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Förord 

Detta examensarbete, har genomförts på Sandvik AB under våren 2019, som en av-

slutande del i Ekonomiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle.  

Vi vill främst tacka Benny Söderlund som gav oss möjligheten att göra examensar-

betet på Sandvik AB. Samt även tacka alla medarbetare som ställt upp på intervjuer 

och givit oss svar på frågor och funderingar. 

På högskolan vill vi tacka vår examinator Ming Zhao för de tankar och idéer som du 

bidragit med, vi vill även tacka vår handledare Bo Lennart Andersson. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Dagens industriella marknad möter ständig hård konkurrens. Konkurren-

sen leder till att företagen måste arbeta med olika typer av förbättringar. OEE (Ove-

rall Equipment Effectiveness) är en av de mest använda metoderna för att arbeta 

med förbättringar. Syftet med OEE är att mäta produktionseffektiviteten för en en-

skild maskin. Problem: Data som används måste samlas in med effektiva metoder, 

vara relevant och sedan bearbetas ändamålsenligt. Om problemen kring data inte be-

handlas, finns en risk att förbättringen försvåras. Använd data måste förstås av hela 

organisationen. Därför vill studien skapa en logisk arbetsmetod som ökar produkt-

ionseffektiviteten med fokus på att involvera människor och data. Syfte: Syftet med 

studien är att ge en djupare förståelse till synen på produktionseffektivitet samt ta 

fram en arbetsmetod för ökad produktionseffektivitet. Metod: Studie har använt en 

abduktiv ansats för att besvara syftet och frågeställningarna. Data har hämtats från en 

fallstudie på Sandvik AB där även intervjuer har genomförts. Intervjuerna och in-

hämtad data från fallföretaget har jämförts parallellt med en utförd litteraturstudie. 

Litteraturstudien har genomförts över områdena OEE-förbättringar, datainsamling 

och generella förbättringsmetoder. Slutsats: Företag kan genom vår presenterade ar-

betsmetod säkerställa att människor involveras djupare i förbättringsarbetet kring 

produktionseffektivitet. Arbetsmetoden ger förutsättningar för trovärdig data som 

samlas in effektivt och analyseras för att generera välgrundade förbättringsförslag. 
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Abstract 

Background: Today's industrial market is facing fierce competition. The competition 

forces companies to work with different types of improvements. OEE (Overall 

Equipment Effectiveness) is one of the most useful methods of working with im-

provements in manufacturing. The purpose of OEE is to measure the production ef-

ficiency of an individual machine. Problem: Data used must be collected with effec-

tive methods, be relevant and then processed appropriately. It will be hard to make 

improvements if problems concerning data are not addressed. Data used must also 

be understood by the whole organization. Therefore, the study wants to create a 

logical working method that increases production efficiency with a focus on involv-

ing people and data. Purpose: The aim of the study is to give a deeper understanding 

of the view of production efficiency and to develop a working method of increasing 

production efficiency. Method: The study has used an abductive approach to answer 

the purpose and research questions. Data has been derived from a case study at 

Sandvik AB where interviews have been conducted. The interviews and collected 

data from the case company have been compared in parallel with a conducted litera-

ture review. The literature review is conducted in the fields of OEE-improvement 

methods, data collection and general improvement methods. Conclusions: Through 

our presented working method, companies can ensure that people become more in-

volved in the improvement work on production efficiency. The method provides 

conditions for efficiently collecting and analyzing credible data to generate well-

founded suggestions for improvement. 
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1 Introduktion 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund till varför vårt valda forskningsområde är viktigt. Från 

forskningsområdet formuleras ett syfte och frågeställningar samt vilket värde denna studie med-

för till omgivningen. 

1.1 Bakgrund 

Den hårda konkurrensen på dagens industriella marknad innebär att företagen måste 

arbeta med att ständigt förbättra produktionen. En av de mest använda åtgärder för 

att arbetar med förbättringar inom tillverkning är OEE (Overall Equipment Ef-

fectiveness). OEE är nyckeltal som mäter produktionseffektiviteten i form av till-

gänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte för en enskild maskin 

(Muchiri & Pintelon 2008). Genom att förbättra och optimera företagets OEE 

skapas konkurrenskraft (Huang et al. 2003; Krachangchan & Thawesaengskulthai 

2018). OEE har tvetydiga definitioner och tolkningar som leder till att OEE som 

förbättringsåtgärd inte utnyttjas fullt ut inom industrin (Andersson & Bellgran 

2015).  

För att OEE ska fungera krävs insamling av en mängd olika data, data kan exempel-

vis vara stilleståndstider för en maskin. Insamling av data är förknippat med en del 

svårigheter som företaget måste vara medvetna om. Risken finns att mätvärden som 

framkommer genererar ogynnsamma förbättringsförslag (Theiss 2011). Samtidigt 

finns risken att förbättringsarbeten faller pga. att människor inte involveras i tillräck-

ligt hög grad (Galli 2018). 

Det finns därför behov av forskning som knyter samman förbättringsarbete, datakva-

litet, produktionseffektivitet och människan. 

1.2 Problemformulering 

Sandvik AB är global industrikoncern med ca 42 000 anställda. Det finns tre affärs-

områden Sandvik Machining Solution (SMS), Sandvik Mining and Rock Technology 

(SMRT) och Sandvik Material Technology (SMT). Denna studie har genomförts på 

SMT där det tillverkas och utvecklas produkter i rostfritt stål och en stor del av till-

verkningen är rostfria stålrör. Stålrören tillverkas genom uppvärmning och form-

pressning av en solid stålcylinder. Det finns tre maskiner som tillverkar rören och 

maskinerna kallas “extrusionspressar”. Extrusionspressarna brottas ständigt med att 

hålla en hög produktionseffektivitet. En del i arbetet med extrusionspressarna är att 

mäta och analysera produktionseffektivitet via OEE. 

Förbättrad produktionseffektivitet behövs för att extrusionspressarna ska fortsätta 

vara konkurrenskraftiga. De senaste fem åren har de värden som SMT pressenterar 
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sjunkit för varje år och totalt är nedgången 23% över fem år. Genom att kartlägga 

svårigheter med produktionseffektiviteten kring extrusionspressarna och de förbätt-

ringsförslag inom produktionseffektivitet som litteraturen ger framkommer ett gap. 

