera leveranser och produktion. Genom att inleda ett sådant 
samarbete med sina leverantörer får man bättre insikt i deras tillverkningsprocess, 
detta kan vara ett steg mot att nå en bättre leveranssäkerhet från leverantören. 
 
Som tidigare nämnts kan det i dagsläget vara olämpligt att göra en djupare VSM 
med ledtider samt andel värdeskapande tid i förhållande till ledtiden. Andra 
åtgärder som stoppreducering bör prioriteras och utföras innan fokus läggs på 
ledtiden. Detta bör dock VSM- kartan kompletteras med då ledtid är ett viktigt 
mått att arbeta med. Denna granskning bör göras när utrustningseffektiviteten i 
Ex-Cell-O cellerna börjar komma upp i acceptabla nivåer och avdelningen kan 
börja arbetet med effektivisering av hela tillverkningsprocessen. Om företaget 
idag vill ha ett bra jämförande mått på andel bortkastad produktionstid kan en 
jämförelse mellan cykeltiderna och stopptiden per producerad enhet utföras (se 
figur 30). 
 
 
9.2. Cykeltidsjämförelse 

Idag använder sig företaget som sagt av den uppmätta cykeltiden i sina 
effektivitetsberäkningar. För att påvisa nackdelarna med det har följande 
jämförelse gjorts. Jämförelsen gjordes på Ex-Cell-O 5 under vecka 11. I 
jämförelsen ändrar vi från målcykeltiden till den uppmätta cykeltiden i våra OEE-
beräkningar. Resultaten kan ses i figur 25 och 26 nedan. 
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Figur 25. OEE- värden för Ex-Cell-O 5 beräknade för målcykeltid. 
 

 

 
 

 
Figur 26. OEE- värden för Ex-Cell-O 5 beräknade för uppmätt cykeltid. 
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Som man tydligt kan se är skillnaderna stora, OEE- värdet skiljer 12,8 %. Detta 
visar att om man mäter med den uppmätta cykeltiden kan man lätt ge sken av en 
”för effektiv” utrustning. Detta kan leda till att fortsatta förbättringar inte 
prioriteras trots att de kan vara välbehövliga. 
 
Detta exempel visar även tydligt på den ineffektivitet man tillåter i utrustningen 
om man nöjer sig med beräkningar grundade på uppmätt cykeltid. En 
operationseffektivitet på 105,24 % visar tydligt att den uppmätta cykeltiden är för 
hög och utgör ett mycket lågt ställt mål. Om man istället väljer en målcykeltid att 
arbeta emot tvingas man hela tiden att utvecklas för att försöka nå målet. 
 
Om man når målet vilket inte är en omöjlighet då Ex-Cell-O 6 har en uppmätt 
cykeltid som till och med understiger målcykeltiden, ger detta en 
kapacitetshöjning med cirka 19 000 enheter per år, enbart för Ex-Cell-O 5 vilket 
motsvarar ett förädlingsvärde på 4,75 miljoner kronor. Detta är viktigt att vara 
medveten om när man planerar produktionen. Dessa vinningar gör det mycket 
motiverat att planera tid för förbättringsarbete. 
 
 
9.3. Sammanställning av OEE värden 

Under arbetets gång togs de journaler som upprättats i bruk. Dessa journaler 
placerades enligt förslag direkt vid varje maskin istället för i en gemensam pärm. 
De nya journalerna och den nya placeringen föll mycket väl ut. Journalerna fylls i 
noggrant och är enligt operatörerna enklare att arbeta med. Dessutom fungerar 
journalen mycket bra som underlag till uppföljningsarbete. De OEE- värden vi fått 
fram har utvecklats enligt nedanstående diagram (figur 27). Då dessa värden 
sträcker sig över en lång tidsperiod ger de en mycket bra bild över produktionen i 
dagsläget. För maskinspecifika OEE- värden se bilaga 9 – 12.  
 
 

 
 

Figur 27. OEE utveckling för maskingruppen vecka 6 till 15. 
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9.4. OEE-uppföljning 

Den teknik som använts för uppföljning av felkod 203 har fungerat bra och har 
lett till ökade möjligheter att framföra de fel som uppstått mer i detalj för 
underhållsavdelningen/maskinleverantör. Felkoden kunde brytas ned till mindre 
delar, detta kan underlätta felsökandet för reparatören. På E-verkstaden tycker 
man att det har varit bra att ha mer specifika data att visa för ABB. 
 
