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ABSTRACT  

 

Purpose: To explore the benefits of a digital prioritisation tool for improvements, for support 

functions in a manufacturing industry, based on performance measurements and costumer 

needs. Additionally, to examine the benefits of using OEE as an overall measurement for such 

a tool, and the available benefits of connecting said tool with daily management if it were to be 

visualised digitally. 

 

Methodology: In order to elucidate and attempt to solve the formulated problems of the study, 

a case study has been carried out in parallel with a literature study. During the literature study, 

material within performance measurement, prioritisation of improvements, and visualisation of 

improvement information has been studied. The case study consists of observations and 

interviews, which have been carried out in order to gather data related to the case-company’s 

way of work with improvements, about OEE with related aspects in two selected cells, and 

about digitalisation of the case-company’s management and follow-up boards. An analysis has 

been performed where the empirical results are examined and compared with the studied 

literature.    

 

Findings: The implementation of the study meant that advantages of the usage of a digital 

prioritisation tool for improvements, based on performance measurements and needs, could be 

presented. This could also be done for a usage of OEE as an overall measurement in such a 

tool, a digitalisation of boards for daily management and an interconnection between a digital 

daily management and a prioritisation tool for improvements. Overall advantages that could be 

identified for these three parts were that the prioritisation tool can increase the probability for a 

higher costumer value, OEE can generate both overall as well as detailed assistance with 

prioritising improvement work and a digital visualisation of daily management and an 

interconnection of that to a prioritisation tool can simplify prioritisation of improvements.    

 

Recommendations: In order to achieve better results in a further study, it is suggested that: a 

model of a digital prioritisation tool for improvements is built and tested with support functions 

to more clearly see the benefits of the tool; that benchmarking of digital prioritisation tools are 

conducted in order to clarify the specific digital benefits of a prioritisation tool; and that a 

model of a digital management and follow-up board is constructed so that advantages and 

disadvantages with a physical versus a digital board may be analysed.  

 

Keywords: performance measurement, OEE, prioritizing, improvement, visual and 

manufacturing 

 

 

 

 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för 

stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och kundbehov. Därtill, 

att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt 

vilken nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras 

digitalt.  

 

Metod och genomförande: För att kunna svara på studiens problemformuleringar har en 

fallstudie utförts parallellt med en litteraturstudie. Vid litteraturstudien har material inom 

performance measurement, prioritering av förbättringar och visualisering av 

förbättringsinformation studerats. Vid fallstudien har observationer och intervjuer använts för 

att samla data om fallföretagets sätt att arbeta med förbättringar, om OEE med tillhörande 

aspekter i två utvalda celler och om digitalisering av fallföretagets styrnings- och 

uppföljningstavlor. Analys har utförts där empiri ställts mot litteratur. 

 

Studiens resultat: Genomförandet av studien innebar att fördelar för användandet av ett 

digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar, baserat på prestationsmätetal och behov, kunde 

presenteras. Detta kunde även göras för ett användande av OEE som ett övergripande mätetal i 

ett sådant verktyg, en digitalisering av tavlor för daglig styrning samt en sammankoppling 

mellan en digital daglig styrning och ett prioriteringsverktyg för förbättringar. Övergripande 

fördelar som kunde hittas för dessa tre delar var att prioriteringsverktyget kan öka 

sannolikheten för att kunna ge ett högre kundvärde, OEE kan ge både övergripande och 

detaljerad hjälp att prioritera förbättringsarbeten och en digital visualisering av daglig styrning 

samt en sammankoppling av det till ett prioriteringsverktyg kan underlätta prioritering av 

förbättringar. 

 

Rekommendationer: För att uppnå bättre resultat vid en vidare studie föreslås att en modell av 

ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar konstrueras och testas med stödfunktioner för 

att tydligare se verktygets nytta, att benchmarking görs av digitala prioriteringsverktyg för att 

bättre klargöra just den digitala nyttan av ett prioriteringsverktyg samt att en modell av en 

digital styrnings- och uppföljningstavla konstrueras för att jämföra fördelar och nackdelar 

mellan fysik och digital tavla. 

 

Nyckelord: performance measurement, OEE, prioritizing, improvement, visual och 

manufacturing 
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1 FÖRKORTNINGAR 

 

AU  Akut underhåll 

 

CE  Construction Epuipment 

 

DESK  Dynamisk Entitets Status Kod 

 

FU  Förebyggande underhåll 

 

KPI  Key Performance Indicator 

 

MDH  Mälardalens högskola 

 

OEE  Overall Equipment Effectiveness 

 

SPL  Snabb Problemlösning 

 

VPS  Volvo Production System 
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2 INLEDNING 

 

I följande sektion beskrivs bakgrunden och problemformuleringen till studiens problemområde 

samt varför det är intressant att studera just detta. Därefter presenteras studiens syfte och 

forskningsfrågor med en tillhörande förklaring. Slutligen beskrivs de avgränsningar som gjorts. 

 

2.1 Bakgrund 

Dagens marknad för företag innebär hård konkurrens, många är duktiga på vad de gör och har 

metoder för att optimera sina arbetssätt. För att nå framgång blir det därför viktigare och 

viktigare att kunna effektivisera samtidigt som kvalitet hålls uppe och kostnader nere (Slack et 

al., 2010). Att fokusera på var prioritering av resurser ska läggas har därför blivit alltmer 

betydelsefullt, kostandseffektiv resursfördelning kan möjliggöra konkurrensfördelar. Genom att 

prioritera kan både tid och pengar sparas samtidigt som arbetet som utförs har större 

sannolikhet att vara av värde för slutkunden (Ohlsson et al. 2014). Förbättringsarbete kan göra 

att företag har möjlighet att bättre konkurrera med andra företag. Aktiviteter kopplade till 

förbättringsarbete kan dock kosta mycket resurser och därför bör det ses till att dessa är 

värdeskapande. Detta är emellertid inte alltid fallet, ibland utförs de utan att uppnå något 

egentligt värde och blir därför ett slöseri. En analys och prioritering är ett sätt att minimera 

risken för detta (Bengtsson och Osterman, 2014).  

 

För att prioritera kan till exempel indikatorer framtagna av mätt data användas. Dessa kan ge 

information om sådant som var det finns problem som behöver lösas i en produktion, vilka 

nivåer som behöver hållas gällande viktiga parametrar och om företaget är på väg mot satta 

mål. Genom att kontinuerligt mäta med de rätta mätetalen vet företaget hur läget ligger till, bra 

eller dåligt, och kan välja att agera därefter (Marr, 2012). Att även visualisera data påpekas 

vara till fördel för att kunna hantera och handla efter informationen. Det belyses hur det är 

möjligt att prioritera rätt förbättring genom att ha ett fungerande performance measurement och 

visualisera detta på ett lättförståeligt sätt. Genom att implementera dessa två koncept och 

fokusera på att göra förbättringar på de mest väsentliga problemområdena och möjligheterna 

som visas genom mätningen, så kan man se påtagliga relevanta förbättringsresultat inom en 

snar framtid (Keydos, 1999). Förbättringsprioriteringar bör ha en grund i ett fungerande 

arbetssätt, gärna ett tvärfunktionellt arbete för att inte riskera att förbättra en avdelning genom 

att eliminera slöseri på ett sätt som sedan resulterar i ett större slöseri hos en annan avdelning. 

Ett tvärfunktionellt arbete med ett gemensamt värdeflödesperspektiv för att ens verksamhet ska 

nå bästa resultat är att eftersträva (Bengtsson et al., 2016). 

 

2.2 Problemformulering 

Upphovet till detta examensarbetes problemformulering ligger delvis i litteraturen och delvis i 

ett pågående projekt hos fallföretaget. Litteraturen tar upp hur det inte alltid finns en klar 

samverkan mellan avdelningar som stödjer produktionen, vilket kan leda till att prioriteringar 

av aktiviteter som utförs, inte alltid är i linje med varandra och riskerar att inte ge högsta värde 

för slutkunden. Det tas även upp hur det är viktigt att mäta prestation korrekt, att mäta både 

internt och externt inom ett företag för att få en balans mellan de båda och lyckas utföra rätt 

saker på rätt sätt. Dock finns det bristande information om vilka för fördelar som kan utvinnas 

när stödfunktioner i en produktion tillsammans prioriterar förbättringsarbeten, samt vilka 

fördelar som finns i att ha en digital visualisering av något sådant.  

 

Dessa aspekter behandlas i ett projekt kallat DESK (Dynamisk Entitet Status Kod) på studiens 

fallföretag Volvo CE i Eskilstuna. Med projektet vill man få stödfunktioner att samarbeta för 

att minska förbättringsslöserier; förbättringar som utförs ska vara kopplade till fabrikens behov 



3 

 

istället för enskilda avdelningar. Ett verktyg med ett eller flera KPI (Key Performance 

Indicator) från varje stödfunktion kopplat till ett gemensamt övergripande mätetal ska hjälpa 

till att mäta var i fabriken och av vilken eller vilka stödfunktioner som förbättringar ska 

prioriteras, allt efter det totala behovet. Verktyget önskar man ska vara digitalt samt 

visualiseras genom någon form av skärm och längre fram kunna kopplas samman med 

styrnings- och uppföljningstavlor för den dagliga styrningen, om de blir bestämt att de ska 

digitaliseras.  

 

2.3 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetets syfte är att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för 

förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och 

kundbehov. Därtill är syftet att undersöka nyttan i att använda Overall Equipment Effectiveness 

(OEE) som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt vilken nytta som finns med att 

koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt.  

 

De forskningsfrågor som kommer att besvaras för att uppnå syftet är: 

 

1. Vilken eventuell nytta finns i att använda sig av ett för stödfunktioner, i en tillverkande 

industri, gemensamt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar baserat på 

prestationsmätetal och kundbehov? 

För att undersöka om ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar innebär en sådan nytta 

som ligger nära till hands att förvänta sig. 

2. Vilken eventuell nytta finns i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant 

verktyg för att lättare kunna prioritera förbättringsarbeten? 

 

För att utreda om OEE är ett övergripande mätetal som passar in i ett digitalt 

prioriteringsverktyg för förbättringar. 

3. Vad är eventuell nyttan i att använda en digital visualisering av daglig styrning och vad 

för eventuell nytta finns i att digitalt koppla samman det med ett för stödfunktioner, i en 

tillverkande industri, gemensamt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar baserat 

på prestationsmätetal och kundbehov? 

 

För att väva samman studien kring det digitala prioriteringsverktyget för förbättringar med en 

digitalisering av en daglig styrning i en tillverkande industri. 

 

2.4 Avgränsningar  

Med begränsad tid på 20 veckor att fullfölja studien behöver avgränsningar göras. Alla fyra 

stödfunktionerna samt Produktion hos fallföretaget kommer att tas med, om det finns andra 

funktioner som påverkar dessas på något sätt exkluderas de. Undersökningar gällande OEE och 

hur Produktion hos fallföretaget ställer sig till ett prioriteringsverktyg för förbättringar kommer 

att avgränsas till cell 2 och 3, faktorer som påverkar innan och efter dessa celler kommer att 

uteslutas. Gällande digital visualisering av daglig styrning kommer endast 

underhållsavdelningen att studeras, där lågvolym exkluderas. Studien kommer att omfatta 

styrnings- och uppföljningstavlor som används för att styra den dagliga verksamheten. Studien 

kommer inte att inkludera någon form av test av ett prioriteringsverktyg för förbättringar utan 

kommer att visa på dess eventuella nytta genom koppling till litteratur och framställning av 

insamlad data från fallföretaget. 
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2.5 Rapportens disposition 

 

Kapitel Innehåll 

Kapitel 3 – Ansats och metod Redogör för vilka vetenskapliga metoder som 

använts under studien för att kunna svara på 

dess forskningsfrågor. Syfte, ansats, strategi, 

data och teknik för datainsamling beskrivs. 

Kapitlet avslutas med att ta upp aspekter 

kring studiens tillvägagångsätt och 

trovärdighet. 

Kapitel 4 – Teoretisk referensram Behandlar de teoretiska delar relevanta för 

studien vilket närmare bestämt är: 

performance measurement, prioritering av 

förbättringar och visualisering av 

förbättringsinformation. De syftar att stödja 

analysen av empirin. 

Kapitel 5 – Nulägesbild Presenterar det empiriska fakta som samlats 

in hos fallföretaget. Företagspresentation, 

förbättringar och hur de hanteras av företaget, 

OEE i cell 2 & 3 samt hur man ser på att 

digitalisera sina styrnings- och 

uppföljningstavlor beskrivs. 

Kapitel 6 – Nulägesanalys Analyserar insamlad teoretisk fakta 

tillsammans med empirisk för att kunna svara 

på de tre frågeställningarna som ställts för 

studien. 

Kapitel 7 – Diskussion, slutsats och 

rekommendationer 

Diskuterar om syftet uppnåtts och metoderna 

som används, ger slutsatser baserat på 

analysen samt rekommendationer för framtida 

studier. 

Kapitel 8 – Källförteckning Studiens källförteckning 
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3 ANSATS OCH METOD 

 

Följande sektion tar upp vilka vetenskapliga metoder som använts under studien för att kunna 

svara på dess forskningsfrågor. Syfte, ansats, strategi, data och teknik för datainsamling 

beskrivs. Kapitlet avslutas med en illustration av studiens tillvägagångssätt och tar till sist upp 

aspekter kring studiens trovärdighet. 

 

3.1 Forskningssyfte 

Deskriptiva, explorativa och explanativa studier är tre olika sätt att nå ett forskningssyfte. 

Dessa förklaras av Saunders et al. (2009) enligt följande. En deskriptiv studies syfte är att 

framställa en korrekt representation av personer, händelser eller situationer. En beskrivning 

görs för att informera om hur dessa är eller ser ut. Studier som är deskriptiva används ofta som 

inledning till explorativa studier för att få en bättre förståelse för problemområdet. Att göra en 

explorativ studie innebär att man undersöker ett område där det inte redan finns mycket fakta 

och existerande lösningar. Syftet med studien är att införskaffa nya insikter. Detta görs 

framförallt genom att undersöka med frågor, undersöka litteratur samt genomföra intervjuer av 

olika karaktärer. Explanativa studier handlar om att studera en situation eller ett problem för att 

förklara relationen mellan variabler, varför och hur relationen finns.  

 

Forskningssyftet för denna studie var att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg, 

baserat på prestationsmätetal och kundbehov, för att hjälpa stödfunktioner inom en produktion 

att prioritera var de ska lägga sina resurser gällande förbättringsarbeten, för att få den bästa 

totala effektiviteten. Ett ytterligare mål var att undersöka vad för nytta det finns i att använda 

OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg och vilken nytta som kan finnas i att 

koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt. För att finna svar valdes 

deskriptiva och explorativa studier där den deskriptiva gav en bakgrund om nuläget och den 

explorativa en djupare inblick i problemområdet. En litteraturstudie sammanvävd med en 

fallstudie inkluderat intervjuer och observationer ansågs ge en god grund för studien. Genom 

valda metoder kunde frågorna besvaras. 

 

3.2 Forskningsansats 

Deduktiv och induktiv ansats är två forskningsansatser som kan användas för en vetenskaplig 

studie. Att arbeta deduktivt innebär att man drar slutsatser om enskilda händelser utifrån 

allmänna principer och teorier som är befintliga. Här studeras först litteratur för att efterföljas 

av en empirisk studie. Utgångspunkten för studien sätts utifrån den studerade litteraturen, vilket 

höjer dess objektivitet (Patel och Davidsson, 2011). Samma författare beskriver induktiv ansats 

med att en empirisk studie görs före en litteraturstudie. På detta vis kan en teori utvecklas 

utifrån empirin och sedan prövas mot litteraturen. Saunders et al. (2009) tar upp hur en 

kombination av de två ansatserna kan tillämpas då det kan visa sig vara svårt att studera all 

befintlig teori innan den empiriska studien påbörjas. 

 

För denna studie har en kombination av deduktiv och induktiv ansats använts, emellertid har 

den deduktiva använts betydligt mer. Studien påbörjades genom att få en grundlig förståelse för 

fallföretagets problem, därav en mindre induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen applicerades 

sedan. Litteraturstudiens insamlade data om performance measurement, prioritering av 

förbättringar och visualisering av förbättringsinformation har använts som grund för studien för 

att pröva den framtagna empiriska data med koppling till samma områden. En jämförelse har 

gjorts mellan de teoretiska fakta inhämtade från en litteraturstudie och de empiriska fakta som 

insamlats genom en fallstudie. 
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3.3 Forskningsstrategi 

Enligt Patel och Davidsson (2011) handlar forskningsstrategi om undersökningens upplägg, 

denna bör ske utifrån problemformuleringen. Faktorer som behöver beslutas över är bland 

annat vilka som ska medverka, vad för tekniker som ska användas för att samla information 

och vad för tidsplan som behövs. Enligt samma författare är det vanligt att använda sig av 

uppläggen survey-undersökning, fallstudie eller experiment. Bell (2006) tar upp att survey-

undersökning behandlar frågor som vad, var, hur och när men har svårare med att hantera 

frågor som varför. Huvudsakligen tas fakta fram och kan ofta innebära en undersökning av en 

större grupp som är avgränsad. En fallstudie inriktar sig emellertid mot ett mindre område så 

som en mindre grupp, ett företag eller ett tillstånd. Med en fallstudie finns möjlighet att mer 

ingående studera en företeelse eller ett problem med en viss aspekt som fokus (Bell, 2006). En 

fallstudie kan användas för att ge en allomfattande bild av ett läge (Patel och Davidsson, 2011). 

Vid experiment studeras få utvalda variabler och kontroll appliceras på sådant som kan påverka 

dessa. Variablerna studeras för att se om det kan identifieras ett samband mellan dessa (Patel 

och Davidsson, 2011). 

 

Fallstudie har valts som forskningsstrategi för denna studie. Valet motiveras med att 

frågeformuleringen och tidsramen är av sådan karaktär som passar det upplägget. Fallstudien 

har utförts hos ett fallföretag med koppling till problematiken kring förbättringsarbete, dess 

prioritering och digitala visualisering. Observationer, intervjuer och studier av databaser har 

använts för att kunna undersöka kärnan av problemformuleringen. Forskningsstrategin har lett 

till att studiens forskningsfrågor har kunnat besvaras. 

 

3.4 Data 

Två sätt finns generellt sett att tillgå vid insamling och analys av data, kvantitativt eller 

kvalitativt. Dessa två metoder går med fördel att kombinera under en studies datainsamling 

(Saunders et al., 2009). Med kvantitativ data menas sådan data som är numerisk och kan 

presenteras i till exempel tabeller och grafer för att vidare analyseras. Kvalitativ data däremot 

är data som inte har numerisk karaktär så som information som kan inhämtas från 

observationer, intervjuer och bilder (Saunders et al., 2009). 

 

I denna studie har kombinationen av kvantitativ och kvalitativ data använts, både vid 

datainsamling och vid analys. Kvantitativ data har insamlats genom databaser tillhandahållna 

av fallföretaget. Det som inhämtats har varit information om de för studien två avgränsade 

cellerna, så som: OEE-nivåer, förlustdata, tillgänglig produktionstid, behovet av 

produktionstimmar, OEE-krav och planerad skiftgång. Dessa var vitala för att få en inblick i 

vilken position fallföretaget innehade gällande förbättringsarbete med OEE. En mindre 

kvantitativ insamling har även utförts vid studien av styrnings- och uppföljningsmötena då en 

del av informationen var numerisk. Detta inhämtades genom att observera 

informationshanteringen på mötena. Data som samlats har presenterats i tabeller och diagram 

för att underlätta analys.  

 

Kvalitativ data har samlats in genom intervjuer och observationer. Dessa metoder har använts 

för att skapa en täckande bild av problemområdet och få förståelse för dess grund och djup. För 

mer ingående information, se 4.5.  

 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Primär och sekundär data 

Data som används vid en vetenskaplig studie kan antingen vara primär eller sekundär, en 

vetenskaplig studie behöver ofta bestå av båda sorterna (Saunders et al., 2009). Primär data 
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innebär att informationen är insamlad av forskaren som utför studien, genom till exempel 

observationer och intervjuer.  Sekundär data är däremot insamlad av någon annan än denne, 

detta genom till exempel tidigare studier och observationer som dokumenterats. Vid 

användning av sekundär data bör källkritik användas till hög grad för att undvika felaktig 

information (Saunders et al., 2009).  

 

Under studien har det eftersträvats att samla så mycket primär data som möjligt, dock har 

tidsbegränsningen och tillgången till data gjort att det inte alltid gått och därför har både primär 

och sekundär data använts. Vid litteraturstudien har främst originalkällor använts, några få är 

från sekundär källa. Observationer och intervjuer har utförts för att få en så korrekt uppfattning 

om problemområdet som möjligt, dess data har varit av primär karaktär. Information med 

härkomst från databas blev av sekundär natur för att kunna ta del av flera månaders data. Vid 

användning av sekundär data har dessa granskats kritiskt för att undvika felaktig information. 

3.5.2 Tekniker för datainsamling 

För att svara på en frågeställning inom en vetenskaplig studie kan insamlandet av data ske på 

ett flertal sätt enligt Patel och Davidsson (2011). Vilket sätt som bör väljas beror på typen av 

studie och dess begränsningar. Några av de tekniker som föreslås i förhållande till denna 

studies utformning är intervjuer, observation och studie av befintliga dokument. 

 

Litteraturstudie  

Litteraturstudier kan göras för att skapa en förståelse för det valda ämnet men även för att sätta 

undersökningen i ett sammanhang. Vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker är relevanta 

källor att använda sig av för detta (Saunders et al., 2009).  

 

Vetenskapliga artiklar har använts för att samla information om performance measurement, 

prioritering av förbättringar och visualisering av förbättringsinformation. Dessa har inhämtats 

från databaserna Discovery, Emerald Insight, Science Direct och Scopus, tillgängliga via 

Mälardalens högskola. Vid valet av artiklar har ambitionen varit att använda de mest samtida 

exemplaren, ibland har dock äldre artiklar behövt användas i brist på nyare. För att inte gå för 

långt bak i tiden har avgränsningen på årtal satts från år 2000 till 2016. Sökord som använts är: 

performance measurement, OEE, prioritizing, improvement, visual och manufacturing. Även 

böcker från Mälardalens högskolas bibliotek om nämnda ämnen har studerats. För att få en 

heltäckande bild har flera källor använts för varje teoridel. 

 

Intervjuer 

För att till exempel ta reda på vad individer har för åsikter, uppfattningar och kunskaper så kan 

intervjuer med fördel användas. Informationen kan i sin tur användas som trovärdig data för att 

kunna besvara studiens frågeställningar (Patel och Davidsson, 2009). Det finns olika sätt att 

utföra intervjuer, de kan vara strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade. 

Strukturerade intervjuer innebär att intervjufrågor är förberedda och standardiserade, samma 

frågor används till flera personer. Denna metod samlar in kvantitativ data väl. Semi- 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer är inte standardiserade och kan med fördel 

användas vid insamling av kvalitativ data. Semi-strukturerade intervjuer innebär ofta att man 

har ett par frågor som behöver besvaras men att de kan variera från intervju till intervju. Extra 

frågor kan läggas till om behov finns. Ostrukturerade intervjuer är informella och respondenten 

har möjlighet att berätta öppet. Vid denna sortens intervju finns inga förberedda frågor även om 

ett hum om vad man vill besvara bör existera (Saunders et al., 2009). 

 

Intervjuer har använts för att få information om hur personal på fallföretaget resonerar kring, 

hanterar och tycker om olika aspekter kring företagets förbättringsarbeten och dess prioritering 



8 

 

samt hur personal ser på en digitalisering av styrnings- och uppföljningtavlorna och hur de 

upplever de fysiska de har idag.  

 

Under studien har 19 intervjuer utförts varav 18 varit semistrukturerade och en ostrukturerad, 

se Tabell 1. Dessa har använts för att samla in information om hur personal på företaget i 

dagsläget arbetar gällande förbättringsprioriteringar och hur de ser på att deras dagliga styrning 

skulle kunna visas på en digital tavla istället för en whiteboard. De fyra stödfunktionerna samt 

Produktion har blivit utfrågade gällande förbättringar medan bara underhållsavdelningen svarat 

på de frågor som gäller digitala tavlor.  

 
Tabell 1 – Intervjuade personer på fallföretaget och intervjuns karaktär 

Respondent Semistrukturerade 

intervjuer 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Logistikchef 2  

Kvalitetsledare 1  

Produktionsteknikschef 2  

Produktionsledare  1 

Operatörer 2  

Underhållschef 2  

Underhållsteknikschef 1  

Underhållssupportchef 1  

Underhållsledare 2  

Projektmedlemmar i 

DESK 

3  

Reparatörer 2  

 

Då intervjuerna haft semi- och ostrukturerad karaktär har inte exakt samma frågor ställts till 

alla respondenter. Samma grundformulär med frågor har använts men tillägg har tillkommit 

beroende på hur intervjun utvecklat sig. Många gånger har bland annat följdfrågor varit 

nödvändiga för att förstå olika aspekters djup. Två olika formulär har använts, ett för de frågor 

som behandlat förbättringsarbete och prioriteringar och ett för de som behandlat olika aspekter 

kring digitala tavlor. 

 

Observationer 

Patel och Davidsson (2009) beskriver observation som en studie av beteende och skeende i ett 

naturligt sammanhang, precis då det inträffar, vilket ger tillgång till primär data.  En nackdel 

med metoden är att den är relativt beroende av att personer som ska observeras ska ha tid och 

vara villiga att medverka, vilket inte alltid är fallet (Patel och Davidsson, 2009). Det finns olika 

sätt att utföra observationer, dessa är strukturerad respektive ostrukturerad observation. 

Strukturerad observation innebär att det i förväg är definierat vilka händelser och/eller 

beteenden som ska studeras. Ett observationsschema med till exempel listade händelser och 

beteenden kan användas för att vid observation pricka av de händelser och/eller beteenden som 

inträffar. Förslagsvis kan även ordningen på det som inträffar skrivas upp på listan. 

Ostrukturerade observationer innebär att man genom att studera situationer, inhämtar så mycket 

information och kunskap som möjligt för att skapa en heltäckande bild över det 

problemområde man har (Patel och Davidsson, 2009) 

 

I denna studie har både ostrukturerad och strukturerad observation använts och haft som syfte, 

precis som Patel och Davidsson (2009) uttrycker det, att skapa en heltäckande bild över 
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problemområdet. Observationer har främst använts vid studie av fallföretagets styrnings- och 

uppföljningsmöten på morgonen för den dagliga styrningen. Här har strukturen för mötena, vad 

som tas upp och hur de dokumenterats observerats för att ge en förståelse för deras funktion 

och värde. Observationer har även utförts vid de två utvalda cellerna 2 och 3 för att ge en 

övergripande kunskap om dessas flöde, detta för att få en förståelse för data som insamlats via 

databaser från cellerna. Observationerna vid både fallföretagets styrnings- och 

uppföljningsmöten samt cell 2 och 3 var i början ostrukturerade för att ge en överblick, men 

utvecklades sedan till strukturerade observationer för att kunna bocka av tidigare observerade 

beteenden, men fortfarande kunna upptäcka nya aspekter. 

 

Antalet observationer av styrnings- och uppföljningsmöten var sju och antalet observationer av 

cell 2 och 3 var två. Att fler observationer utfördes vid styrnings- och uppföljningsmötena var 

för att garantera att samlad information inte var tillfällig och för att kunna fokusera på att 

studera olika vinklar olika gånger. Cellobservationerna krävde inte mer än två gånger för att ge 

en tillräckligt god uppfattning om flödena. 

 

3.6 Tillvägagångssätt 

Denna studie inleddes med att skapa en grundlig förståelse för problemområdet som 

presenterades av fallföretaget varefter ett utkast på syfte och frågeställningar konstruerades för 

att skapa ett riktmärke. Första delen av tidsperioden som studien var förlagd till spenderades till 

största delen på att göra en litteraturstudie, men empirisk data undersöktes också för att öka 

förståelsen för problemets kärna. Litteratur valdes utifrån vad som ansågs relevant för att lösa 

de aktuella frågeställningarna, vilka blev: performance measurement, prioritering av förbättring 

och visualisering av förbättringsinformation.  

 

Överlappande påbörjades en större insamling av empirisk data vilket resulterade i tre delar: 

förbättringsarbete och dess hantering, OEE i cell 2 och 3 samt digitalisering av 

underhållsavdelningens styrnings- och uppföljningtavlor för daglig styrning. Här var det stort 

fokus på att intervjua så många som möjligt som kunde tänkas vara påverkade av fallföretagets 

projekt DESK, de som valdes ut var de fyra stödfunktionerna och Produktion. Frågor ställdes 

från olika vinklar för att få en bra bild hur dessa resonerade runt förbättringsarbete och 

förhållande till andra avdelningar gällande det. För att skapa en bild av vilken position 

fallföretaget befann sig gällande förbättringsarbete och OEE studerades även två utvalda cellers 

data kring just det. Parallellt gjordes observationer av de whiteboardtavlor som 

underhållsavdelningen använder för daglig styrning samt intervjuer hur avdelningens personal 

resonerade kring en digitalisering av dessa tavlor. Detta för att projektet DESK i framtiden 

planerar att koppla dess förbättringsprioriterings-arbetssätt och verktyg med tavlorna om de 

digitaliseras. 

 

Härefter analyserades empirin tillsammans med teorin för att svara på de frågeställningar som 

ställts för att uppnå studiens syfte. Analysen utfördes genom att studera vad olika författare 

sagt om de valda områdena och vad resultaten visade under den empiriska studien, det som 

hittades jämfördes sedan mot empirin respektive litteraturen för att se om några likheter eller 

olikheter kunde finnas mellan dem två. Det fördes även en diskussion om syfte uppnåtts och 

om valda metoder. Avslutningsvis sammanställdes slutsats baserat på analysen och 

rekommendationer för framtida studier. Tillvägagångsättet illustreras i Figur 1. 
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Teori 

Performance measurement, prioritering av 

förbättringar & visualisering av 

förbättringsinformation. 

Empiri 

Förbättringsarbete och dess hantering, OEE i cell 2 & 3 

samt digitalisering av underhållsavdelningens styrnings- 

och uppföljningtavlor för daglig styrning. 

Frågeställningar 

1. Vilken eventuell nytta finns i att använda sig av ett för stödfunktioner, i en tillverkande industri, 

gemensamt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar baserat på prestationsmätetal och 

kundbehov? 

 

2. Vilken eventuell nytta finns i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg för 

att lättare kunna prioritera förbättringsarbeten? 

 

3. Vad är eventuell nyttan i att använda en digital visualisering av daglig styrning och vad för 

eventuell nytta finns i att digitalt koppla samman det med ett för stödfunktioner, i en tillverkande 

industri, gemensamt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar baserat på prestationsmätetal 

och kundbehov? 

1.  

Syfte 

Att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner i en 

tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att 

använda OEE  som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt vilken nytta som finns med att koppla 

ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt. 

Analys 

Frågeställningar besvaras med stöd 

av teori och empiri. 

Diskussion, slutsats och 

rekommendationer 

 

Figur 1 – Tillvägagångsätt 
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3.7 Trovärdighet 

För att en studie ska vara trovärdig och för att dess resultat ska ha säkerhetsställd relevans är 

det viktigt att uppfylla kraven för reliabilitet, validitet och objektivitet enligt Saunders et al. 

(2009). Följande avsnitt går igenom denna studies koppling till dessa tre delar inom 

trovärdighet. 

3.7.1 Reliabilitet 

Enligt Bell (2006) är definitionen av reliabilitet följande: ett mått på i vilken utsträckning ett 

instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

omständigheter. Faktorer som är viktiga att tänka på gällande reliabiliteten enligt Saunders et 

al. (2009) är vilken tidpunkt som datainsamlingen sker på och huruvida den som intervjuar 

eller observerar medvetet eller omedvetet påverkar resultat eller hur denne tolkar resultaten. 

Hög reliabilitet innebär att tillförlitliga resultat har kunnat genereras genom använda tekniker 

för datainsamling och analys Saunders et al. (2009).  

  

För att kunna åstadkomma reliabilitet har intervjuer och observationer utförts på sådant sätt att 

sannolikheten varit hög för att samma resultat kan ges vid olika tillfällen. För att vid intervjuer 

undvika att respondenter blev påverkade av andra personer har varje intervju skett med en 

respondent i taget. Som intervjuare har påverkande kommentarer hållits till ett minimum både 

under och utanför intervjutillfälle. Vid alla observationer har det varit viktigt att påverka den 

observerade situationen så lite som möjligt. Vid observation av styrnings- och 

uppföljningsmöten har studier skett som en deltagande medlem men ingen kommunikation 

med resterande medlemmar har skett. Har frågor behövt svar har dessa ställts efteråt. Vid 

observation av cellerna har information samlats genom att lyssna på produktionsledare och 

operatör berättandes om cellernas flöde, samtidigt som dess olika komponenter studerats. Här 

fanns ingen risk för yttre påverkan av observationsföremål och frågor ställdes därför längs med 

vägen. Observationerna har utförts flera gånger för att säkerställa data. Data inhämtat från 

datasystem har inte kontrollerats utan förutsatts vara korrekt, dock granskats kritiskt. 