De olika åtgärder som återfinns i litteraturen ger ingen heltäckande lösning för ett 

kontinuerligt övergripande arbete med produktionseffektivitet.  

Studien vill därför inom ramen för extrusionspressarna på Sandvik AB ta fram en lo-

gisk arbetsmetod för ökad produktionseffektivitet. Arbetsmetoden ska fokusera på 

att involvera människor och kunna bidra till att olika alternativ till förbättringar ar-

betas fram. Arbetsmetoden ska även skapa data som är mer trovärdig samt ge förut-

sättningar för att hård data kompletteras med mänskliga faktorer. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ge en djupare förståelse till synen på produktionseffektivi-

tet samt ta fram en arbetsmetod för ökad produktionseffektivitet. 

Studiens specifika frågeställningar: 

1. Hur är den nuvarande synen på produktionseffektivitet? 
 

2. Vilka är de viktiga faktorerna för förbättringsarbeten och datainsamling? 

 

3. Vad finns det för tillgängliga metoder för förbättringar inom produktionseffekti-
vitet? 

 

4. Hur kan en arbetsmetod utformas för att ge ökad produktionseffektivitet? 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till att fokusera på produktionseffektivitet och förbättringsar-

beten på en av Sandvik AB.s affärsområden SMT. Studien har genomförts på ”Lilla 

pressen” en av extrusionspressarna hos fallföretaget. Av arbetsmetodens fem steg 

kommer steg 1, 2a och 2b genomföras på fallföretaget Sandvik AB. 

1.5 Värdet av denna studie 

Denna studie bidrar med en dynamisk arbetsmetod som behandlar alla olika delar av 

förbättringsarbetet inom produktionseffektivitet. Arbetsmetoden bygger på under-

byggda tankar om mänskliga faktorer, data och förbättringsarbeten. Arbetsmetoden 

kan användas av företag för att öka kommunikation, samförstånd och engagemanget 

inom produktionseffektivitet. 
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1.6 Bredare perspektiv på värdet av denna studie 

En effektivare produktion skapar värde för människa, företag och miljö. För företag 

är en ökad produktionseffektivitet direkt kopplad till ökad vinst. Ett involverande 

synsätt som sammanlänkar data, människor och förbättringsarbete kan även bidra till 

känsla av sammanhang, nytänkande och förbättringar inom andra områden. För mil-

jön betyder en ökad produktionseffektivitet att få ut mer av de resurser som vi redan 

investerat. En ökad produktionseffektivitet är motsatsen till det “slit och släng”-sam-

hälle som syns runt om oss och som lämnar stora avtryck i vår miljö. 
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2 Metoder 

I detta avsnitt presenteras metoderna som används för att besvara studiens syfte och frågeställ-

ningar samt en motivering till de olika metodvalen.  

2.1 Forskningsstrategi 

För att forskning ska bedrivas behövs en forskningsstrategi. Strategin syftar till att ge 

forskningen en akademisk trovärdighet genom att förklara metoder och tanke-

gångar. En forskningsstrategi är en beskrivning på hur en studie ska genomföras. 

Denna studies strategi är att använda en fallstudiemetod. En fallstudie kan enligt Yin 

(2007) användas för att tillhandahålla bra svar på frågor hur och varför samt för att 

skapa en djupare förståelse av ett forskningsproblem. En ytterligare fördel med att 

använda fallstudier är, som Ejvegård (2009) anser, att med en fallstudie kan fråge-

ställningarna och problemformuleringen formas efter arbetets gång och behöver inte 

formuleras från första början. 

2.1.1 Motivering till metodval 

Genom en fallstudie på den högteknologiska och globala industrikoncernen Sandvik 

AB ska en arbetsmetod utformas för ökad produktionseffektivitet. En fallstudie har 

använts vilket har varit till studiens fördel eftersom frågeställning och problemfor-

mulering har ändrats under studiens gång. Fallstudien har skapat en förståelse för 

hur ett tillverkande företag kan mäta produktionseffektivitet. Fallstudien har skapat 

en förståelse för hur ett tillverkande företag kan mäta produktionseffektivitet. Med 

hjälp av litteraturstudien och den information som hämtas från fallföretaget har ar-

betsmetoden för ökad produktionseffektivitet utformats. 

2.2 Angreppssätt 

Det finns tre olika typer av angreppssätt; induktiv, deduktiv och abduktiv.  

2.2.1 Induktiv 

När en induktiv ansats används, studeras först verkligheten och sedan används teore-

tiskt material för att utveckla bättre förståelse för resultatet (Blomqvist & Hallin 

2015). 

2.2.2 Deduktiv 

Den deduktiva ansatsen använder litteratur för att identifiera teorier och idéer som 

sedan testas i en empirisk studie. Hypoteser formas då utifrån teorier och dessa hy-

poteser utformas sedan i en studie för att kunna verifieras eller falsifieras (Blomqvist 

& Hallin 2015).   
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2.2.3 Abduktiv 

Abduktiv ansats är en kombination av deduktiv och induktiv ansats (Patel & David-

son 2011). Den abduktiva ansatsen är ett arbetssätt där teorier och idéer i litteratu-

ren växlas med det empiriska materialen som studeras och där dessa två påverkar 

varandra (Blomqvist & Hallin 2015). 

2.2.4 Val av angreppssätt 

I början av denna studie genomfördes ostrukturerade intervjuer för att skapa en bild 

av nuläget vilket följer den induktiva ansatsen. När bilden av nuläget var tydlig stu-

derades lämpliga teorier för att se vad tidigare forskning och teorier säger om områ-

det, vilket då följer deduktiv ansats. Denna studie har pendlat mellan induktiv och 

deduktiv ansats för att skapa ett bredare perspektiv på området som studeras. Studie 

följer därför som helhet en abduktiv ansats. 