Vid vecka 16 pågår fortfarande arbetet med att lösa felen i robotladdningen. Felet 
uppstår mer sällan och stopptiden har minskat något, dock har avdelningen 
mycket kvar att arbeta med. Att lösa detta problem skulle resultera i stora vinster. 
Om problemet kan halveras leder detta till en ökad produktionstid med cirka 17 
timmar per vecka, vilket motsvarar 280 producerade enheter. Förädlingsvärdet av 
denna ökade produktion överstiger 3.5 miljoner kronor per år. Detta är ett mycket 
bra exempel på hur OEE och tillhörande uppföljningsarbete kan ge mycket god 
avkastning. Exemplet ovan är baserat på ett genomsnittsvärde av stopptiden under 
vecka 7 – 15.  
 
9.5. Output 

För att ytterligare påvisa de brister som finns i produktionen samt för att 
underlätta vid produktionsplanering sammanställdes maskingruppens output. Det 
viktigaste vid förbättringsarbete är att få en ökad output, därför kan dessa data 
användas för att sätta upp förbättringsmål. Data hämtades från de journaler som 
fylls i av operatörerna. 
 
För att förtydliga ineffektiviteten i utrustningen sammanställdes antalet oplanerad 
stopptid per producerad enhet (se figur 30). Detta gjordes på grund av de stora 
variationerna i output och värdeskapande produktionstid som förekommer mellan 
veckorna. Detta anser vi vara ytterligare ett sätt att redovisa lättbegripliga data 
som ger ökade möjligheter att se resultatet av utförda förbättringar. En 
observation som bör beaktas är att under flertalet veckor överstiger den 
oplanerade stopptiden per produkt den värdeskapande cykeltiden för produkten i 
Ex-Cell-O cellerna. 
 
Teoretiskt sett bör maskingruppen kunna producera 10 000 enheter per vecka 
under perfekta förhållanden. I dagsläget presterar maskingruppen betydligt lägre 
som framgår av figur 29 nedan. 
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Figur 29. Output för maskingruppen under vecka 7 – 15. 
 

 
 

 
Figur 30. Oplanerad stopptid i relation till outputen. 
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9.6. Best of the best för Ex-Cell-O 5-8 

En bra målsättning i dagsläget för maskingruppen fås av att beräkna best of the 
best. Värdet på 66.7 % OEE som kan ses i figur 28 är ett realistiskt mål för  
E-verkstaden att sträva efter. 
 
 

 
 

Figur 28. Beräkning av best of the best för maskingrupp Ex-Cell-O 5-8. 
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10 Förslag till förbättringar 

De förslag till förbättringar vi kommit fram till under arbetets gång presenteras i 
detta avsnitt.  
 
10.1. Förbättringsmöjligheter i OEE-arbetet 

Enligt Ljungberg (2000) är det viktigt att arbeta med förbättringar på ett 
systematiskt sätt, detta för att uppnå en störningsfri produktion. Allas delaktighet i 
förbättringsgrupper mycket viktigt och ses ofta som musklerna i arbete med 
ständiga förbättringar. Vi ville med vårt arbete komma fram till ett förslag på hur 
E-verkstaden skulle kunna arbeta med just detta. Efter vår tid här har vi 
konstaterat att arbete med ständiga förbättringar bedrivs till viss mån på 
avdelningen men att detta arbete skulle kunna bli mycket effektivare. 
 
Vi anser att de modeller vi provat på avdelningen har fallit mycket väl ut och har 
haft en positiv effekt på arbetet med störningsloggning och problemuppföljning. 
Dessa modeller i kombination med ett mer strukturerat arbete med 
förbättringsgrupper tror vi skulle ge ett märkbart resultat i form av ökad 
effektivitet och minskad arbetsbelastning. Förslag på hur förbättringsarbetet skulle 
kunna utvecklas på E-verkstaden presenteras nedan. 
 