3.7.2 Validitet 

För att åstadkomma validitet vid en studie bör mätningar som görs verkligen mäta det som är 

tänkt att mätas (Bell, 2006). Saunders et al. (2009) menar på att studiens validitet beror på hur 

väl studien visar på det som den påstår sig att göra. För att validiteten ska vara hög bör 

resultatet av mätningen vara oberoende av mättekniken som används och den person som 

hanterar mätningen (Bell, 2006).  

 

För att stärka studiens validitet har mätningar konstruerats på det sättet att det som är tänkt att 

mätas mätts. Intervjufrågor har konstruerats med omsorg för att få svar om rätt område. 

Observationstillfällen har valts utefter hur relevanta de varit för studien. Hänvisning till just de 

valda observationstillfällena har gjorts av kunniga personer insatta i studien. Genomläsning av 

material har utförts av två handledare för att bland annat ha kontroll över mätt data, dock har 

dessa inte haft kunskap om alla områden.  

3.7.3 Objektivitet 

Att vara objektiv betyder enligt Saunders et al. (2009)  att man ser till att undvika att medvetet 

välja fördelaktigt och subjektivt under studiens gång och skrivande av rapport. Insamlad data 

ska vara korrekt och fullständig. För att hålla objektivitet rekommenderas det att kritiskt 

granska litteratur, tekniker, metoder och resultat (Saunders et al., 2009).   

 

Då studiens problemområde grundat sig i fallföretagets projekt och projektmedlemmar agerat 

som hjälpande händer under tiden finns risk för att dessa påverkat resultatet något. Under 
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studiens gång har det dock varit noga med att ha en objektiv syn och en mental inställning till 

det har aktivt använts för att motarbeta eventuell icke objektivitet. Kritiskt granskande har 

använts vid all insamling och behandling av data. 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

 

I följande sektion beskrivs de teoretiska delar relevanta för studien. Första delen behandlar 

performance measurement för att få en inblick i några av dess olika delar och skapa förståelse 

för dess hantering. Andra delen beskriver prioriteringar av förbättringar för att visa på hur 

mätning inte är tillräckligt för att nå framgång utan att det också är viktigt att prioritera 

förbättringar för att vara kostnadseffektiv. Kapitlet avslutas med att behandla visualisering av 

förbättringsinformation för att knyta samman de två föregående delarna med visualisering. 

 

4.1 Performance Measurement 

Performance measurement är inget nytt. Redan på tidigt 1920-tal användes sofistikerade 

modeller för att mäta organisationers prestationsnivåer (Williams, 2004, citerat av Chandima 

Ratnayake, 2009). Människan har fortsatt att mäta och använder sig av performance 

measurement till högsta grad. Mycket mäts och hanteras, om än på olika sätt och med olika 

nytta och effektivitet. Att mäta det man hanterar anses viktigt och är en essentiell faktor för 

framgången för ett företag. Det kan hjälpa ett företag med ett förstå ett otal saker och stärka 

sättet som de arbetar på (Keydos, 1999; Harbour, 2009; Marr, 2012). Enligt Harbour (2009) 

behöver ett företag dock även ett system som samlar in mätetalsinformation för att kunna 

hantera det som mäts och för att arbeta på ett optimalt sätt. Mäta på rätt sätt och rätt mängd är 

ytterligare en del i det hela för att nå bra resultat (Keydos, 1999; Meyer, 2002; Harbour, 2009). 

 

Den matematiska fysikern Lord Kelvin (citerad av Tangen, 2004, s. 1) uttryckte sig om 

mätning enligt följande: När du kan mäta det du pratar om och uttrycka det i nummer, då vet du 

någonting om det. När du inte kan mäta det kan du dock inte uttrycka dig med nummer och 

kunskapen du innehar är därmed inte tillfredsställande. Det är möjligtvis så att det är en början 

på kunskap men du har knappast avancerat till nivån vetenskapen förhåller sig till.  

4.1.1 Anledningar till att använda performance measurement 

Vad som blir mätt blir gjort och kan man inte mäta det kan man inte hantera det. Dessa är några 

av de uttryck som ligger till grund för att man ska använda sig av performance measurement 

enligt Marr (2012). Kaydos (1999) tar upp att återkoppling är något människan är beroende av, 

utan information från våra sinnen är det svårt att leva ett optimalt liv, samma princip gäller för 

företag för att nå optimala förhållanden inom alla avdelningar. När det inte finns tillgång till 

väsentlig information om företagets läge missas lätt möjligheter och man blir även mer sårbar 

gällande kommande händelser. Återkopplingen som ett performance measurement system 

tillför ger kontroll och därmed möjlighet att styra sådant som annars skulle kunna vara skadligt 

för företaget. Genom att ha ett mätsystem upptäcks avvikelser snabbare och negativa effekter 

blir minimerade eller möjligheter tas bättre tillvara. Kaydos (1999) nämner även hur risken för 

att överraskande negativa nyheter dyker upp minskar. Genom att kontinuerligt mäta med de 

rätta mätetalen vet man hur läget ligger till, bra eller dåligt, och kan välja att agera därefter 

(Marr, 2012). Keydos (1999) har en lista på vad för något som kan göras när mätetal väl är 

implementerade, dessa följer enligt nedan: 

 

 Identifiera möjligheter och problem 

 Bestämma prioriteringar 

 Agera för att förbättra processer och procedurer 

 Ta beslut för att omplacera resurser 

 Ändra eller justera strategi 

 Ge återkoppling för att förändra beteende 

 Känna igen och belöna bedrifter 
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Harbour (2009) har liknande tankar som Kaydos (1999) men tar upp det ur en annan vinkel, 

nämligen vilka saker performance measurement kan hjälpa ett företag med. Dessa är följande: 

 

 Bestämma var företaget ligger och därmed etablera en initial baseline för en 

prestationsnivå 

 Sätta mål med nuvarande prestationsnivån som bas 

 Bestämma skillnaden mellan satta mål och nuvarande läge 

 Följa framstegen med att uppnå utsatta mål och se till att de uppnådda målen bibehålls 

 Jämföra företagets prestationsnivå gentemot konkurrenternas 

 Fastställa variationer inom ett system eller en process och hjälpa till att kontrollera 

dessa variationer inom satta gränser 

 Identifiera problemområden och möjliga problemorsaker 

 Göra fler val baserade på fakta, prestation och kostnad 

 Planera bättre inför framtiden 

 

Keydos (1999) belyser hur det är möjligt att prioritera rätt förbättring genom att ha fungerande 

performance measurement. Det han också nämner är hur viktigt det är för företagets anställda 

att se hur bra det går om energi läggs på att mäta rätt saker för att sedan kunna prioritera vilka 

förbättringar som bör tas an. Genom att implementera performance measurement och fokusera 

på att göra förbättringar på de mest relevanta problemen och möjligheterna som visas genom 

mätningen, så kan påtagliga förbättringsresultat ses inom några månader. En mycket positiv 

faktor av det är att om anställda ser den framgång som mätningen inbringar ökar deras 

motivation till att fortsätta med arbetet, vilket kan öka välgången ytterligare. Om företaget inte 

har något performance measurement blir det lätt att arbetarna blir omotiverade. Att göra arbete 

som bestämts utan att det är baserat på tydliga mätetal, som visar varför man bör göra på ett 

visst sätt eller välja en viss arbetsuppgift, kan göra att många tappar intresset för 

arbetsuppgiften. 

 

I Figur 2 illustreras hur förbättringsarbete kan drivas framåt genom att prestationsmål och 

förbättringsmål är sammanknutna, de driver på varandra och båda bör därför beaktas noga 

(Grunberg, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 - Prestations- och förbättringsmål sammanknutna (Inspirerat av Grunberg, 2004) 
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4.1.2 Baslinevärden 

Harbour (2009) tar upp hur viktigt det är att ha en baseline för sina mätvärden för att kunna 

jämföra korrekt i framtiden. Ett baseline-mätetal svarar på frågan, ”Var startar jag ifrån?”. 

Utan vetskapen om vilken punkt en förbättring startar ifrån är det näst intill omöjligt för ett 

företag, enligt Harbour (2009), att säga att de har förbättrat någonting efter ett försök till att 

göra så. Enlig samma författare kan man i enlighet med föregående princip inte förbättra vad 

man inte mäter. Kaydos (1999) belyser hur det kan vara viktigt att tänka på att mätetalen ska 

kunna fungera både kortsiktigt och långsiktigt. För att kunna jämföra resultat nu och för lång 

tid sedan bör mätetalet inte vara av absolut variant, till exempel antal fel, antal förlorade 

timmar eller klagomål från kunder. Detta då dessa varierar beroende på företagets arbetsvolym 

och en sådan mätning skulle kunna ge väldigt missledande resultat. Istället bör mätetalen vara 

av sådan natur att det går att jämföra mellan olika tidsperioder, där lösningen oftast är att 

använda sig av kvot eller procent. 

4.1.3 Performance measurement system 

För att kunna möta prestationsnivån i ett företag behövs ett system som samlar in och tar hand 

om mätetalsinformation, detta är ett performance measurement system (Harbour, 2009). 

Systemet är ofta ett grafiskt eller numeriskt system som används för att fastställa, bevaka, 

diagnostisera och uppnå uppsatta mål. Systemet involverar ofta definiering, utveckling, 

insamling, syntetisering, leverering och visualisering av prestationsrelaterad information. En 

viktig faktor för att optimera det är att systemet är direkt kopplat till viktiga drivande nyckeltal 

uppströms inom organisationens, men även till prestationsförbättrande insatser nedströms 

(Harbour, 2009). 

 

Ett bra performance measurement system definieras enligt Keyes (2005) bland annat av 

följande: 

 

 Systemet bör ha en tydlig ram – En verksamhet behöver ha en tydlig och lättförståelig 

performance measurement-struktur. Alla nivåer inom organisationen bör förstå dess 

innehåll och systemet bör stödja mål 

 Intern och extern kommunikation – Nyckeln till framgångsrik performance 

measurement är att ha effektiv kommunikation med anställda, processansvariga, kunder 

och aktieägare. Det är viktigt för att framgångsrikt kunna utveckla och implementera 

performance measurement och dess system 

 Förståelse för ansvar av resultat – Det är viktigt att se till att alla anställda är 

införstådda med vad de har för ansvar för att organisationen ska uppnå sitt mål 

 Systemet bör tillhandahålla information för beslutsfattande – Mätetalen bör vara 

kopplade till organisationens strategiska mål och systemet bör tillhandahålla data som 

är i realtid, relevant och precist. Detta för att alla nivåers beslutsfattare ska kunna fatta 

bra beslut om förbättringar för att nå uppsatta mål. Mätetalen bör ge information om till 

exempel hur effektivt resurser används, hur väl uppnådda resultat förhåller sig till vad 

som är bestämt och hur effektivt organisationens aktiviteter bidrar till att organisationen 

uppnår uppsatta mål 

 Dela performance measurement information – Information som tas fram i performance 

measurement system bör delas öppet med anställda, kunder, aktieägare, säljare och 

leverantörer 
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4.1.4 Fördelaktig performance measurement 

Att mäta är den essentiella delen av performance measurement och det kan lätt hända att ett 

företag mäter så mycket de kan för att få så mycket information som möjligt. Detta är dock inte 

fördelaktigt om inte mätningen har något syfte, varför det bör ses till att syftet är klart innan det 

bestäms vad som ska mätas och i vilken mängd det ska ske (Cokins, 2004; Parry och Turner, 

2007). Cokins (2004, s. 12) uttrycker sig följande om hur många företags mätningar inte är i 

linje med dess mål: 

 

In the real world, a company’s measurement systems typically deliver a blizzard of 

nearly meaningless data that quantifies practically everything in sight, no matter how 

unimportant; that is devoid of any particular rhyme or reason; that is so voluminous as to 

be unusable; that is delivered so late to be virtually useless; and that then languishes in 

printouts and briefing books without being put to any significant purpose….In short, 

measurement is a mess. 

 

We use two percent of what we measure. The rest is CYA…We are masters of the micro. 

We measure paper clip acquisition times…The appearance of precision substitutes for 

substance…We measure far too much and get far too little for what we measure because 

we never articulated what we need to get better at, and our measure aren’t tied together to 

support high-level decision making. 

 

Harbour (2009) har liknande tankesätt och beskriver också hur det ofta förekommer att företag 

mäter många olika faktorer och sedan inte använder någon större del av det de mätt. Varför 

mäta något man inte har nytta av? Istället är det mer fördelaktigt att mäta sådant som kan hjälpa 

företaget att förstå, styra och förbättra sin verksamhet. Mätetal behöver ge information och svar 

på sådant som vi behöver veta. Dock är det viktigt att först veta vilket behov av information 

som finns och vilka frågor som behöver besvaras innan några mätetal blir introducerade (Marr, 

2012). Harbour (2009) uttrycker att nyckeln till framgångsrikt performance measurement är att 

identifiera de specifika mätetal som faktiskt kan hjälpa till med att få fram resultaten man är ute 

efter och som kan bli översatta till praktisk kunskap. 

 

Definitionen av bra performance measurement, oavsett vad man ska mäta, är enligt Harbour 

(2009): 

 

 Att mätetalet har ett beskrivande värde. Det ska beskriva vad som händer och vad som 

har hänt 

 Att mätetalet har ett diagnostiserande värde. Det ska hjälpa till att förstå varför något 

händer och har hänt 

 Att mätetalet har ett förutsägbart värde. Det ska hjälpa till att förutse vad som kan 

hända baserat på vad som händer eller redan har hänt 

 

Det Harbour (2009) även nämner är att då ett företags framgång är beroende av många faktorer 

gäller det att inte bara rikta in sig på att mäta ett enstaka mätetal, utan snarare på att mäta en 

familj av de mest kritiska. Exempel på detta är produktivitet, kostnad, säkerhet, logistik, 

kvalitet etc., beroende på verksamhet. Sådana mätetal fångar in nyckelaktiviteter och outputs 

som är viktiga i en organisation. Keydos (1999) tar också upp punkter som ger en bild av bra 

performance measurement, detta genom att beskriva vad för information mätetalen bör ge.   
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Informationen bör vara: 

 

 Relevant för mottagaren – Det finns två aspekter på detta, den ena är att all information 

som behövs finns att tillgå och den andra är att all information som inte behövs inte 

visas 

 Välorganiserad – Förhållanden mellan till exempel olika processer, orsak och effekt, 

samt den relativa betydelsen som viktiga faktorer har för företaget ska vara tydlig 

 Lättförstådd av dem som använder den – Om information inte kan förstås kan den inte 

användas och blir därmed ett slöseri 

 Så kortfattad som möjligt – Att ha information som tar lång tid att gå igenom är 

ineffektivt och det kan till och med sluta med att den inte blir studerad alls. Därför bör 

den vara så kortfattad som möjligt 

 

Nair (2004) belyser hur det numera inte är tillräckligt att ha mycket information om 

verksamheten. Informationen måste även kunna användas för att kunna fatta fördelaktiga beslut 

på ett effektivt sätt. Utan förmågan att kunna göra ett precist urval blir det lätt att informationen 

som finns tillgänglig blir överväldigande. Följaktligen, organisationer som förstår sig själva 

tillräckligt bra för att ta relevanta beslut och som väljer att agera med beslutsamhet och 

kontinuitet har större chans till framgång (Nair, 2004). 

4.1.5 Mäta för att lägga resurser på rätt ställe 

För att ett företag ska ha en bra chans att vara framgångsrika behöver man veta var resurser ska 

läggas. Vid felplacering, alltså en placering där resursen gör mindre nytta än vad den skulle 

gjort på ett annat ställe, misslyckas företag med att optimera sina resurser (Keydos, 1999). Det 

är viktigt att hitta var det går att få ut den största avkastningen och prioritera resurser efter det. 

För att kunna avgöra detta kan man bland annat använda sig av mätetal, där dessa kan guida 

managers till att göra rätt val. En relativ betydelse av problem och möjligheter kan tas fram. 

Mangers behöver fortfarande fastställa vad för investering som krävs, sannolikheten för att 

lyckas, tillgängligheten till resurser och andra faktorer för att bestämma vilka möjligheter som 

bör tas tillvara. Informationen som kan utvinnas ur performance measurement gör dock valet 

mycket enklare, detta tack vare att det hjälper till att sålla ut det viktigaste (Keydos, 1999). 

 

Det är viktigt att ha performance measurement och veta hur företaget, avdelningen eller 

liknande ligger till för att kunna bestämma vart man ska, där val av resursplacering är en del i 

processen. Utan vetskap om grunden är det svårt att placera målet och resurser blir lätt satta till 

aktiviteter som inte har med det riktiga målet att göra, vilket därmed leder till slöseri (Keydos, 

1999). De problem som finns inom en arbetsgrupp kan vara väldigt klara för en manager men 

utan mätetal som visar vilka problem som ska prioriteras är det svårt att exakt veta var resurser 

ska läggas. När managers inte vet hur de ska differentiera mellan de olika problemen har de 

följande val att göra enligt Keydos (1999): 

 

 Ignorera situationen – När det är för många problem att ta hand om och det inte går att 

avgöra vilket eller vilka som är viktigast att adressera är det vanligt att man struntar i att 

ta hand om dem över huvud taget. Resultatet blir att irritation och frustration uppstår. 

 Ha ett möte med information om att alla måste göra bättre – Här erhåller alla vetskapen 

att man behöver göra bättre, dock vet ingen vad man ska göra bättre och det blir lätt att 

man tror att de andra har ansvaret för det hela. Resultatet blir att ingenting händer 

förutom fingrepekande och förutsättande att man själv inte är ansvarig. 

 Försöka lösa alla problemen samtidigt – Genom att göra detta används en mängd 

resurser men för att räcka till alla problem blir det endast lite fördelat på varje. Det är 
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dessutom mycket lätt att resurser läggs på aktiviteter som i slutändan är väldigt lite 

värdeskapande. Fokus ligger på lösa problemen snabbt och dessa blir av den temporära 

sorten, detta istället för att satsa på kvalitet och långvariga förbättringar. Resultatet blir 

att många kan bli nedslagna av tanken på att resurser slösas på saker som inte ger 

meningsfulla resultat.  

 Reagera på vad som var viktigast förra veckan – Detta fungerar inte till hög grad då 

nuvarande vecka kan visa på helt nya problem. Resultatet kan bli att många blir 

förvirrade men även att resurser kan bli bortslösade då de läggs där de inte behövs. 

4.1.6 Svårigheter med performance measurement 

Enligt Meyer (2002) skulle den ideala performance measurement möta följande krav: 

 

 Få mätetal – Att ha få mätetal att hålla reda på, ungefär tre finansiella och tre icke 

finansiella. Med för många saker att mäta tappas information bort. 

 Förutsägbarhet – Icke finansiella mätetal ska förutsäga efterföljande finansiella 

prestationer. Icke finansiella mätetal ska ses som ledande prestationsindikatorer och 

finansiella som efterföljande. 

 Genomtränglighet – Mätetalen ska genomtränga verksamheten och samma mätetal ska 

användas överallt. Detta anses ha tre fördelar jämfört med mer specifika mätetal: de kan 

länkas från botten till toppen av företaget, vilket gör att alla ser kopplingen mellan deras 

resultat och företagets resultat; de kan bli nedbrutna nedåt, vilket ger senior managers 

en ”drill-down”-förmåga; och mätetalen kan jämföras horisontellt längs med olika 

avdelningar, vilket underlättar förbättringar och prestationsvärderingar. 

 Stabilitet – Performance measurement-systemet ska vara stabilt. Mätetalen ska 

förändras gradvis för att bevara medvetenheten för de långsiktiga målen och beteendet 

konsekvent. 

 

Varför kraven allt som oftast inte möts beskrivs av Meyer (2002) enligt följande: 

 

 För många mätetal – Företag mäter ofta för många saker och översvämmas med data. 

Man anser att ett bra antal mätetal på toppnivå (både finansiella och icke finansiella) är 

runt femtio till sextio stycken. Många företag har dock väldigt många flera. 

 Förmåga att särskilja – Förmågan att skilja de icke finansiella mätetalen, som 

innehåller information om framtida finansiella prestationer, från de mätetal som inte gör 

det har försämrats.  

 Få icke finansiella mätetal genomsyrar organisationen – Det är enklare att hitta 

finansiella mätetal som gör det. 

 Mätetal står inte still – När mätetalen används förlorar de sin variation och kan förlora 

förmågan att visa skillnaden mellan bra och dåliga prestationer. Managers agerar ofta 

med att kontinuerligt blanda om mätetalen. 

4.1.7 Yttre och inre effektivitet 

Engelskans effectiveness, hur väl resultat uppnås, och efficiency, hur väl resurser används för 

att åstadkomma resultatet, har anknytning till svenskans yttre och inre effektivitet. 

Effectiveness mäter till vilken grad den nuvarande outputen är jämfört med den förväntade och 

efficiency mäter hur mycket resurser som används jämfört med vad som teoretiskt minimalt 

skulle kunna användas (Pettersson, 2000). Pettersson (2000) vill visa på att det finns ett 

samband mellan effectiveness, efficiency och produktivitet. Det är möjligt för ett system som är 

”effective” att vara ”inefficient” och det är även möjligt för ett system som är ”efficient” att vara 

”ineffective”. Om båda dessa är höga kan dock en hög produktivitet utvinnas. Nair (2004)  och 
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Anthony och Govindarajan (2007) belyser att det är viktigt att mäta både internt och externt 

men att många företag inte gör det. De menar att det är för många som offrar den interna 

utvecklingen för de externa resultaten eller ignorerar de externa resultaten totalt, detta i tron att 

interna resultat är tillräckliga.  

 

Bengtsson et al. (2016) tar även dem upp behovet av att balansera den interna och externa 

effektiviteten och direkta och indirekta kostnader för att nå ett totalkostnadseffektivt läge. Det 

föreslås att börja med den externa effektiviteten för att hitta det verkliga behovet av att 

effektivisera. En viktig aspekt att tänka på är att behovet styr, det finns ingen mening med att 

utföra aktiviteter som det inte finns ett behov av. Om aktivitetsyrning utgår från kundbehovet 

kan en del aktiviteter helt uteslutas vilket i sin tur utesluter en effektivisering av dem. För att 

studera det externa behovet närmare kan sådant som vad för kvalitetsnivå som är nödvändig för 

produkten, vilken produktionsvolym man bör producera och vad för skiftgångsbehov som finns 

analyseras. För att få fram en realistisk behovsbild är det fördelaktigt att diskutera dessa 

parametrar tvärfunktionellt i fabriken. Efter att ha bestämt det externa behovet kan aktiviteter 

som styrker den interna effektiviteten arbetas med för att till slut hamna i ett läge där man både 

gör rätt saker (det externa behovet styr) och där dessa görs på rätt sätt (det interna behovet 

styr). Detta illustreras i Figur 3 nedan (Bengtsson et al., 2016). 
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Figur 3 – Skillnad mellan yttre och inre effektivitet, inspirerad av Bengtsson et al. (2016) 
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Slack et al. (2010) tar upp fem olika prestationsmål som anses vara viktiga för alla sorters 

verksamheter och som har påverkan både internt och externt. I Figur 4 kan målen och dess 

samband med interna och externa faktorer ses. De fem målen visar vad en verksamhet kan 

tänka sig att göra för att göra sin kund nöjd och för att konkurrera på marknaden.  

 

 
Figur 4 – Interna & externa effekter (Inspirerat av Slack et al., 2010) 

Bengtsson et al. (2016) tar upp att det är viktigt att se hur mycket man bör fokusera på den yttre 

och inre effektiviteten, vilket beror på låg- och högkonjunktur. Vid en högkonjunktur bör det 

finnas utrymme att arbeta med båda delarna för att uppnå satta krav och utmana aktiviteter och 

processer för att bli än mer kostnadseffektiva. I situationer med högkonjunktur där det finns ett 

behov av att producera en högre volym och en viss ojämnhet i skiftgång existerar föreslås det 

av Bengtsson et al. (2016) att se över om kraven bör höjas. Detta för att övertid och risk för 

missad leverans ska minimeras. Sett från andra hållet, vid lågkonjunktur, bör en omvänd metod 

användas. Kraven bör sänkas då behovet av produktion minskat. Det som påpekas är att kraven 

inte bör ändras allt för ofta så som dag till dag, utan sätts efter en mer långsiktig planering, 

vilket ger möjlighet till en proaktiv verksamhet. 

4.1.8 OEE – Overall Equipment Effectiveness 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) är ett mätetal som svarar på till vilken grad ens 

operativa verktyg är effektiva (Marr, 2012). Det är till för att mäta output jämfört med kapacitet 

och baseras på dess tre delar: tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet. OEE samlar sex 

stora förluster, se ”beräkning av OEE”, i ett och samma index vilket gör det lättare att förstå 

och möjligt att identifiera faktorer för förbättringar. Enligt Marr (2012) kan OEE användas på 

olika nivåer inom en tillverkande industri. Till att börja med kan OEE mätas upp som ett initialt 
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värde för att sedan jämföras med ett framtida och genom detta se om förbättringar gett resultat. 

Mätetalet kan även användas för att jämföra produktionslinors prestation och genom detta 

kunna belysa sämre områden. Till sist: om en maskins processer arbetar individuellt kan OEE 

identifiera vilken maskin som arbetar sämst och indikera var resurser behöver läggas. 

 

Beräkning av OEE 

OEE består av procentuell kalkylering av tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet. 

Dess resultat beror på de sex stora förlusterna som kan delas in i tre kategorier (Nakajima, 

1992):  

 

Driftstoppsförluster 

 Maskinstopp  

 Ställtid- och justeringsförluster  

 

Hastighetsförluster 

 Tomgång och mindre stopp  

 Reducerad hastighet 

 

Kvalitetsförluster 

 Defekter i processen 

 Uppstartsförluster 

 

Beräkning av OEE med de sex stora förlusterna inräknat kan ske med Nakajimas (1992) metod 

enligt nedan:  

 

(1) 𝑂𝐸𝐸 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 

 

(2)  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 − 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
 

 

(3)  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 

 

(4)  𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑓𝑒𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
 

 

Figur 5 illustrerar OEE, dess komponenter och samband i enlighet med beskrivning av 

Nakajima (1992). Driftstopsförluster dras av från den planerade och utlagda produktionstiden 

för att ge den tillgängliga operativa tiden. Hastighetsförluster dras sedan av därifrån för att 

resultera i netto operativ tid och till sist dras kvalitetsförluster från nettot för att resultera i 

värdeskapande operativ tid. 
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Figur 5 – OEE och dess uppbyggnad (Inspirerat av Nakajima, 1992) 

Hur OEE kan höjas 

Om det finns mycket av de sex stora förlusterna blir OEE lågt. För att höja OEE behöver 

därmed en minskning av förlusterna göras (Nakajima, 1992). Några sätt att höja OEE är enligt 

Munir Ahmad och Dhafr (2002): att träna sina operatörer, se över maskiner som identifierats 

som flaskhalsar och implementera tekniska förbättringar, finslipa produktionsschema, designa 

om produkter och förbättra operationsinstruktioner. Genom att OEE kan täcka in en hel 

produktions resultat om hur effektiva de operativa verktygen är det inte möjlighet att höja OEE 

genom att flytta ett problem från dess uppkomstplats till ett annat ställe. Problemet behöver 

lösas för att värdet ska stiga till en högre och bättre nivå (Fast, 2011). 

 

OEE som mätetal 

Vid uppkomsten av OEE som mätetal i början av 1980-talet föreslog grundaren Nakajima 

(1992) idealvärden för tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet. Dessa blev > 90 %, > 

95 % respektive > 99 %, vilket resulterar i ett OEE-värde på cirka 85 % och är enligt honom 

målet att sträva mot. Marr (2012) tar upp hur OEE-nivån teoretiskt till och med skulle kunna 

ligga på 90 %. Dock anser han att detta tal är orealistiskt och onåbart. Istället föreslås det att 

målet sätts efter bästa möjliga och realistiska scenario för tillgänglighet, operationseffektivitet 

och kvalitet för maskinen eller fabriken. Data bör hämtas från historiska dokumenteringar. 

Genom att göra på detta sätt är det högre sannolikhet at målen blir realistiska och uppnåeliga, 

detta genom att det finns bevis för att maskin eller fabrik är kapabla att komma upp i den OEE-

nivån (Marr, 2012). Att mäta OEE manuellt och hantera pappersbaserade förteckningar kostar 

mycket resurser. Därför är det fördelaktigt att ha automatisk insamling av data för att kalkylera 

OEE, vilket kan reducerar kostnaden avsevärt. Hur ofta OEE bör mätas beror på 

omständigheterna men generellt sett är det vanligt att göra det veckovis för maskiner och 

månadsvis för större processer eller fabriker (Marr, 2012). 

 

Marr (2012) varnar för att OEE lätt kan bli missförstått som KPI på grund av användarens brist 

på förståelse.  OEE är ett mätetal som ger information som kan användas vid förbättringar av 

verktygs effektivitet, vilket enligt Marr (2012) betyder det att OEE inte ska användas för att 
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jämföra olika maskiner, processer eller fabriker. Detta är för att det kan vara missledande med 

OEE-resultat från olika sorters mätobjekt med olika karaktärer. Munir Ahmad och Dhafr 

(2002) anser att det är mest fördelaktigt att mäta OEE för varje maskin för att kunna se var i 

produktionen som det behövs förbättringar. Genom att göra på det sättet kunde de i sin studie 

ha en klar vy över var styrkor och svagheter låg i produktionen. 

 

4.2 Prioritering av förbättringar 

4.2.1 Att prioritera rätt förbättring 

Förbättring är viktigt för att en verksamhet ska kunna konkurrera på marknaden. Antingen för 

att vara i jämnhöjd med konkurrenterna eller för att kunna ha en högre konkurrerande faktor. 

Förbättring har blivit viktigare med åren och tar upp en större del av verksamheters aktiviteter 

än förut (Slack et al., 2010). För att kunna arbeta lönsamt med förbättring behöver dock en 

prioritering göras för var resurser bör satsas. Vid kontinuerlig förbättring och innovation, är 

prioritering av de processer som bidrar mest till de strategiska målen en huvudaktivitet 

(Harrington, 1991; Davenport, 1993; Dumas, et al. 2013, citerat av Ohlsson et al. 2014). 

Förbättringsaktiviteter bör prioriteras efter hur väl de möter organisationens nuvarande mål, 

behov och kapacitet (Mariott et al., 2013). På grund av begränsade resurser, organisationens 

begränsningar och politik vid prioritering är dock prioritering vid förbättringar en stor 

utmaning (Keydos, 1999; Ohlsson et al. 2014,). För att resurser ska användas på ett 

kostnadseffektivt sätt bör prioritering av aktiviteter ses som viktigt. Det är väsentligt att 

evaluera från ett brett perspektiv för att inte riskera att suboptimera. Något som ser ut att vara 

bra för till exempel en avdelning kan vara mindre bra totalt sett för fabriken. Viktiga 

parametrar att ta hänsyn till vid prioritering av förbättringar är bland annat: kostnad, vinst, 

potentiell risk, vad för investering som krävs, hur lång tid tills förbättringen betalar tillbaka, hur 

väl förbättringen stämmer överens med strategiska mål, tillgängligheten till nödvändiga 

resurser, hur viktigt det är för kunden och hur nöjd kunden är med nuvarande tillstånd Keydos 

(1999). 

 

Keydos (1999) vill visa hur ett projekt kan upplevas om det inte finns riktlinjer att hålla sig till 

när man ska prioritera vad som ska göras. Samma författare vill även visa hur viktigt det är att 

kunna prioritera och att om det inte görs kan resultatet bli att prioriteringen inte blir för 

företagets bästa utan för personlig vinning. Keydos (1999, s. 9) berättar om en diskussion om 

ett företags förbättringsprogram och hur en medarbetare upplevt projekts gång, denne beskrev 

följande till författaren: 

 

It was terrible. All we accomplished in twelve months was debating what the team should 

work on. Everyone had a different idea, which seemed to be based on what make their 

job easier, not what was the best for the company. We never did agree on what to do. It 

was most frustrating and aggravating experience I’ve ever had. 

 

Keeney (2013) demonstrerar en annan analytisk vinkel på prioritering, som visar på hur man 

inte bör prioritera efter subjektiva känslor, utan istället noga se över sina val och hur de 

förhåller sig till varandra. Keeney (2013) föreslår en metod för att ta fram mål att välja mellan 

och hur prioritering av dessa bör göras med hänsyn till rådande förhållanden. Ett exempel som 

tas upp är att en försäljare får frågan om vilket av dennes mål som är viktigast vid leverans: att 

vara snabb, billig eller ha bra kvalitet. Målvärdena omvandlas till mer precisa mål genom att 

lägga till ett verb. Dessa blir följande: minimera tid för leverans, minska kostnad för leverans 

och öka kvaliteten för leverans. Målen mäts i antal dagar, antal euro och antal trasiga produkter 

per leverans. Keeney (2013) tar upp hur försäljaren först säger att ett mål är viktigare än ett 

annat. Dock visar Keeney (2013) genom scenarion där försäljaren får välja mellan olika 
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utkomster och förhållanden att det inte ligger till så egentligen. Genom exemplet vill han visa 

på att en förändring av ett måls prestation kan vara viktigare än prestationen av ett annat. Till 

exempel väljer försäljaren först att minskad leveranstid är viktigare än minimering av kostnad. 