2.3 Datainsamling 

Denna studie samlar in data genom både kvalitativ och kvantitativ metod. Enligt 

Blomqvist och Hallin (2015) är kvalitativ metod data som är beskrivande och mjuk 

medan kvantitativ metod är hård data baserat på siffror. Det finns olika tekniker för 

att samla in data; dokumentinsamling, intervjuer och observation är några 

(Blomqvist & Hallin 2015). Fler tekniker bör användas för att skapa ett bredare per-

spektiv och en tydligare bild av ämnet som ska studeras (Biggam 2012). Studien har 

därför inslag av flera olika tekniker, som presenteras nedan. 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata är de empiriska material som författaren tar fram själv, men kan även 

vara material som har nära koppling till studien och syftet. Detta innefattar allt 

material oavsett om det är muntligt, skriftligt eller i någon annan form (Blomqvist & 

Hallin 2015). Intervjuer är ett exempel på primärdata (Biggam 2012). 

2.3.1.1 Intervjuer 

Genom intervjuer kan information samlas in om hur enskilda individer resonerar 

kring det valda ämnet, samt att oväntade upptäckter kring studien kan komma fram. 

Strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad är tre olika typer av intervjuer 

(Blomqvist & Hallin 2015). För vår studies syfte är ostrukturerade och semistruktu-

rerad intervjuer ändamålsenligt. 

En ostrukturerad intervju innebär att ämnesområdet och rubriken på intervju är be-

stämd på förhand. I början av en studie passar ostrukturerade intervjuer bra ef-

tersom ämnesområdet eller frågeställningen förutsättningslöst ska utforskas. Semi-

strukturerade intervjuer innebär att ett antal teman eller frågeområden på förhand 
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är bestämda och organiserade i en intervjuguide. Denna intervjuform blir mer flexi-

bel och öppen (Blomqvist & Hallin 2015). 

Ostrukturerade intervjuer har skett för att kunna utforma fallstudien på ett sätt som 

passar både Sandvik AB, handledare och examinator på Högskolan i Gävle samt för-

fattarna. Flera ostrukturerade intervjuer utfördes efter studiens start för att få en 

bild av Sandvik ABs arbete och situationen i Lilla pressen. Intervjuerna har gett 

många nya infallsvinklar och varit ovärderliga i studiens fortsatta utformande.  

Semistrukturerade intervjuer har varit den största källan till primärdata. Intervju-

erna har genomförts med medarbetare som är eller har arbetat med eller kring Lilla 

pressen under de senaste tio åren (Tabell 1). Intervjufrågorna för de semistrukture-

rade intervjuerna berör medarbetarnas upplevelser av nuläget och ger tillbakablickar 

på andra arbetsmetoder som förekommit under de senaste tio åren (Bilaga A). Frå-

gorna har anpassats efter intervjuns gång och informanterna har valts utifrån att 

skapa en mångfald av infallsvinklar. 

Dokumentation av intervjuerna ska utföras för att författarna vid ett senare tillfälle 

ska ha möjlighet att gå tillbaka och titta vad som sades i intervjun. Dokumentation 

kan ske i form av att spela in intervjun eller att anteckna. Är det två personer som 

ska utföra intervjun är det en fördel om en person sköter intervjun och den andra 

personen sköter anteckningarna (Blomqvist & Hallin 2015). 

I de semistrukturerade intervjuerna presenterades studien. Arbetsfördelningen hade 

innan intervjuerna fördelats, en intervjuade medan den andra förde anteckningar. 

Semistrukturerade intervjuerna tog mellan 20-40 minuter och skedde på en avskild 

plats. 

Tabell 1: Intervjuöversikt 

Typ av intervju Antal personer 
Tidsåtgång per 
intervju 

Semistrukturerad 5 20-40 min 

Ostrukturerad Ca.10 5 min (1-15 min) 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata enligt Blomqvist och Hallin (2015) är att författaren samlar in data 

som redan finns tillgänglig. Det kan exempelvis vara tidigare forskning om företaget 

eller kvantitativ data som beskriver ett undersökningsobjekt. 

2.3.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie genomförs för att utforska kunskap som redan finns. Alla former av 

publicerat material hör till en litteraturstudie, exempelvis böcker, tidskrifter, av-

handlingar, studentarbeten, och konferensuppsatser (Blomqvist & Hallin 2015). Syf-

tet med litteraturstudien är att granska och sammanfatta tidigare litteratur kopplat 
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till det valda ämnet, metoden och datakällan för att skapa ett bredare perspektiv av 

det som redan är känt inom ett område (Yin 2013). 

Litteraturstudien utgör en stor del av arbetet. Litteraturen utgörs av läroböcker och 

vetenskapliga artiklar. Läroböcker tillsammans med vetenskapliga artiklar har an-

vänts för att klargöra etablerade modeller, teorier och begrepp som behövs för att få 

en grundläggande förståelse för produktionseffektivitet. 

Flera sökportaler har används för att hitta lämplig litteratur, sökportaler som har an-

vänts mest är Google schoolar samt Discovery via Högskolan i Gävles hemsida. 

Äldre artiklar av välkända författare har varvats med nyare artiklar som ger en bättre 

bild av nuvarande forskningsläge. 

2.3.2.2 Dokument 

Att samla in dokument är vanligt vid en fallstudie, det kan vara foton, officiella do-

kument eller dokument från organisationen (Blomqvist & Hallin 2015). Utöver att 

använda intervjuer, observationer och enkäter kan insamling av dokument skapa yt-

terligare ett värde för studien (Denscombe 2009). 

De dokument som har samlats in är data kring stilleståndstider (som avser tillgäng-

lighet och anläggningsutnyttjande), kassationer och totala OEE-värden. Stillestånds-

tider, kassationer och OEE-värden registreras från Lilla pressen och samlas in lö-

pande av Sandvik AB. Denna data finns registrerad i databaser och för att få en histo-

risk bild av arbetet exporteras data från senaste 10 åren. Självregistrerad data har 

valts då detta är enda möjligheten till en historisk bild över många år. En mätning av 

stilleståndstider, kassationer och OEE-värden i realtid skulle ge en bild enbart för de 

veckor studien utförts på. Studien skulle då inte ge en rättvis bild av det komplexa 

systemet. 

 

2.4 Analysmetod 

I denna studie har empiriskt material samlats in i form av data för stilleståndstider, 

kassationer och totala OEE-värden samt intervjuer. 