 
Strukturerat arbete i förbättringsgrupper 
 
För att kunna arbeta med ständiga förbättringar och få ut det mesta av det krävs 
förbättringsgrupper. Detta arbete måste vara prioriterat även om 
arbetsbelastningen är hög. Att förbättringsgruppen själva får vara delaktiga i att 
utse de problem som först bör åtgärdas och ansvara för när och hur detta arbete 
skall bedrivas är nödvändigt för att få ett engagemang i förbättringsarbetet. Det är 
även viktigt att skapa ett forum för förbättringsarbetet, till exempel ett 
förbättringscentrum likt det på C-verkstaden. Dock bör möten som rör 
produktionsutrustning ske ute i produktionen vid utrustningen som berörs. Allt 
arbete bör ske på ett systematiskt sätt, att använda sig av till exempel PDSA-
cykeln kan underlätta för arbetsgruppen att gå systematiskt tillväga. 
 
Den här arbetsformen finns redan på avdelningen, men inte i närheten till den 
utsträckning som krävs för ett synligt resultat. Vi anser dessutom att det behövs 
någon som enbart arbetar med att leda förbättringsgrupperna och har som ansvar 
att följa upp och stötta arbetsgrupperna i det pågående arbetet. Denna person kan 
även fungera som ansvarig för dokumentering och för att synliggöra det resultat 
som förbättringsgruppen åstadkommer.  
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Medvetenhet om nuläget 
 
Aktuell information om hur produktionsläget ser ut idag bör finnas lättillgänglig 
för alla på avdelningen. Detta för att veta hur man ligger till produktionsmässigt 
och för att denna information kan ge en bild av hur produktionssystemet mår och 
beter sig. Informationen bör nå ut till alla på avdelningen till exempel med hjälp 
av den intern-tv som finns. 
 
Det bör även finnas information om vilka processer och materialflöden som finns 
inom avdelningen. Även om denna information kan ses som självklar så finns det 
många fördelar med att ha den dokumenterad. Bland annat kan det vara svårt att 
se förändringar i materialflöden och produktivitet om man inte har en normalnivå 
att jämföra och styra med. Dokumentationen möjliggör även att sätta upp 
realistiska förbättringsmål och att hela tiden uppdatera målen samt verifiera de 
förbättringar som görs.  
 
Berörda verktyg: Processkartläggning (Rubrik 6.2), Value stream mapping 
(Rubrik 6.3), Overall Equipment Effectiveness (Rubrik 6.4)  
 
 
Visualisering 
 
Som vi nämnt ovan har visualisering stor betydelse för arbetsklimatet. Enligt Nord 
et al. (2000) har visualisering följande positiva effekter:  
 

• Den stimulerar de anställda att ta ett ökat ansvar för problemen. 
• Den stöder förbättringsprocessen och motiverar till fortsatt arbete genom 

att göra information tydlig och tillgänglig för alla.  
• Den gör så att flera blir involverade i problemlösningsarbetet, vilket leder 

till att problem löses snabbare. 
• Den gör så att ett tävlingsklimat uppstår där det gäller att uppnå målen. 
• Den gör så att även de som inte arbetar i förbättringsgrupper stimuleras att 

delta.  
• Den gör att resultaten av förbättringsarbetet uppmärksammas, vilket 

motiverar till fortsatt arbete. 
• Den gör att man omedelbart ser skillnaden mellan vad som är normalt eller 

inte.  
 
Avdelningen har i dagens läge kommit en bit på väg med sin 
informationsvisualisering, dock kan detta arbete utökas och göras mer 
genomtänkt. Om förbättringsgrupperna själva får påverka vilken information och 
på vilket sätt informationen framförs ökar förståelsen och intresset för de data som 
framförs.  
 
Visualiseringen av information underlättas om det finns ett naturligt forum att 
framföra den i. För att man inte ska kunna förbise informationen är den form av 
intern-TV som redan finns på andra delar av företaget ett användbart och redan 
beprövat medie. Informationen om arbetet som utförs på E-verkstaden bör inte 
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bara stanna där utan bör spridas över hela företaget. Detta för att avdelningens 
arbete skall synas och kunna implementeras även på andra avdelningar. 
 
 
Förbättringsmål 
 
Idag finns ett effektivitetsmål på 85 % OEE- vilket är ett vanligt mål. Vi anser 
dock att det även krävs delmål för varje parameter som är realistiska att nå upp till 
inom en kortare tidsperiod. Med tanke på dagens produktivitet kan målet kännas 
ouppnåeligt. Med den OEE- modell vi förespråkar möjliggörs delmål för varje 
OEE- parameter. Det vill säga att man kan koncentrera sig på att förbättra en 
parameter i taget vilket leder till ett mer fokuserat arbete. Man kan även arbeta 
med metoden Best-of-the-Best (se rubrik 6.9 Målsättningen Best-of-the-Best) för 
att sätta upp mål som i högsta grad är realistiska och samtidigt inte för låga. Vid 
måluppfyllelse bör någon form av belöningssystem införas. 
 