När denne får två scenarion att välja mellan, där det ena fallet har leveranstiden tre dagar och 

kostnaden 720 000 euro och den andra leveranstiden fyra dagar och kostnaden 250 000 euro, 

väljs dock det långsammaste valet för att kostnaden minskade så dramatiskt. Enligt Keeney 

(2013) visar exemplet på att det är logiskt att tala om den relativa betydelsen av förändringar i 

ett måls prestation; att tala om den relativa betydelsen mellan olika mål är inte det. 

 

Om ledningen ska anse att det är värt att lägga resurser på ett projekt bör det finnas bevis för att 

projektet kommer att ge avkastning på ett eller annat sätt. Därför anser Al-Najjar och Jacobsson 

(2013) att det behövs ett verktyg som visar på var det finns problem och vilka av dessa som ska 

prioriteras för förbättringar. Förluster som kommer av problemen kan räknas om till förlorade 

pengar och kan visa på varför en förbättring behöver göras. I deras fall behövdes verktyget för 

att hitta problem för underhållsavdelningen att lösa och prioritera, med utgång från hur mycket 

produktionstid som kunde gå förlorad vid de olika problemen. Al-Najjar och Jacobsson (2013) 

har utvecklat en modell som indikerar på vilka kategorier och faktorer som kan påverka 

förluster mest. Dessa områden blir markerade som problem och blir hänvisade till som 

områden som behöver fokus för att förbättras. Problemen prioriteras sedan efter hur mycket de 

påverkar produktionstiden negativt jämfört med målvärdet som finns. 

4.2.2 DMAIC – Sex Sigma 

Sex Sigma är ett koncept som lanserades 1987 som ett enhetligt företagsglobalt 

förbättringsprogram för Motorola. Sättet att arbeta visade sig vara väldigt framgångsrikt för 

Motorola och andra blev därmed intresserade av Sex Sigma (Sörqvist & Höglund, 2007). 

Konceptet spridde sig och är idag tillämpat inom många företag i världen (Sörqvist & Höglund, 

2007). Inom Sex Sigma kan arbetsmodellen DMAIC hittas, som står för Define, Measure, 

Analyse, Improve och Controll, vilket är olika faser i arbetssättet. Modellen används vid 

förbättringsarbete och hjälper till med att lösa problem på ett systematiskt sätt. DMAIC kan 

även användas för att prioritera vilket förbättringsprojekt ett företag bör välja. Kirkham et al. 

(2014) visar på i sin studie om subjektiva och objektiva prioriteringsmetoder för att välja 

förbättringsprojekt, att Sex Sigma var den metod som ansågs som bäst av de objektiva.  

 

Nedan beskrivs de olika faserna inom DMAIC mer ingående. 

 

Define 

Den första fasen, Define, handlar om att sätta sig in i det aktuella problemet och förstå dess 

innebörd på djupet. Att göra detta betyder oftast att problem löses enklare och att de lösningar 

som tas fram blir bättre. Dock ska det i denna fas inte analyseras vad för orsak som finns till 

problemet eller vad för lösningar som kan tas fram, det kommer vid senare steg i processen 

(Sörqvist & Höglund, 2007). 

 

Ett första steg är att sätta upp en klar problemformulering. Vilket kan specificeras med frågor 

så som vad, var, när och vem. Sörqvist & Höglund (2007, s. 74) drar ett exempel på en vag och 

en tydlig problemformulering hjälpt av frågorna, exempel visas nedan: 

 

Vag problemformulering: 

”Kassationerna i fabriken är för höga” 
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Tydlig problemformulering: 

”Kassationerna för sfäriska rullager med håldiameter över 180mm i Kanal 3 har under första 

halvåret 2007 ökat till 4,6 % vilket är en dubblering jämfört med samma period 2006” 

 

Ett problem kan ofta uppfattas som för stort eller för diffust. I lägen då problemet är för stort 

kan området behöva avgränsas och är det för diffust är det ofta bra att ta reda på mer om 

situationen. En annan aspekt som är viktig att tänka på är att problemet ska kunna knytas till 

verksamheten och vad för faktorer som gör verksamheten framgångsrik (Sörqvist & Höglund, 

2007). 

 

Just kunden har stor betydelse för förbättringsarbete eftersom den har en avgörande roll i 

företagets framgång (Sörqvist & Höglund, 2007). Vid arbete med problemlösning och 

förbättringsarbete bör därför kunden stå i fokus för att se vad som behöver göras för att nå dess 

tillfredställelse. Med kund menas de som påverkas av projektets utgång. En kund kan vara både 

extern utanför företaget och/eller intern inom den egna verksamheten. Behov och önskemål är 

något som behöver kartläggas när kunden väl är identifierad, dessa har ofta stor betydelse för 

hur framgångsrikt projektet blir och hur bra lösningen till problemet uppfattas (Sörqvist & 

Höglund, 2007). 

 

Measure 

För att ett förbättringsarbete ska ge bra resultat är det viktigt att basera besluten man tar på 

fakta och inte på subjektiva uppfattningar. För att få tillgång till fakta bör en insamling av 

denna göras, vilket karakteriseras av mätning inom industrin (Sörqvist & Höglund, 2007).  

 

Measurefasen består av att bestämma vilket behov av information som finns (t.ex. primär- eller 

sekundärdata), identifiera de relevanta måtten (relevanta för att lösa problemet), välja vilken 

mätmetod som bör användas och utforma mätningen (allt beror på vad som ska mätas), testa 

mätmetoden och utvärdera mätsäkerheten genom det, fastställa kraven, definiera nuläge (för att 

kunna avgöra om mätresultat är bra), planera mätningen och till sist utföra den (Sörqvist & 

Höglund, 2007). 

 

Analyze 

Den tredje fasen behandlar analysering av de mätresultat som tagits fram. Syftet är att 

analysera vad som är orsaken till problemet som uppstått, vilka faktorer som påverkar 

varandra. Informationen som tas fram används sedan som en bas för att komma fram till 

lösningar som ska användas i improvefasen (Sörqvist & Höglund, 2007). 

Problemlösningsmetoden kan se olika ut beroende på omständigheterna och vilket problem 

som ska analyseras. Inom Sex Sigma kan metodiken för problemlösning framställas i huvudsak 

genom två modeller, en analys av kvantitativ sort för att studera variationer och en analys av 

kvalitativ sort för att studera processer och flöden (Sörqvist & Höglund, 2007). 

 

Improve 

Efter att analyser för problemet har gjorts och dess orsaker har blivit funna ska denna kunskap 

användas till att göra faktiska förbättringar, vilket görs i denna fas. Beroende på problem finns 

det en mängd olika lösningar att applicera. Därför behöver man börja med att identifiera 

möjliga lösningar, vilket kan ske genom till exempel kreativa metoder eller benchmarking. 

Därefter ska de bästa förslagen väljas ut, genom subjektiva metoder eller mer omfattande 

experiment eller analyser, för att sedan testas noggrant med ett anpassat test och till sist 

implementeras samt verifieras (Sörqvist & Höglund, 2007).  
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Control 

För att vara säker på att förbättringen som gjorts löst problemet och att de uppmärksammade 

resultaten är bestående behöver kontroll appliceras. Det finns annars en tendens att 

förbättringar endast varar en viss tidsperiod för att sedan gå tillbaka till ursprungliga 

situationen och problem uppstår återigen. Utöver denna sorts kontroll bör även slutrapportering 

och uppföljning av uppnådda resultat och framgångar ske. Om det finns möjlighet är det även 

fördelaktigt att sprida de goda resultaten (Sörqvist & Höglund, 2007). 

4.2.3 Förbättringar i onödan, det nionde slöseriet 

De sju stora kända slöserierna, aktiviteter som använder resurser men inte tillför något värde 

till slutkunden och som härstammar från TPS (Toyota Production System), listas av Liker 

(2004) enligt nedan. Ett åttonde slöseri med koppling till Toyotas sätt att tänka har lagts till av 

Liker (2004). 

 

1. Överproduktion,  

2. Väntan 

3. Onödig transport 

4. Omarbetat eller felaktig process 

5. För mycket i lager 

6. Onödig förflyttning 

7. Defekter 

8. Slöseri av mänsklig potential 

 

Konceptet om ett nionde slöseri, förbättringar i onödan, nämns i litteraturen av Bicheno et al. 

(2011), citerat av Bengtsson och Osterman (2014) och av Miller (2009), citerat av Bengtsson 

och Osterman (2014) som beskriver hur Taiichi Ohno hänvisat till dess existens. Bengtsson och 

Osterman (2014) diskuterar det nionde slöseriet och illustrerar hur det kan uttrycka sig, se figur 

8-12. De nämner hur det inte förekommer mycket litteratur om ämnet och att anledningen 

antagligen är att slöseriet är av annorlunda karaktär än de andra åtta, att det nionde endast är 

indirekt kopplat till värdet för slutkunden. Bengtsson och Osterman (2014) anser dock att 

förbättringar i onödan verkligen är ett slöseri. Detta då resurser går åt vid förbättringar och görs 

de i onödan har resurserna använts utan att ha tillfört något värde. 

 

Bengtsson och Osterman (2014) tar upp två olika delar som förbättringar i onödan grundar sig 

i. Det första är att resurser spenderas utan att det finns en klar förståelse för det nuvarande eller 

önskvärda tillståndet. Se skillnad vid förståelse och icke förståelse illustrerad i Figur 6 och 

Figur 7. Varav det andra är att resurser spenderas utan att det finns en klar förbättringsprocess. 

 

 
Figur 6 – Förståelse för nuvarande eller önskvärt läge (Inspirerat av Bengtsson & Osterman, 2014) 

 

Nuvarande 
läge 

Önskvärt 
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Ansträngning 
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Figur 7 – Förståelse för nuvarande eller önskvärt tillstånd saknas (Inspirerat av Bengtsson & Osterman, 2014) 

Några av de faktorer som kan förorsaka att resurser spenderas utan att det finns en klar 

förbättringsprocess diskuteras av Bengtsson och Osterman (2014). Dessa sägs vara följande: 

 

Ofullständig förståelse för Lean – Att inte förstå hur principer inom Lean är sammankopplade 

kan leda till att analysresultat av förbättringar kan tolkas fel och leda företaget åt ett felaktigt 

håll, en felaktig målbild. Se Figur 8 för illustration av utkomst. 

 

 
Figur 8 – Ofullständig förståelse för Lean (Inspirerat av Bengtsson & Osterman, 2014) 

Ofokuserade förbättringar – Det finns en risk att förbättringar blir ofokuserade om ledarskapet 

inte fungerar effektivt när det finns hög ambition att göra dem. Risken finns då det är brist på 

riktlinjer för var fokus ska ligga. Det är ledarens uppgift att leda så att alla arbetar mot samma 

mål och att se efter om det finns ett internt behov av förbättringarna. Risken är att många saker 

kan bli gjorda men att få leder till en förbättring och resurser har därmed spenderats i onödan, 

se Figur 9. 

 
Figur 9 – Ofokuserade förbättringar (Inspirerat av Bengtsson & Osterman, 2014) 

Ytliga lösningar – Om det finns tryck från ledningen att ett visst verktyg eller metod ska 

användas för att lösa alla sorters problem, samtidig som personal har lite utbildning eller det är 

en brist på resurser för att utföra problemlösning kan det lätt leda till att ytliga lösningar 

används. Lite energi läggs på att analysera problemen och resulterar i ytliga eller inga 

förbättringar alls. Se Figur 10 för illustration om hur man bli kvar i samma utgångsläge. 

 

 
Figur 10 – Ytliga lösningar (Inspirerat av Bengtsson & Osterman, 2014) 
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Brist på synkronisering – Slöseri kan uppkomma om det finns en indirekt koppling mellan 

avdelningar som inte är synkroniserade och därmed inte inser vad för effekter deras 

förbättringsbeslut har på varandra. En förbättring på en avdelning som görs för att det är i linje 

med organisationens mål kan ge negativa effekter på en annan om synkronisering mellan dessa 

inte är optimal. Förbättringen kan då ha utförts i onödan. I Figur 11 visas hur ett mål är uppnått 

men att det inte är det målet som det finns ett behov av. 

 

 
Figur 11 – Brist på synkronisering (Inspirerat av Bengtsson & Osterman, 2014) 

Blind förbättringsväg – Det är viktigt att uppdatera de listor som finns över förbättringar, 

särskilt om de är långa. Detta för att undvika att spendera resurser på en förbättring som inte är 

aktuell längre, se Figur 12. Då förbättringar görs kan både nuläge och framtida målbildsläge 

ändras vilket gör att vissa planerade förbättringar inte stämmer överens med dessa 

uppfattningar längre. 

 
Figur 12 – Blind förbättringsväg (Inspirerat av Bengtsson & Osterman, 2014) 

4.3 Visualisering av förbättringsinformation 

Att visualisera information inom en tillverkande industri handlar bland annat om att presentera 

produkt och processinformation på ett sätt som är synligt i rätt tid, på rätt ställe och till rätt 

personer genom hela fabriken (Greif, 1989). För att kunna kommunicera kring ett företags 

prestationer behövs det visuella kommunikationstavlor placerade där personer integrerar. Mätt 

data så som försäljning, vinst, ordrar, kvalitet, leverans, säkerhet, output och produktivitet 

behöver vara tillgänglig för alla (Ortiz och Park, 2011). Synlighet skapar medvetenhet, 

medvetenhet skapar handlande, handlande skapar resultat och resultat skapar nöjda kunder och 

chefer. 

4.3.1 Anledningar till att visualisera information 

Nedan beskrivs några punkter om vad för anledningar det finns till att visualisera information. 

 

Att se är att tro – Att få information visat för sig, framför allt på ett lättförståeligt sätt, gör att 

fler tror på det. Ofta är det viktigt att se något för att det ska kännas trovärdigt. Framgångsrik 

implementering av visualisering använder detta för att lyckas (Ortiz och Park, 2011) 

 

Få information tillgänglig – Att visualisera information gör att alla som har nytta av den kan ha 

tillgång till den och kan använda informationen till att fatta beslut på ett effektivare sätt (Greif, 

1989; Parry och Turner, 2006). Ett så kallat ”knowledge field”, där mycket kunskap finns hos 
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alla arbetare, kan skapas genom att alla har information tillgänglig. Den tillhör inte enstaka 

grupper eller individer utan delas med alla för att företaget ska bli starkare. Genom att visa 

informationen visuellt och tillgängligt kan detta uppnås (Greif, 1989). 

 

Signal om att allt går som det ska – Med visuella hjälpmedel är det enklare att se över 

produktionen och faktorer som påverkar den för att kontrollera att allt går i den planerade 

riktningen. För optimala förhållanden bör informationen visas i real-tid (Ortiz och Park, 2011). 

 

Skapar delat ansvar – När personer träffas framför ett visuellt verktyg som en tavla för att 

diskutera dess innehåll har det observerats att det delade ansvaret för informationen ökar samt 

att en bättre diskussion kan föras kring relevant information (Greif, 1989). 

 

Skapa intresse – Greif (1989) anser att det är svårt att få personal intresserade av vad de gör om 

de inte får reda på vad för resultat deras arbete resulterar i. För att kunna visa detta på ett 

effektivt sätt kan visuella hjälpmedel användas, så som tavlor med resultatvärden av olika 

aktiviteter. 

 

Gemensam prioritering – När vissa avdelningar prioriterar en aktivitet och en annan avdelning 

inte gör det, trots att detta behövs, kan visuella verktyg hjälpa till att lösa problemet. Genom att 

tydligt visa vad alla bör prioritera är det större sannolikhet att det är valet alla väljer att göra 

(Parry och Turner, 2006). 

4.3.2 Information är i behov av uppdatering 

Information som visas upp för alla anställda att se behöver uppdateras för att det ska finnas 

intresse för den och för att arbete ska kunna utföras effektivt (Greif, 1989; Ortiz och Park, 

2011). Information som är gammal finns det ofta inget behov av att visualisera utan är sådant 

som kan sparas för dokumentation eller tas bort helt och hållet om inget syfte finns (Greif, 

1989). Det är även viktigt att uppdatera information i och med att ledningen annars kan ge 

intrycket av att den informationen som visas, och är beslutad av dem att visas, inte är av värde. 

Detta kan sända ut fel signaler (Greif, 1989).  

 

Att uppdatera information kan dock ta tid. Greif (1989) beskriver hur produktionsledare kan bli 

oroliga över att dess anställda förlorar för mycket tid med att uppdatera information 

kontinuerligt. Det behöver dock inte ta mer än några minuter, beroende på karaktären av 

informationen. Tillfällen så som när det är lugnt och väntan sker på nästa uppgift att ta tag i är 

ypperliga tillfällen att passa på att uppdatera information (Greif, 1989). 

4.3.3 Visualisering av förbättringsarbete 

Inom Lean används gärna tavlor för att visualisera förbättringsarbete i syfte att det ska bli 

effektivt, det behövs struktur för att lyckas. Avvikelser i en fabrik uppkommer oftast i en högre 

takt än vad de kan hanteras och för att få kontroll över situationen kan visualisering av 

avvikelserna och det pågående arbetet med dem visas på tavlor (Petersson et al., 2009).  

 

Ett exempel som illustreras av Petersson et al. (2009) beskriver hur en tavla med fördel kan 

visa vilka avvikelser som det arbetas med för tillfället, vilka som är ansvarig för avvikelsernas 

lösningar och när dessa bör vara lösta. När nya avvikelser tillkommer skrivs dessa till de 

existerande. Tavlan menas tillhandahålla en naturlig träffpunkt att samlas kring med givna 

tidsintervaller för att diskutera de förbättringar som behöver göras och hur dessa ska prioriteras. 

Dock påpekas att dessa möten inte utgör tillfällen för att komma fram till själva lösningarna, 

detta ska göras mellan mötena. Viktigt är också att den information som visas har en tydlig 

koppling till befintliga avvikelser och inte bara är en samling bra idéer. På det viset grundas 
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förbättringsarbetet på sådant som verkligen behöver lösas och minskar risken för att slösa 

förbättringsresurser på sådant som inte ger en verksamhetsförbättring. 

 

För att kunna prioritera vilka förbättringar som man behöver arbeta med kan PICK chart-

modellen, utvecklad av Martin Lockheed, användas (Petersson et al., 2009). PICK står för 

Possible, Implement, Challenge och Kill och kan översättas till Möjligt, Genomför, Utmana 

och Avfärda. Figur 13 illustrerar hur det kan se ut. I mitten finns pilar som visar på liten 

respektive stor effekt samt liten respektive stor insats, och som förhåller sig till de fyra delarna 

i modellen. Verktyget kan hjälpa att arbeta på ett strukturerat sätt vid diskussion av prioritering 

av förbättringsarbete. En avvikelse som hamnar i ”Genomför” anses ha stor effekt efter 

förbättring men kräver inte så stor insats, sådana projekt är väldigt lönsamma. Motsatsen gäller 

vid ”Avfärda” där det krävs en stor insats men där effekten är låg, vilket innebär att det inte är 

lönsamt att genomföra en sådan förbättring. Om en avvikelse hamnar inom ”Möjligt” innebär 

det att prioriteten för avvikelsen är lägre jämfört med de avvikelser som finns inom 

”Genomför” då de i ”Möjligt” också har stor effekt men kräver större insats, vid tid över tas 

dessa hand om. ”Utmana” innebär avvikelser som har en liten effekt men kräver också en liten 

insatts. För att hantera sådana kan det vara fördelaktigt att ta kontakt med andra organisationer 

inom verksamheten för att begära hjälp med att genomföra förbättringsarbetet (Petersson et al., 

2009). 

 

 
Figur 13 – PICK chart (Inspirerat av Petersson et al., 2009) 

4.3.4 Digital visualisering  

Parry och Turner (2006) uttrycker sig skeptiskt om användning av mjukvaruprogram för 

kontrolltavlor. Anledningen är att den visualiserade informationen kan tendera att växa till 

alldeles för stora proportioner. Risken finns att information tillförs som har lite eller inget 

värde. Att hålla kontroll över detta är svårare än vid fysiska tavlor. Ett annat problem är att för 

att kunna styra över systemets data behövs ofta en expert vilket gör att kontrollen över vad som 

ska visualiseras inte helt ligger i användarnas händer, som den gör vid användandet av en 

fysisk tavla. Parry och Turner (2006) belyser även att det kan vara svårt att uppfatta 

information på en skärm, vilket kan leda till att orsak och verkan som studeras inte uppfattas 

helt. Att använda sig av digitala skärmar kostar också ofta mer än fysiska tavlor 
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En mer positiv vinkel kan hittas i en studie av Brandl et al. (2008) där man utvecklat ett system 

för en interaktiv digital whiteboard med tillhörande speciellt utskrivet papper och digital penna 

samt digitalt bord. Ett dokument kan skrivas ut på papper som vanligt förutom att det är 

utskrivet med en speciell kod, som kan användas tillsammans med en tillhörande penna som 

kan läsa av koden. Med pennan kan användaren rita och skriva vad denne vill på papperet, 

vilket sedan kan visualiseras i realtid på whiteboarden. Detta genom att kodavläsningen och en 

digital version av det utskrivna dokumentet, lagrat i server ansluten till whiteboard, är 

sammankopplade. Data utan utskrift kan också väljas att visualiseras på en digital whiteboard 

genom ett digitalt bord. Genom bordet kan information visas och pennan kan även här ge 

skrift- och ritmöjligheter som i realtid visas på whiteboarden. Tekniken ger möjlighet att 

använda både papper och digitala skärmar för att hantera och visualisera information.  
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5 NULÄGESBILD  

 

I följande sektion beskrivs det empiriska fakta som samlats in under studien. Först ges en 

introduktion till fallföretaget både generellt, för att lära känna företaget, och detaljerat för att få 

en bakgrund till studiens uppkomst. Därefter behandlas förbättringsarbete och dess hantering 

inom företaget för att ge en inblick i hur olika avdelningar förhåller sig till det. Efterföljande 

kapitel tar upp OEE i de två utvalda cellerna 2 och 3. Avslutningsvis tas olika aspekter upp 

angående digitalisering av styrnings- och uppföljningstavlorna som används på företaget för 

daglig styrning. Dessa tre delar är påverkande faktorer i det projekt som beskrivs i 

företagsbeskrivningen och visar på olika vinklar för samma problem. 

 

5.1 Företagspresentation 

5.1.1 Volvo Group Sverige 

Volvo grundades år 1927 och har sedan dess blivit en av de transportutrustningstillverkare som 

är ledande i världen (Vår historia, 2016). Idag har Volvo produktion av lastbilar, bussar, 

anläggningsmaskiner, marinmotorer och industrimotorer i 18 länder och täcker över 190 

marknader vid försäljning. Antalet medarbetare är runt 100 000 (Om oss, 2016). Det finns tio 

affärsområden inom Volvokoncernen, dessa består av: Volvo Trucks, UD Trucks, Renault 

Trucks, Mack Trucks, Value Truck & JVs, Volvo Construction Equipment, Volvo Bus, Volvo 

Penta, Governmental Sales och Volvo Financial Services (Vår organisation, 2016).  

 

År 2015 omsatte Volvokoncernen 313 miljarder kronor och är noterade på Nasdaq Stockholm 

(Om oss, 2016). 

 

Volvo Production system 

VPS
1
 (Volvo Production System), se modell i Figur 14 nedan, är ett globalt system med 

principer som är gemensamma och anger ett strukturerat sätt att beskriva metoder. Systemet har 

kunden i fokus och värderar därför metoderna, som har som uppgift att vägleda arbetet inom 

företaget för att kunna ge kunden ett värde och hålla slöseri till ett minimum (Volvo Production 

System, internt dokument, 2009).  

 

 
Figur 14 – VPS (Volvo Production System, internt dokument, 2009) 

                                                 
1 1 Sedan 2009 har VPS förändrats lite men inte helt implementerats på fallföretaget. För närvarande använder man 

den gamla modellen och därför beskrivs denna i föreliggande studie. 
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Vision, principer samt verktyg och metoder är tre viktiga grunder som VPS bygger på. 

Visionen lyder ”Att vara en organisation där vi kontinuerligt förbättrar kvalitet leverans och 

produktivitet i allt vi gör”. Detta ska åstadkommas genom att företaget använder sig av VPS. 

Principerna består av tankesätt och hjälpmedel som gör att uppsatta mål kan nås. Dessa 

tillsammans med The Volvo Way och kundvärdet illustreras i Figur 14. För att se verktygen 

och metoderna, som finns som hjälp för att göra det lättare och för att uppmuntra 

förbättringsarbetet, se bilaga 1 (Volvo Production System, internt dokument, 2009).  

5.1.2 Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment är världens största tillverkare av ramstyrda dumprar och 

hjullastare och en av världens största tillverkare av grävmaskiner, väganläggningsmaskiner och 

kompakta anläggningsmaskiner (Quick facts about Volvo CE, 2016). Volvo Construction 

Equipment i Eskilstuna är en modern fabrik som är en del av Volvo Group Sverige. Här 

tillverkas drivlinekomponenter, axlar och transmissioner till Volvos hjullastare och ramstyrda 

dumprar, specialiteten är tillverkning av kugghjul och axlar. Bearbetning samt montering är en 

del av fabrikens komplexa flöde. De tillverkade delarna skickas världen över till olika 

monteringsfabriker (Volvo CE Eskilstuna, 2016). 

5.1.3 Cell 2 och 3 

För att få en uppfattning om cell 2 och 3 produktion i fabriken i Eskilstuna, som studien delvis 

avgränsas till, beskrivs nedan vad som produceras och hur dess flöde ser ut. 

 

Cell 2 

I cell 2 tillverkas solhjul med en variation på åtta artiklar. Layouten för cellen kan ses i Figur 

15. En tillhörande beskrivning av dess flöde följer nedan i en kronologisk lista, siffrorna är 

utplacerade i figuren med orange färg. 

 

1. Artikeln börjar på en inbana till första maskinen, en svarv 

2. I svarven svarvas först ena sidan för att vändas till svarvning på andra sidan 

3. Artikeln transporteras via transportband till nästa maskin, en kugghyvel 

4. I kugghyveln hyvlas splines på insidan av artikeln 

5. Artikeln transporteras via transportband till nästa maskin, en kuggfräs 

6. Kuggfräsen fräser artikeln 

7. Artikeln transporteras via transportband till robotcell 

8. Roboten för artikeln in i kuggfräsmaskin för att fräsa utsidan av artikeln 

9. Roboten för artikeln in i gradmaskin för att grada av kuggar 

10. Roboten för artikeln in i tvättmaskin för tvätt 

11. Roboten för artikeln till transportband som för den ut ur robotcell 

12. Annan robot placerar artiklarna direkt på härdracks 

13. Härdracksen transporteras till härdverk för att sedan transporteras tillbaka till cellens 

ställage (en av artiklarna går vidare till annan cell). 

 

Cell 3 

I cell 3 tillverkas planethjul med en variation på sju artiklar samt två sorters solhjul. Dessa 

solhjul liknar planethjul mer än solhjulen i cell 2 och körs därför tillsammans med planethjulen. 

Layouten för cellen kan ses i Figur 15. En tillhörande beskrivning av dess flöde följer nedan i 

en kronologisk lista, siffrorna är utplacerade i figuren med blå färg. 

 

1. Artikeln börjar på en inbana till första maskinen, en svarv 

2. I svarven svarvas först ena sidan för att vändas till svarvning på andra sidan 

3. Artikeln transporteras via transportband till nästa maskin, en dragbrotschmaskin 
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Figur 15 – Layout och flödesbild för cell 2 och 3 

4. Dragbrotschmaskinen hyvlar splines på insidan av de två solhjulssorterna. 

5. Planethjulen går förbi dragbrotschmaskinen via transportband till robotcell. När 

solhjulen är klara används samma transportband för att skicka dem vidare 

6. Roboten placerar artikeln på palettbana som leder till tre olika kuggfräsmaskiner 

7. Artikeln transporteras till aktiv och ledig fräsmaskin via palettbana, palettbanesystemet 

känner av vilken fräs som är aktiv och ledig 

8. Artikeln fräses i kuggfräsmaskin 

9. Artikeln transporteras till robotcell via transportbana 

10. Roboten för artikeln in i gradmaskin för att grada av kuggen 

11. Roboten för artikeln in i en av de två skavmaskinerna, ledig används 

12. Roboten för artikeln in i tvättmaskin för tvätt 

13. Artikeln transporteras ut till tvådelad bana (en för varje skavmaskins artiklar för att 

lättare kunna spåra fel) där operatör med manuellt verktyg placerar artiklar på härdracks 

14. Härdracksen transporteras till härdverk för att sedan transporteras tillbaka till cellens 

ställage 
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5.1.5 DESK – Dynamisk entitets-statuskod 

Det finns enligt Underhåll ett behov på företaget av att vid förbättringsarbete arbeta 

tillsammans mellan stödfunktioner för att bli mer kostnadseffektiva totalt sett. Idag läggs 

resurser på många förbättringar utan att helt stämma av vad behovet är för dem. Förbättringar 

sker för att kulturen på företaget säger att det är viktigt att kontinuerligt förbättra sig (se VPS), 

men det sker inte alltid tillräckliga analyser varför de behöver göras och vilken utkomst de 

kommer att ge. Avstämning mellan stödfunktioner anses av vissa vara för låg. Tanken är att 

med verktyget DESK (Dynamisk Entitets Status Kod), som underhållsavdelningen på företaget 

utvecklat (ett koncept), så ska avstämningen öka och onödiga förbättringar minska. DESK ska 

bestå av några KPI från varje stödfunktion som visar på maskiners status i förhållande till OEE. 

KPI:er har för närvarande tagits fram för Underhåll och Produktionsteknik (utkast) men inte 

hos Logistik och Kvalité. Utifrån dessa KPI ska man få en indikation på var i produktionen och 

av vilken stödfunktion som förbättringsresurser ska läggas för att företagets ska vara så 

kostnadseffektiva som möjligt. Man tänker sig även ett arbetssätt som innebär att 

stödfunktionerna arbetar tillsammans kring detta och skapar en förståelse för varandra.  

 

I Figur 16 illustreras en konceptbild över hur man tänker sig att det ska se ut vid första 

anblicken av verktyget visualiserat på en digital skärm, helst med touchfunktion. Bilden visar 

fabrikens ritning med alla dess celler, numret på cellen och dess kostnadsställe (detta ska inte 

vara med senare). I övre vänstra hörnet finns knappar för att klicka sig fram till daglig styrning 

(tanken är att kunna ha DESK-tänket i den dagliga verksamheten i framtiden, men först tas de 

mer mellanlångsiktiga och långsiktiga delarna fram), DESK-startsidan (det Figur 16 visar) och 

projekt (visualisering av förbättringsprojekt). I nedre högra hörnet visas knappar som visar, 

efter knapptryckning, samma layoutbild som nedan i Figur 16 men färgindikatorerna i cellerna 

ändras beroende på stödfunktion, i Figur 16 är det OEE/OPE som visualiseras. Färgerna visar 

hur varje cell ligger till i förhållande till OEE/OPE eller sina KPI:er specifikt för varje 

stödfunktion. Rött betyder att cellen ligger dåligt till och åtgärd krävs, gult betyder att värdet 

ligger på gränsen till dåligt och kan behöva utmanas och grön betyder att allt är okej och man 

bibehåller läget. Genom denna bild ska man kunna få en överblick över hela fabriken och 

stödfunktionerna för att lätt kunna se vilka celler man behöver göra förbättringsarbeten på. För 

att närmare studera en cell ska man kunna klicka på den på bilden, då är tanken att Tabell 2 ska 

visas. 

 

Tabell 2 visar cell 3 med alla dess maskiner/entiteter och de KPI som stödfunktionerna valt att 

mäta varje entitet efter i förhållande till OEE, Logistik och Kvalité har vid studiens tidpunkt 

inte gjort detta och representeras därför inte här. Vad tillgänglighet, cykeltidstrend, 

medelverktygsålder och trend på verktygsuttag innebär förklaras i avsnitt 5.2.2 och 5.2.3. 

Tabell 2 visar även hur varje entitet ligger till i förhållande till OEE och vad det satta kravet för 

OEE är. Här försöker man komma bort från att blint stirra på att alltid sträva efter 85 % OEE 

och istället sätta realistiska krav efter de behov som finns. Detta OEE är det man vill förhålla 

sig till för att endast lägga resurser på sådant som det finns behov av och gör fabriken 

kostnadseffektiv. Även en maskinklassificering finns för varje maskin för att se hur kritisk den 

är för produktion. Mest kritiska är de maskiner betecknade med AA, sedan följer A, B, C. Inom 

parantes efter bokstaven visas en annan bokstav, dessa visar om maskinen är kritisk gällande 

säkerhet, miljö, kvalitet eller leverans. Data till visualiseringen kommer att hämtas från 

stödfunktionernas databaser. 

 

Med visualiseringen av en specifik cell ska stödfunktioner kunna utvärdera om det behövs 

förbättringsarbete eller ej (mätetalen, färgerna och intervallerna ger indikation på detta) och 

vilken stödfunktion eller vilka stödfunktioner som bäst och mest kostnadseffektivt kan hantera 
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arbetet. Olika celler ska sedan kunna jämföras för att en prioritering av förbättringsarbete ska 

kunna ske. 