Stilleståndsdata analyseras dels utifrån författarnas förståelse för tillgänglighet och 

anläggningsutnyttjande och dels i samråd med insatta medarbetare på Sandvik AB. 

Till varje rapporterat stillestånd rapporteras följande rubriker in: vilken maskin stil-

leståndet skett på, vilken orsaksgrupp stilleståndet hör till, orsak till stilleståndet, 

om förlust typen hör till tillgänglighet eller anläggningsutnyttjande, starttid, sluttid, 

total tid och övriga noteringar på stilleståndet. Kassationsdata analyseras för att ge en 

bild av kvalitetsutbytet över tid.  
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Data från intervjuer har jämförts med litteraturen för att upptäcka likheter och olik-

heter med hur Sandvik AB arbetar och hur litteraturen beskriver arbetet med OEE, 

förbättringar och data. Data från intervjuer har även jämförts sinsemellan för att 

hitta trender, likheter och skillnader i informanternas svar. 

2.5 Metodkritik 

2.5.1 Validitet 

Validitet är att författaren ska studera rätt sak. För att uppnå validitet behöver litte-

raturstudien ha en tydlig koppling till syftet och frågeställningen. Valen av datain-

samlingsmetod och informanter ska överensstämma med problematisering, syfte och 

frågeställning samt att syftet och diskussionen handlar om det valde ämnet (Blom-

kvist & Hallin 2015). Enligt Biggam (2012) har en studie med hög validitet en accep-

tans i forskningssamhället eftersom den baseras på beprövad forskningsstrategier, 

datainsamlingsmetoder och dataanalystekniker. 

Studiens validitet stärks eftersom syftet och frågeställning svarar mot den litteratur-

studien som genomförts. Studien arbetar till en början med övergripande modeller 

som finns för OEE och underhåll. Därefter identifieras människornas roll i förbätt-

ringsarbeten och vikten av bra data lyfts fram. OEE, underhåll, förbättringar, män-

niskor och data är sedan studiens konceptuella modell för att analysera nuvarande ar-

betsmetoder och för att föreslå en egen metod. En svaghet i studien är dess breda 

områden (OEE, förbättringar, data). Studien sträcker sig mellan områden som vanli-

gen inte studeras tillsammans. Denna överbryggning gör att studien i det närmaste 

kan ses som tvärvetenskaplig. Studien ger ingen ny spets inom något av områdena 

som behandlas. Studien ska istället ses som att den sammanbinder OEE, förbättring 

och data på ett nytt sätt. 

Den föreslagna arbetsmetoden är dynamisk. Detta faktum kan ses som en svaghet då 

produktionseffektivitet kan vara svårt att jämföra över en längre tid. Om ingående 

variablerna ständigt omdefinieras blir tillbakablickar möjligen svårare. 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är att författaren ska studera på rätt sätt (Blomkvist & Hallin 2015). Har 

en studie hög reliabilitet är studien trovärdig. För att studien ska vara trovärdig ska 

forskningsstrategin vara lämplig till studien som ska genomföras, relevanta datain-

samlingsmetoder ska användas och insamlade data ska analyseras på ett lämpligt sätt 

(Biggam 2012). 

Studien har utförts nära det studerade företaget och nära personer som deltagit. 

Närheten har kunna säkerställa att intervjuade personerna bidrar med en mångfald 



 

9 

av synvinklar. Studien har medvetet arbetat över gränser mellan avdelningar och yr-

kesroller. Detta är viktigt för att minimera risken för att studien bara ställer en viss 

grupp mot en annan. Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer har använts 

då studien har behandlat subjektiva värderingar som kräver fördjupning och förkla-

ring från personer som håller värderingarna. Data som studien använder sig av är 

samma data som flertalet personer på företaget använder. Analysen av data har skett 

i nära samråd och vid upprepade möten med medarbetare i olika roller på företaget. 

Studien behandlar tankegången fram till att en arbetsmetod är utformad. För att 

stärka trovärdigheten i arbetsmetoden behöver alla ingående delar testas och sanno-

likt omformas efter det att ny information tillkommer. Ett sådant arbete har inte ut-

förts och arbetsmetod är därför fortfarande i sin linda. Vidare forskning behövs där 

arbetsmetoden tillämpas fullt ut under en längre tid. 

2.5.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är när ett resultat från exempelvis en studie kan appliceras av 

andra som har en likartad situation (Ejvegård 2009). Nedan beskrivs hur denna stu-

die uppnår generaliserbarhet. 

Studiens första och andra forskningsfråga besvaras med litteraturstudie och är gene-

rella till sin natur. Avsnitten behandlar OEE, förbättringsarbeten och datainsamling 

ur ett brett perspektiv. Studiens första frågeställning är naturligt avgränsat till före-

tag som kan tänka sig ha nytta av OEE-mätningar. Studiens andra frågeställning be-

rör förbättringsarbeten och datainsamling. Förbättringsarbeten och datainsamling i 

någon form är vanligt förekommande på alla företag.   

Studiens tredje frågeställning ser närmre på OEE-metoder och har då perspektivet 

dels från första två frågeställningarna och dels från tillverkande industri. Generaliser-

barheten gäller företag som har ett etablerat arbete med OEE eller som tänker sig 

införa ett sådant. Företag har även nytta av studiens arbetsmetod från den avslutande 

frågeställningen. 

2.6 Etiska förhållningssätt 

Etik handlar om att följa en god praxis i ett vetenskapligt arbete. Etik handlar även 

om att följa normer för ett vetenskapligt arbete när arbetet ska presenteras i tal och 

skrift. Författaren ska hålla sig opartisk under hela processen och därför är det vik-

tigt att hänvisa till korrekta källor som används (Blomkvist & Hallin 2015). 

Studien har genomförts på ett privat industriföretag med höga krav på att informat-

ion och data inte sprids. Genom att skriva under avtal för tystnadsplikt har förfat-

tarna försäkrat företaget om att konfidentiell information och data inte ska spridas 

vidare. När intervjuerna genomfördes informerades informanten om att dennes 
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identitet var anonym och att intervju kunde avbrytas om informanten ville de. Innan 

intervjun informerades informanten vad syftet med studien var och kort information 

om vilka författarna är och vad de studerar. Under hela processen har författarna va-

rit opartiska och varit tydliga med vilken kunskap som kommer från andra källor och 

kunskap som kommer direkt från författarna, detta bidrar till att läsaren kan avgöra 

vad kunskapen kommer ifrån. 