 
Rutiner 
 
Förbättringsarbetet på avdelningen bör leda till införandet av standardiserade 
tillvägagångssätt. Man bör dokumentera arbetet med hur problem upptäcks, 
analyseras och slutligen åtgärdas. Detta för att underlätta och skapa rutiner i hur 
förbättringsarbetet skall utföras. Denna dokumentation gör att återkommande 
problem lätt kan identifieras och lösas. På sikt byggs ett register med uppkomna 
fel och lösningar upp vilket underlättar problemlösning över hela företaget. Man 
bör även skapa rutiner för hur uppföljningar av införda förbättringar skall utföras, 
samt hur dessa förbättringar skall få permanent effekt. 
 
 
10.2. Analys av GETRAGs OEE- beräkningsmodell 

Den största nackdelen vi ser i GETRAGs modell är att man inte använder sin av 
de fyra parametrarna (Pf, A, P och Q) som visar vart i arbetsprocessen de stora 
förlusterna i effektivitet uppstår. I och med detta kan man inte utnyttja OEE- 
mätningarna till att avgöra vilka förbättringsåtgärder som bör prioriteras. Man har 
inte heller möjligheten att ställa upp mål för varje parameter, vilket underlättar 
förbättringsarbetet och hög total effektivitet. Vi anser även att det 
schablonmässiga pålägget av ställ- och justeringstid är missvisande. Om man 
istället använder sig av de verkliga tiderna får man mer realistiska värden som 
anpassar sig efter skillnader i batchstorlekar. Detta är även nödvändigt för OEE- 
beräkningar med parametrar. 
 
Även om dagens modell ger ett värde på hur effektivt utrustningen använd missar 
man den viktiga information som teorins OEE-beräkningar bidrar med. Exempel 
på detta är andelen defekta producerade detaljer och om de stopp i produktionen 
som drar ner effektiviteten är planerade eller oplanerade. 
 
Vi anser att den OEE-modell vi använt i detta arbete fungerat mycket bra som 
både mätmetod och som underlag för djupare analyser och uppföljningar. 
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Modellen påminner om den nuvarande PE-talsmetoden avdelningen använder sig 
av och har alla fördelar den metoden har. Vi anser dock att den metod vi använt 
oss av har fördelar som varken PE-talsmetoden eller företagets nuvarande OEE-
modell saknar, till exempel planeringsfaktor och verkliga cykeltider. Dessutom 
anser vi att man bör hålla sig till en modell över hela företaget, oavsett vilken 
metod man beslutar sig för att använda.  
 
 
10.3. Leverantörsproblem 

På grund av de problem E-verkstaden har med sin ämnesleverantör av 
slutväxelhus tvingas avdelningen till en onödigt stor lagerhållning, i dagsläget ca 
fem dygns produktion. Problemen ligger både i leveransprecision och 
materialkvalitet. Även om leverantören står för många av de kostnader som 
uppstår i samband med ämnen av dålig kvalitet ökar företagets lagerkostnader. 
Om man istället byter till en leverantör med högre leveranssäkerhet och bättre 
materialkvalitet skulle lagernivån av både ämnen och bearbetade produkter kunna 
minskas.  
 

 
10.4. Resultat av kritisk granskning 

Till det uppdrag vi fick hörde även att kritiskt granska de delar av företaget som 
berörs av vårt arbete. Denna granskning har resulterat i upptäckten av en mängd 
stora och små brister. Somliga av dessa brister omfattas av detta arbete och de 
lösningar vi presenterar medan andra enbart är observationer som gjorts under 
arbetets gång. 
 

• En mer strukturerad server för allt kvalitetsarbete. Mer struktur på 
information om cykeltider, aktuella OEE- mätningar och resultat, 
dokumentation, anvisningar etc. Alla avdelningars arbete bör finnas 
samlade på samma ställe för att man skall kunna dra nytta av varandras 
arbete på ett enklare sätt och undvika att uppfinna hjulet två gånger. En typ 
av databas för de förbättringar och lösningar på fel som uppstår bör 
upprättas för att kunna dra nytta av tidigare erfarenheter ifall problemen 
dyker upp igen. 