 

 
Figur 16 – DESK, start 

Tabell 2 – DESK, tabell som visas efter att cell 3 valts i startmenyn 
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För att snabbt kunna få en överblick över en maskins prioriteringsläge har man tänkt ha en kod 

(därav namnet Dynamisk Entitet Status Kod) som visar de olika komponenter som visas i 

Tabell 2. Ett exempel på koden för Underhåll visas nedan i Figur 17 och Figur 18 med 

beskrivning av dess delar. Koden är endast ett koncept och inte klar.  

 

 
Figur 17 - DESK-exempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Varför DESK är viktigt, projektmedlemmars perspektiv 

För att vara konkurrenskraftiga behövs något som gör att företaget ifrågasätter var resurser ska 

läggas och börjar titta på förbättringsslöserier, det behövs ett arbetssätt och verktyg som visar 

fakta svart på vitt. Idag finns en uppfattning om att vissa förbättringsaktiviteter måste göras, 

men det saknas ibland en riktig grund i behov. För att dra koppling till behovet behövs något 

som verktyget DESK och arbetssättet som följer med det. DESK kan ge en hjälp på vägen att 

ifrågasätta nuvarande sätt att arbeta med förbättringar, istället för att bara arbeta vidare så som 

man alltid gjort. Det är viktigt att kunna analysera och se vilken stödfunktion som har mest 

påverkan och ger bäst resultat vid utförandet av en förbättring.  

 

För att kunna vara flexibel för volymförändringar som beror på efterfrågan behöver man kunna 

anpassa sig effektivt till nya förhållanden. Fabriken är byggd för en större produktionsmängd 

än vad som för närvarande efterfrågas. För att inte ha för mycket slöseri och kosta för mycket 

vid lågkonjunktur, men även vid högkonjunktur, behöver avdelningarna arbeta tillsammans i 

högre grad och använda resurserna på bästa sätt.  

 

Istället för att rikta sig till en stödfunktion så vill man med DESK uppmuntra till att kolla av 

med alla funktionerna för att hitta vem som bäst kan lösa ett problem som sedan leder till 

ABC 

•Maskinklassificering AA, A, B, C 

•Kritisk faktor (SäkerhetMiljöQvalityLeverans) 

Driftsäkerhet 

•Teknisk tillgänglighet 

•A0 : 1 ≤ 96%, 2 = 96-98%, 3 ≥ 98% 

OEE/OPE 
betyg 

•OEE/OPE-krav 

•1 ≤ krav, 2 = krav ± 2%, 3 ≥ krav 

Styr strategiska beslut Entitetens kritiska område Styr kvartals- 
verksamheten 

Styr den dagliga 
verksamheten 

Figur 18 – DESK-exempel 



38 

 

förbättringsarbete. Även att man inte ska anmäla att man vill ha hjälp utan först analysera vad 

mer specifikt som behöver avhjälpas och vad det ska leda till. Stödfunktionerna behöver 

dessutom diskutera med varandra om vad de har för förutsättningar att hantera ett problem. 

Inom alla dessa aspekter kommer DESK in som ett verktyg för att hjälpa och vägleda. 

 

DESK i sig anses egentligen inte det viktiga utan det är tankesättet och arbetssättet bakom som 

är det väsentliga. DESK är endast ett digitalt verktyg som ska förenkla processen att arbeta 

tvärfunktionellt.  

 

Vad behövs för att DESK ska fungera på bästa sätt, projektmedlemmars perspektiv 

Grunden för att kunna använda DESK är att skapa förståelse och ett arbetssätt kring det och 

arbeta tillsammans för att uppnå samma mål. Mycket kommunikation bör ske och forum 

behöver finnas där funktionerna kan prata om olika relevanta aspekter kring problematiken 

man har. Det bör även finnas tydliga mål, vad som ska levereras och till vilken kvalitet till 

exempel. Behovet måste styra i allt som görs för att DESK ska fungera så som tänkt, man 

behöver tydligare riktlinjer och större behovsbasering på aktiviteter. 

 

5.2 Förbättringsarbete och dess hantering  

Företaget har fyra olika stödfunktioner som stöder produktionen i dess arbete, dessa är 

Produktionsteknik, Underhåll, Kvalité och Logistik. För att få en inblick i hur de arbetar med 

förbättringar och förhåller sig till DESK intervjuades representanter från alla fyra samt från 

Produktion. Samlad information presenteras i följande avsnitt. 

5.2.1 Intervjuer, Produktion 

 

Förbättringsarbete i cell 3 

Det mest aktuella förbättringsarbetet Produktion håller på med i cell 3 är att man försöker att 

komma till ett ”normalläge”. Det finns idag inga elementblad eller instruktioner på hur man ska 

utföra aktiviteter i cellen gällande ställ. Det finns ingen ordentlig ställsekvens att följa och det 

vill man arbeta fram för att optimera arbetet. Vid beslutandet av att denna förbättring behövde 

göras tittade man mycket på OEE och undersökte vad de största förlusterna var. De två största 

som hittades, exkluderat produktionstekniskt arbete som hängt kvar sedan förut, var 

omställning och väntan på föregående och efterföljande operation. Om Produktion lyckas att 

implementera en arbetsstandard anser man kunna reducera dessa förluster. Vid uppstart av 

arbetet diskuterades det om det skulle finnas ett behov av att jobba med de andra 

stödfunktionerna, dock ansågs det inte nödvändigt. Detta då det skulle bli en sådan liten 

påverkan från deras håll att det var försumbart. Underhållsavdelningens tankar togs dock med i 

viss mån då förbättringsarbetets uppkomst grundades i ett av deras projekt som prioriterade 

vilka maskiner som behöver förbättras, baserat på vilka som hade mest störningar. Man ser 

främst att förbättringsarbete som görs i det här fallet kommer att stanna inom gruppen och ser 

inget behov av att arbeta tvärfunktionellt. 

 

De förbättringsarbeten man gör kommer oftast från SPL:er (Snabb Problemlösning) och 

rotorsaksanalyser. Till exempel så arbetar man ofta fram en lösning som gör att det uppkomna 

problemet inte uppstår igen.  

 

Prioritering av förbättringar 

Förbättringar prioriteras ofta med sin grund i företagets kärnvärden: främst säkerhet, miljö och 

kvalitet. Dessa går före leverans bland annat. Blir det läckage till exempel så prioriteras det 

högt och nuvarande arbete bryts för att göra en SPL. Dessa kärnvärden appliceras mest vid de 
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kortsiktiga prioriteringarna medan långsiktiga till större del baseras på magkänsla och 

erfarenhet. 

 

För att välja vad för kortsiktigt förbättringsarbete som ska göras tittar man även på OEE för att 

se förlustbilden. Just nu finns det en OEE-grupp i Produktion där man rapporterar OEE:n från 

föregående vecka och dess största förlust. Detta för att operatörerna ska analysera detta och 

förbättra arbetet. Man planerar att utöka tillfällena då OEE studeras. Från att vara en gång per 

vecka till en gång per dag till att titta en gång per skift. Det ska även finnas möten i framtiden 

där man rapporterar vad för förbättringar som man arbetar med för närvarande. 

 

Hur hänsyn tas till andra funktioner vid förbättringar 

Det är enligt Produktion svårt att ta hänsyn till andra funktioner vid förbättringsarbete. 

Anledningen anses vara bland annat att det är en utmaning att få med så många personer som 

det behövs för att det ska fungera. Om arbetssättet var strukturerat och hade en process ser man 

dock att det skulle finnas större sannolikhet att kunna arbeta tillsammans på ett effektivare sätt. 

Man är rädd för att det ska kosta mycket att utföra ett sådant arbete tillsammans, men det finns 

samtidigt mycket att hämta. Till exempel genom att arbeta tillsammans kan man få in nya 

synvinklar på hur problem ska lösas, något ens egen avdelning inte hade kommit fram till i 

vanliga fall. 

 

I Produktion har man olika mycket kontakt med andra funktioner men generellt sett så finns 

rätt täta dialoger. Produktionsteknik och Underhåll är de två som man främst arbetar mot. Dock 

sker detta mer i reaktivt än proaktivt syfte, man kommunicerar med varandra när situationen 

kräver det snarare än att förebygga att problem uppstår funktioner emellan. Man ser positivt på 

att få ha ett forum där man kan dela information och diskutera om problem för att tillsammans 

komma fram till förbättringar i tid som ger störst värde totalt sett. Ett sådant forum hade enligt 

Produktion varit bra vid ett tillfälle då de valde att göra en förbättring som sedan gav negativa 

effekter i härdverket och gav stor risk för att försämra kvaliteten hos produkten vilket var 

mycket negativt. Då fick man gå tillbaka till ursprungligt läge. 

 

Förbättringar i onödan 

Bristen på kommunikation anses vara den största faktorn som spelar in på graden av risk att en 

förbättring görs i onödan. Det kan lätt bli, enligt Produktion, att man anser att en förbättring är 

bra för avdelningen men tänker inte på vad för påverkan det kan ha på stödfunktionerna. Det 

kommer även upp att man gärna inte pratar om att en förbättring på ett ställe kanske gör det 

sämre på ett annat i fabriken. Det finns en känsla av att det kan vara ganska stor procentandel 

där en risk finns att en förbättring görs och att det leder till en negativ effekt för den direkta 

kunden. Dock är det lite mer oklart gällande samma resonemang kring slutkunden.  

 

Om ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner skulle fungera 

Man anser att verktyget DESK har potential att verkligen fungera och kunna ge stödfunktioner 

svart på vitt på vad som är bra och inte. Man kommer inte längre behöva chansa utan har fakta 

att luta sig mot. Det skulle vara lättare att arbeta då man har ett hjälpmedel som visar på vad 

som är viktigt. Tid kan sparas för att långa diskussioner inte behöver uppstå. För att det ska 

fungera krävs att alla inblandade är med i arbetet. 
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5.2.2 Intervjuer, Produktionsteknik: bearbetning 
 

Key Performance Indicators för DESK 
Produktionsteknik har förslag/utkast på KPI:er som de ville använda sig av för att kunna avgöra 

om Produktionsteknik gör ett bra jobb, inte om maskinerna gör det. Där mellan finns dock en 

koppling, går det bra för den ena så går det bra för den andra också. De har valt att koppla ett 

KPI direkt till OEE för att det är något som mäts på företaget; det anses som ett bra mätvärde 

och har en bra koppling till DESK. De andra två är mer specifika för produktionstekniska 

avdelningen för att se hur det går för dem, men som man också ser har utrymme i DESK trots 

bristen på OEE-koppling. 

 

De ser det som positivt att införa ett verktyg som ger information om var i produktionen det 

finns problem att lösa, KPI:er som ger lättförståelig information. Det skulle till exempel ge en 

trygghet att kunna se att det är okej att låta de gröna områdena vara för att istället prioritera att 

arbeta med de röda eller gula (de visualiserade färgerna i DESK). Dock finns det vissa 

skeptiska tankar om verktyget riktas mer mot ledningen än mot alla medarbetare. 

Produktionsteknik anser att det vore bra om alla operatörer hade tillgång till verktyget för att 

kunna styra sina dagliga aktiviteter från den probleminformation som kan ges.  

 

De KPI:er och dess intervall för vad som är dåligt, på gränsen och okej som de tagit fram kan 

ses i Tabell 3 nedan. En beskrivning av de tre KPI:erna följer efter tabellen. 

 
Tabell 3 – KPI till DESK, Produktionsteknik 

KPI Produktionsteknik Dåligt   På gränsen   Okej 

Cykeltidstrend >3 %     ≤ 2 %      < 1% 

Medelverktygsålder >5 år     ≤ 4 år      < 3 år 

Verktygstrend, kost/detalj    + - = 

 

Cykeltidstrend 

Cykeltidstrenden handlar om att kunna titta på hur cykeltiden förändras över tid, om den går 

upp, ned eller håller sig stabil. Målet är att få en kort cykeltid för att få en effektivare 

produktion. Information om att cykeltiderna går uppåt är därför ett underlag för förbättring. 

Produktionsteknik tycker att det vore intressant om man genom ett verktyg så som DESK kan 

se att cykeltiden ligger för högt i ett område, en entitet. Genom verktyget skulle man kunna få 

ut ett värde som till exempel att cykeltiden har höjts med 15 % under en viss tidsperiod och 

därmed veta att det är något man kanske behöver göra något åt. Här skulle man behöva ta reda 

på vad det innebär och vad det finns för potential. Utkasten på intervall för cykletidstrend som 

kan ses i Tabell 3 visar att cykeltidstrenden är dålig om den ökat med mer än 3 %, på gränsen 

till dålig vid exakt 2 % ökning eller under och okej vid värden under 1 %. 

 

Medelverktygsålder 

Hur gamla verktygen som används vid produktionstekniska arbeten är ska visas under KPI 

”medelverktygsålder”. Det finns data om när verktygen köpts som kan användas. Från 

Produktionstekniks sida bör man se över vad för ålder verktygen har då det med största 

sannolikhet har kommit ett bättre verktyg på marknaden om det man äger är väldigt gammalt. 

Ett nyare verktyg brukar ofta betyda bättre, dock är detta inte säkert och behöver studeras 

beroende på verktyg. Produktionsteknik estimerar i nuläget att inget verktyg bör vara äldre än 

tre år. Är ett verktyg äldre än så bör det funderas över om det kan göras något åt det. Med hjälp 

av KPI:et kan Produktionsteknik ställa verktygen mot varandra och utvärdera vilka som 

behöver prioriteras för förbättring. Utkasten på intervall för cykeltidstrend som kan ses i Tabell 
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3. Siffrorna visar att verktygsåldern är dålig om den är över fem år, på gränsen till dålig vid 

exakt två år eller lägre och okej vi ett år eller lägre. 

 

Verktygstrend 

Med verktygstrend menas att en trend mäts för hur mycket verktyg det går åt. Tanken är att 

man ska kunna se hur trenden förhåller sig, viktat mot detaljer för att få en balans. Från 

Produktionstekniks statistik har de kommit fram till att de alltid kommer att ha en cell som 

kostar mycket och sedan väldigt många celler som inte kostar speciellt mycket. I produktionen 

där det finns stora maskiner med mycket bearbetning går det åt mycket verktyg och blir 

förhållandevis dyrt och åt andra hållet blir det billigare. Det kommer att skilja mycket mellan 

celler för verktygstrenden i och med detta. Man vill kunna kolla verktygsanvändningen maskin 

för maskin kopplat mot snittet och se om det är eskalerande eller sjunkande och agera med 

aktiviteter därifrån. Utkasten på intervall för cykletidstrend som kan ses i Tabell 3. Tabellen 

visar att verktygstrenden är dålig om kostnad per detalj har ökat, på gränsen till dålig om det är 

lika som innan och okej om kostnad per detalj har minskat. 

 

Förbättringsarbete 

De förbättringsaktiviteter som Produktionsteknik arbetar mest med är: 

 

 Artikelvård, förbättra artikelns kvalitet 

 Störningsavhjälpning, hålla igång processer 

 Metodutveckling, utveckla metoder för att de ska bli mer kostnadseffektiva 

 Föra in nya projekt och se till att teknologin i axlar och transmissioner bli bättre 

 

Prioritering av förbättringar 

Förbättringsarbetet går att bryta ned i många mycket mindre aktiviteter från de som listas under 

förbättringsaktiviteter som Produktionsteknik arbetar mest med. Produktionsteknik anser att ett 

prioriteringsverktyg med de KPI:er som beskrivs i Tabell 3 skulle hjälpa dem att välja ut de 

viktigaste av dessa. För metodutveckling skulle de med hjälp av KPI:erna enklare kunna se var 

de behöver nya teknologier för att produktion ska kunna fungera bättre. KPI:et cykeltidstrend 

skulle kunna indikera vilket område som är rätt att lägga arbetsresurser på för förbättring. Det 

anses viktigare att arbeta med de områden som man inte har gjort särskilt mycket på gällande 

cykeltid, istället för de områden som är välanalyserade och visar sig vara inom det gröna 

intervallet (se Tabell 3). Behovet till förbättringarna ligger idag till större del i att utföra 

småaktiviteter för att säkra konkurrenskraft och utveckling och att välja vad som ligger längst 

ned på listan gällande kostnad för förbättringen samt ta sig fram bit för bit för att bli bättre. Ett 

stort fokus ligger inte på att undersöka det exakta externa behovet av förbättringen utan mer att 

se vad som har potential att göra det. När man prioriterar förbättringsaktiviteter i nuläget utgår 

man främst från vad som ligger i ”potten”, de aktiviteter som ger mest pengar tillbaka.  

 

Det tittas även på OEE vid förbättringsarbete av verktygsbyten och haverier. Det kan till 

exempel bli genom att OEE behöver höjas och produktionsledaren för en cell bestämmer då 

vissa aktiviteter i förhållande till det och sätter ett mål på att sänka verktygsbyten med 2 %. Då 

blir det ett uppdrag för Produktionsteknik att hantera aktiviteter för förbättringen. OEE används 

även för att prioritera verktygsbyte. Om det finns möjlighet att med hjälp av verktygsbytet höja 

OEE, och därmed kunna dra ned på personal, så får detta en högre prioritering än om det inte 

vore så. 
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Hur hänsyn tas till andra stödfunktioner vid förbättringar 

När Produktionsteknik väljer att optimera en maskin är det inte ofta som de har de andra 

stödfunktionerna i fabriken med i åtanke, vad deras förbättring har för konsekvens på dessa. 

Till exempel analyseras det inte vad förbättringen kan ha för effekt på underhållskostnaden 

som underhållsavdelningen hanterar. Anledningen att det är på detta viset är att avdelningarna 

inte arbetar så tätt med varandra att det blir naturligt att ha varandra i åtanke. En annan orsak 

anses vara att det inte finns kompetens för att inse vad konsekvenserna blir.  

 

Förbättringar i onödan 

Generellt sett ser man om en förbättring ger ett bra resultat genom att pröva sig fram praktiskt. 

Det anses inte effektivt att först teoretiskt analysera alla förbättringar noga innan de genomförs, 

det behövs för mycket fakta och en del av den går bara att hämta vid ett faktiskt test. Om en 

förbättring anses vara onödig utvärderas detta vid dessa test istället. Utvärdering om en 

förbättring blir onödig med hänsyn till andra stödfunktioner är emellertid begränsade vid 

sådana undersökningar. 

 

Produktionstekniksförbättring – negativa konsekvenser för annan stödfunktion 

Produktionsteknik är övertygad om att när cykeltidsoptimeringar utförs påverkar detta 

Underhåll negativt genom ökat slitage. Exempel på då det hänt kan inte ges utan baseras mer 

på att det känns som att det händer. När det bestäms att en förbättring ska genomföras tas det 

inte med i kostnadsanalysen hur mycket det kan kosta för fabriken att till exempel Underhåll 

får problem av detta. 

 

Då Produktionsteknik har ett ansvar för kvaliteten på artiklarna är det svårt att ge exempel på 

då avdelningen gjort förbättringar som försämrat den. Det enda man kan ta fram som kan 

påverka stödfunktionen Kvalité är om Produktionsteknik vill förbättra genom att mäta mer 

angående kvaliteten. Då behöver stödfunktionen Kvalité tillhandahålla mer arbetskraft som 

arbetar med detta och resurser från dem går därmed åt.  

 

Förbättring av stödfunktion – negativa konsekvenser för produktionstekniksavdelningen 

Från Produktionstekniks perspektiv blev det en försämring när Logistik bestämde att förrådet 

inte skulle ha öppet lika länge som förut. Detta har gett konsekvenser att man nu inte har 

tillgång till dess innehåll i samma mån och kan inte agera efter behov lika flexibelt, detta gäller 

framför alla de akuta behoven. Från Logistik anser man att det blev en förbättring för att 

resurser som gått åt förrådet nu kan läggas på annat håll. Vid detta genomförande fördes ingen 

diskussion utan det var ett val enkomt från Logistiks sida. Logistik och Produktionsteknik har 

generellt sett många KPI:er som är motsägelsefulla, det den ena funktionen tycker är bra blir 

lätt sämre för den andra. Därför blir det enkelt krock vid förbättringsarbeten men man försöker 

relativt ofta att resonera om de olika perspektiven för att gemensamt komma fram till en 

lösning för fabrikens bästa. 

 

Det finns en känsla av att då underhållsavdelningen gör förbättringar så påverkar det inte 

Produktionsteknik, främst för att de inte ”äger” om maskinerna går eller ej. Det kan finnas 

tillfällen då Underhåll påverkat men man kan inte ge något exempel. 

 

Alla kvalitetsmetoder som kvalitetsavdelningen vill genomföra påverkar Produktionsteknik 

belastningsmässigt då de måste förhålla sig till dessa och utföra dem. I vissa fall har några 

beslut från Kvalité gett negativa effekter hos Produktionsteknik. Ett exempel är att 

kvalitetsavdelningen valt att man ska använda en kvalitetssäkerhetsmatris överallt i fabriken. 

Detta arbetssätt känner man inte är anpassat till alla lägen och många gånger utförs analysen 
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trots att det inte finns något behov av att göra den, ändå tvingas man fortsätta med arbetssättet. 

Här påpekar man att man inte riktigt vet om det är så att det är teknikerna som inte förstår dess 

grund eller om det beror på att det faktiskt inte finns ett egentligt behov, men det sistnämnda 

anses troligast. 

 

Om ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner skulle fungera 

Att ändra arbetssättet och arbeta mer tillsammans anses vara positivt generellt sett. Det skulle 

vara bra om det fanns enkla riktlinjer att arbeta efter, dessa skulle antagligen vara till nytta för 

att hålla konsekvenserna från felaktigt utförda förbättringar nere till viss mån. Ett 

tvärfunktionellt prioriteringsverktyg anser man skulle kunna hjälpa till att styra arbetet. 

Produktionsteknik uttrycker dock att det inte får stoppa avdelningens arbete genom att till 

exempel väldigt mycket tid spenderas på att höra med andra avdelningar om vad för 

konsekvenser Produktionstekniks förbättringsarbete kan ha. Detta genom att risken för 

konsekvenser först ska analyseras, vilket kan ta sådan lång tid att den planerade förbättringen 

inte är aktuell längre. Det anses även finnas en risk för att konflikter kan uppstå för att en annan 

avdelning i princip ska bestämma vad som ska hända på ens egen avdelning. 

5.2.3 Intervjuer, Underhåll 

 
Key Performance Indicators för DESK 

Underhåll har valt teknisk tillgänglighet som det KPI som de vill använda sig av i DESK. 

Anledningen är att man anser att det sammanfattar en stor det av underhållsarbetet som utförs. 

Den tekniska tillgängligheten samlar många av mätetalen som man använder sig av och för 

ihop dem, till exempel som antal stopp och störningar, antal FU (Förebyggande Underhåll) och 

antal stilleståndstider, där reparationstider och reservdelsväntan är inräknat. 

 

Man vill använda det i DESK för att kunna visa vad man levererar till OEE men även för att få 

ett resultat tillbaka för vad för nivå på den tekniska tillgängligheten som är tillräcklig att ha. 

För optimalt användande vill man att varje maskin ska ha sitt eget intervall för tillgängligheten, 

vad som är dåligt, på gränsen till dåligt och okej för att styra efter det behov varje maskin har 

och inte dra alla över en kant. I och med att projektet är i en tidig fas har man emellertid valt att 

förenkla till en början och både uppskattat fram intervall och tagit samma för alla maskiner, se 

Tabell 4. 

 
Tabell 4 – KPI till DESK, Underhåll 

KPI Underhåll Dåligt På gränsen Okej 

Teknisk tillgänglighet < 96 % 96-98 % >98 % 

 

Det påpekas att det är viktigt att ta fram rätt intervaller och att det är baserade på vad som är 

tillräckligt i förhållande till andra parametrar så som kostnad till exempel. Hur mycket är man 

villig att betala för att sikta mot 100 % tillgänglighet? Här vill man analysera vad den bästa 

nivån är jämfört med kostnaden för det, vikta dem mot varandra och därefter sätta riktlinjer att 

arbeta efter. Idag har man svårt att svara på vad denna nivå ligger på men man planerar att 

komma fram till detta. 

 
Förbättringsarbete 

Förbättringsarbete från Underhåll baseras till stor del på vad som listas i underhållssystemet. 

Där kan personal hitta sådana jobb som inte är FU eller AU (Akut Underhåll), jobb som man 

kan arbeta med när dessa två inte behöver göras. Förbättringsarbetena är inte lika brådskande 

men viktiga för att driva avdelningen framåt och för att få bättre resultat ute vid produktionen. 
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Listan kan ses i bilaga 2 med indelningar för alla avdelningar av fabriken. Utöver detta finns 

det även en uppfattning om att de jobb som utförs inom ramen för AU och FU är förbättringar. 

Man ser att allt man gör är en förbättring av situationen då man fixar problem och det är 

Underhålls jobb att göra det. 

 

Prioritering av förbättringar 

Idag existerar i princip ingen prioritering av förbättringsarbete enligt vissa på Underhåll. Man 

har ett arbetssätt för att sprida förbättringar men det uppfattas mer som att det handlar om att 

sprida ”vanliga” reparationer; man reparerar utan att det kanske blir en förbättring i längden. 

Man gör inte alltid rotorsaksanalyser trots att det är bestämt, vilket beror på att man anser att 

man inte hinner och för att det saknas förståelse för hur man ska göra. Det finns på grund av 

detta ingen information att prioritera förbättringsreparationer på. Det finns en bristande 

information kring vad behovet är. Det anses viktigt att ta fram var problemet verkligen sitter så 

att man ser vilken stödfunktion som egentligen ska ta hand om problemet. Det är inte säkert att 

det är Underhåll som ska ta ansvaret; ett haveri kan vara kvalitetsrelaterat eller 

produktionstekniksrelaterat och då är det dessa som ska ta hand om det i från dess grund, 

åtminstone om det är det som ger störst positiv effekt totalt sett för fabriken. 

 

Enligt andra på Underhåll har de ganska högt fokus på att prioritera förbättringar men anser att 

man dock inte alltid lyckas. Det påpekas också att det är väldigt personbundet om det finns ett 

tankesätt som involverar DESK:s principer när man gör förbättringar. När förbättringar görs 

tenderar man att gå på erfarenhet istället för på ren fakta, grundorsaksanalyser saknas. Ett visst 

filter finns hos cheferna på avdelningen gällande vilka förbättringsarbeten som ska utföras. 

Cheferna har ett relativt bra tankesätt gällande vilka förbättringar som bör prioriteras och 

godkänner därför inte ofta sådant som inte följer DESK-principerna. 

 

Hur hänsyn tas till andra stödfunktioner vid förbättringar 

Generellt sett säger man sig inte ta stor hänsyn till andra stödfunktioner vid förbättringsarbete. 

Om det sker är det för att information relevant för att agera med hänsyn uppkommit fram via 

slump. Så som vid en fika med någon som berättar något som ger fakta som man kan använda 

vid sitt förbättringsarbete.  

 

Ett arbetssätt som finns hos vissa underhållstekniker är att kvalitetssäkra ett utfört 

underhållsjobb för att kontrollera att det inte ger negativa effekter för annan part. Detta sker 

främst när man som underhållstekniker följer med reparatör på ett jobb och reparatören själv 

inte hinner göra detta.  

 

Förbättringar i onödan 

På Underhåll anser man att deras förbättringsarbete tenderar att göras i onödan då kunden inte 

efterfrågar Underhåll efter behov utan efter önskemål. Det man ser är anledningen till detta är 

för att behovsgrunden inte analyseras tillräckligt. Ibland finns det heller inte tillräcklig kunskap 

för att förstå hur man ska gå tillväga vid dessa analyser och ser därför inte att en insats kan 

kosta mer än vad den resulterar i. 

 

Ibland anser man att Underhåll kontaktas vid ett uppstått problem även om det skulle vara 

fördelaktigare totalt sett att tillfråga en annan stödfunktion. I dessa fall analyserar man inte hur 

mycket en stödfunktions insatts kostar jämfört med en annan utan går istället efter det alternativ 

som följer det vanliga arbetssättet. En kostnadseffektiv prioritering görs ibland inte vid 

förbättringar som löser problem. Här är man väldigt positiv över att DESK kan hjälpa till att 

värdera och välja det mest effektiva alternativet. 
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Enligt Underhåll sker förbättringar i onödan när man inte kommunicerar med varandra. Detta 

skedde till exempel nästan då både Underhåll och Produktionsteknik valde att lösa ett problem 

med maskinvibrationer och inte kommunicerade om saken. Från underhållsledningens sida 

uppdagade man genom en slump att dubbelt arbete höll på att utföras. En lösning från var och 

en av avdelningarna var under framtagning utan att alla som arbetade med problemet var 

medvetna om det. Analyser hade inte utförts om vilket alternativ av de båda lösningarna från de 

två avdelningarna som var mest fördelaktiga för fabriken att implementera. På grund av detta 

höll två förbättringar på att tas fram trots att det med största sannolikhet bara fanns behov av en 

för att lösa problemet. 

 

Underhållsförbättring – negativa konsekvenser för annan stödfunktion 

Exempel på när Underhåll gjort ett förbättringsarbete men som slutat i en negativ effekt för 

annan part anses finnas med stor sannolikhet, dock är det svårt att plocka fram dessa. Ett 

exempel kunde emellertid ges. Det hade uppmärksammats att en maskin krävde mer olja än 

vad den fick för att fungera. Lösningen till problemet var att ordna så att maskinen fick tillgång 

till en större tank. Här gjordes dock ingen rotorsaksanalys eller analys av vad för nytta och/eller 

konsekvens förbättringen kunde ge. En exakt negativ effekt kunde inte återges för exemplet, 

förutom att man tänker sig att kostnaden för skärvätskeleverantören ökade vilket inte är att 

föredra. Andra tankar var att ergonomin för operatörer kan ha blivit påverkade då hanteringen 

av artiklar kan ha blivit kladdigare i och med ökningen av olja. 

 

Förbättring av stödfunktion – negativa konsekvenser för underhållssavdelningen 

Man har en känsla av att det finns ett ganska stort mörkertal på förbättringar som orsakat en 

negativ effekt för underhållsavdelningen. En exakt siffra kan man inte ge men känsla bygger på 

sådant som att reparationer ökar och liknande, vilket talar för att det sker i någon form. När 

man upptäcker det så är det oftast vid grundorsaksanalyser, som utförts när man blivit 

fundersam över varför något inte fungerar som det ska eller varför det inte har betett sig så 

förut. Detta sker dock i alldeles för liten utsträckning, vilket gör att man tror sig ha detta 

mörkertal. 

 

Sådant som enligt erfarenhet anses påverka Underhåll negativt är då det sker 

cykeltidsoptimeringar på gamla maskiner. Detta medför ofta extra underhållsarbete på grund av 

att maskiner utsätts för högre påfrestningar och då slits i högre utsträckning. Ett annat exempel 

på en negativ konsekvens som Underhåll fått ta hand om kommer även det från 

Produktionsteknik. De valde att byta typen av kylvatten på en maskin eftersom detta medförde 

att man inte behövde byta det lika ofta, vilket skulle spara pengar samt göra att maskinen skulle 

kunna användas bättre. Detta förstörde dock packningarna i pumparna för kylvattnet, vilket 

gjorde att Underhåll fick reparera dessa en gång i halvåret istället för en gång var femte år. 

Kostnaden för reparationerna översteg vinsterna som ”förbättringen” kunde ge. Logistik och 

Kvalité har man större svårighet att plocka fram konkreta exempel för. 

 

Om ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner skulle fungera 

I och med att konceptet för det digitala prioriteringsverktyget DESK utvecklats på 

underhållsavdelningen är majoriteten positiv över att verktyget har potential att göra stor nytta 

och att det borde fungera i praktiken. Utmaningen är att samla alla stödfunktioner och komma 

överens om ett gemensamt arbetssätt, som är en utökning från dagens sätt att arbeta. Kan detta 

lösas ser man framför sig att fabriken, genom användandet av DESK, har chans att bli mycket 

mer kostnadseffektiv. 
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Det måste dock finnas en förståelse för verktyget från alla parter; finns inte denna anser man att 

det inte kommer att hålla i längden. Det påpekas även att det är viktigt att ledningen, som har 

makten att bestämma över om verktyget ska fortsätta existera, ser behovet av det. Nuvarande 

underhållsledning gör detta men man anser att det finns en risk för att nästkommande person 

kanske inte är av samma åsikt. Särskilt med tanke på att behovet för verktyget med största 

sannolikhet kommer att förändras över tiden.  

 

Eftersom mörkertalet av negativa förbättringsaktiviteter existerar, är man på Underhåll av 

uppfattningen att det skulle vara fördelaktigt att ha en lista som visar alla avdelningar och dess 

förbättringsförslag, på vilken varje avdelning skulle behöva godkänna förbättringar innan de 

utförs. Underhåll föreställer sig att man på detta sätt skulle reducera de förbättringar som 

påverkar en annan part negativt. Detta vill man inkludera i ett digitalt prioriteringsverktyg så 

som DESK.  

5.2.4 Intervjuer, Kvalité: bearbetning 

 

Key Performance Indicators för DESK 

Kvalité har svårt att se hur de ska bidra med ett KPI som passar både DESK och dem själva för 

att lättare kunna prioritera förbättringsarbeten, och kan därför inte ge något exempel. 