2.7 Studiens utformning 

Gapet som denna studie vill överbrygga är att de studier som finns inom produkt-

ionseffektivitet inte svarar mot de problem som företaget upplever inom produkt-

ionseffektivitet. Det behövs därför en arbetsmetod som hjälper företag att utforma 

sina förbättringar på ett systematiskt sätt inom produktionseffektivitet (Figur 1). 

 

Figur 1: Gap 

Fallföretag 
Förbättringsförslag 

Intervjuer 

-Hitta problem 

Litteratur 

-Hitta lösningar 

GAP 
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3 Litteraturstudie 

I detta avsnitt besvaras de tre första frågeställningarna. Avsnittet redogör olika teo-

rier för att ge läsaren en teoretisk kunskap och förståelse för olika begrepp, samt ge 

stöd för arbetsmetodens utformning. 

3.1 Produktionseffektivitet och underhåll 

I detta avsnitt besvaras studiens första frågeställning. Frågeställningen besvaras med 

en litteraturstudie där produktionseffektivitet och dess utveckling över tid klargörs 

samt att vanliga ingående delar beskrivs. Avslutningsvis beskrivs underhåll som är en 

viktig faktor i arbetet med produktionseffektivitet 

3.1.1 Produktionseffektivitet och OEE-mätningar 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) är ett system som används för att mäta pro-

duktionseffektiviteten för en enskild maskin. OEE togs fram i samband med koncep-

tet Total Productive Maintenance (TPM)1. OEE identifierar och mäter förluster i 

maskinens tillgänglighet (A), anläggningsutnyttjande (P) och kvalitetsutbyte (Q). 

Förlusterna kommer i form av tidsförluster, hastighetsförluster och kvalitetsförluster 

och kan uppstå p.g.a. utrustningsfel, avbrott, omställning m.m. (Figur 2) (Huang et 

al. 2003).  

 

Figur 2: OEE förluster fritt översatt från Muchiri och Pintelon (2008).  

                                                      

1 TPM är en managementfilosofi framtagen av Nakashima 



 

12 

Följande formler kan användas för att beräkna respektive variabel och OEE-värde:  

𝑂𝐸𝐸 = 𝐴 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 

𝐴 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑(ℎ)

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 (ℎ)
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 

𝑃 =
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑(ℎ) ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑠𝑡)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑(ℎ)
 

𝑄 =
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
 

 

Den teoretiska cykeltiden är här den lägsta cykeltid som är möjlig. Varje värde A, P 

och Q kommer att anta ett värde mellan 0 och 1. Även OEE antar därför ett värde 

mellan 0 och 1, eller vanligare formulerat mellan 0 % och 100 % 

3.1.1.1 Utvecklingen av OEE 

Eftersom en maskin inte är isolerad från andra faktorer såsom andra maskiner, män-

niskor, avdelningar m.m. har det skett modifieringar av OEE för att skapa ett bre-

dare perspektiv (Oechsner et al. 2002). Den industriella tillämpningen av OEE vari-

erar från en industri till en annan, tillämpningarna grundar sig ursprungligen från 

OEE-konceptet men anpassas efter företagets specifika industriella krav (Muchiri & 

Pintelon 2008). Exempel på utvecklingar av OEE är Overall Factory Effectiveness 

(OFE), Overall Plant Effectiveness (OPE), Overall Throughput Effectiveness 

(OTE), Production Equipment Effectiveness (PEE), Overall Asset Effectiveness 

(OAE), and Total Equipment Effectiveness Performance (TEEP). PEE och TEEP är 

inriktade på utrustningsnivå, OFE, OTE, OPE och OAE inriktar sig på fabriksnivå. 

Vid utrustningsnivå mäts produktionseffektiviteten på en enskild maskin och fabriks-

nivå mäts produktionseffektiviteten för en hel process. Nedan beskrivs de olika be-

nämningarna enligt Muchiri och Pintelon (2008). 

3.1.1.2 TEEP 

Det som skiljer TEEP från OEE är att TEEP tar med planerade driftstoppstider i be-

räkningarna. Genom att ta med planerade driftstoppstider kan underhållsverksam-

hetens förbättringar tydliggöras.  

3.1.1.3 PEE 

PEE identifierar och mäter förluster på samma sätt som OEE. Skillnaden mellan PEE 

och OEE är att i ett PEE-system kan företagen vikta de olika faktorerna, tillgänglig-

het, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. Detta leder till att företagen kan ge 

större vikt till kvalitetsutbyte framför anläggningsutnyttjande om det är kvaliteten 

som är har största prioritet. 
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3.1.1.4 OFE och OTE 

OFE mäter produktionseffektiviteten på fabriksnivå och inte för en enskild maskin, 

OFE integrerar hela produktionsprocessen. Att integrera hela produktionsprocessen 

innebär en samordning av de många aktiviteterna och informationssystemen som 

finns i hela produktionsprocessen. OTE är en matematisk utveckling av OFE. 

3.1.1.5 OAE och OPE 

OAE och OPE används mycket inom industrin och tillämpas för att identifiera och 

mäta alla förluster som kopplas till de övergripande produktionsprocessen, där de 

fokuserar på förlorade tid eller förlorad volym. 

3.1.1.6 ORE 

Muchiri och Pintelons genomgång av OEE är från 2008. Efter det har andra utveckl-

ingar av konceptet presenterats. Garza-Reyes (2015) förespråkar konceptet ORE. 

ORE är skapat för att ge ett mer omfattande mätsystem där materialeffektivitet, 

processkostnader och materialkostnadsvariationer mäts utöver de traditionella mät-

metoderna för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. Materialef-

fektivitet kan beskrivas som hur effektivt materialet används i tillverkningsprocessen 

och processkostnader kan vara personalen som arbetar i tillverkningsprocessen. Ge-

nom integrering av mätmetoderna vill Garza-Reyes (2015) skapa ett bredare per-

spektiv på resursutnyttjandet. Andra faktorer som påverkar maskinen eller proces-

sens prestanda kan hjälpa till att skapa en mer fullständig resultatbild. Med hjälp av 

ORE kan produktionschefer förvärva en djupare kunskap om sina processer och fatta 

bättre beslut om vad som behövs för att skapa förbättringar enlig Garza-Reyes 

(2015). 