 
• Tydligare signaler för maskinstopp i Ex-Cell-O 5-8. Till exempel en 

saftblandare eller en ljudsignal vid maskinstopp skulle minska tiden från 
det att ett stopp uppkommer till dess de åtgärdas. Samma gäller för när en 
vagn är klar i cellen. Diskreta signaler som vibrationer i en bärbar 
mottagare som bärs av operatören kan också vara ett alternativ. 

 
• För att få en ökad förståelse för TPM och OEE- arbete bör personalen 

utbildas inom området. Detta kan enkelt göras genom att sammanställa en 
handbok som i stora drag tar upp grundläggande information som är viktig 
för förståelsen. Alla måste vara insatta i vad det är för arbete man är 
involverad i. Personal som ingår i förbättringsgrupper behöver en mer 
omfattande utbildning. 
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• Insamling och sammanställning skall enligt Ljungberg (2000) helst utföras 
av operatörerna själva. Detta kan vara möjligt när man kommit till den 
punkt där OEE- arbete är en del av den vanliga vardagen och 
förbättringsarbete givit synliga resultat i form av minskad 
arbetsbelastning.  
 
Sammanställningen av data skulle då kunna göras av operatören direkt ute 
i produktionen. En datoriserad störningslogg som sammanställer OEE- 
värden, störningsloggning och relevanta diagram skulle då kunna vara till 
god hjälp. 

 
• Produktionen skulle kunna effektiviseras vid behov genom att parallella 

luncher, raster och möten införs så att en operatör alltid finns tillgänglig 
vid maskinutrustningen. Detta kan resultera i att stopp i produktionen 
upptäcks tidigare. 

 
• Maskinutrustningen skulle kunna grupperas om för ett effektivare 

materialflöde. Om den gamla tvättutrustningen kan tas bort (utredning 
pågår) och tvätt kan ske direkt i cellen skulle läcktesten kunna flyttas 
närmre Ex-Cell-O cellerna för att skapa ett bättre flöde. Detta kan man ha i 
åtanke då outputen från cellerna blivit högre och transporterna då blir fler. 

 
• Information om övriga avdelningar företaget bör spridas bättre på E-

verkstaden. Personal vid RDU- tillverkningen har inte enkel tillgång till 
företagets intern-TV system då en TV-skärm inte finns i närheten. 
Information om produktionsläget på E-verkstaden bör även spridas på 
övriga avdelningar. 
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11 Diskussion 

Avsnittet är en diskussion om hur arbetet fallit ut mot i förväg uppsatta mål. 
Dessutom diskuteras resultaten som erhållits under arbetet och hur dessa resultat 
kan användas av företaget. 
 
Detta arbete har ändrat inriktning under arbetets gång, från första början var det 
tänkt att vi skulle hitta förluster i produktionen i form av Lean production 
begreppet slöserier. Inledande OEE-beräkningar skulle ge oss utgångspunkter för 
ett djupare arbete med felsökning och effektiviseringsförslag. Under det inledande 
arbetet med OEE-mätningar undersökte vi de befintliga metoder som finns på 
företaget för effektivitetsberäkningar och gjorde överraskande upptäckter. Enligt 
vår uppfattning fanns det stora brister i metoden som gjorde den till ett mindre 
kraftfullt verktyg för effektivisteringsarbete. Dessutom fann vi att de 
operatörsjournaler som användes fylldes i allt för sporadiskt och med för lite 
information för att dessa skulle kunna utgöra en grund för effektiv uppföljning.  
 
Efter dessa upptäckter ansåg vi att detta var ett problem som måste åtgärdas innan 
man kan se några större vinningar i att söka efter andra effektivitetsförluster. Då 
inget bra systematiskt arbete med felsökning finns är det svårt att upptäcka de 
kroniska förluster som vi var ute efter. Därför är det slutliga syftet med detta 
arbete att påvisa vilket kraftfullt verktyg OEE kan vara om man använder det på 
rätt sätt och i kombination med arbete inom TPM. 
 