Komponenten kvalitet i OEE anses vid förfrågan inte heller passa in helt, eftersom det är 

Produktionteknik som äger kvaliteten på artiklarna. 

 

Förbättringsarbete 

Generellt sett kan Kvalité arbeta fram metoder och processer som säkerhetsställer kvaliteten; 

därefter är det upp till Produktion och Produktionsteknik vad den slutgiltiga kvaliteten blir. 

Kvalitetsavdelningens förbättringsarbete är därför främst kopplat mot metoder och processer 

som hjälper till att hålla kvaliteten på den nivå som behövs. När de berättar om vad de främst 

arbetar med för förbättringar så tas kvalitetssäkerhetsprocessen upp, som innebär att man 

strävar mot att jobba mer proaktivt med förbättringar än vad man gör idag. Mycket av arbetet 

som sker nu är reaktivt och det vill man ha bort för att säkra en process som ger så hög kvalitet 

som möjligt, så tidigt som möjligt. När kvalitetsförbättringar arbetas fram samarbetar Kvalité 

med Produktionsteknik och produktionsledarna, de som är direkt berörda av den resulterande 

kvaliteten. Andra stödfunktioner så som Underhåll arbetar man däremot inte med. Anledningen 

är främst för att vid sådant här arbete så behandlas ofta artiklar och komponenter där man inte 

ser att Underhåll kan påverka, man ser inte att det finns någon fördel att ha dem med. Istället 

vill Kvalité att Underhåll ska hålla maskinerna i det tillstånd som är bestämt och att det ska ske 

mer proaktivt än reaktivt. 

 

I nuläget arbetas det med PFMEA (Process Failure Modes and Effects Analysis), där man går 

igenom artikelns process och analyserar vad som kan gå fel i den. Man tar efter analys fram en 

felsäker lösning för den relevanta situationen. Ett exempel kan vara att den mänskliga faktorn 

gör att fel kan uppstå, då försöker man rätta till detta med en felsäker lösning. Det har fram till 

idag inte funnits bra processer för detta men nu försöker man bygga fram det. För att detta ska 

fungera på bästa sätt skulle ”stöd-FMEA” behövas enligt kvalitetsavdelningen, så som på 

köpmaterial och underhållsdelen. Här skulle stödfunktioner analysera vad för risker som de har 

som kan påverka kvaliteten. 

 

Prioritering av förbättringar 

Avdelningen anser att de är dåliga på att prioritera förbättringar och gör man det så görs det 

främst genom erfarenhet och magkänsla. Aktiviteter som utförs baseras på hur mätetal visar att 
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något är kvalitetsmässigt fel; dessa aktiviteter är dock mer av det reaktiva slaget än det 

proaktiva och en analyserad förbättringsprioritering görs därmed inte. 

 

Hur hänsyn tas till andra stödfunktioner vid förbättringar 

Alla som är påverkade av de aktivitetsbeslut som man tar ser man att det tas hänsyn till, oavsett 

direkt eller indirekt. Det första som görs är att se vilka som påverkas och sedan tas feedback in 

innan arbete sätts igång. Genom detta anser kvalitetsavdelningen att det är mycket enklare att 

få ett bra slutresultat. 

 

Kvalitetsförbättring – negativa konsekvenser för annan stödfunktion 

I dagsläget anser man inte att det görs förbättringar i onödan utan påpekar snarare att man bara 

behöver göra fler förbättringar. Exempel på då man gjort en förbättring och det fått en negativ 

effekt på en annan stödfunktion kan därför inte ges.  

 

Förbättring av stödfunktion – negativa konsekvenser för kvalitetsavdelningen 

Förbättringar så som cykeltidsoptimeringar från Produktionstekniks sida har gjort att 

kvalitetsavdelningspersonal fått arbeta övertid vid larm, som kan kosta mycket pengar. Larmar 

gör man då man tror att kvaliteten blivit påverkad och att det påverkade kan ha blivit skickat 

iväg till kund. Vid dessa tillfällen behöver situationen analyseras; vad det är för problem och 

hur allvarligt det är. Kommer man fram till att problemet är så allvarligt att det behöver lösas 

finns en mängd olika alternativ att välja mellan, beroende på hur allvarligt det är. Det arbete 

som behöver läggas ned sammanfattas i att det ofta tar mycket tid och kan kosta mycket 

pengar, vilket inte är positivt i förhållande till cykeltidsoptimeringen. 

 

En maskin ska larma när den blir dålig; det finns toleranser för hur mycket maskinen får avvika 

från vissa parametrar som styr detta larm. Här beskriver kvalitetsavdelningen att Underhåll 

tänkt sig en förbättring genom att öka på ”fönstret” av tolerans så att larmet inte går av lika ofta 

och underhållsarbete som ökar störningen i produktionen behöver inte utföras lika ofta. 

Samtidigt som detta görs ska man kunna hålla duglighet på artiklar, vilket av Kvalité anses 

försvåras när toleransnivåerna justeras för mycket och detta har påverkat dem negativt.  

 

Nyligen upptäckte man från Kvalité att det dammade i lokalerna då Logistik ändrat hur ofta 

man kör rengöringsmaskinerna utomhus, vilket fått konsekvenser på renheten på artiklar som 

står i närheten av porten där dammet yr in. Efter bearbetningen tvättas artiklarna för att sedan 

ställas i pallar som sedan står i materialfasader vid porten. Förändringen ser man som att 

Logistik tänkt sig en förbättring genom att pengar har kunnat sparas då rengöring inte behövt 

ske lika ofta, rengöringsmaskinerna körs endast på kvällarna istället för hela dagarna. Detta har 

dock resulterat i extra arbete för att behöva återställa renheten och den ursprungliga 

kvalitetsnivån samt ökat risken för felaktiga artiklar till kunden. 

 

Om ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner skulle fungera 

Man vill gärna arbeta med det som ger bäst resultat för företaget och kan DESK hjälpa till med 

detta ser man att det vore mycket positivt. Dock är man skeptisk mot hur det kommer att 

fungera i praktiken. Framför allt ser man att det kan komma att bli för mycket administrativt 

arbete för att hålla verktyget på den nivå som behövs då det känns som att mycket information 

kommer att krävas av varje stödfunktion. Även om en hel del information finns i datasystem 

och dessa sedan kopplas ihop för det gemensamma verktyget så ser man det som en risk för 

ökat administrativt arbete. Arbete att behöva ta hand om data som tas ut, och arbeta med denna 

i alltför hög utsträckning i förhållande till det resultat som kan uppnås. Dessutom påpekar man 

att det har kommit liknande verktyg/arbetssätt tidigare som sedan fallit i glömska. Med DESK 
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hoppas man att inte samma sak ska hända så att resurser inte spenderas i onödan vid 

uppbyggandet. 

 

Man förutsätter att maskinerna är i bra skick och att materialet går att använda som det är tänkt 

när metoder och processer bestämts på kvalitetsavdelningen och att det finns processer från de 

andra stödfunktionerna som säkerhetsställer det. Detta ser Kvalité som en kvalitetssäkring från 

andra avdelningar och att dessa kan bidra till kvaliteten på det sättet. I samband med detta 

nämns att det vore fördelaktigt om det fanns mätvärden som avdelningar kunde reagera efter 

för att hålla kvaliteten på en bra nivå, ett tvärfunktionellt arbete på det viset. Detta ser man 

skulle kunna inkluderas i DESK. Ett exempel dras på hur det kan finnas mätetal för Underhåll 

som i tid visar att en maskin kommer att ge dålig kvalitet som konsekvens om ett problem med 

maskinen inte åtgärdas. Samma resonemang förs kring material: om det är fel på materialet så 

kan det störa kvaliteten och även om kvalitetsavdelningen har satt bra processer så kan 

materialfelet göra att saker går fel. Ofta upptäcks problemet för sent och man måste hantera det 

reaktivt istället för proaktivt, varför ett bättre samarbete tvärfunktionellt vore fördelaktigt.  

5.2.5 Intervjuer, Logistik  

 

Key Performance Indicators för DESK 

Logistik kan inte exemplifiera något KPI som kan kopplas till OEE och därmed till DESK på 

det sättet som är tänkt. De kan inte se att de kommer ha någon nytta av OEE för att kunna 

prioritera förbättringsarbeten. Mätetalet anser man vara fördelaktigare för de andra 

stödfunktionerna.  

 

Förbättringsarbete 

Exempel på förbättringsarbete som Logistik arbetar med är inom planering, kopplat till 

orderstyrning för bearbetning inom fabriken. Taktsättaren finns i monteringen men man har på 

senare år fått mer och mer lösartiklar som inte går till den egna monteringen. Detta har gjort att 

man inom bearbetning har fått en utmaning: att det inte går att styra utifrån monteringsbehovet 

längre. På grund av detta håller Logistik på att kolla vilken typ av produktionsstyrning som 

behövs i bearbetningen. Detta gör man för att jämna ut och förbättra för 

bearbetningsgrupperna. Man har känt att det behövs en förbättring då det har uppstått mycket 

frågor hos planerarna när de arbetar med produktionsledarna. De på bearbetningen känner att 

de inte har koll, och de vill ha det enklare. Logistik vill arbeta med att få fram ett antal metoder 

som ska gälla för alla, vilket ska göra det enklare för produktion. Den nuvarande metoden som 

används anses utdaterad eftersom volymerna i fabriken inte ser likadana ut som de gjort förut. 

Nya metoder behövs då det finns ett behov av att strukturera i förhållande till det nya läget. 

Förbättringar som utförs anses grundas på behov men också på hur strategiskt en förbättring är. 

Till exemplet så gäller det framför allt för att fabriken har väldigt många maskiner och det 

kostar att inneha dessa. På sikt vill man kunna fylla upp maskinerna från nya kunder till 

exempel, så att man fyller upp volymerna och kapaciteten som inte används just nu. Där är man 

inte riktigt idag utan arbetar mot det, för att optimera användningen av maskinerna. För att det 

ska gå behövs ett nytt planeringssystem så att det går att ha koll på om en ny kund kommer 

med nya ordrar. 

 

När metoderna för planeringssystemet har tagits fram har visst tvärfunktionellt arbete använts. 

Avstämning har skett med Produktion om vad som behövs och fungerar innan arbetet gått 

vidare. Det anses viktigt att arbeta tillsammans då man ser att det kommer att gå mycket 

enklare att genomföra efterföljande delar av det nya planeringssystemet. Tidigare har Logistik 

gått ut med att man bör arbeta på ett sätt men sen har ingen förstått vad de menat och resultatet 

har blivit därefter, nu försöker man ändra på det. 
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Generellt sett görs förbättringsarbete hos Logistik genom att titta mycket på flödet i framtiden 

genom prognoser. Frågor som om det kommer att finnas fler eller färre liner, hur dessa ska 

”födas” på bästa sätt och hur Logistik ska arbeta med flödet, renhet och optimeringar generellt 

ingår i detta arbete. Framför allt tittar man på hur man kan stödja bearbetning på bästa möjliga 

sätt och samtidigt kosta mindre som avdelning, vilket de ser som en utmaning. 

 

Man tittar inte på OEE när man arbetar med förbättringsarbete då Logistik inte anser sig ha ett 

behov av att studera mätetalet för att nå bättre resultat.  

 

Prioritering av förbättringar 

De stora förändringarna och förbättringarna styrs genom Logistiks strategi som består av en 

nedbrytning av fabrikschefens strategi. Man har analyserat vad fabrikens strategi innebär för 

logistikavdelningen samt vad man behöver bidra med för att till exempel spara pengar och vara 

mer flexibel. De olika delarna fördelas sedan ut på de olika avdelningarna inom Logistik. 

Denna strategi sätts på flera år men man går igenom de större prioriteringarna en gång per år. 

Varje kvartal tittar man på nästkommande kvartal och analyserar om man behöver prioritera 

annorlunda och varje månad ser man över hur status ser ut.  

 

Hur hänsyn tas till andra stödfunktioner vid förbättringar 

När man tittar på flödet och arbetar med förbättringar tar Logistik hänsyn till monteringen och 

bearbetningen i fabriken. Det arbetas både tvärfunktionellt och inom avdelningen beroende på 

vilken typ av projekt man har pågående. Logistik försöker att arbeta så tvärfunktionellt de kan 

och anser sig duktiga på detta samt att tänka bredare. De ser naturligt på fabrikens helhet och är 

vana vid detta då de ansvarar för att ta in material, att leverera detta till kunden och att förflytta 

det där emellan, vilket kräver ett sådant synsätt. De jämför sig med de som arbetar mer lokalt 

och ser att det kan vara svårare att ha denna syn då de inte är vana vid det. Logistik uttrycker 

dock att de också missar en hel del och att en del förbättringar kan ha ansetts bra från början 

men visat sig att de gav negativa effekter i efterhand. 

 

Ett exempel på när de tagit hänsyn i förebyggande förbättringssyfte är då de frågat monterings- 

och bearbetningsavdelningarna om vad för materialförsörjning de vill ha i framtiden, vad som 

stör angående det idag och hur deras drömscenario skulle se ut om de fick välja. Detta istället 

för att bestämma själva i framtidsprojektet de har för förbättring av materialförsörjning. 

Generellt sett anser Logistik att de har en relativt bra dialog med sina kunder även om det sker i 

större grad med bearbetningsavdelningen än montering. Detta beror dock främst på att 

montering inte har samma motivation som bearbetning att tänka långsiktigt och tillsammans. 

Viktigt för Logistik är att ha möten och dialoger för att kunna ha den helhetsbild de behöver ha 

för att sköta sina uppgifter. Man försöker att prata med dem som deras aktiviteter berör. 

 

Exempel på när Logistik behöver analysera vad deras förbättringar har för konsekvenser är då 

de arbetar med fasaderna, där materialet står vid line. På insidan av fasaderna arbetar 

montörerna och behöver ha smidig tillgång till materialet de använder vid monteringen, och 

detta ansvarar Produktionsteknik för. På utsidan av fasaderna arbetar truckförare och dessa 

behöver kunna placera materialet på ett smidigt sätt, och detta ansvarar Logistik för. 

Förbättringar som att växla ned emballage för att få mer plats i ställage är något som anses 

positivt från ett logistikperspektiv men behöver inte betyda detsamma för montörerna. Ett 

tvärfunktionellt arbete mellan Logistik och Produktionsteknik är därför viktig i ett sådant 

sammanhang. 
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Förbättringar i onödan 

Det är från Logistiks perspektiv svårt att komma på någon förbättring som de tänkt varit bra 

från början men som slutat med att inte vara värdeskapande och därför varit i onödan. Man 

tänker sig att det antagligen skett och sker men exempel kan inte ges. Däremot påpekar man att 

det förmodligen sker till större grad på lägre nivå än på högre. De övergripande strategiska 

besluten och liknande är välgrundade medan mellanstora och mindre förbättringar kan utföras 

utan att först ha analyserat dess värdeskapande potential. 

 

Logistikförbättring – negativa konsekvenser för annan stödfunktion 

Generellt sett anser man att de flesta utförda förbättringsaktiviteter blir gjorda utan att en 

grundlig analys av dess utkomst genomförts. Detta har lett till att man ibland förbättrat något ur 

sitt eget perspektiv men inte tänkt på om det skapat en negativ effekt någon annanstans i 

fabriken. Gällande andra stödfunktioner har man inget konkret exempel på när man har gjort en 

förbättring och en negativ effekt blivit utkomsten. Detta beror främst på att man inte ser att en 

sådan koppling kan göras mot Underhåll och Kvalité då arbetet som de tre stödfunktionerna gör 

utförs parallellt mer än att de interagerar. Produktionsteknik däremot ser man att det kan finnas 

tillfällen då negativa effekter kan ta sig igenom men att dessa är uttalade mellan varandra som 

trade-offs för det totalt bästa för fabriken. 

 

Förbättring av stödfunktion – negativa konsekvenser för logistiksavdelningen 

Åt andra hållet, att en annan stödfunktion har påverkat Logistik negativt vid ett 

förbättringsarbete, ser Logistik inte heller att det finns direkta exempel att ta upp. Samma tänk 

som i föregående avsnitt tas upp, att Logistik arbetar parallellt med Underhåll och Kvalité och 

därmed inte mottar negativa konsekvenser. Produktionsteknik är de enda som man kan tänka på 

som kan orsaka problem hos Logistik. Som nämnt tidigare är fasaderna vid line i produktion ett 

område där Logistik och Produktionsteknik behöver samarbeta, Produktionsteknik hanterar 

förbättringar på insidan och Logistik på utsidan. Om Produktionsteknik bestämmer sig för att 

optimera fasaden innehållandes material för att operatörerna ska kunna hantera det bättre kan 

detta ge konsekvenser för Logistik, så som att truckar inte kan lasta in material lika bra längre. 

Vi sådana tillfällen hör man ibland inte efter med varandra vad för konsekvenser som kan 

uppstå. 

 

Man påpekar att det antagligen kan finnas ett mörkertal över förbättringsaktiviteter som 

påverkat Logistik negativt på ett indirekt sätt och som Logistik inte upptäckt kommer från en 

annan stödfunktion. Dock tror man att detta är ett ganska litet antal. 

 

Om ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner skulle fungera 

Man är skeptisk mot att ett prioriteringsverktyg som DESK som verktyg ska appliceras 

överallt. De ser inte riktigt kopplingen för Logistiks del och KPI:erna som ska kunna 

sammanföras med OEE. För dem är OEE för många steg bort och de ser sig inte ha något KPI 

de kan använda. Att få fram ett arbetssätt som gör att stödfunktionerna arbetar mer 

tvärfunktionellt och se över förbättringsarbete är de dock väldigt positiva över.  

 

Varje månad har logistikavdelningen volymprognoser där det sker möten med varje cell i 

fabriken och där ska stödfunktioner och produktionsledaren vara närvarande. Beroende på vad 

man har för problem så ska olika stödfunktioner med koppling till problemet vara med. 

Logistik med Planering och Produktionsteknik samt produktionsledare är alltid med på dessa 

möten. Enligt Logistik borde det tittas på hur man ligger till i varje grupp, speciellt om man 

hamnar över skiftgrad. Där borde det vara fördelaktigt att ha tvärfunktionella 

förbättringsarbeten var man kommunicerade och bestämde tillsammans vad för något de ska 
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fokusera på för att till exempel hålla skiften på en läglig nivå. Det arbetssätt som DESK 

förespråkar skulle kunna användas vid dessa tillfällen. 

 

Avdelningar blir bedömda efter deras kostnadsmål 

På Logistik känner man sig frustrerad över att man som avdelning blir bedömd genom 

kostnadsställen, och att då göra en förbättring som gynnar en annan avdelning men kostar mer 

för ens egen är inte fördelaktigt när man har det bedömningssättet. Förbättringsarbete och att 

arbeta tvärfunktionellt går inte ihop med den ekonomibedömning som företaget har idag. Något 

som vore fördelaktigt enlig Logistik är att ha Lean accounting istället för traditionell ekonomi, 

då skulle detta inte vara samma problem. Enligt Logistik skulle det antagligen vara enklare att 

arbeta tvärfunktionellt om ekonomin gjordes om. 

 

Ett exempel på när man prioriterat att göra det bästa för företaget framför att avdelningen ska 

visa på bra kostnadssiffror, är ett arbete Logistik hade med en extern kund. Där valde man att 

göra en förbättring som innebar att man kunde packa komponenter direkt i container på 

fabriken istället för att dessa skulle skickas ned med bil till kunden i Göteborg för att sedan 

paketeras där. Detta innebär en högre kostnad för Logistik men en sänkning hos kunden, vilket 

ansågs vara värdefullt för företaget. Här har man försökt att lyfta fram att det är bra för 

företaget även om det kostar mer för avdelningen. Man ser att det finns mycket 

förbättringspotential som gör att företaget går bättre även om det inte visas direkt på 

avdelningen. Framför allt ser man att de ”lätta” förbättringarna, avdelningsmässigt, har gjorts 

och att det nu endast kvarstår att arbeta tvärfunktionellt. 

5.2.6 Intervjuer, operatörer 

För att få en uppfattning om hur operatörer skulle ställa sig till att ha ett digitalt 

prioriteringsverktyg för förbättringsarbete intervjuades två stycken, en i cell 2 och en i cell 3. 

 

Att ha ett digitalt prioriteringsverktyg där stödfunktioner arbetar tvärfunktionellt för att kunna 

välja det bästa förbättringsalternativet för fabriken tycker operatörerna är positivt. Den ene 

operatören uttrycker sig mer positivt än den andre, men påpekar själv att han förstår värdet i 

DESK då han varit lagledare förut och att det kanske inte är lika hos andra operatörer. Om 

stödfunktioner kunde samtala mer på plats vid problemet, för att det skulle behövas med detta 

nya verktyg och/eller arbetssätt, ser operatörer en vinst då de skulle minska deras hanteringen 

av olika personer och information mellan dem för problemet. Här anser man att det skulle ske 

en mer korrekt och effektivt bedömning av vilken eller vilka stödfunktioner som ska ta ansvar 

för att göra en förbättring. 

 

Man vill gärna att verktyget eller arbetssättet ska innebära att man lyssnar mer på operatörernas 

åsikter gällande förbättringar och att de kan föra fram fler av dem. De får idag vara med relativt 

mycket men ser att det kan ökas lite. Dock ser de inte att de behöver vara involverade i alla 

delar av arbetet, bara de kan ge sitt perspektiv och även få feedback efter att ledningen bestämt 

sig över ett förbättringsförslag. I dagsläget känner operatörerna att det krävs ganska mycket för 

att kunna driva igenom en större förbättring med hjälp av stödfunktionerna. Man upplever det 

som att svaret på att inte kunna genomföra förslag ofta är att det kostar för mycket. Detta är lite 

frustrerande då förändringar som har gjorts i cellerna har kostat mycket pengar, för att sedan 

inte resultera i någon egentlig förbättring. Här hade man gärna sett att pengarna gått till 

problem de upplevt som mycket större. I cell 3 fungerar till exempel inte fräsarna helt optimalt 

och man vill gärna byta ut dessa till nya versioner. Detta görs dock inte på grund av för hög 

kostnad. Emellertid ser man som operatör att det kanske skulle se annorlunda ut om det 

beskrivna prioriteringsverktyget och/eller arbetssättet fanns och sammanförde stödfunktioner. 
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Man tror att fler på avdelningarna skulle analysera tillsammans och komma fram till att det 

skulle vara fördelaktigt att göra en nyinvestering. 

 

Ett exempel tas upp där man anser att en bättre analys skulle ha blivit utförd för en förbättring; 

felet kanske inte skulle ha prioriteras före andra fel då slutresultatet av ”förbättringen” blivit 

lite negativt för operatörerna. Ett mer exakt exempel togs även upp: Produktionsteknik valde 

relativt nyligen att optimera en fräsmaskin i cell 3 så att den kan arbeta snabbare, men detta har 

gjort att bansystemet inte hänger med. För att behålla ett fungerande flöde behöver nu 

operatörerna justera emellanåt, vilket man inte behövt tidigare. 

 

Man ser inte att det finns något negativt för en operatör att ett prioriteringsverktyg så som 

DESK ska implementeras. Däremot kan man se att lagledaren kanske får extra jobb att 

förmedla operatörernas åsikter om en sådan del utökas. Detta är dock redan en del av vad 

denne gör så en mindre ökning ser man inte skulle göra en större skillnad. 
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5.3 OEE i cell 2 och 3 

För att undersöka OEE:s potential som övergripande mätetal för DESK och om det fanns behov 

hos fallföretaget att förbättra sig genom att höja OEE undersöktes cell 2 och 3 gällande deras 

OEE-trend, förluster och planerade skiftgång.  

 

OEE och förlustreduktion 

I Figur 19 och Figur 20 nedan kan OEE-trenden för cell 2 och 3 styrande maskin (styrande för 

att de är först i flödet) ses mellan oktober 2015 till mars 2016. Som lägst låg cell 2 OEE på 61 

% och som högst på 81 % under denna period. Cell 3 låg som lägst på 40 % och som högst på 

52 %, en ökning skedde varje månad förutom mellan december och januari då värdet låg 

stabilt.  

 

 
Figur 19 – OEE-trend per månad, entitet 19141 

 
Figur 20 – OEE-trend per månad, entitet 19132 
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Uträkningen av OEE:t för båda maskinerna har blivit påverkat av den oredovisade tid som kan 

ses i bilga 3 och 4 och visar därför inte en helt fullständig bild. De faktorer som sänkt OEE:t 

och OE:t för var och en av maskinerna illustreras i cirkeldiagrammet i Figur 21 och Figur 22. 

De faktorer som börjar på 1 påverkar OE och de som börjar på 2 påverkar både OE och OEE. 

De tre mest påverkande faktorerna på OEE för cell 2 var: väntan på föregående eller följande 

operation (i cell och mellan celler), omställning samt möte och utbildning inom avdelningen. 

De tre mest påverkande faktorerna på OEE för cell 3 var: väntan på föregående eller följande 

operation (i cell och mellan celler), omställning och långt stopp i utrustning. 

 

 
Figur 21 – Total förslutbild, entitet 19141 

 

 
Figur 22 – Total förlustbild, entitet 19132 
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En totalreduktion av de tre största förlustfaktorerna för entitet 19141 i cell 2 och 19141 i cell 3 

skulle ha ökat OEE enligt Tabell 5 och Tabell 6 nedan. 

 
Tabell 5 – Förlustreduktion i entitet 19141 

Entitet 19141, cell 2   

OEE innan reduktion OEE efter reduktion Procentökning 

66,06 %
2
 88,17 % 33,47 % 

 
Tabell 6 – Förlustreduktion i entitet 19132 

Entitet 19132, cell 3   

OEE innan reduktion OEE efter reduktion Procentökning 

47,57 %
3
 74,30 % 64,02 % 

 

OEE-krav och skiftgång 

Utifrån hur mycket tid som finns tillgänglig
4
 och hur mycket tid man kommit fram till att man 

behöver för att producera planerad volym (se Tabell 7 och Tabell 8 för entitet 19141 och 

19132) räknas OEE-kravet för varje maskin ut (se Tabell 9 och Tabell 10 för entitet 19141 och 

19132).  Tidsperioderna som visas sträcker sig mellan april och september (Tabell 9) samt maj 

och oktober (Tabell 10). En viss differens kan ses i både produktionstimmar och OEE-krav 

mellan samma månad fast planerat en månad isär. Till exempel tänkte man sig i april 2016 att 

produktionstimmarna skulle uppgå till 82,3 % i maj men ändrades till 106,0 % istället när man 

kom till maj. Likaså med OEE-kravet, värdet var i april satt till 52 % i maj men ändrades till 67 

% istället. 

 
Tabell 7 – Antal produktionstimmar för entitet 19141 & 19132 mellan april-september 2016 

Behov av 

produktionstimmar 
201604 201605 201606 201607 201608 201609 

19141 142,8 82,3 111,7 54,4 75,2 80,5 

19132 184,4 151,2 154,0 88,1 99,2 94,1 

 
Tabell 8 – Antal produktionstimmar för entitet 19141 & 19132 mellan maj-oktober 2016 

Behov av 

produktionstimmar 
201605 201606 201607 201608 201609 201610 

19141 106,0 107,1 67,2 57,4 123,1 88,7 

19132 175,4 150,9 76,8 99,3 163,7 110,0 

 
Tabell 9 – Planerat OEE-krav för entitet 19141 & 19132 mellan april-september 2016 

OEE-krav  201604 201605 201606 201607 201608 201609 

19141 1-skift 91 %  52 % 71 % 66 % 77 % 49 % 

 2-skift 45 %  26 % 36 % 33 % 39 % 24 % 

19132 1-skift 117 % 96 % 98 % 107 % 102 % 57 % 

 2-skift 59 % 48 % 49 % 54 % 51 % 29 % 

 

 

                                                 
2 Medeltal av OEE under mars 2015 till obtober 2016 
3 Medeltal av OEE under mars 2015 till obtober 2016 
4 Ett skift = 7,5 h, 20-21 arbetsdagar under aktuella månaderna 
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Tabell 10 – Planerat OEE-krav för entitet 19141 & 19132 mellan maj-oktober 2016 

OEE-krav  201605 201606 201607 201608 201609 201610 

19141 1-skift 67 % 68 % 82 % 59 % 75 % 56 % 

 2-skift 34 % 34 % 41 % 30 % 37 % 28 % 

19132 1-skift 112 % 96 % 93 % 102 % 99 % 70 % 

 2-skift 56 % 48 % 47 % 51 % 50 % 35 % 

 

Utefter produktionstimmar, planerade produktionsvolymer och utnyttjandefaktorer planeras 

skiftgången i celler. Den skiftgång som Logistik planerat att cell 2 och 3 ska ha mellan april 

och oktober 2016 kan ses i Tabell 11. Skiftgången beräknas för varje maskin men den 

slutgiltiga skiftgången för cellen bestäms av den maskinen i cellen som beräknas ha högst 

skiftgångsvärde; i cell 2 är det 27919 och i cell 3 är det 19132.  Det är i cell 2 ofta fräsarna som 

styr skiftgången då de tar längre tid än svarven (19141). OEE-data finns inte att hämta från 

databaser för 27919. 

 
Tabell 11 – Planerad skiftgång för cell 2 & 3 april-oktober 2016 

 
 

I Tabell 12 visas den uppdaterade situationen av skiftgången, maj till november, där värdena 

ändrats. Skiftgången beräknad för april i cell 2 har till exempel sjunkit från 1,3 till 0,8 medan 

skiftgången i cell 3 är stabil.  

 
Tabell 12 – Planerad skiftgång för cell 2 & 3 maj-november 2016 

 

CELL 2   SOLHJUL Utnyttjandegrad 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 Skift, medel

19141 SVARV  WEISSER UNIVERTOR AD 120 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 1 0.6 1

27306 KUGGFRÄSMASKIN  LIEBHERR  LC380 0.8 0.9 1 0.8 0.9 0.9 0.7 1

27919 KUGGSKAVMASKIN HURTH ZS-300+ZEA 0.8 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 0.9 1.4

36428 KUGGHYVEL  LIEBHERR  LFS200 0.8 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4

81115 TVÄTTMASKIN 0.8 0 0 0 0 0 0 0

Skift 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 0.9 1.4 1.2

CELL 3   PLANETHJUL

19132 SVARV  WEISSER UNIVERTOR AD 120 0.8 1.9 1.6 1.7 1.8 1.7 1.2 1.3

27305 KUGGFRÄSMASKIN  LIEBHERR LC 300 0.81 1.5 1.3 1.3 1.4 1.3 0.9 1.1

27323 KUGGFRÄSMASKIN  PFAUTER P-200 0.81 1.5 1.3 1.3 1.4 1.3 0.9 1.1

27324 KUGGFRÄSMASKIN  PFAUTER P-200 0.81 1.5 1.3 1.3 1.4 1.3 0.9 1.1

27910 KUGGSKAVMASKIN  HURTH ZS-240 0.81 1.7 1.2 1.3 1.3 1.3 1 1.3

27911 KUGGSKAVMASKIN  HURTH/GL ZS300 0.81 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 1.2

34005 DRAGBROTSCHMASKIN  EKIN RISH-EM 0.8 0 0 0 0.1 0 0 0

59070 GRADMASKIN  PROFILATOR 0.8 1 0.9 0.9 1 0.9 0.7 0.7

81109 SPOLSKÅP  RUBERTSSON 0.8 0 0 0 0.1 0 0 0

Skift 1.9 1.6 1.7 1.8 1.7 1.2 1.3 1.6

CELL 2   SOLHJUL Utnyttjandegrad 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 Skift, medel

19141 SVARV  WEISSER UNIVERTOR AD 120 0.80 0.6 1.0 1.0 0.7 0.9 0.8 0.6

27306 KUGGFRÄSMASKIN  LIEBHERR  LC380 0.80 0.6 1.0 1.0 0.7 0.9 0.8 0.6

27919 KUGGSKAVMASKIN HURTH ZS-300+ZEA 0.80 0.8 1.3 1.4 0.9 1.3 1.1 0.8

36428 KUGGHYVEL  LIEBHERR  LFS200 0.80 0.3 0.5 0.6 0.4 0.5 0.3 0.2

81115 TVÄTTMASKIN 0.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Skift 0.8 1.3 1.4 0.9 1.3 1.1 0.8 1.1

CELL 3   PLANETHJUL

19132 SVARV  WEISSER UNIVERTOR AD 120 0.80 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.1 1.5

27305 KUGGFRÄSMASKIN  LIEBHERR LC 300 0.81 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 1.1

27323 KUGGFRÄSMASKIN  PFAUTER P-200 0.81 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 1.1

27324 KUGGFRÄSMASKIN  PFAUTER P-200 0.81 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 1.1

27910 KUGGSKAVMASKIN  HURTH ZS-240 0.81 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.0 1.2

27911 KUGGSKAVMASKIN  HURTH/GL ZS300 0.81 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 1.0 1.2

34005 DRAGBROTSCHMASKIN  EKIN RISH-EM 0.80 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

59070 GRADMASKIN  PROFILATOR 0.80 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.6 0.8

81109 SPOLSKÅP  RUBERTSSON 0.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Skift 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.1 1.5 1.5
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5.4 Digitalisering av styrnings- och uppföljningstavlor för daglig styrning 

Projektet med DESK planerar att utöka arbetssättet och verktyget för prioriteringar av 

långsiktig styrning till att i framtiden även inkludera daglig styrning, åtminstone om dagens 

styrnings- och uppföljningtavlor blir digitaliserade. Därför undersöktes tankar hos det 

avgränsade området Underhåll kring en genomförning av en digitalisering och hur prioritering 

får plats inom dess ramar. Samlad information presenteras i följande avsnitt. 