3.1.2 Sammanfattning av OEE metoder 

Tabell 2: Olika OEE modeller 

OEE Originalet overall equipment ef-

fectiveness 

TEEP Inkluderar planerade 

driftstopp 

Total equipment ef-

fectiveness performance 

PEE Viktning av de ingående 

faktorerna 

production 

equipment effectiveness 

OFE Sammanbinder flera ma-

skiner för att mäta en hel 

fabriks effektivitet 

overall factory ef-

fectiveness 
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OTE Matematisk utveckling av 

OFE 

overall throughput ef-

fectiveness 

OAE En annan matematisk 

uppdelning av förluster 

för enskild maskin 

overall asset effectiveness 

OPE Fabriksnivå av OAE Overall plant ef-

fectiveness 

ORE Inkluderar resursutnytt-

jande så som antal opera-

törer och inköpspriser. 

Overall resource ef-

fectiveness 

 

3.1.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett vanligt mätetal för att mäta driftsäkerheten. Driftsäkerheten 

anger hur stor del av den totala tiden utrustningen som är tillgänglig för produktion. 

Ett system betraktas som tillgängligt då utrustningen fungerar korrekt enligt krav på 

prestation. Genom att minska tiden då en maskin står still för reparation och arbeta 

med andra insatser (ex smörjning) minskar antalet mindre störningar. Då skapas hög 

tillgänglighet (Hagberg & Henriksson 2016). 

Det finns både interna och externa orsaker som påverkar den totala tillgängligheten. 

Interna orsaker kan exempelvis vara orderbrist, materialbrist, personalbrist, om-

ställningsarbete, akut underhåll och produktionshindrande förebyggande underhåll. 

Exempel på externa orsaker kan vara externa avbrott av el och vattenförsörjning. 

(Hagberg & Henriksson 2016). 

3.1.4 Anläggningsutnyttjande 

Anläggningsutnyttjande definierar hur en tillverkning utnyttjas. Förluster i anlägg-

ningsutnyttjande kommer i form av hastighetsförluster. Hur den genomsnittliga has-

tigheten förhåller sig till den maximala hastigheten beskriver anläggningsutnyttjan-

det. Hur den maximala hastigheten definieras kommer direkt att påverka vilket 

värde anläggningsutnyttjande uppnår (Hagberg & Henriksson 2016). 

3.1.5 Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbyte påverkas av kvalitetsförluster. Kvalitetsförlust sker då kvaliteten på 

en produkt inte uppnår ställda krav. Det kan innebära att en produkt behöver kasse-

ras eller omarbetas. Kvalitetsutbytet är beroenden av hur höga krav som ställs på 

kvaliteten. Är det höga krav på kvaliteten innebär det att det är svårt att uppnå goda 

värden för kvalitetsutbytet (Hagberg & Henriksson 2016). 
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3.1.6 Underhåll 

Ökning sker av automatisering och fler maskiner införs för att ersätta människor. 

Det är viktigt att maskinerna upprätthåller sin fulla funktion för att generera kvalitet 

på produkterna som produceras (Ben-Daya & Duffuaa 1995). Betydelsen av under-

håll på maskinerna har därför ökat och likaså antalet anställda inom underhållsverk-

samhet (Garg & Deshmukh 2006). 

Allt fler företag har insett att underhåll bör prioriteras i verksamheten. Om företag 

vill vara i framkant och kunna konkurrera med andra företag är underhållet inte bara 

ett önskemål utan en nödvändighet för uppnå konkurrenskraft (Hagberg & Henriks-

son 2016). Underhåll kan vara förebyggande och avhjälpande (akut). Förebyggande 

underhåll är aktiviteter som genomförs innan ett funktionsfel upptäcks och för att 

undvika att ett funktionsfel uppstår. Avhjälpande underhåll är de underhåll som sker 

efter att ett funktionsfel har uppstått. Underhåll är någonting som sker parallellt 

med produktionen och ser till att produktionen kan producera efter den eventuella 

efterfrågan. Underhåll påverkar även kvaliteten, om inte utrustningen underhålls 

kan defekter på produkterna uppkomma som genererar i ökade produktionskostna-

der, underhållsverksamheten har en viktig roll för produktionen (Ben-Daya & 

Duffaa 1995). 

Förebyggande underhåll är enligt Nourelfath, Nahas och Ben-Daya (2016) också ett 

sätt att minska kostnaderna. Genom förebyggande underhåll kan underhållskostna-

der, kvalitetsrelaterade kostnader och produktionskostnader minska, detta stödjer 

även av Fakher, Nourelfath och Gendreau (2018) som menar att ett förebyggande 

underhåll kan minska kvalitetsbrister. 

För företag finns det möjligheter att tjäna betydande summor på förbättring av un-

derhållsverksamheten. Salonen och Deleryd (2011) kartlägger några av de uppskatt-

ningar av underhållets kostnader som finns tillgängliga för industriföretag. Studien 

redovisar kostnaden som en procent av totala produktionskostnaden (TPK) Tre stu-

dier listas där uppskattningarna varierar kraftigt både mellan studierna och inom sig 

själva.  