Företaget har valt den existerande OEE-modellen på grund av att man inte anser 
det nödvändigt att analysera all utrustning på djupet. Djupare analyser görs enbart 
på utrustning med produktivitetsproblem. Vi tycker att detta är något GETRAG 
behöver tänka över. Det arbete med störningsloggning och effektivitetsmätning 
som redan idag görs över hela företaget bör användas till en djupare OEE-analys 
istället för dagens mer ytliga. Eftersom arbetet redan utförs leder inte en djupare 
OEE-analys till merarbete, man behöver endast förändra sina 
sammanställningsmetoder. Dessa djupare analyser tror vi även kan vara 
användbara på den utrustning som idag har en hög produktivitet då dessa kan leda 
till upptäckten av ytterligare förbättringsmöjligheter. 
 
Vi anser att det E-verkstaden måste arbeta hårdast med är att få till ett väl 
fungerande kontinuerligt arbete med förbättringsgrupper och ett systematiskt 
förbättringsarbete. I dagsläget träffas de arbetsgrupper som finns allt för sällan då 
man anser att arbetsbelastningen är för stor. Detta kan leda till bristande 
engagemang från operatörerna som inte får ett naturligt forum att framföra idéer 
och synpunkter i. Vi anser att det behövs en heltidsanställd person som leder, 
koordinerar och planerar förbättringsåtgärderna samt följer upp effekterna av 
dessa. Detta påstående stärks av de förbättringar vi kunnat se från dess att Jörgen 
Öhman fick avlastning i sina arbetsuppgifter av Bengt Wahlgren som tog över en 
stor bit av det dagliga arbetet med produktion och förbättringar. 
 
Då det enligt vår mening även fanns stora brister i företagets dokumenterade 
kunskap om produktionen, pågående förbättringsarbeten, felloggning etc. Ville vi 
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visa enkla verktyg och modeller för hur denna dokumentation skulle kunna 
genomföras. Vi anser att det är vanskligt att inte ha sin produktion, produktivitet, 
ledtid och övriga kunskaper dokumenterade. Om detta finns dokumenterat på ett 
bra sätt är det lättare för alla att ta del av informationen, det kan också leda till en 
förenklad och förkortad PDSA- cykel. Detta arbete skulle kunna ingå i ovan 
nämnda tjänst. 
 
Slutligen ser vi stora förbättringsmöjligheter för maskingruppen Ex-Cell-O 5-8.  
Som exemplet i rubrik 9.5 OEE- uppföljning visar finns stora ekonomiska 
vinningar att göra med hjälp av ständiga förbättringar. En halvering av stopptiden 
i exemplet anser vi vara fullt realistiskt inom en snar framtid. Med fortsatt 
kontinuerligt förbättringsarbete skulle man mycket väl kunna närma sig de 
uppsatta produktivitetsmålen. I dagsläget då efterfrågan inte kräver full 
produktivitet kan en vinning med effektiviseringen vara att reducera eller helt ta 
bort helgskiften. Ser man mer långsiktigt så väntas efterfrågan att öka markant, 
detta skulle med dagens produktivitet kunna resultera i leveranssvårigheter om 
inte nyinvesteringar görs. Därför anser vi det vara av högsta vikt att man satsar 
helhjärtat på arbete med kontinuerliga förbättringar och ett utökat arbete med 
förbättringsgrupper och OEE. Detta arbete kan spara in både nyinvesteringar och 
ge möjlighet till att bemöta en ökad orderingång.  
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Bilaga 1. Value Stream Mapping för EUCD 
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Bilaga 1. Value Stream Mapping för 20V8 
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Bilaga 2. Standardsymboler för kartläggning med Value Stream Mapping. 
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Bilaga 3. Processkarta 
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Bilaga 4. Blankett för PE-talsuppföljning.  

PE-talsuppföljning Ex-Cell-O 5

OBS ! PE-talet mäts på maskinen, om du som operatör inte jobbar fullt skift eller maskinen står stilla p.g.av personal-eller materialbrist ska PE-talet ändå fyllas i
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Bilaga 5. Operatörsjournal för insamling av OEE- data. (Första modellen). 
 

 

OEE mätning ExCellO Maskin nr: Vecka:
             OBS! Alla stopp

Skift Antal Antal defekta Plan. prod. Plan. möten etc. Plan. Service Materialbrist Övriga stopp                      Stoppfördelning (dra ett streck per stopp)

detaljer detaljer (Antal timmar) (Antal timmar) (Antal timmar) (Antal timmar) (Antal timmar) 0-3 min 3-10 min 10-20 min 20< min (ange stopplängd)

Mån:

Natt

Fm

Em

Tis:

Natt

Fm

Em

Ons:

Natt

Fm

Em

Tor:

Natt

Fm

Em

Fre:

Natt

Fm

Em

Lör

Sön

Övert.