5.4.1 Vad styrnings- och uppföljningstavlorna innehåller och hur de används 

Underhållsavdelningen är uppdelad i mindre avdelningar: Produktionsunderhåll, 

Underhållsteknik, Underhållssupport och Lågvolym (exkluderad ur studie). Alla avdelningar 

förutom Produktionsunderhåll
5
 har var sin whiteboardtavla att skriva upp information på som 

är viktig för dagliga aktiviteter. Dessa är till för att informera om läget på 

underhållsavdelningen. Styrnings- och uppföljningsmöten som hålls på morgonen på 

underhållsavdelningen på företaget börjar 07.45 utan tavla på Produktionsunderhåll och med 

tavla på Underhållsupport och Lågvolym, se Figur 23. Dessa efterföljs sedan av två möten till 

kockan 08.00 på Underhållsteknik och 08.15 på Underhåll, se Figur 23. Tre andra möten finns 

efter detta men är utanför Underhålls avdelning. Information förs upp genom hierarkin genom 

detta system. Alla möten ska hålla sig till 10 minuter förutom på måndagar då 15 minuter 

gäller. Vad som tas upp under de tre första mötena gällande Produktionsunderhåll, 

Underhållsteknik och Underhåll följer strukturen i tabell 13-15.  

 

 

 

  

                                                 
5 Produktionsunderhållschef anser att det är onödigt att skriva upp information på tavla då det endast är en mindre 

replika av Underhållsavdelningens tavla och därmed inte tillför någon extra nytta. Tidigare fanns en tavla men 

togs bort för cirka ett år sedan då denne började på företaget. 

Produktionsunderhåll 

Underhållsteknik 

Lågvolym Underhållssupport 

Underhåll 

Figur 23 – Hur informationsflödet sker genom styrnings- och uppföljningsmötena 
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Möte 1 – 07.45 

Närvarande vid mötet klockan 07.45 är: Underhållsteknikschefen (leder mötet), två 

underhållstekniker, alla fyra underhållsledare över område 1-4 (fabriken är uppdelad i fyra 

områden), en från supportavdelningen och en från anskaffaravdelningen. Dessa styrnings- och 

uppföljningmöten sker utan whiteboardtavla, istället antecknas det som diskuteras på papper. 

Informationen som diskuteras har man med sig från sin avdelning/område, också detta på 

papper eller i minnet. Vid dessa möten sker främst en avrapportering till chefen för hur det går 

med de underhållsrelaterade jobben/aktiviteterna för område 1-4, supportavdelningen, 

underhållsteknikavdelningen och anskaffaravdelningen. För att få reda på detta tas punkterna i 

Tabell 13 nedan upp och diskuteras kort. Inget diskuteras i detalj på mötet utan informationen 

är endast till för status inför dagen. Pappret som visas i Figur 24 är utskrivet från 

underhållsystemet och visar vilka driftstopp som är pågående i område 1-4 just vid 

utskrivtsstunden, några minuter innan mötets start. Denna information rapporteras och 

diskuteras vid alla tre möten på underhållsavdelningen.  

 

Informationen som Underhållstekniks chef samlat in från avdelningarna under mötet skrivs ned 

i dennes anteckningsbok och tas med till nästa möte klockan 08.00 för att informera 

underhållstekniksavdelningen.  

 
Tabell 13 – Produktionsunderhålls styrnings- och uppföljningsmöte 

Vad som tas upp under mötet 07.45-07.55 Hur det hanteras under mötet 

Goda nyheter Diskussion endast 

Hur många av gårdagens planerade underhållsjobb 

som blev utförda, per område 

Antal som utfördes i förhållande till vad som 

planerats från varje område och summan av dessa 

skrivs ned i anteckningsbok av Underhållstekniks 

chef 

Dagens planerade underhållsjobb i antal per 

område.  

Antal från varje område och summan av dessa skrivs 

ned i anteckningsbok av Underhållstekniks chef 

Dagens frånvaro från alla underhållsavdelningar Personers namn skrivs ned i anteckningsbok av 

Underhållstekniks chef, per område. 

Pågående driftstopp per område vid mötets 

tidpunkt 

Underhållstekniks chef skriver i anteckningsbok vad 

för maskin det är fel på, om någon är ”på” (namn för 

ansvarig eller ordet ”på”) och viktiga kommentarer. 

 

Alla andra har utskrivet dokument, se Figur 24, över 

de aktuella driftstoppen. På varje driftstoppsrad 

skrivs vem som är ansvarig & övriga kommentarer. 

Övrigt från alla avdelningar Skrivs ned i anteckningsbok av Underhållstekniks 

chef, per område 
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Figur 24 – Pågående driftstopp utskrivet från underhållsystem 

Möte 2 – 08.00 

Vid mötet klockan 08.00 är all personal på underhållstekniksavdelningen med och chefen för 

avdelningen leder mötet, samma person som vid mötet 07.45. Under mötet används tavlan sedd 

i Figur 25 mestadels för diskussion och det är inte mycket som fylls i under tiden. Det är endast 

säkerhet och miljö som alltid fylls i varje dag vid dessa tillfällen, resten beror på dag (kvalitet 

och leverans fylls i på måndagar) eller om det finns något personal eller besöksrelaterat att 

skriva upp. De rader som syns i mitten i Figur 25 används av personalen på underhållsteknik 

för att under dagen fylla i aktiviteter relaterade till säkerhet, miljö, kvalitet, leverans och 

ekonomi och diskuteras sällan på mötet. Det som skrivs är till för att alla intresserade ska 

kunna se vad personalen håller på med. 

 

Om det finns information som Underhållstekniks chef samlat in från 

underhållstekniksavdelningen under mötet som är relevant för nästkommande möte klockan 

08.15 tas detta med för att informera underhållschefen.  

 
Tabell 14 – Underhållstekniks styrnings- och uppföljningsmöte 

Vad som tas upp under mötet 08.00-08.10  Hur det hanteras under mötet 

Goda nyheter från 07.45 & nya Diskussion endast 

Om det hänt något angående säkerhet och 

miljö 

Grön (inget dåligt har hänt) eller röd (något 

dåligt har hänt) prick fylls i dagens datum 

med penna på ett papper (gröna korset, se 

Figur 25) innehållande årets månader och 

dess dagar. Om något viktigt angående 

säkerhet & miljö hänt tas det upp. 
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Direkt OK: en procentsats som visar på hur 

många av driftstoppen de senaste två 

månaderna som inte varit återkommande. 

På måndagar uppdateras procentsatsen för 

direkt OK under ”Kvalitet” (se Figur 25) och 

diskuteras då. 

Antal pågående underhållstekniksrelaterade 

jobb och hur många av dem som är 30 dagar 

gamla 

På måndagar uppdateras antalet och 

diskuteras. 

Planerad frånvaro Planerad frånvarande skrivs upp under 

”Planerad frånvaro” (se Figur 25), ofta 

utanför mötestid. Det som står 

uppmärksammas ibland under mötet. 

Driftstopp som tagits upp på mötet 07.45 Ingenting skrivs utan informerar endast 

avdelningen 

Om det kommer något besök under dagen Skrivs upp under ”Besök under dagen” (se 

Figur 25) 

Övrigt från alla i gruppen Diskuteras endast 

 

 
Figur 25 – Underhållstekniks styrnings- och uppföljningtavla för daglig styrning 

 

  

Säkerhet & Miljö 
Kvalité 

Leverans Ekonomi 
Personal Personal frånvaro 

Datum 

Besök för dagen 

Avdelningens 

personal  



61 

 

Möte 3 – 08.15 

Under mötet klockan 08.15 närvarar underhållsavdelningens chef, 

Underhållstekniks/Produktionsunderhålls chef, Underhållssupports chef, Lågvolyms chef och 

Processkoordinator. Vid mötet upprepas information, se Tabell 15, som tagits upp vid 07.45 av 

Produktionsunderhåll och 08.00 av Underhållsteknik för Underhållschefen för att denne ska få 

en samlad bild av hela avdelningen och kunna styra efter det. Allt relevant som sagts under de 

två tidigare mötena angående goda nyheter, besök, miljö, säkerhet, kvalitet, leverans, ekonomi 

och personal tas upp. 

 
Tabell 15 – Underhållsavdelningens styrnings- och uppföljningsmöte 

Vad som tas upp under mötet 08.15-08.25 Hur det hanteras under mötet 

Goda nyheter från 07.45, 08.00 & nya Skrivs upp på tavlan under ”Goda nyheter” (se Figur 

26) 

Besök för dagen, info från 07.45, 08.00 & nya Skrivs upp på tavlan under ”Besök” (se Figur 26) 

Om det hänt något angående säkerhet och miljö  

Info från 07.45, 08.00 & nya 

Grön (inget dåligt har hänt) eller röd (något dåligt har 

hänt) prick fylls i dagens datum med penna på ett 

papper (de gröna korsen, se Figur 26) innehållande 

årets månader och dess dagar, under ”Säkerhet” och 

”Miljö”. Om något viktigt angående säkerhet & miljö 

hänt tas det upp för diskussion. 

Driftstopp som tagits upp på mötet 07.45 Skrivs inte upp någonstans utan dess problematik 

diskuteras endast 

Antal utförda jobb från igår och antal planerade jobb 

för dagen som tagits upp på mötet 07.45  

Skrivs upp på tavlan under ”Maskinunderhåll” (se 

Figur 27) under respektive dag innan mötet och 

diskuteras på mötet 

Antal akuta stopp och antal bemannade AU som 

tagits upp på mötet 07.45 

Skrivs upp på tavlan under ”Underhållssupport” (se 

Figur 27
6
) under respektive dag innan mötet och 

diskuteras på mötet 

Daglig förbättring.  

Definition: om rotorsaksanalys har gjorts och 

grundorsaken har lösts/underhållits, inte att bara den 

märkbara konsekvensen blivit åtgärdad.  

Antal förbättringar i förhållande till antal akuta jobb 

skrivs upp under ”Dagliga förbättringar” (se Figur 27
7
) 

Dagens personalfrånvaro från alla 

underhållsavdelningar 

Ska skrivas upp på tavlan under ”Personal” (se Figur 

27) 

Övrigt från alla i gruppen Skrivs inte ned någonstans utan diskuteras endast 

 

Via Figur 26 och Figur 27 under rubriken för varje kärnvärde, kan beskrivningar ses för vad 

man tänker sig mäta för var och en av dem. Under dessa deskriptioner visas tabeller med 

trender över mätetalet för att kunna se om underhållsavdelningen går åt rätt håll, mot de utsatta 

målen. Dessa uppdateras en gång per månad. 

 

                                                 
6 Snedstrecket är endast en separation av de två värden och syftar inte på att ge en procentsats, även om 

underhållschefen tittar på detta själv. Anledningen att det inte skrivs matematiskt på tavlan är för att teknikerna är 

vana att skriva det antal som skedde igår först och sedan dagens antal och trivs med detta. 
7 Det som står skrivet är fel, det ska stå 0/15 
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Figur 26 – Underhållsavdelningens styrnings- och uppföljningstavla för daglig styrning 

 

Figur 27 – Underhållsavdelningens styrnings- och uppföljningstavla för daglig styrning 
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5.4.2 Intervjuer om digitala styrnings- och uppföljningstavlor för daglig styrning 

 

Vad personal på Underhåll saknar på styrnings- och uppföljningstavlorna 

Nedan listas några punkter personal på underhållsavdelningen fann att de saknar på deras 

styrnings- och uppföljningstavlor. 

 

 Fabrikens prioriteringar 

 Fabrikens takt för dagen 

 Produktionsläget i varje cell 

 En övergripande bild av områdets läge men samtidigt ganska detaljerad för att veta hur 

man ligger till 

 En tydlig visning av behovet av aktiviteter 

 Information om exakt vilka maskiner som förväntas repareras 

 Underhålls prioriteringar 

o Prioritering på de underhållsjobb som ska utföras 

o Information om exakt vilka maskiner som ska prioriteras 

 När reparatörer är lediga 

 Information om vilken kompetens som krävs för att hantera ett visst driftstopp, för att 

rätt reparatör ska kunna utses från listan med tillgängliga reparatörer 

 Om en cell har stannat och tidpunkten då detta påverkade monteringen 

 En bättre visualisering av kalendern för förebyggande underhåll, som visar när olika 

delar av underhållsavdelningen planerat in FU.  

 Statistik på återkommande fel som visar vilken kvalitet de reparationer som utförts har 

haft 

 

Möjligheter som personal kan se med att ha digitala tavlor för daglig styrning 

 

Information i realtid – Att kunna ha uppdaterad information hela tiden under morgonmötena är 

en väldigt viktig faktor för underhållsavdelningen, särskilt angående driftstopp. Problemet just 

nu är att då första styrnings- och uppföljningsmötet på morgonen hålls, till det att sista hålls går 

det två timmar, under den tiden hinner fler driftstopp ske än vad som tagits fram ur databasen 

vid första mötet. De driftstopp som sker kan vara kritiska men hanteras inte vid mötena för 

informationen finns inte tillgänglig just då. Med en digital tavla anser man att det skulle finnas 

möjlighet att ha databasen tillgänglig och klicka upp information i realtid och kunna sätta 

resurser på ett effektivare sätt, och därmed bättre undvika att driftstoppen reducerar 

produktionstiden.  

 

Det finns en väldig frustration över att ingen på avdelningen tittar på tavlorna som de är just nu. 

Att ha informationen i realtid anses kunna ändra på det här genom att det som visas skulle bli 

mycket mer intressant. Dock påpekas det att man behöver ha ett arbetssätt för det också, att det 

finns riktlinjer som säger att man behöver gå till tavlan för att uppdatera sig. En digital tavla 

med lättillgänglig information anser man dock skulle göra att man gick dit. Att informationen 

är ointressant som den är idag är just för att den inte är uppdaterad. Det händer saker hela tiden 

i fabriken och det är inte realistiskt att följa data från morgonens möte när man ska prioritera 

arbete senare under dagen.  

 

Tryggheten i att ha information i realtid ser man skulle förenkla styrandet. Man skulle om 

behov finns kunna ses vid tavlan mer flexibelt och prata om aktuella ting. Istället för att, som 

idag, ha ett bokat möte där man är förberedd med pappersuttag med färsk information. Att ha 
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information i realtid anser man även skulle hjälpa ledningen att styra sina avdelningar genom 

att ju mer uppdaterad information man har desto bättre beslut kan det tas för avdelningen.  

 

Spara tid – Att en digital tavla skulle ge tidsbesparing som utkomst finns det både säkerhet och 

tveksamhet om. De som ställer sig positiva ser att det skulle bli en effektivisering av 

informationshanteringen och man skulle inte behöva skriva ut blad med data från system och 

inte heller behöva dokumentera det som sägs vid möten på samma sätt. Tiden att ta sig till 

tavlor för att nå information skulle minska så som nämnt under ”Synkande av data via olika 

digitala verktyg”. En stor möjlighet anses vara att kunna spara tid vid hämtningen av 

nyuppdaterad information. Det estimeras kunna ta 20-30 minuter att få tag i det man vill ha 

genom antingen databaser eller genom att ringa runt till personer som man tror sig veta det man 

är ute efter. Ett exempel på data man vill åt är produktionsinformation, där man behöver nå 

produktionsledaren eller gå genom krångel via databaser för att få redan på någonting. Risk 

finns att produktion, som är beroende av viss information, står stilla under tiden sådan 

nödvändig information inhämtas. En digital tavla som tillhandahåller relevant information på 

ett smidigt sätt anses ha stor potential för resursbesparing. Det som också framhävs som 

positivt är att man skulle kunna slippa frustrationen som uppstår när information ska hämtas 

lång väg. Att slippa bli mentalt påverkad på ett negativt sätt anses vara väldigt befriande. De 

som ställer sig negativa tror att tid kan sparas men att den extra tiden inte kommer att användas 

till något värdefullt, åtminstone inte av alla då det beror på vad för uppgifter man utför. 

 

En digitalisering av tavlorna anser man skulle kunna innebära att mängden av möten 

minskades. Om digitala verktyg användes för att dela ut information, till exempel via virtuella 

möten, till fler på ett effektivare sätt kanske mötesstrukturen skulle ändras och kortas ned, 

vilket skulle spara tid. Rapportera till chefer anser man sig kunna göra utan att träffas då det i 

dagsläget handlar mycket om siffror som ska presenteras, vilket kan läggas in i ett system som 

cheferna sedan tar del av själva (via den digitala tavlan till exempel). Mötena är bra för att 

diskutera övriga frågor på, men samtidigt ser man att det kan ske om behov finns under dagen 

istället. 

 

Man ser att som ledare även kunna spara tid genom att data antagligen inte skulle behöva 

hanteras i samma utsträckning och tack vare detta ha mer tid över till sin avdelning. 

 

Minskad pappershantering – Dagens tavlor innehåller en del papper som tar mycket utrymme 

och är lite besvärliga att hantera. Genom att digitalisera tavlorna anser man sig kunna spara 

mycket utrymme och slippa hantera de papper som behöver sättas upp och tas ned. Några 

nämner även att det skulle ge chansen att slippa ha med sig papper till mötet. Den information 

som ska förmedlas finns istället i systemet som visas på tavlan. Andra ställer sig skeptiska mot 

en framtid där man inte har papper med sig att anteckna på åtminstone.  

 

Automatisk uppdatering – I och med att de som skriver på tavlan ofta använder digitala 

hjälpmedel för att ta ut information och för att dokumentera det som tavlan behandlar så anses 

det kunna vara en fördel att detta uppdateras automatisk till tavlan. Detta ser man kunna spara 

relativt mycket tid. Att slippa uppdatera tavlan manuellt skulle även underlätta arbetet mentalt. 

 

Information tillgänglig för skiftgående personal – Genom att det inte finns chefer tillgängliga 

vid alla skift vore det bra för skiftgående personal att kunna ha tillgång till uppdaterad 

information från Produktion om prioritet angående underhållsjobb. Just nu finns det tre 

reparatörer på skift. Vad som är viktigt klockan åtta och två är den informationen de har att 
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utgå från under dagen. Nästa tillfälle då informationen blir uppdaterad är klockan åtta på 

kvällen. 

 

Större flexibilitet – Fysiska tavlor är mer statiska än digitala tavlor. Det är enklare att anpassa 

efter dagens behov av vad som behövs visas på mötena, om programmet ger den möjligheten. 

Till exempel anses det praktiskt att de dagar som det finns behov av att kunna ta fram 

information om vilka reparatörer som är lediga för arbete och därmed kan prioriteras för jobb, 

kunna göra det snabbt på morgonmötet. Det är viktigt att kunna se vilken reparatör som bäst 

går att använda för jobbet. Någon kan till exempel redan vara instämplad på ett kritiskt jobb 

medan en annan har ett mindre kritiskt, då kan denne lättare prioriteras för det aktuella jobbet. 

Ett annat exempel är att under en period studera vad snittiden för en reparatör är gällande 

hantering av driftstopp. Då företaget vid intervjuns tillfälle hade problem med att ha extra långa 

reparationstider av driftstopp ansågs detta intressant. När detta sedan är löst kan något annat 

studeras närmare och tas fram via tavlans tillgång till databaser. 

 

Flexibiliteten att lättare kunna anpassa efter just avdelningens behov anses också vara en 

möjlighet. På företaget har man i princip samma struktur på tavlorna och det finns de som 

känner att det inte är relevant att använda tavlan på det sättet. Vissa saker behöver vara lika 

överallt, så som kärnvärdena: säkerhet, miljö, kvalitet, leverans, ekonomi och personal. Det 

mesta behöver dock vara anpassat till avdelningen.  

 

Visualisering – Att det skulle vara lättare att visualisera med hjälp av en digital tavla jämfört 

med en fysisk anses vara en möjlighet. Man tänker sig att sådana tavlor skulle få personal att 

bli mer intresserade för tavlorna och arbeta bättre med dem. För att detta ska ske behöver dock 

visualiseringen vara väldigt enkel. Finns det för mycket information eller om det blir för rörigt 

på något sätt så tror man att intresset kommer att sjunka drastiskt, i takt med tålamodet. Det 

mest relevanta behöver vara på startsidan. Om intresse finns för till exempel en speciell cell 

och dess haverier ska det dock finnas möjlighet att klicka fram det. 

 

Synkande av data via olika digitala verktyg – Genom att ha data digitalt kan man överföra 

tavlans information till andra hjälpmedel så som plattor eller mobiler. Med detta hoppas man 

kunna spara tid till att ta sig till tavlan och ha relevant information med sig precis hela tiden. 

Möjligheten gör att man kan få tillgång till information snabbt och kunna agera snabbare än vid 

användandet av en fysisk tavla. Det estimeras att om tavlorna innehöll den information som 

man är i behov av så skulle cirka en halvtimme spenderas per dag för att ta sig till tavlan och ett 

mobilt verktyg som visar samma information skulle kunna reducera denna tid. 

 

Genom ett mobilt verktyg skulle även en möjlighet för att låta reparatörer stämpla in och ut ur 

jobb var de än är utan att behöva ta sig till verkstaden öppnas upp. Detta ser man skulle kunna 

spara väldigt mycket tid och prioritering av jobb skulle underlättas avsevärt enligt några på 

Underhåll. Att arbeta med ett sådant verktyg anses emellertid av vissa ledare inte helt kunna 

hjälpa dem att prioritera jobb bättre för reparatörer; man känner att ibland kommer man ändå 

behöva höra av sig via telefon och prata om prioriteringar som ändras under dagen.  

 

Minska återupprepning av information – Det finns många som tycker att det finns överflödig 

information på tavlorna. Vissa saker som tas upp anses irrelevanta och en nedskalning skulle 

vara positiv. Information tenderar att återupprepas flera gånger genom att samma information 

tas upp på flera olika möten, av samma eller olika personer. Viss återupprepning anses behövas 

men inte till samma grad som det är nu. En digital tavla tänker man sig kanske skulle kunna 

lösa problemet, genom att föra över data från en tavla till en annan via system. Då skulle det 
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göras istället för att en person förmedlar datan. Dock ser man samtidigt att det går att få samma 

information om man själv går till den tavla som presenterar det. 

 

Förfogande till fler tavlor som gör informationen mer tillgänglig – I och med att digital 

information går att duplicera otaliga gånger kan flera tavlor användas och därmed täcka en 

större yta av fabriken. Underhåll anser att detta skulle ge möjligheten att nå personal på ett 

effektivare sätt än om de ska behöva gå till få utplacerade tavlor. Om det finns behov av att ha 

fler tavlor än nu så skulle det vara lätt att sätta ut sådana utan att behöva gå och uppdatera 

information manuellt. Att göra samma sak med fysiska tavlor skulle vara svårare. 

 

Fler skulle kunna se samma bild – Om fler hade möjligheten att se samma bild istället för att 

vara begränsade till sin egen tavlas innehåll, skulle det vara enklare att ta del av information. 

Ska man som ledare idag se vad som skrivits på en annan tavla så måste man ta sig dit. Vad 

som tas upp och skrivs på en annan tavla kan direkt tas upp på ens egen med hjälp av en digital 

tavla, vilket gör att ingen information går förlorad och alla har möjlighet att ta del av den. Som 

chef kan man då avgöra mer själv vad som är viktigt istället för att information förs upp 

hierarkiskt. Det ger en möjlighet att styra på ett helt annat sätt och att själv välja vad som 

behöver tas hand om.  

 

Få en bättre översiktsblick – Med en digital tavla tänker man sig att det skulle vara möjligt att 

som ledare och chef styra sitt område bättre genom att en bättre överblick skulle kunna ges än 

idag. Information som är vital för en överblick finns inte lättåtkomligt vare sig via 

whiteboardtavla eller via underhållsystem och här ser man att en digital tavla kan lösa detta 

problem. 

 

Reparatörer skulle ha bättre övergripande koll – Reparatörerna själva uttrycker sig positivt om 

en digital tavla då de tänker sig att man skulle få en bättre överblick av vad som händer 

gällande underhållsjobb och skulle därmed kunna sköta sina jobb på ett effektivare sätt. Man 

skulle till exempel kunna se vilka maskiner som står stilla just nu och vilka som har FU, istället 

för att behöva kontakta personer för denna sortens information. Man känner även att tavlan 

skulle användes till högre grad. En situation man skulle uppskatta är att kunna se att det är ett 

driftstopp på en maskin och själv kunna avgöra om man kan hjälpa till vid den maskinen för att 

man känner till aspekterna kring det. Man tänker sig att problem kan lösas snabbare på detta 

sätt och med en tavla skulle driftstoppsinformationen kunna visualiseras lättåtkomligt.  

 

Vid relativt många tillfällen kan reparatörens lagledare vara upptagen och det är då inte möjligt 

att få kontakt med denne. Vid sådana tillfällen ser man också positivt på att ha en digital tavla. 

Om det fanns möjlighet att komma åt information på ett lätt sätt via tavlan skulle behovet av att 

höra med lagledare minska enligt reparatörerna och resultera i att tid för kontakt och väntan på 

information skulle kunna reduceras. 

 

Lättare kunna se lediga reparatörer – Det vore enligt underhållsledningen smidigt att på något 

sätt tydligt kunna se vilka reparatörer som är tillgängliga för arbete. Så fort de stämplat ut från 

ett jobb så skulle de komma upp på en lista på tavlan till exempel. Detta skulle göra att man 

skulle slippa leta och ringa efter personer för att avgöra om de är lediga. Information finns 

delvis i underhållsystemet men fungerar inte i praktiken eftersom reparatörer är instämplade på 

flera jobb samtidigt, se bilaga 5. Det är både på grund av system- och arbetssättsfel 

(instämpling och avstämplingsproceduren) som man inte kan se exakt vilket jobb som en 

reparatör är på vid tillfället då man studerar informationen. Om dessa problem löses ser man 

potentialen i att kunna visualisera reparatörers aktiviteter för stunden, så som beskrivet. 
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Negativa aspekter som personal kan se med att ha digitala tavlor för daglig styrning 

 

Bli för beroende av det digitala – Det skulle vara negativt om ett beroende för det digitala 

skapades så att möten inte gick att hantera om elektroniken inte fungerade. Det finns även en 

risk för att man tappar ”magkänsla” för hur saker och ting ska bestämmas. Som det är idag 

grundar man en del av sina beslut mer på magkänsla, som är baserad på kunskap och 

erfarenhet, än på fakta. Här påpekar man att om de digitala tavlorna gjorde så att man endast la 

sin tillit på fakta skulle kanske påverkan av intuitionen reduceras, och det ser man inte positivt 

på då den anses behövas till viss del.  

 

En annan aspekt kring att bli beroende av det digitala är att om tavlan inte informerar rätt (inte 

korrekt data eller inte i realtid) och man förutsätter att den gör det så kan fel uppstå vid 

agerande utifrån denna information. Dock påpekas det att om det i inget annat system går att få 

rätt information är det inte tavlans fel i sig utan systemets, och man sitter i situationen oavsett 

tavla. Däremot om det handlar om information man tidigare fått via personlig kontakt som nu 

istället visas via tavla kan en skillnad uppstå. 

 

Den sociala kontakten riskerar att minska – Det finns de som tror att kontakten mellan 

människorna som arbetar med tavlorna kommer att minska, vilket känns negativt till största 

del. En fördel kan vara att tiden för kontakt kan minska så som nämnt i ”Spara tid” men mest 

ser man att det är negativt att missa denna del. Att inte längre ha anledning att träffas på de 

möten som idag finns kan ge effekten att klyftor uppstår i hierarkin, vilket anses vara mycket 

negativt. Frånvaro av cheferna kan till exempel skapa mental frånvaro hos de anställda och det 

skapar mental frånvaro i arbetet.   

 

Att träffas betyder även för några att bakgrund till ett problem kan ges på ett lättare sätt än om 

bara en siffra rapporteras via ett system eller via en digital tavla. Det finns större möjlighet att 

diskutera och få direkt feeback på det man vill ta upp. Här påpekas det att områdena på 

underhållsavdelningen har en väldigt bra dialog med varandra och bortplockandet av mötet 

klockan 07.45 skulle inte påverka arbetet mellan dem särskilt mycket. Det är relationen till 

underhållscheferna som blir påverkad om ett fysiskt möte inte skulle ske, dock ser man inte 

detta som ett större problem. 

 

Programmering begränsar viss flexibilitet – Att inte kunna förändra tavlans innehåll lika lätt 

som på en fysisk anses vara negativt. Då en digital tavla är beroende av programmering för att 

kunna utföra det man vill är det svårt att ändra något just på mötet som inte existerar. Behövs 

till exempel en extra ruta för ifyllnad av något går det inte att lägga till om den funktionen inte 

är programmerad. Detta ses dock också som något positiv då man tvingas att noga fundera på 

hur grundstrukturen ska se ut, vad som behövs och vad som inte behövs. Man anser också att 

det ofta bör finnas en lösning till bristen på flexibilitet genom olika program. Till exempel så 

kan en ruta man inte kan skapa själv överkommas genom att istället anteckna i ett digitalt 

dokument eller på papper vid sidan av. 

 

Det digitala styr inte arbetssättet – Det finns en risk för att även om tavlorna är digitala så 

kommer personal ändå inte att bry sig om att titta på informationen som visas. Detta anses vara 

grundat i att det idag inte finns en kultur och ett arbetssätt som stödjer tavlans användning. Det 

är viktigt att det skapas en förståelse för detta innan det appliceras. 

 

Vissa skeptiska tankar finns runt att det lätt kan bli att tavlan kommer att innehålla samma 

saker som idag. Det kommer bara paketeras på ett annat sätt och problemen med styrningen av 
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de dagliga aktiviteterna kommer inte att lösas. För en lyckad övergång krävs därmed inte 

enbart en teknisk transformation, utan också ett förändrat förhållningssätt till tavlan och dess 

användning. Hur exakt det förhållningsättet ska se ut är dock oklart. 

 

Skulle inte lösa underhållsavdelningens problem med oviss data – Något som påpekas är att 

underhållsavdelningen och dess arbete generellt sett är svårt att styra via tavlor eftersom det är 

så mycket osäkerhet i hur saker kommer att te sig. Till exempel är det svårt att veta var folk är 

(det är lättare att följa en detalj i flödet och tavlor kan visa denna information exakt) och det är 

svårt att följa de tjänster så som man behöver göra på Underhåll. Det är även svårt att fastställa 

behovet av tjänsterna. Man vill att behovet ska styra aktiviteter men det är svårt att styra utifrån 

det med alla aspekter som underhållsarbete har. På avdelningen vet man för närvarande inte hur 

många driftstopp man ska gå ut på, man vet inte hur lång tid som varje driftstopp kommer att ta 

och man vet inte exakt vilken kompetens som krävs för varje driftstopp. Jämfört med 

Produktion så anses Underhåll vara väldigt spretigt. På grund av detta ser vissa inte hur en 

digital tavla riktigt skulle hjälpa situationen. I och med att det är så svårt att exakt sätta fingret 

på vad det är som gör det svårt att kontrollera avdelningen så ses inte en digital tavla som 

lösningen. 

 

Det kan nämnas att även om det anses finnas negativa aspekter med digitala tavlor för daglig 

styrning på underhållsavdelningen på företaget så tänker man sig att det kan fungera om man 

utvecklar konceptet under relativt lång tid, för att få det att fungera och förbättra situationen. 

Enbart ett byte till en digital tavla kommer inte att fungera menar vissa. 

 

Om en digital tavla för daglig styrning skulle göra det lättare för ledningen att se om det 

går som det ska på avdelningen 

Det finns tankar om att skapa ett PI som visar hur många akuta jobb som inträffade under 

gårdagen och hur många av dessa det gjordes förbättringsarbete på. Genom att ha en digital 

tavla tänker man sig kunna klicka fram, från gårdagens data, hur många av de akuta jobben 

som det gjorts förbättringsarbete på och se information om vad som har hänt och vad som har 

gjorts. Detta ser ledningen skulle hjälpa att se hur det går på avdelningen. Det skulle direkt gå 

att analysera, om reparatörer skrivit in information om det arbetet som man har behov av att 

titta på. Andra har tankar om att den tavla man har räcker och ett byte skulle inte vara särskilt 

effektivt för att se hur det går på avdelningen på något sätt. De uttrycker att de inte kan se hur 

det skulle bli enklare även om det kan finnas något som gör det. Man ser endast att det i nuläget 

skulle bli att man förde över dagens information till en digital variant och detta inte skulle 

förändra läget. 

 

Om det finns lättillgänglig information när aktiviteter ska prioriteras under dagen 

Det finns allt som oftast inte lättillgänglig information för att prioritera aktiviteter. Det enda 

som är någorlunda lättillgängligt är data som tillhör underhållsystemet, dock är 

lättillgängligheten relativ där då det tar ganska lång tid att ta sig in i systemet. Allmänt sett 

tycker man inte att det finns tillräckligt bra information för att prioritera dagliga aktiviteter så 

som det ser ut idag. 