1. 10 % - 40 % av TPK, studien gjord 1992 

2. 15 % - 70 % av TPK, studien gjord 2000 

3. 15 % - 50 % av TPK, studien gjord 2004 

Salonen och Deleryd (2011) pekar på att underhållsarbete fortfarande ses som ett 

nödvändigt ont istället för en potent förbättringsfaktor. Målet med artikeln var att 

skapa ett bättre instrument för att kategorisera och kartlägga hur mycket bristen på 

underhåll kostar företag. Att det finns en stor potential till förbättring bör anses vara 

klarlagt vilket även tidigare stöds av Sörqvist (2001). 
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Sammanfattningsvis finns det stor potential till förbättring inom underhåll enligt Sa-

lonen och Deleryd (2011) och Sörqvist (2001) Det har argumenteras för att de vik-

tigaste faktorerna för förbättring generellt bör vara mänskliga faktorer som gott le-

darskap, ökad kommunikation samt att se och involvera människor (Mayo 1930; Si-

mons 1995; Chandler & Mcevoy 2000; Claver, Tari & Molina 2003; Kotter 2014; 

Galli 2018; García-Alcaraz et al. 2019) 

3.2 Förbättringspotential och förbättringsarbeten 

I detta avsnitt besvaras studiens andra frågeställning med syfte att klargöra den pot-

ential till förbättring som finns inom arbetet med produktionseffektivitet. Här analy-

seras först de faktorer som är av vikt vid förbättringsarbeten i allmänhet. Efter stu-

deras de tankar som finns om data och datainsamling. Delarna ger en bild av vad som 

krävs för att lyckas med förbättringar av tillgänglighet i företag. 

3.2.1 Förbättringar 

Vid förbättring av all verksamhet finns det en risk att förbättringen uteblir men att 

kostnaderna som tillkommit kvarstår, många företag misslyckas med förbättringsar-

beten (Goldratt 2009). Risker som kan anses gälla för flera förbättringsarbeten har 

framförts av Galli (2018) som listar nio risker vid införandet av förbättringsarbeten. 

Två intressanta risker från studien är:  

• Risken att glömma människorna som arbetar 

• Risken att data inte håller god kvalitet  

Riskerna är av intresse då de inte är kopplade till ett specifikt förbättringsarbete vil-

ket även stöds av Theiss (2011) och Ray, Das, Bhattacharyay och Antony (2013). 

Båda riskerna kan förstås och ses som god praxis inom tillverkande företag. För en 

långvarig förbättring krävs bra ledarskap i grunden och därför vore det förvånande 

om inte stora delar av förbättringsarbeten fokuserade på ett bra ledarskap. Näslund 

(2008) skriver i sin artikel om detta fenomen och han menar att de populära förbätt-

ringsmetoderna Lean och 6-sigma tillför väldigt lite nytt till det som annars anses 

vara ett bra ledarskap. När ledare inom organisationer arbetar fram nya förbättrings-

metoder finns det enligt Näslund (2008) en risk att det goda ledarskapet ses som en 

avklarad punkt.  

För att skapa en organisation som är effektiv och utvecklas är medarbetarnas kompe-

tens, attityd och motivation något som organisationen är starkt beroende av. En av 

de mest kända forskarna inom detta område är Mayo (1930) som tidigt började 

forska kring hur företag bör förhålla sig till mänskliga faktorer och medarbetarnas 

hälsa. Att fokusera på medarbetarperspektivet har utvecklats till en egen gren inom 
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företagsledning kallat Human Resource Management (HRM). Detta område innefat-

tar organisationsutveckling utifrån medarbetarnas kunskap, vidareutbildning, enga-

gemang, aktiva medverkan, samarbete, erkännande etc. HRM har över tiden ut-

vecklats och fått större betydelse. 

Att HRM är av stor vikt understryks av Chandler och Mcevoy (2000) som med en 

kartläggning visar vilka fokusområden som är vanligast inom ledningsarbete. Fors-

karna finner att HRM är vida erkänt inom forskarvärlden som ett av de viktigaste 

områden för ett bra ledarskap. HRM är centralt i allt arbete kring bra ledningsar-

bete. Detta förstärks av Ebrahimi och Sadeghi (2013) som i sin forskning samman-

ställer de faktorer i litteraturen som är gemensamma för bra ledningsarbete och fin-

ner att HRM är en nyckel i alla strategier kring gott ledarskap. Ett problem med 

HRM som infallsvinkel är den svåra kopplingen som uppstår mellan den svårdefinie-

rade och mjuka vetenskapen i kontrast till synlig effekt på företagets resultat. Styr-

kan i HRM har delvis kartlagts i en studie av Claver, Tari och Molina (2003). Stu-

dien kom fram till att HRM och ledarskap hade ett starkt positivt samband med fö-

retagens resultat, kundnöjdhet och sociala inverkan. 

En studie inom produktionsindustri utförd av García-Alcaraz et al. (2019) pekar på 

att de mänskliga faktorerna i förbättringsarbetets framgång är de största faktorerna. 

En god kommunikation och gott samarbete mellan avdelningar tillsammans med fö-

retagskulturen var i denna undersökning de viktigaste aspekterna för framgång i för-

bättringsarbeten. Framgångsrika förbättringar bygger till stor del på att underlätta 

och förbättra mänskliga faktorer enligt García-Alcaraz et al. (2019). Studien genom-

fördes på företag där ett specifikt förbättringsarbete Just in time2 implementerats. 

Det kan argumenteras för att det vore överraskande om andra förbättringsarbeten 

vid utvärdering skulle vara frikopplade från mänskliga faktorer. Starka argumentat-

ioner för mänskliga faktorers stora påverkan har framförts av Simons (1995) och 

Kotter (2014). 

3.2.2 Vikten av data 

Vid tillämpning av OEE-teknik är insamling av data ett första moment. Det finns 

olika typer av data som kan samlas in. Norton och Kaplan (2001) menar att typen av 

data som samlas in starkt kan påverka hur företag arbetar. Deras metod för att skapa 

rättvis data bygger därför på en balans av mjuk och hård data. För mätningar inom 

OEE samlas vanligen enbart hård data in. Exakt vilken data som ska samlas in beror 

på valet av OEE-system (se avsnitt 3.1).  

                                                      

2 Just in time är ett förbättringsarbete där strävan är att producera och leverera produkter i den mängd som 

efterfrågas och vid den tidpunkt som behövs. 
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Det finns andra skolor inom OEE som förordar datainsamling av lite annan karaktär. 

I en artikel presenterar Ayatollahi et al. (2013) ett system för OEE-mätning med 

syfte att matcha insamlad data till befintliga standarder samt att skapa ett system för 

enklare mätning. Den OEE-mätning som idag ofta förekommer är inte integrerad på 

ett bra sätt i verksamheten enligt Ayatollahi et al. (2013).  