S:a



 

 

  
  



 

 

Bilaga 6. Störningslogg från GETRAG, C-verkstaden. 
 

 
 



 

 

  



 

 

Bilaga 7. Störningslogg framtagen för E-verkstaden med tillhörande kodlista. 
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Bilaga 7. Störningslogg framtagen för E-verkstaden med tillhörande kodlista. 
 
 

 
 

Sida 2 (2) 



 

 



 

 

Bilaga 8. Excellmall för enkel sammanställning av data. 
 

166 tim

Producerat antal: 958 st

Antal defekta: 3 st

Kategori Felkod Namn Antal (st) Tot tid (min)

PLANERADE STOPP
Underhåll 105 FU- reparatör

408 FU- operatör
402 Planerade möten etc.

Möten etc. 403 Planerad utbildning
404 Planerad upplärning 1 60
106 Städning 
304 Orderbrist

Övrigt 108 Programmering
410 Prover
110 Överkapacitet
405 Personalbrist
301 Mtrl - brist
111 Lunch 19 528

SUMMA 20 588

OPLANERADE STOPP
UTRUSTNING

201 Fixturproblem 12 455
Laddning 202 Laddning felsomat

203 Laddning robot 42 685
Omställning / 207 Ställtid
Materialbyte 413 Justering

411 Uppstartsproblem 1 30
Verktygsbyte 204 Verktygsbyte 3 60

Egen reparation 407 FU av produktion 1 60
Kapacitet 211 Kapacitet

101,103 Elfel 5 330
102,104 Mekfel 10 2990

Övrigt 205 Verktygsproblem 7 230
210 Spånproblem 1 60
412 Skärvätskor/ oljor 1 45

Tvätt ExCellO 5-8 208 Tvättproblem
Läcktest ExCellO 5-8 209 Läcktest

SUMMA 83 4945

OPLANERADE STOPP
VÄNTAN
Material 302 Mtrl- hantering
Personal 406 Skiftbyte

401 Oplanerade möten
206 Verktygsbrist
212 Varmkörning
409 Mätrumsmätning

SUMMA 0 0

KVALITET
303,414 Mtrl- problem

402 Bearbetning
SUMMA 0 0

ÖVRIGT 415 Övrigt 42 495
SUMMA 42 495

TOTAL STOPPTID 6028

Tillgänglig prod. Tid:

 
 

Sida 1 (4) 



 

 

  



 

 

Bilaga 8. Excellmall för enkel sammanställning av data  
 

OEE Kalkylator

Tillgänglig produktionstid (tim): 166
Planerad stoptid (tim): 9,80
Oplanerade stopp (tim): 90,67
Antal producerade enheter: 958
Antal defekta enkheter: 3

Planeringsfaktor Tillgänglighet Operationseffektivitet Kvalitet

Tillgänglig prod.tid: 166 Planerad prod. Tid: 156,20 Tillgänglig prod. Tid: 65,53 Antal prod. Enheter: 958
Planerad stopptid: 9,8 Oplanerade stopp: 90,66667 Köpt cykeltid (tim): 0,0611 Antal defekta enheter: 3

Antal prod. Enheter: 958

Planerad prod. Tid: 156,20 Tillgänglig prod. Tid: 65,53

Planeringsfaktor: 94,10%
Tillgänglighet: 41,95%
Op.effektivitet 89,32%
Kvalitet: 99,69%

PfOEE: 35,15%
OEE: 37,36%

Värdeskapande tid: 34,59%
Stillestånd: 54,62%
Hastighetsförluster: 10,68%
Kvalitetsförluster: 0,11%  
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Bilaga 8. Excellmall för enkel sammanställning av data  
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Bilaga 8. Excellmall för enkel sammanställning av data 
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Bilaga 9. Maskinspecifika data OEE och Output för Ex-Cell-O 5. 
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Bilaga 10. Maskinspecifika data OEE och Output för Ex-Cell-O 6. 
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Bilaga 11. Maskinspecifika data OEE och Output för Ex-Cell-O 7. 
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Bilaga 12. Maskinspecifika data OEE och Output för Ex-Cell-O 8. 
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