 

Det är väldigt svårt att ta fram information man behöver genom att systemen som finns inte 

fungerar optimalt. Då det finns behov av att få en uppdaterad status av olika situationer relativt 

ofta (en kvart gavs som exempel) är det inte realistiskt att ta sig in till systemet som det är nu. 

Man anser att det inte vore kostnadseffektivt. Däremot är det inte en brist på informationen som 

man behöver komma åt, de finns i systemet, problemet är endast att nå den.  
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Att prioritera förbättringsaktiviteter med en digital tavla för daglig styrning 

Det skulle enligt vissa inte bli lättare att prioritera förbättringsaktiviteter med en digital tavla 

för daglig styrning. Det finns så många olika parametrar som spelar in vid prioritering av 

förbättringar, så som säkerhet, miljö, kvalitet eller liknande. En digital tavla anses inte kunna 

styra runt dessa faktorer. När förbättringarna endast står mot varandra anses en digital tavla inte 

heller hjälpa. Prioriteringarna grundas på vad man lärt sig och känner är rätt och detta får man 

inte via en digital styrning. Emellertid påpekar man ändå att det vore till nytta om det gick att 

grunda sina beslut på exakta behov. Ett system som väljer åt en, grundat på utvalda parametrar, 

vad som ska prioriteras och visar detta på ett visuellt tilltalande och lättförståeligt sätt. Idag har 

man en lista med underhållsjobb där man ser hur gamla de är och tar ofta de som är äldst först. 

Underhåll anser sig även dåliga på att rapportera vilket förbättringsarbete som utförs. Den biten 

skulle heller inte förändras för att en digital tavla användes, istället anser man att ett nytt 

arbetssätt behövs för att förbättra detta. 

 

Om ett arbetssätt kring ett prioriteringsverktyg för stödfunktioner fanns och därmed ett 

tvärfunktionellt arbete, skulle en digital tavla enligt några på Underhåll kunna visualisera 

förbättringsprioriteringar på ett effektivt sätt. Det måste alltid vara kunden som bestämmer vad 

som är viktigast. Idag är det Underhåll själv som ofta bestämmer vilka underhållsaktiviteter 

som ska prioriteras. Man vill att kunden ska kunna prioritera vilka maskiner som är viktigast att 

ta hand om och rangordna dem så att Underhåll vet detta och kan fördela sina resurser på ett 

effektivt sätt under dagen. Idag prioriteras i princip inte förbättringsaktiviteter
8
 alls eftersom 

det finns så många att välja mellan (se bilaga 2 för lista med inkomna förbättringsarbeten) det 

är inte realistiskt att hantera mängden. Listan bryts ned i områden men det är fortfarande för 

många att hantera prioriteringsmässigt. Istället tas arbeten från den nedbrutna listan allt 

eftersom de kommer in. Då det inte finns information om prioritering från kund så utförs 

jobben utan en prioritering grundlagt i behov. Skulle man kunna förändra arbetssättet och visa 

prioriteringarna på en digital tavla ser man på Underhåll att det finns mycket att vinna.  

 

På underhållsavdelningen genomförs en omstrukturering i hur man ska prioritera AU, FU och 

förbättringsarbeten. Länge har det sett ut på sättet att AU går först och måste fixas. Det här vill 

man dock vända på och istället satsa på att göra FU och förbättringsarbeten i högre grad, vilket 

man tror kan minska AU i längden. Man har kommit en lång väg gällande denna förändring 

men ser att det finns delar kvar att jobba på. 

 

Vad den digitala tavlan även kan tänkas göra är att visa hur många reparatörer man har 

tillgängliga under en viss tidsperiod och även hur många timmar man har tillgängligt för 

arbetsanvändning. I samband med detta kan timmar för planerat FU och planeringsjobb visas 

och automatiskt dras bort från de tillgängliga timmarna. På morgonen när man kommer ser 

man att det finns x antal driftstopp, som tar y antal timmar, dessa anses enkelt kunnas dras bort 

av systemet från de tillgängliga timmarna och visa på hur många timmar som finns kvar, som 

exempelvis kan användas för att göra förbättringsarbeten. Denna information går inte att få 

tillgång till idag på ett lätt sätt. Det skulle krävas mycket tid för att komma fram till resultatet 

och därför skulle det inte vara värt att göra det. Att visualisera det i realtid på en digital tavla 

                                                 
8
 Förbättringsarbeten baseras på arbetsordrar beskrivandes problem som uppstått och som 

kommer att bli akuta om något inte görs; men ännu har inget hänt och maskinen går som den 

ska. Dessa arbeten samlas i underhållssystemet och finns alltid i en stor mängd. De samlas på 

detta vis för att de inte hunnit bli utförda vid upptäckt och väntar på att bli hanterade när tid 

finns tillgänglig. 
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känner man skulle vara mycket positivt i och med att tillgängligheten till informationen och 

precisionen av informationen skulle öka. Grundbegäret är att kunna se läget som det är i realtid 

och kunna agera utefter det.  

 

Reparatörer anser att det skulle finnas en klar fördel att ha ett system som hjälper till att 

prioritera jobb på ett bättre sätt än idag och att informationen skulle kunna visualiseras effektivt 

på en digital tavla. Om Produktion har bestämt grundprioriteringen skulle man vilja ta del av 

denna och agera där utefter. Idag tycker man att man har för lite förståelse för Produktion och 

det finns för lite sammanhållning så det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till dem 

gällande underhållsarbete. Det kan ibland ske att prioriteringen för underhållsjobb ändras 

väldigt mycket under dagen då flera olika parter ber om underhållshjälp. Här tycker man att ett 

mer tvärfunktionellt samarbete skulle vara fördelaktigt. En prioritering som är framarbetad 

tillsammans och tydligt visad på en digital tavla ser man generellt sett som väldigt positivt. 

 

Om det skulle finnas nytta i att se hur Underhålls dagliga aktiviteter påverkar OEE 

För vissa skulle det inte vara relevant att titta på den kopplingen mellan dagliga aktiviteter och 

OEE på underhållsavdelningen. Detta beror på att det inte finns ett underliggande behov av det 

och att det i sig grundas på att man inte äger några maskiner utan är en servicefunktion. Man 

förväntar sig att entitetsägaren driver de frågor som har med OEE att göra och att man som 

servicefunktion inte ska behöva leta efter hur de aktiviteter man gör påverkar OEE. Det är 

entitetsägaren som ska komma till Underhåll och berätta att man har problem och att detta 

skapar en reducering i OEE på grund av maskinkrångel, som man anser att Underhåll kan 

åtgärda. Som chef har man framför allt för många entiteter i sitt ansvar för att ha tiden att gå 

igenom OEE på det sättet. Det anses inte relevant att se att man har 34 % OEE och Underhåll 

har 1 % att göra med dem, vilket man kommit fram till genom undersökningar.   

 

OEE i sig anses som sagt inte vara intressant, men en parameter som påverkar det så som total 

stilleståndstid, kan vara nyttig att titta på. Att undersöka exempelvis maskiners tillgänglighet, 

den totala stilleståndstiden, och dess trend, kan utmynna i värdefull information som kan läggas 

till grund för att prioritera förbättringsarbeten. Genom underhållssystemet kan man ta fram 

denna information, men att göra detta tar relativt lång tid och det är dessutom inte många som 

har kompetensen att ta fram data ur systemet.  

 

Att se hur reparatörernas arbete påverkar OEE tänker man sig skulle uppmuntra till bättre 

arbete. En positiv känsla och glädje för jobbet skulle uppstå då man ser att ens arbete gett 

resultat. Det anses även vara fördelaktigt då det gått mindre bra, vid sådana tillfällen då 

underhållsarbetet lagts på maskiner men ändå så höjs inte drifttiderna. Detta kan ge upphov till 

att ifrågasätta varför det är så. 

 

Man tänker sig att det skulle kunna finnas ett behov av att visualisera hur OEE per vecka 

(väldigt osäkert vilken tidsperiod) påverkas av det dagliga arbetet. Anledningen är att det skulle 

vara enklare att kunna prioritera underhållsjobb. Ett exempel dras med prioritering mellan två 

maskiner där den ena maskinen har ett lägre OEE än den andra men ligger närmare sitt 

kravvärde än det andra. Då kan den maskin som är längst ifrån sitt kravvärde prioriteras. En 

digital tavla anses kunna vara till nytta för att kunna se kopplingen, se det på ett lätt sätt och för 

att använda det vid behov. 

  



71 

 

6 NULÄGESANALYS 

 

I följande sektion analyseras de tre frågeställningarna som konstruerats för att uppnå studiens 

syfte. 

 

Examensarbetets syfte är att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för 

förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och 

kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett 

sådant verktyg samt vad för nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om 

det visualiseras digitalt.  

 

6.1  Nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar  

I detta delavsnitt kommer problemformulering nummer ett att analyseras, där frågan lyder: 

 

Vilken eventuell nytta finns i att använda sig av ett för stödfunktioner, i en tillverkande industri, 

gemensamt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar baserat på prestationsmätetal och 

kundbehov? 

För att analysera denna problemfråga har det valts att först visa på vad litteraturen tar fram om 

vilken nytta ett prioriteringsverktyg för förbättringar baserat på prestationsmätetal och 

kundbehov kan ge. Vidare kopplas detta till fallstudiens inhämtade material.  

 

I litteraturen kunde fördelar hittas med ett användande av performance measurement, 

prioritering av förbättringar och visualisering av förbättringsinformation, vilka följer nedan: 

 

Ett användande av performance measurement och performance measurement system 

kan ge följande fördelar: 

 

 Med exakt information kan arbete ske på ett optimalare sätt (Kaydos, 1999; Marr, 2012) 

 Tillgång till fakta kan öka sannolikheten att ett förbättringsval blir välgrundade och 

objektiva (Keeney, 2013) 

 Möjligheten att prioritera resurser på ett kostnadseffektivt sätt (Keydos, 1999) 

 Möjligheten att prioritera resurser så att de läggs på rätt saker (Keydos, 1999) 

 Lättare hantering av det som mäts (Harbour, 2009) 

 Kontroll och möjlighet att styra sådant som skulle kunna vara negativt för företaget, så 

som missade möjligheter och plötsliga händelser (Kaydos, 1999). 

 Avvikelser kan upptäckas och negativa effekter kan minimeras snabbare (Kaydos, 

1999). 

 

Ett användande av prioriteringar av förbättringar kan ge följande fördelar: 

 

 Konkurrensfördelar genom att vara mer kostnadseffektiv (Slack et al., 2010) 

 Undvikande av att göra förbättringar i onödan (Bengtsson och Osterman, 2014) 

o Undvikande av att förbättringar blir ofokuserade 

o Undvikande av att förbättringar blir ytliga lösningar 

o Undvikande av att förbättringar inte blir synkroniserade 

o Undvikande av att förbättringar inte följer nuvarande målbild 

 Undvikande av suboptimering (Slack et al., 2010) 
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Ett användande av visualisering av förbättringsinformation kan ge följande fördelar: 

 

 Kan hjälpa till med att effektivisera förbättringsarbete (Petersson, 2009) 

 Kan hjälpa till med att ge kontroll över förbättringsinformation (Petersson, 2009) 

 Kan hjälpa till med att prioritera förbättringsarbete (Petersson, 2009) 

 Kan hjälpa till med att arbete sker på ett strukturerat sätt vid diskussion av prioritering 

av förbättringsarbete (Petersson, 2009) 

 

Det som Kaydos (1999) skriver om både performance measurement och prioritering styrker 

nyttan i punkterna i listan ovan; genom att implementera performance measurement och 

fokusera på att göra förbättringar på de mest relevanta problemen och möjligheterna som visas 

genom mätningen, så kan påtagliga förbättringsresultat ses inom några månader. Då det digitala 

prioriteringsverktyget för förbättringar DESK hos fallföretaget använder sig av performance 

measurement, prioritering av förbättringar och visualisering av förbättringsinformation visar 

ovan uppräknade punkter även vilken nytta just DESK kan ge för fallföretaget. Särskilt 

eftersom det under studien uppmärksammats att fallföretaget har problem med att göra 

välgrundade och objektiva förbättringsval, att prioritera förbättringsarbeten, att prioritera 

resurser på ett för fabriken effektivt sätt, att prioritera gemensamt i fabriken istället för att 

suboptimera, att inte göra förbättringar i onödan och att visualisera förbättringsarbete. Ett 

prioriteringsverktyg som DESK kan också ge ett business case att ge till ledningen för att visa 

varför ett problem bör prioriteras och finansieras, vilket stöds av Al-Najjar och Jacobsson 

(2013).  

 

Vidare argument från litteraturen för att använda sig av ett prioriteringsverktyg är att både 

interna och externa effekter behöver analyseras för att göra rätt saker på rätt sätt, vilket DESK 

har som en del av sin struktur. Struktur och en bas för ett arbetssätt är uttänkt för DESK, vilket 

i sig visar på en nytta. Att ha struktur skriver Sörqvist & Höglund (2007) är viktigt för att val 

ska bli välgrundade. Sörqvist & Höglund (2007) visar detta genom en hänvisning till DMAIC 

där en process följs för att utföra förbättringsarbete men även prioritering av 

förbättringsarbeten. Enligt Keydos (1999) är det också viktigt att vid förbättringsarbete 

analysera vad en förbättring kan göra för kunden och hur viktig en förbättring är för denne. 

Enligt Mariott et al. (2013) bör förbättringsaktiviteter prioriteras efter hur väl de möter 

organisationens nuvarande mål, behov och kapacitet. Vid performance measurement uttrycker 

sig Cokins (2004) samt Parry och Turner (2007) att det inte är fördelaktigt med performance 

measurement om inte mätningen har något syfte, varför det bör ses till att syftet är klart innan 

det bestäms vad som ska mätas och i vilken mängd det ska ske. De tre punkterna visar på att 

det är viktigt att ha ett behovstänk. Att detta sätt att tänka finns med i arbetssättet i DESK och 

att stödfunktionerna har svårigheter att grunda sina val på behov visar också vilken fördel som 

verktyget kan ge. 

 

Vid studie av fallföretagets stödfunktioner och deras sätt att arbeta med förbättringar 

upptäcktes det, som tidigare nämnt, att problem finns som gör att man riskerar att inte arbeta på 

det mest kostnadseffektiva sättet för företaget och det finns aspekter som indikerar på att ett 

prioriteringsverktyg för förbättringar så som DESK skulle kunna vara till nytta för fallföretaget. 

Alla funktionerna följer fallföretagets system (VPS) där kontinuerlig förbättring finns med, och 

är därför positiva för att göra förbättringar samt arbetar med dem i relativt stor utsträckning. 

Dock är det tvärfunktionella arbetet för kostnadseffektiva förbättringar mindre utvecklat och 

risk finns att förbättringar görs i onödan. Vid intervjuerna med stödfunktionerna framgick det 

att man ofta väljer att optimera sin egen avdelning utan att först analysera om det är det bästa 

valet för företaget. Anledningarna för att man inte gör detta är bland annat för att avdelningarna 
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inte arbetar så tätt med varandra för att det ska bli naturligt att ha varandra i åtanke och att det 

inte finns kompetens för att inse vad konsekvenserna blir av att inte analysera sitt 

förbättringsarbete. 

 

De som uttryckligen berättade att det har svårt att utföra ett tvärfunktionellt arbete och att ha 

varandra i åtanke vid förbättringsarbete var Produktionsteknik och Underhåll, detta bekräftades 

av Kvalité samt av Underhåll mot Produktionsteknik. Kvalité och Logistik berättade däremot 

att de tyckte att de tar ganska bra hänsyn till de andra stödfunktionerna. Vilket emellertid inte 

bekräftades av Produktionsteknik. Kvalité var den enda stödfunktion som kunde ge konkreta 

exempel när alla de andra stödfunktionerna gjort en förbättring som varit negativ för Kvalité. 

Logistik var den enda stödfunktion som inte ansåg att någon av de andra stödfunktionerna 

påverkar dem negativt. Möjligtvis Produktionsteknik, men detta sågs som uttalade trade-offs. 

Logistik påpekar dock också att det antagligen kan finnas ett mörkertal över 

förbättringsaktiviteter som påverkat dem negativt på ett indirekt sätt och som Logistik inte 

upptäckt kommer från en annan stödfunktion. Materialet från intervjuerna visar att det finns ett 

behov av att arbeta mer tvärfunktionellt gällande förbättringsarbete, vilket visar på att en nytta 

finns i att använda sig av ett verktyg så som DESK. Fördelar som skulle kunna utvinnas anses 

från företagets perspektiv vara: att behovet skulle kunna styra prioriteringar av förbättringar 

och värde skulle lättare kunna skapas för kunden, teamwork mellan stödfunktionerna skulle 

öka, att ett arbetssätt där man finner det mer naturligt att ha varandra i åtanke och att en större 

förståelse för vad ens förbättringsprioriteringar har för konsekvenser skulle kunna skapas. 

 

En vidare analys av performance measurement kan göras. Keydos (1999) och Harbour (2009) 

beskriver vad som kan göras när mätetal väl är implementerade; dessa följer enligt nedan: 

 

 Möjligheter och problem kan identifieras 

 Prioriteringar kan bestämmas 

 Man kan agera för att förbättra processer och procedurer 

 Beslut kan lättare tas för att omplacera resurser 

 Strategi kan ändras eller justeras 

 Återkoppling kan fås för att förändra beteende 

 Bedrifter kan kännas igen och belönas 

 En initial baseline för en prestationsnivå kan presenteras 

 Mål kan sättas med nuvarande prestationsnivå som bas 

 Skillnaden mellan satta mål och nuvarande läge kan bestämmas 

 Framstegen för att uppnå utsatta mål kan följas och ses till att de bibehålls 

 Företagets prestationsnivå kan jämföras med konkurrenternas 

 Variationer inom ett system eller en process kan fastställas och hjälpa till att kontrollera 

dessa inom satta gränser 

 Problemområden och möjliga problemorsaker kan identifieras 

 Fler val baserade på fakta, prestation och kostnad kan göras 

 Bättre planering kan göras inför framtiden 

 

I och med att DESK innehåller både övergripande och mer specifika mätetal visar listan ovan 

vad ett prioriteringsverktyg så som DESK kan vara till för nytta. De punkter som skulle vara 

till störst fördel för fallföretaget, grundat på de i studien observerade problemen, är: 

möjligheter och problem kan identifieras, prioriteringar kan bestämmas, beslut kan lättare tas 

för att omplacera resurser, återkoppling kan fås för att förändra beteende, en initial baseline för 

en prestationsnivå kan presenteras, mål kan sättas med nuvarande prestationsnivån som bas, 
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variationer inom ett system eller en process kan fastställas och hjälpa till att kontrollera dessa 

inom satta gränser, problemområden och möjliga problemorsaker kan identifieras och fler val 

baserade på fakta, prestation och kostnad kan göras. 

 

Inget i funnen litteratur indikerar att det inte ska finnas nytta i att använda sig av ett digitalt 

prioriteringsverktyg så som DESK, förutom Parry och Turners (2006) skeptism mot ett 

användande av mjukvaruprogram för produktionstavlor, som lite kan liknas vid ett verktyg så 

som DESK. Med brist på exakt koppling är detta dock inte ett starkt motargument. Det var 

emellertid även svårt att finna litteratur som visar nyttan av att använda ett digitalt 

prioriteringssystem så som DESK. 

 

6.2  Nyttan att använda OEE i ett prioriteringsverktyg för förbättringar 

I detta delavsnitt kommer problemformulering nummer två att analyseras, där frågan lyder: 

 

Vilken eventuell nytta finns i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant 

verktyg för att lättare kunna prioritera förbättringsarbeten? 

 

OEE beskrivs som ett mätetal som kan svara på i vilken utsträckning ens operativa verktyg är 

effektiva. Med OEE kan en övergripande bild ges över hur outputen i en fabrik eller olika delar 

av en fabrik ser ut i förhållande till dess kapacitet. Detta genom att studera dess tre delar: 

tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet (Marr, 2012). Keydos (1999) tar upp hur det 

finns behov av att mäta prestation för att kunna agera vid val på ett optimalt sätt, då man står 

inför att prioritera till exempel. Dessa faktorer tyder på att OEE skulle vara till nytta i ett 

prioriteringsverktyg för förbättringar. Genom att använda OEE kan en överblick ges för hur 

tillståndet ser ut gällande tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet i hela fabriken, 

områden, celler och/eller maskiner samt att dessa data kan användas för att prioritera var 

förbättringsarbeten behövs som mest. Genom att mätetalet kan användas så generellt över 

fabriken finns möjlighet att inkludera alla stödfunktioner. Dock talar svaren från intervjuer med 

stödfunktioner hos fallföretaget lite mot detta. Alla fyra stödfunktionerna ser inte att de har en 

direkt koppling till OEE och har svårt att se att de kommer att kunna ta fram ett mätetal som 

prioriteringsbas kopplat till det. Underhåll och Produktionsteknik har hittat KPI de känner att 

de kommer att ha nytta av för att kunna prioritera förbättringsarbeten och som har direkt 

koppling till OEE, Underhåll med teknisk tillgänglighet och Produktionsteknik med 

cykeltidsoptimering. Produktionsteknik har även tagit fram två andra KPI:er 

(medelverktygsålder och verktygstrend) utan direkt anknytning till OEE men säger sig se 

möjligheter i att använda det i prioriteringsverktyget ändå. Även Produktion, utan att vara 

stödfunktion, berättar hur de använder sig av OEE för att hitta förluster och baserar 

förbättringsarbete på det. Kvalité och Logistik har dock svårare att ge konkreta mätetal för 

verktyget. 

 

Marr (2012) framhäver också en aspekt som strider mot de positiva delarna av föregående 

resonemang. Han beskriver hur OEE inte ska användas för att jämföra olika maskiner, 

processer eller fabriker. Detta är för att det kan vara missledande med OEE-resultat från olika 

sorters mätobjekt med olika karaktärer. Prioritering mellan objekt med olika karaktär riskerar 

att inte fungera i prioriteringsverktyget. Detta problem beror med andra ord helt på hur en 

fabrik förhåller sig till detta. Just de undersöka cellerna hos fallföretget har samma karaktär 

vilket möjliggör en jämförelse åtminstone dem emellan. 

Marr (2012) beskriver emellertid hur OEE samlar sex stora förluster i ett och samma index, 

vilket gör det lättare att förstå och möjligt att identifiera faktorer för förbättringar. De sex 

förlusterna är: maskinstopp, ställtid- och justeringsförluster, tomgång och mindre stopp, 
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defekter i processen och uppstartsförluster. Tolv och elva förluster med koppling till de sex 

nämnda kunde identifieras vid en närmare undersökning av förlustbilden vid cell 2 respektive 

cell 3 hos fallföretaget. En simulering gjordes i fallföretagets databas för OEE där de tre största 

förlusterna i båda cellerna reducerades totalt, vilket resulterade i en ökning av OEE på 33,47 % 

i cell 2 och 64,02 % i cell 3. Dessa celler har därmed mätdata som visar på var förbättringar 

kan ske och att förbättringsarbete kan ge goda resultat. Detta överensstämmer med det Marr 

(2012) skriver om att OEE:s förlustbild kan möjliggöra en identifiering av faktorer för 

förbättringar och det Nakajima (1992) skriver om att förbättringar av förluster höjer OEE. 

Dessa aspekter talar för att prioriteringsverktyget för förbättringar kan ha nytta av att använda 

sig av OEE. Mätetalet kan, som tidigare nämnt, fokuseras på vald nivå av fabriken men även 

sedan visa på förluster som kan agera som bas för förbättringsarbeten.  

 

Enligt Harbour (2009) är det fördelaktigt att använda sig av performance measurement för att 

etablera en initial baseline för en prestationsnivå. Den basen kan sedan användas för att sätta 

mål efter. Studien av OEE-kraven i cell 2 och 3 visar på att dessa kan agera som basvärde om 

en anpassning görs till att målvärdet kan ändras varje månad. Hos fallföretaget kunde 

differenser hittas mellan vad kravet var beräknat att vara månad x och vad det faktiska värdet 

var när man kom till den månaden. I cell 2 gick det planerade värdet från 82,3 % till 106,0 % 

och i cell 3 från 52 % till 67 % i maj 2016. Dock påpekade produktionsledaren att det var en 

ovanligt stor skillnad. Anpassar man verktyget till detta kan OEE-kravet användas som en 

målbild för vad en maskin minst måste hålla sig på och förbättringsarbetet får en bas att 

förhålla sig till, ju närmare minimumkravet ett värde ligger desto högre prioritet. Kriterierna för 

ett bra basline-värde enligt Keydos (1999) uppfylls dessutom; OEE går att jämföra mellan olika 

tidsperioder och går att framställa i procent. 

 

Att använda OEE i ett prioriteringsverktyg som DESK visar sig även vara till nytta genom 

studien av cell 2 och 3 skiftgång. Då skiftgången delvis beror på OEE och data finns för både 

OEE-nivåer och planerad skiftgång kan båda data visas som en grund för att prioritera 

förbättringsarbeten. Visas lågt OEE för styrande maskin i en cell finns anledning att prioritera 

denna för förbättring för att kunna sänka skiftgången. I cell 2 och 3 kan både låga OEE-nivåer 

konstateras och skiftgångar som skulle kunna sänkas för att nå ett skift istället för precis över. 

Viss osäkerhet för informationen kan dock uppvisas. Den planerade skiftgången är inte alltid 

stabil från månad till månad utan har differenser. I maj 2016 skulle skiftgången varit 1,3 i cell 2 

men blev istället 0,8. I cell 3 var det jämnare, det planerade värdet för maj var 1,6 och blev 

också 1,6 när man väl kom till månaden. Differensen var, precis som vid OEE-kravet, större än 

vad det skulle varit i vanliga fall i cell 2 enligt produktionsledaren. Med stöd av resonemanget i 

problemformulering 1 bör OEE innan höjning analyseras och en utredning av behovet av en 

höjning bör göras. 

 

Fast (2011) lyfter avslutningsvis hur OEE kan täcka in en hel produktions resultat om hur 

effektiva de operativa verktygen är, vilket inte gör det möjligt att höja OEE genom att flytta ett 

problem från dess uppkomstplats till ett annat ställe. Problemet behöver lösas för att värdet ska 

stiga till en högre och bättre nivå. Detta är i linje med vad fallföretaget tänker sig att 

prioriteringsverktyget DESK ska åstadkomma genom det tvärfunktionella sammarbetet vilket 

gör att OEE får en starkare position som övergripande mätetal. 
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6.3 Nyttan med digital visualisering av daglig styrning och dess koppling till ett 

prioriteringsverktyg  

I detta delavsnitt kommer problemformulering nummer tre att analyseras, där frågan lyder: 

 

Vad är eventuell nyttan i att använda en digital visualisering av daglig styrning och vad för 

eventuell nytta finns i att digitalt koppla samman det med ett för stödfunktioner, i en 

tillverkande industri, gemensamt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar baserat på 

prestationsmätetal och kundbehov? 

 

Frågan har delats upp i två delar för att först utreda vad för fördelar som eventuellt kan finnas 

genom att använda sig av en digital visualisering av daglig styrning, och sedan vilken nytta det 

i så fall kan finnas i att det digitalt kopplas samman med ett digitalt prioriteringsverktyg för 

förbättringar.  

6.3.1 Nyttan i att använda digital visualisering för daglig styrning 

Ortiz och Park (2011) uttrycker att synlighet skapar medvetenhet, medvetenhet skapar 

handlande, handlande skapar resultat och resultat skapar nöjda kunder och chefer. Detta 

tillsammans med anledningar som Greif (1989), Parry och Turner (2006) samt Ortiz och Park 

(2011) tar upp för att visualisera information stärker fördelen med att använda sig av 

visualisering av information för daglig styrning. Anledningarna de sätter upp är: information 

blir mer lättillgänglig, det kan lättare ge en signal om att allt går som det ska, det skapar delat 

ansvar och gemensam prioritering samt ”att se är att tro”. Vid studie av styrnings- och 

uppföljningstavlorna hos underhållasavdelningen på fallföretaget visar det sig att det hos 

många i personalen finns behov av att visualisera informationen som Underhåll hanterar samt 

att det gärna görs digitalt.  De punkter om varför visualisering av information är fördelaktigt 

som Greif (1989), Parry och Turner (2006) samt Ortiz och Park (2011) räknar upp 

överensstämmer även delvis med de svar som underhållsavdelningen gav gällande en 

digitalisering av styrnings- och uppföljningstavlorna. Punkterna från teorin må vara för att 

visualisera generellt sett men fallföretaget ser att för dem kommer dessa i vissa fall att fungera 

bättre vid en digital visualisering än vid en fysisk, vilket delvis styrker varför en digitalisering 

är fördelaktig.  

 

Informationen på styrnings- och uppföljningstavlorna blir mer lättillgänglig om den 

visualiseras digitalt enligt personalen. Då digital data kan replikeras på ett effektivare sätt än 

information som visas på en fysisk tavla kan fler tavlor användas med samma information om 

så behövs, vilket gör att informationen blir mer lättillgänglig enligt Underhåll. Det kom under 

intervjuerna fram att personal gärna såg att informationen på tavlorna ska kunna kommas åt 

bättre än idag. I dagsläget behöver man ibland gå sträckor som tar onödig tid för att ta sig till 

tavlorna. En digital tavla skulle med sin replikerbarhet och möjlighet för data att föras över till 

andra former av digitala verktyg göra det lättare och snabbare att komma åt informationen. En 

annan aspekt gällande lättillgänglighet är att under pågående möten vid tavlorna skulle, om 

tavlorna var digitala, data efter behov kunna tas fram utan att behöva förberedas i förväg, vilket 

skulle ge en ökad tillgänglighet under mötet. Vidare, genom att det inte finns chefer tillgängliga 

vid alla skift att ställa frågor till vore det bra för skiftgående personal att lätt kunna ha tillgång 

till uppdaterad information från Produktion om prioritet angående underhållsjobb. En digital 

tavlas visualisering och information i realtid skulle öka tillgängligheten för detta enligt 

underhållsavdelningen. 

 

Det råder delade meningar om information som visualiseras digitalt lättare ger signal om att allt 

går som det ska på avdelningen. Vissa anser att en digital tavla inte skulle ge en bättre översikt 

över läget. Det skulle endast bli att man förde över dagens lägesinformation, som man inte 
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tycker är av tillräckligt värde, till en digital variant och inget skulle bli bättre då informationen 

fortfarande var den densamma. Att en digital tavla riskerar att tillföra information som har lite 

eller inget värde är även något även Parry och Turner (2006) nämner. Emellertid ställer sig 

andra på underhållsavdelningen positiva till att en digitalisering kan göra det lättare att se hur 

det går på avdelningen. Genom att ha en digital tavla tänker man sig till exempel kunna klicka 

fram, från gårdagens data, hur många av de akuta jobben som det gjorts förbättringsarbete på 

och se information om vad som hänt och gjorts. På det sättet skulle det direkt gå att analysera 

det reparatörer skrivit in information om för ett arbete som man har behov av att titta på. Med 

fysiska tavlan idag är detta inte möjligt. 

 

Vid observation av styrnings- och uppföljningstavlorna finns det inget som tyder på att en 

digital visualisering av dem skulle öka underhållsavdelningens delade ansvar. Det finns 

problem i arbetssättet runt tavlorna och som de själva säger, en digital tavla skulle inte lösa det 

problemet. De nämner även själva hur de tänker sig att risken för att den sociala kontakten 

kommer att minska med en digitalisering (information finns att hämta mer självständigt utan 

behov att kontakta andra i samma utsträckning) och med minskning av kontakt med varandra 

riskerar även det delade ansvaret att minska. Greif (1989) nämner att när personer träffas 

framför ett visuellt verktyg som en tavla för att diskutera dess innehåll har det observerats att 

det delade ansvaret för informationen ökar. En viktig del i att behålla delat ansvar är därför att 

efter en digitalisering fortsätta att i viss mån ses vid tavlorna. 

 

Att digital visualisering av daglig styrning skulle ge en mer gemensam prioritering är desto mer 

sannolikt. Via det digitala systemet kan information om prioriteringar ges på ett helt annat sätt 

än vad de kan idag och med en digital hopkoppling med DESK där stödfunktioner är med 

skulle den gemensamma prioriteringen öka både på underhållsavdelningen och ut mot andra 

avdelningar. 

 

Att tro mer på informationen om den visualiseras stöds i empirin, men hos fallföretaget 

påpekas det också att det är viktigt att det samtidigt är korrekt information, annars sjunker 

förtroendet. Så ser tillståndet delvis ut just nu hos fallföretaget, att förtroendet för 

informationen som visas på styrnings- och uppföljningstavlorna inte är optimal. Det som visas 

på tavlorna är ibland icke uppdaterad information som man känner att man inte har nytta av på 

samma sätt som om det visades i realtid. Detta är något som Greif (1989) samt Ortiz och Park 

(2011) också framhäver som ett problem; information som visas upp för alla anställda att se 

behöver uppdateras för att det ska finnas intresse för det och för att arbete ska kunna utföras 

effektivt. Att ha en digital styrnings- och uppföljningstavla som automatiskt kan uppdatera 

informationen i realtid stödjs av dessa fakta då det kan ge information som alltid är riktig. 

 

Att använda sig av visualisering via just digitala tavlor både slås ner och stöds av litteraturen. 

Parry och Turner (2006) är skeptiska mot användandet av mjukvaruprogram för kontrolltavlor. 

Anledningen är att den information de visualiserar tenderar att växa till alldeles för stora 

proportioner. Risken finns att information tillförs som har lite eller inget värde. Att hålla 

kontroll över detta är svårare än vid fysiska tavlor. Ett annat problem är att för att kunna styra 

över systemets data behövs ofta en expert och det gör att kontrollen över vad som ska 

visualiseras inte helt ligger i användarnas händer som den gör vid användandet av en fysisk 

tavla. Brandl et al. (2008) ser istället möjligheter; de demonstrerar ett system för en interaktiv 

digital whiteboard med tillhörande speciellt utskrivet papper och digital penna samt digitalt 

bord. Tekniken ger möjlighet till att använda både papper och digitala skärmar för att hantera 

och visualisera information på ett lätt och intuitivt sätt. Perry och Turners punkt om att 

information kan växa sig för stor var inte något som personalen själva tog upp som en risk vid 
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användandet av en digital styrnings- och uppföljningstavla (detta säger dock inte att det inte 

kommer att existera vid en digitalisering). Personalen resonerade att det nu finns onödig 

information och att en digital tavla skulle kunna avhjälpa detta. Andra punkten Perry och 

Turner tar upp, styrandet över systemets data, håller en del på fallföretaget med om men 

uttrycker samtidigt att det är ett problem som går att lösa. Personal tar till exempel upp att om 

tavlan inte har den applikation man behöver, en ruta att skriva i eller likande, så kan papper och 

penna användas tills applikationen programmerats in. Motargument för punkt två finns även att 

finna i form av de fakta som anges i studien av Brandl et al. (2008). Genom att använda sig av 

det beskrivna systemet finns fördelarna som papper kan ge samtidigt som det digitala används 

och problem som att en ruta för att skriva i saknas blir inte längre ett problem.  

 

Nedan följer en lista på punkter funna vid intervju med personal på underhållsavdelningen på 

fallföretaget som stödjer användandet av en digital styrnings- och uppföljningstavla och som 

visar vad för nytta det kan ge. Dessa ställs sedan mot punkter som talar emot användandet. 

 

 Att det skulle spara tid genom effektivare informationsdelning 

 Att kunna ses vid tavla för diskussion av data utan att vara beroende av pappersutskrift 

 Pappershanteringen skulle kunna minska 

 Det skulle ge automatisk uppdatering av informationen på tavlan 

 Att enklare kunna ta beslut om information uppdaterades i realtid 

 Information skulle bli lättillgänglig för skiftgående personal 

 Det skulle ge större flexibilitet vid användandet av tavlorna 

 Visualisering på tavlan skulle vara lättare med digitala hjälpmedel 

 Det skulle ge en möjlighet att synkronisera data mellan olika digitala verktyg 

 Återupprepningen av information skulle kunna minska 

 Det skulle ge förfogande till fler tavlor som skulle göra informationen mer lättillgänglig 

 Fler skulle kunna se samma bild 

 Få en bättre översiktsblick 

 Reparatörer skulle få bättre övergripande kontroll 

 Man skulle kunna se lediga reparatörer lättare 

 

Punkter funna vid intervju med personal på underhållsavdelningen på fallföretaget som inte 

stödjer användandet av en digital styrnings- och uppföljningstavla är: 

  

 Risk för att bli för beroende av det digitala 

 Den sociala kontakten riskerar att minska 

 Programmering skulle kunna begränsa flexibiliteten av utformningen av tavlan 

 Det digitala skulle inte hjälpa att styra arbetssättet 

 Det skulle inte i sig självt lösa underhållsavdelningens problem med oviss data 

 

Femton punkter kunde räknas upp som stödjer användandet av en digital styrnings- och 

uppföljningstavla och fem punkter kunde räknas upp som inte gör det. Detta tyder på att det 

vore till fördel för fallföretaget att digitalisera tavlorna på underhållsavdelningen. Då en 

rankning av punkterna inte gjordes kan dessa dock inte jämföras fullt ut; punkter på sidan mot 

en digitalisering riskerar att ha högre betydelse än de på sidan för, vilket omöjliggör en 

bedömning enbart utifrån antalet punkter på respektive sida. Genom att litteraturen har 

bristande information om användandet av digitala tavlor är fördelaktigt för daglig styrning kan 

dessa punkter heller inte ställas mot teorin. 
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Då litteraturen brister i representation av varför digitala tavlor av någon sort bör användas eller 

inte användas är det svårt att visa att dessa punkter pekar mot att en digitalisering av styrnings- 

och uppföljningstavlorna är fördelaktig. Litteraturen talar dock för att visualisera information 

generellt sett vilket indirekt talar för det digitala. Till exempel, som tidigare nämnt, skriver 

Greif (1989) samt Ortiz och Park (2011) att information som visualiseras är i behov av 

uppdatering, annars blir den ointressant. Att informationen inte visas i realtid är ett problem för 

personalen på underhållsavdelningen och skulle kunna avhjälpas med ett digitalt system som 

uppdaterade information automatiskt. Ortiz and Park (2011) nämner också att för att kunna 

kommunicera kring ett företags prestationer behövs det visuella kommunikationstavlor 

placerade där personer integrerar. På underhållsavdelningen ser man två möjligheter som går i 

linje med detta: att kunna synkronisera data via olika digitala verktyg och ett förfogande till fler 

tavlor som gör informationen mer lättillgänglig. Detta tillsammans med att digital information 

kan replikeras på ett effektivare sätt än vad pappersutskrifter eller skrift direkt på tavla styrker 

en digitalisering av tavlorna hos fallföretaget. 

6.3.2 Nyttan av en sammankoppling till ett prioriteringsverktyg för förbättringar 

I och med att föregående avsnitt talar både positivt och negativt om att digitalisera styrnings- 

och uppföljningstavlorna hos fallföretaget finns både aspekter som talar för och mot att nytta 

finns i att digitalt koppla tavlorna till ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar. Då det 

generellt sett är mer positivt kan en analys göras för fördelen med att ett digitalt 

prioriteringsverktyg och styrnings- och uppföljningstavlor kopplas samman. 

 

Petersson et al. (2009) beskriver att inom Lean används gärna tavlor för att visualisera 

förbättringsarbete för att det ska bli effektivt och att det behövs struktur för att lyckas. 

Avvikelser i en fabrik som behöver tas hand om uppkommer oftast i en högre takt än vad de 

kan tas hand om och för att ha kontroll över situationen kan visualisering av avvikelserna och 

det pågående arbetet med dem visas på tavlor. Petersson et al. (2009) tar även upp hur ett 

PICK-chart är fördelaktigt att använda sig av vid visualisering av prioritering av 

förbättringsarbete. Dessa delar är väl kopplade till tankarna bakom DESK och kan även, genom 

det Petersson tar upp, med fördel användas under daglig styrning, vilket ger ett argument för 

varför prioriteringsverktyget och tavlorna kan dra nytta av varandra och kopplas samman. I och 

med att underhållsavdelningen har mycket problem med att prioritera sina dagliga 

förbättringsaktiviteter samt att prioritera vilka reparatörer som ska väljas för vilket jobb kan 

underhållsavdelningen dra nytta av ett prioriteringsverktyg för förbättringar som DESK. 

Grunden till DESK kan utvecklas till en version för daglig styrning för att avhjälpa de 

prioriteringsproblem som avdelningen har. Vidare var några av de saker som uppgavs saknas 

på nuvarande tavlor: fabrikens prioriteringar, Underhålls prioriteringar (prioritering på de 

underhållsjobb som ska utföras och information om exakt vilka maskiner som ska prioriteras) 

och tydligt behov av aktiviteter. Genom observation av tavlorna kan det även konstateras att 

det inte finns något som hjälper Underhåll att prioritera i förhållande till andra avdelningar. 

Dessa punkter är information som prioriteringsverktyget för förbättringar med alla 

stödfunktioner inblandade skulle kunna tillgodose samt att verktyget även skulle kunna 

överföra arbetssättet som följer med verktyget, till underhållsavdelningen. I och med att 

personalen på avdelningen påpekar att prioriteringsproblemet inte skulle lösas endast med ett 

digitalt verktyg är denna aspekt positiv. Uppräknade aspekter ger ett svar till varför det skulle 

vara fördelaktigt att sammanväva ett prioriteringsverktyg med styrnings- och 

uppföljningstavlor. 

 

En faktor som motsäger att det finns en nytta i att sammanväva den digital dagliga styrningen 

med DESK är att personalen på Underhåll berättade att de var oroliga att om tavlorna 

digitaliserades så skulle intuitionen vid val bli påverkad, genom att man skulle tvingas titta mer 
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på fakta än idag. Då DESK har som princip att val ska göras på fakta motsäger sig dessa två. 

Dock talar litteraturen för att val ska grundas på fakta, parallellt med att många andra delar av 

studien också gör det. 

 

Om det skulle bestämmas att prioriteringsverktyget DESK skulle använda sig av OEE som 

övergripande mätetal skulle det påverka om verktyget blev ihopkopplat med styrnings- och 

uppföljningstavlorna. På Underhåll anser vissa att OEE antagligen inte skulle göra någon stor 

nytta genom att visualiseras på styrnings- och uppföljningstavlorna; det finns inget behov av att 

studera det dagligen då avdelningen har för lite påverkan på dess värde. Vid en hopkoppling av 

daglig styrning med digitala styrnings- och uppföljningstavlor och av prioriteringsverktyget 

skulle det därmed behövas en anpassning till detta och behovet av visualiseringen skulle 

behöva styra. Detta talar lite mot att en nytta kan utvinnas ur en sammanvävning av dem två. 

Emellertid finns det åsikter om att reparatörer skulle bli uppmuntrade för fortsatt bra arbete av 

att kunna se att deras arbete påverkat ett sådant värde som OEE positivt. Det skulle även vara 

fördelaktigt vid perioder då OEE visar ett dåligt värde då detta skulle ge indikation på att något 

behöver göras. Att visa värdet varje dag är inte nödvändigt enligt någon av respondenterna, 

varför ett förslag gavs på att visa det en gång per vecka istället, vid ett möte. Även om OEE 

inte skulle visas eller om det endast visades någon gång i veckan anser man dock att en 

påverkande faktor som stilleståndstid skulle vara intressant att titta oftare på. Detta tyder på att 

det i så fall finns möjlighet att utnyttja det KPI som Underhåll tagit fram till DESK (teknisk 

tillgänglighet) och visualisera det för att visa på en koppling till OEE. Att ha något KPI som 

detta ser man skulle kunna hjälpa avdelningen att prioritera dagliga aktiviteter, men det nämns 

även att OEE i sig också skulle kunna ha denna funktion. De uppräknade vinklarna från 

intervjuad personal tyder på att det finns chans att OEE:t i prioriteringsverktyget skulle vara till 

nytta visualiserat på styrnings- och uppföljningstavlorna. Varför en koppling mellan 

prioriteringsverktyget och DESK anses fördelaktigt. 
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7 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

I följande sektion diskuteras kort om studiens syfte blev uppnått, varefter slutsatser presenteras. 

Därefter görs en generalisering av analysen för att visa dess relevans för fler än fallföretaget. 

Sektionen avslutas med att studiens metoder diskuteras samt att rekommendationer för framtida 

studier presenteras. 

 

7.1 Diskussion av uppnått syfte 

Detta examensarbetets syfte var att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för 

förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och 

kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett 

sådant verktyg samt vilken nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om 

det visualiseras digitalt.  

 

Med de tre problemfrågorna kunde syftet besvaras relativt väl. Frågorna var konstruerade på ett 

sådant sätt att hela syftet gick att täcka in och vid analys gick dessa att svara på, på ett sådant 

sätt att syftet nästan anses helt uppnått. Ett flertal punkter gick att räkna upp för nyttan ett 

prioriteringsverktyg för förbättringar, baserat på prestationsmätetal och kundbehov, kan ge. 

Många starka punkter kunde hittas både i teori och i empiri. Emellertid var det svårt att svara 

på nyttan som just det digitala skulle göra för ett prioriteringsverktyg för förbättringar. Det kom 

fram, om än indirekt, under analysen av problemfråga tre. Vid problemfråga ett, där svaret 

skulle ha getts, var det svårt att ta fram vare sig för eller motargument. Detta beror främst på 

bristen på relevant litteratur men även att den digitala biten inte undersöktes närmare för just 

prioriteringsverktyget utan endast för den dagliga styrningen. Vid undersökningen av vilken 

nytta OEE som övergripande mätetal kan ha i ett prioriteringsverktyg kunde ett mer fullständigt 

svar ges. Tydliga kopplingar kunde dras mellan vad som var skrivet i litteraturen och vad som 

hittats genom studier på fallföretaget.  Sista delen av syftet, att undersöka vad för nytta som 

finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt kunde också 

täckas in. Genom att först analysera nyttan i att ha den dagliga styrningen digital var det lättare 

att analysera nyttan i att sammanväva ett prioriteringsverktyg med den dagliga styrningen.  

 

7.2 Slutsats 

Den övergripande slutsatsen som kan göras för denna studie är att de tre problemfrågorna 

kunde besvaras och syftet med studien blev näst intill uppfyllt. Nedan följer slutsatser för var 

och en av de tre delar som undersökts under studien. 

 

Ett prioriteringsverktyg för förbättringar baserat på prestationsmätetal och behov 

Genom att använda sig av ett digitalt prioriteringsverktyg, baserat på prestationsmätetal och 

kundbehov, kunde flera fördelar plockas fram. Några av dem som gick att koppla både till 

litteraturen och empirin var:  

 

 Öka sannolikheten att ge ett högre kundvärde 

 Möjligheten att prioritera resurser på ett kostnadseffektivt sätt  

 Möjligheten att prioritera resurser så att de läggs på rätt saker på rätt sätt 

 Kan hjälpa till att prioritera förbättringsarbete  

 Undvikande av att göra förbättringar i onödan  

 Undvikande av suboptimering 

 Kan hjälpa till att ge kontroll över förbättringsinformation 

 Fler val kan baserade på fakta, prestation och kostnad  
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 Beslut kan lättare tas för att omplacera resurser.  

 Möjligheten att öka förståelser mellan funktioner i en fabrik 

 Ge ett business case att lägga fram inför ledning vid diskussion av finansiering 

 

OEE som övergripande mätetal i ett prioriteringsverktyg för förbättringar 

Fördelar kunde även finnas i ett användande av OEE som ett övergripande mätetal för ett 

prioriteringsverktyg för förbättringar, dessa listas nedan.  

 

 Överblick över hur tillståndet ser ut i hela fabriken och/eller delar av den, gällande 

tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet 

 Möjlighet att i teorin kunna inkludera alla stödfunktioner i en fabrik 

 Hjälper till att övergripande och detaljerat identifiera förbättringsmöjligheter  

 Hjälper till att prioritera förbättringsarbete genom att jämföra olika delar av fabriken 

mot varandra om de har liknande karaktär.  

 Agera som en baseline för en prestationsnivå 

 Kan kopplas till cellers skiftgång 

 Motarbetar att problem flyttas från ett område till ett annat 

 

Digital visualisering för daglig styrning 

Med en anknytning till både visualisation i sig och det digitala kunde följande punkter hittas 

som fördelar med ett användande av en digital visualisering av daglig styrning:  

 

Punkter kopplade till litteratur och empiri 

 Information blir mer lättillgänglig 

 En signal om att allt går som det ska kan lättare ges 

 Gemensam prioritering kan skapas  

 Att se något ökar trovärdigheten för det 

 Ny teknik öppnar upp möjligheter som t.ex. att använda papper och digitala skärmar 

tillsammans för att hantera och visualisera information på ett lätt och intuitivt sätt 

 

Punkter kopplade till empiri 

 Att det skulle spara tid genom effektivare informationsdelning 

 Att kunna ses vid tavla för diskussion av data utan att vara beroende av pappersutskrift 

 Pappershanteringen skulle kunna minska 

 Det skulle ge automatisk uppdatering av informationen på tavlan 

 Att enklare kunna ta beslut om information uppdaterades i realtid 

 Information skulle bli lättillgänglig för skiftgående personal 

 Det skulle ge större flexibilitet vid användandet av tavlorna 

 Visualisering på tavlan skulle vara lättare med digitala hjälpmedel 

 Det skulle ge en möjlighet att synkronisera data mellan olika digitala verktyg 

 Återupprepningen av information skulle kunna minska 

 Det skulle ge förfogande till fler tavlor som skulle göra informationen mer lättillgänglig 

 Fler skulle kunna se samma bild 

 Få en bättre översiktsblick 

 Reparatörer skulle få bättre övergripande kontroll 

 Man skulle kunna se lediga reparatörer lättare 
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Sammankoppling av digital daglig styrning och ett prioriteringsverktyg för förbättringar 

Nyttan i att koppla samman den digitala dagliga styrningen med det beskrivna 

prioriteringsverktyget för förbättringar kunde också hittas. Detta listas nedan: 

 

 OEE (med tillhörande KPI) och avvikelser visade i prioriteringsverktyget kan ge 

indikation för förbättringsarbete 

 Hjälp med att prioritera dagliga förbättringsaktiviteter med information från 

prioriteringsverktyget 

 OEE (med tillhörande KPI) i prioriteringsverktyget kan uppmuntra personal för att 

fortsätta gott arbete 

 Kontroll av förbättringar har möjlighet att öka med prioriteringsverktygets 

kontrollerade arbetssätt 

 Visualisation av förbättringsprioriteringar i verktyget kan hjälpa den dagliga styrningen 

att visualisera deras förbättringsprioriteringar  

 

7.3 Generalisering för andra företag 

Även om studien grundat sig i ett problem hos fallföretaget anses den nya kunskapen vara till 

nytta för fler företag. Detta beror på att problemen som studerats inte endast är bundna till 

fallföretaget utan även är grundat i mänskligt beteende. Att stödfunktionerna agerar efter egen 

vinning är något som man kan tänka sig existerar på många arbetsplatser. Ett företag med 

funktioner av något slag som inte jobbar tvärfunktionellt och ser sig brista i framtagning av 

resultat som har värde för hela företaget, kan ha nytta av att se att fördelar som finns i att arbeta 

med ett prioriteringsverktyg för förbättringar baserat på prestationsmätetal och behov. Att 

skapa ett värde för kunden är något som alla företag har gemensamt, utan kund försvinner 

syftet med företagets existens. Med ett prioriteringsverktyg så som det som undersökts under 

studien kan inspirera andra företag, trots annan karaktär, att se till behovet av kunden för att nå 

total kostnadseffektivitet. Teamwork är också välkänt för att vara en grundsten i att lyckas med 

något och de flesta företag vet om detta. Dock är det inte alltid uppenbart vad för exakta 

fördelar som finns med att jobba tillsammans, denna studie är en hjälp på vägen.  

 

De andra två delarna av studien är mer specifika för en tillverkande industri och fallföretaget 

men kan ändå med visade fördelar ge andra företag värdefull information. Att OEE är 

fördelaktig att använda som ett mätetal i industrin är inget nytt, men att se dess användning i ett 

prioriteringsverktyg för förbättringar kan fler än fallföretaget ha nytta av, grundat i samma 

resonemang som för verktyget i sig. De punkter som visar nyttan i att ha en digital visualisering 

av daglig styrning är antagligen applicerbara för alla företag som har liknande karaktär som 

fallföretaget, har en underhållsavdelning och använder sig av daglig styrning, vilket kan anses 

vara en större andel. Finns behovet av att använda ett prioriteringsverktyg för förbättringar 

baserat på prestationsmätetal och behov samt att man använder sig av daglig styrning är det 

även här fördelaktigt att studera de fördelar som kan utvinnas med dessas användning 

tillsammans. 

 

7.4 Metoddiskussion 

Generellt sett fungerade valda metoder för studien väl men brister har också kunnat hittas; 

dessa aspekter diskuteras i detta avsnitt. I metoddiskussionen kommer studiens 

forskningsansats, forskningsstrategi, data, primär och sekundär data, tekniker för datainsamling 

och tillförlitliget att diskuteras. 
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Forskningsansats, forskningsstrategi och data 

Att det för studien valdes att till större delen ha en deduktiv forskningsansats hade både sina 

fördelar och nackdelar. Genom detta kunde objektivitet hållas för fallstudien men samtidigt var 

det svårt att skapa en bra teoretisk grund. Vid en mer induktiv ansats hade det varit lättare att ta 

fram teori med koppling till fallstudien genom att empirin varit känd. Att använda sig av en 

fallstudie var ett bra val; utan inblicken i ett företags behandling av problemområdet hade det 

varit svårt att svara på frågorna. Valet att använda både kvantitativ och kvalitativ data visade 

sig vara ett bra val och genom detta kunde frågorna besvaras på ett intressantare sätt. Dock 

hade det varit en fördel om mer data av de båda sorterna hade kunnat insamlas. Till exempel 

hade en undersökning av hur ett prioriteringsverktyg skulle fungera inom fallföretaget, genom 

att praktiskt testa modellen som fallföretaget tillhandahöll, gett ett bättre svar på problemfråga 

ett. 

 

Primär och sekundär data 

För att få en högre reliabilitet hade det varit fördelaktigt att använda sig av mer primär data. 

Vid litteraturstudien användes det mycket men inte fullt. Vid den empiriska studien var 

insamlad data också till största delen primär men med undantag för studien kring OEE, där 

tidsbegränsningen krävde att fallföretagets databaser användes istället för att undersöka saken 

själv.  

 

Litteraturstudie 

Vid litteraturstudien kunde mycket information samlas in om performance measurement. 

Information om prioritering av förbättringar och visualisering av förbättringsinformation var 

dock svårare att finna. Detta anses vara en brist i studien då det gav svårigheter vid analys av 

empirisk data tillsammans med den teoretiska, särskilt gällande visualisering. Samtidigt visar 

bristen på litteratur att området behöver undersökas mer, och att examensarbetet med hjälp av 

empiri behandlat detta område ses i och med det positivt.  

 

Intervjuer 

Konstruerade frågor passade för att få fram relevant data, men dessa var inte perfekt 

konstruerade från början. Under intervjuernas gång framgick det att vissa frågor behövde 

konstrueras om en aning för att bli mer specifika. För att undvika detta kunde ett eller flera 

testomgångar utförts. Att intervjuerna valdes att göras semi-strukturerade anses vara en styrka 

för studien. På det sättet kunde respondenten ledas in på relevant område och sedan berätta fritt 

om sådant som visade sig vara intressant och som annars hade kunnat missas med en 

strukturerad intervju. Antalet intervjuade anses också som en styrka, genom detta var det var 

möjligt att smala in många vinklar på problemområdet. Dock hade det varit ännu bättre om 

ännu fler hade intervjuats. Att intervjuerna gjordes en och en samt att yttre påverkan i största 

mån försökte minimeras anses även det som en styrka; förhoppningsvis ledde detta till mer 

korrekta svar. 

 

Observationer 

Observationerna anses ha gjorts på ett bra sätt. Information som var tänkt att samlas in blev 

insamlad och graden av reliabilitet bör ha uppnåtts till en relativt hög grad med antalet 

observationer som gjorts. Emellertid kunde en bättre avstämning av den insamlade 

informationen gjorts för att öka detta ytterligare.  

 

Tillförlitlighet 

De tre delarna som tillförlitlighet består av, reliabilitet, validitet och objektivitet, har genom 

hela studien varit närvarande för att skapa ett vetenskapligt hållbart examensarbete. Dock har 
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dessa tre delar kunnat granskas ännu noggrannare för att få optimalare resultat. Reliabiliteten 

kunde ha ökats genom ett användande av primär data vid studierna kring OEE, som nu istället 

använde sekundär data genom underhållsavdelningens databassystem. Gällande validitet var 

det svårt att konstruera frågor till intervjuerna för att respondenterna skulle svara på det som 

frågan var ämnad att få svar på. Med en eller flera testgenomgångar innan intervjuernas start, 

som nämnts under ”Intervjuer”, skulle det ha gått snabbare och enklare att åstadkomma 

validitet för intervjumaterialet. Objektiviteten kan ha blivit påverkad av att studien skedde i 

sammarbete med projektmedlemmar för utvecklandet av DESK. Med medvetande om att detta 

var en risk valdes många personer utanför projektteamet för intervjuer. I brist på kunskap om 

vilka på företaget som kunde vara fördelaktiga att intervjua om frågor gällande 

prioriteringsverktyg för förbättringar frågades dock projektmedlemmar om råd och ett objektivt 

val kan ha blivit förbisett av de frågade. Vid rådfrågningen skulle objektivitet ha påpekats. 

 

7.5 Rekommendationer för vidare studier 

 

Nya frågeställningar som uppkom under studien var: 

 Hur bör ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar vara uppbyggt för att vara till 

optimal nytta?  

 Hur kostandseffektivt är ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar? 

 

Intressanta frågeställningar som ligger utanför studiens avgränsningar: 

 Hur bör ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar implementeras? 

 Vilka problem kan uppstå vid implementeringen av ett digitalt prioriteringsverktyg för 

förbättringar? 

 

Alternativa metoder för att uppnå bättre resultat vid en vidare studie: 

 Konstruera en modell av ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar och testa dess 

duglighet med alla stödfunktioner 

 Konstruera en modell av en digital styrnings- och uppföljningstavla för att jämföra 

fördelar och nackdelar mellan fysik och digital tavla 

 Benchmarking för att få data om digitala prioriteringsverktyg för att bättre klargöra just 

den digitala nyttan av ett prioriteringsverktyg 

 



86 

 

8 KÄLLFÖRTECKNING 

 

8.1 Litteratur 

 

Anthony, R. N. & Govindarajan, V. (2007), Management Control Systems, 12
th

 edition, 

Singapore, McGraw Hill. 

 

Bell, J. (2006), Introduktion till forskningsmetodik, 4:e uppl., Lund, Studentlitteratur. 

 

Bengtsson, M., Söderlund, C., Salonen, A., Chirumalla, K., Ahmadzadeh, F. & Rastegari, A. 

(2016), Handbok för att minska underhållsrelaterade slöserier, Eskilstuna, Mälardalen 

University Press. 

 

Cokins, G. (2004), Performance Management – Finding the missing pieces (to close to the 

intelligenece gap), New Jersey, John Wiley & Sons. 

 

Grief, M. (1989), The visual factory – Building participation through shared information, New 

York, Productivity Press. 

 

Harbour, J. L. (2009), The basics of Performance Measurement, 2
nd

 edition, New York, 

Productivity Press. 

 

Keyes, J. (2005), Implementing the IT Balanced Scorecard, Florida, Auerbach Publications. 

 

Keydos, W. (1999), Operational Performance Measurement – Increasing Total Productivity, 

New York, St. Lucie Press. 

 

Liker, J, (2004), The Toyota Way – 14 Management principles from the World’s greatest 

manufacturer, New York, McGraw Hill. 

 

Marr, B. (2012), Key Performance Indicators – The 75 measures every manager needs to 

know, Harlow, Pearson Education. 

 

Meyer, M. W. (2002), Rethinking Performance Measurement – Beyond the Balanced 

Scorecard, Cambridge, Cambridge University Press. 

 

Nair, M. (2004), Essentials of Balanced Scorecard, New Jersey, John Wiley & Sons. 

 

Nakajima, S. (1992), Introduktion till TPM – Totalt Produktivt Underhåll, Stockholm, TQM 

Produktionsskolan. 

 

Ortiz, C. A. & Park, M. R. (2011), Visual control – Applying visual management to the factory, 

Portland, Productivity Press. 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2011), Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, Lund, Studentlitteratur. 

 

Petersson, P., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D. & Alsterman, H. (2009), LEAN – Gör 

avvikelser till framgång, 2:a uppl., Malmö, Part Development AB. 

 



87 

 

Pettersson, T. (2000), Analyse your production, 2
nd

 edition, IVF Industrial Research and 

Development Corporation, Mölndal. 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009), Research methods for business students, 5
th

 

edition, London, Pearson Education. 

 

Slack, N., Chambers, S. & Johnston. (2010), Operations management, 6
th

 edition, Harlow, 

Pearson Education. 

 

Sörqvist, L. & Höglund, F. (2007), Sex Sigma – Resultatorienterat förbättringsarbete som ger 

ökad lönsamhet och nöjdare kunder vid produktion av varor och tjänster, Lund, 

Studentlitteratur. 

 

8.2 Tidskrifter 

 

Al-Najjar, B. & Jacobsson, M. (2013), “A computerized model to enhance the cost-

effectiveness of production and maintenance dynamic decisions”, Journal of quality in 

maintenance Engineering, vol. 19, no. 2, pp. 114-127. 

 

Bengtsson, M. & Osterman, C. (2014), “Improvements in vain – the 9
th

 waste”, Chalmers 

Conferences, Göteborg, Sweden.  

 

Brandl, P., Haller, M., Oberngruber, J. & Schafleitner, C. (2008), “Bridging the Gap Between 

Real Printouts and Digital Whiteboard”, Proceedings of the working conference on 

Advanced visual interfaces, pp. 31-38. 

 

Chandima Ratnayake, R. M. (2009), “Evolution of scientific management towards Performance 

Measurement and managing systems for sustainable performance in industrial assets – 

Philosophical point of view”, Journal of Technology Management and Innovation, vol. 4, 

no. 1. 

 

Grunberg, T. (2004), “Performance improvement – Towards a method for finding and 

prioritizing potential performance improvement areas in manufacturing operations”, 

International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 53, pp. 52. 

 

Keeney, R. L. (2013), “Identifying, prioritizing and using multiple objectives”, European 

Journal of Decision Process, vol. 1, pp. 45-67. 

 

Kirkham, L., Garza-Reyes, J. A., Kumar, V. & Antony, J. (2014), Prioritisation of operations 

improvement projects in the European manufacturing industry, International Journal of 

Production Research, vol. 52, no. 18, pp. 5323-5345. 

 

Marriott, B. & Garza-Reyes, J. A, (2013), An integrated methodology to prioritise 

improvement initiatives in low volume-high integrity product manufacturing 

organisations, Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 24, no. 2. 

 

Munir Ahmad, M. & Dhafr, N. (2002),”Establishing and improving manufacturing 

performance measures”, Robotics and computer Integrated Manufacturing, vol. 18, pp. 

171-176. 

 



88 

 

Ohlsson, J., Han, S., Johanneson, P & Rusu, L. (2014), “Developing a method for prioritizing 

business process improvement initiatives”, Pacific Asia Conference on Information 

Systems, Paper 342. 

Parry, G. C. & Turner, C. E. (2006), “Application of Lean visual process management”, 

Production Planning & control, vol. 17, no. 1, pp. 77-86. 

 

Tangen, S. (2004), Performance measurement – From philosophy to practice, International 

Journal of Productivity and Performance Management, vol. 53, no. 8, pp. 726-737. 

 

Tidningsartikel 

 

Fast, L. E. (2011). Revisiting OEE. Industry week, 11 februari 

 

8.3 Elektroniska källor 

 

Om oss. (2016). Tillgänglighet: http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/Volvo%20Group/Pages/landingpagevolvogroup.aspx [2016-04-05] 

 

Volvo CE Eskilstuna. (2016). Tillgänglighet: http://www.volvosteget.se/om-

volvosteget/utbildningsorter/volvo-ce-operations-eskilstuna/ [2016-04-05] 

 

Vår historia. (2016). Tillgänglighet: http://www.volvogroup.com/GROUP/SWEDEN/SV-

SE/VOLVO%20GROUP/HISTORY/Pages/history.aspx [2016-04-05] 

 

Vår organisation. (2016). Tillgänglighet: http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/Volvo%20Group/our%20companies/Pages/business_structure.aspx [2016-04-05] 

 

Quick facts about Volvo CE. (2016). Tillgänglighet: 

http://www.volvoce.com/constructionequipment/corporate/en-

gb/AboutUs/quick_facts/Pages/quick_facts.aspx [2016-04-05] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/Pages/landingpagevolvogroup.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/Pages/landingpagevolvogroup.aspx
http://www.volvosteget.se/om-volvosteget/utbildningsorter/volvo-ce-operations-eskilstuna/
http://www.volvosteget.se/om-volvosteget/utbildningsorter/volvo-ce-operations-eskilstuna/
http://www.volvogroup.com/GROUP/SWEDEN/SV-SE/VOLVO%20GROUP/HISTORY/Pages/history.aspx
http://www.volvogroup.com/GROUP/SWEDEN/SV-SE/VOLVO%20GROUP/HISTORY/Pages/history.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/our%20companies/Pages/business_structure.aspx
http://www.volvogroup.com/group/sweden/sv-se/Volvo%20Group/our%20companies/Pages/business_structure.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/corporate/en-gb/AboutUs/quick_facts/Pages/quick_facts.aspx
http://www.volvoce.com/constructionequipment/corporate/en-gb/AboutUs/quick_facts/Pages/quick_facts.aspx


i 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 – Volvo Production System, modell 
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Bilaga 2 – Jobbkö för förbättringsarbeten  
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Bilaga 3 - Total oredovisad tid som påverkar kalkylering av OEE för cell 2 
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Bilaga 4 – Total oredovisad tid som påverkar kalkylering av OEE för cell 3 
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Bilaga 5 – Jobb reparatörer är instämplad på i område 3 

 

  
 

 

 