Vid insamling av data finns det svårigheter och möjligheter. Data som samlas in 

måste vara relevant och kostnadseffektiv, annars finns risken att beslut tas på felakt-

iga grunder (Neely, Gregory & Platts 1995). Vikten av data diskuteras även av 

Theiss (2011) som i sin artikel beskriver hur data som samlas in är en viktig del i 

både projekt och förbättringsarbeten. Utan data är uppföljningar svåra att genom-

föra. Vidare skriver han att många projekt startar med en kartläggning av nuläget där 

data som ska förbättras ofta måste arbetas fram. Initialt krävs ett arbete som består i 

att förstå hur data ska tolkas och se till att insamlingen kan göras på ett sätt som möj-

liggör att se en förbättring. Alltför ofta mäts data som är lätt att samla in, istället för 

data som vore bra att samla in (Neely, Gregory & Platts 1995; Theiss 2011; Galli 

2018). Data som är lätt att samla in kan sedan ligga till grund för beslut. Det finns då 

en risk att besluten blir dåliga (Theiss 2011; Galli 2018). Sannolikt baseras beslut 

även utanför ramen av förbättring i stor utsträckning på insamlad data. Denna data 

är då offer för samma fälla som den Galli (2018) beskriver. 

Sammanfattningsvis är artiklarna i avsnitt 3.2.2 kopplade till datainsamling som fe-

nomen och inte inriktade på insamling av OEE-data. Bidraget till denna studie ligger 

i att påpeka att vid datainsamling behöver många överväganden göras. Om data sam-

las in i ett specifikt syfte (vilket bör vara normalfallet) bör vissa punkter behandlas 

(se punktlista 1):  

• Data vi samlar in påverkar människors beteende, mjuk data kan komplettera 

hård data (Neely, Gregory & Platts 1995; Norton & Kaplan 2001). 

• Data vi samlar in måste vara relevant för de beslut som data ska ligga till 

grund för (Neely, Gregory & Platts 1995; Theiss 2011). 

• Data måste vara kostnadseffektivt insamlad (Galli 2018). 

• Data vi samlade in igår behöver inte vara samma data som behövs idag 

(Theiss 2011; Galli 2018). 

• Det är bra om alla är överens om vad företagets data säger (Theiss 2011). 

Punktlista 1 - vikten av data 
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3.3 Förbättring inom ramen för produktionseffektivitet 

Studiens tredje frågeställning utforskar och kritiskt granskar förbättringar som före-

slagits inom ramen för arbete med produktionseffektivitet. I studierna mäts pro-

duktionseffektivitet som OEE även om vissa författares tolkning avviker från origi-

nalet. Därför används här OEE som begrepp. 

3.3.1 Metoder för ökad förståelse 

Förbättringar inom ramen för OEE kan ske på flera nivåer. Gemensamt är att data 

oftast samlas in från en enskild maskin. I fallet med andra OEE-koncept (se avsnitt 

3.1.1) kan ett system av flera maskiner och även antalet personer, materialkostnad 

etc. vara grund för datainsamling. Data som samlas in används för att beräkna ett 

OEE-värde. OEE-värdet kan sedan analyseras för att utgöra en bas för förbättrings-

arbete med mål att förbättra produktionseffektiviteten. Förbättrande arbete kan ske 

i insamlandet av data (se avsnittet 3.2.2 ), hur OEE beräknas (se avsnittet 3.1.1) 

samt vid analysen och förbättringsarbetet (se avsnittet 3.2.1). 

3.3.1.1 FMEA 

Krachangchan och Thawesaengskulthai (2018) har utfört en studie där två produce-

rande företags OEE-data analyseras med hjälp av Failure Modes and Effects Analysis 

(FMEA)3. Avslutning påvisar Krachangchan och Thawesaengskulthai (2018) påtag-

liga förbättringar för verksamheten. Samtidigt påvisas brister i företagens mätsystem 

som försvårar arbetet. Studien visar praktiskt hur ett förbättringsarbete kan gå till 

med tonvikt på hur OEE analyseras.  

Chong, Ng och Goh (2015) visar hur underhållsfokuserad FMEA ger en ökad precis-

ion och förbättrar OEE i en fallstudie. Författarna betonar det ökade engagemanget 

som skapas hos medarbetarna. Fallstudien är gjord i en fabrik som tillverkar halvle-

dare. Där mättes OEE under sex månader innan underhållsfokuserad FMEA utför-

des. Därefter mättes OEE under de två efterföljande månaderna. OEE snitt för de 

första sex månaderna var 77,37% och snittet för de två efterföljande månaderna var 

80,85%. Ökningen av snittet på ca 4,5 % ska ses mot bakgrunden av att fabriken re-

dan har jämförelsevis höga värden för OEE.  

3.3.1.2 Fuzzy logic 

Fuzzy logic kan beskrivas som ett sätt att skapa bättre resultat trots (eller tack vare) 

mindre exakta mätningar. Minskad precision kan ge en överskådlig bild som kan 

ligga till underlag för bättre beslut. Starkare förståelse och ökat inslag av fuzzy logic 

kan bidra till bättre analyser vid beslut kring OEE enligt Hunusalela, Perdana och 

                                                      

3 Metod där risker rangordnas med avseende på sannolikhet, allvarlighet och upptäckbarhet. 

https://www.weibull.com/basics/fmea.htm 



 

20 

Usman (2019). Deras studie använder sig av FMEA och fuzzy logic för att analysera 

ett företags förluster i OEE. Fler författare lyfter fram att fuzzy logic kan ha en posi-

tiv inverkan på hur data samlas in och analyseras (Sari & Darestani 2019). 

En studie med en annan infallsvinkel presenteras av Foulloy, Clivillé och Berrah 

(2019) som använder fuzzy logic för att beskriva analysen av OEE-data på ett sätt 

som främjar förståelse. Författarna levererar uppslag för olika idéer och verktyg. Ex-

empelvis röd och grön gubbe som visuella symboler för att ge diskussionsunderlag 

kring mätvärden. Författarna betonar den förenklade kommunikationen och den för-

bättrade förståelsen. Det kan argumenteras för att den ökade förståelsen som visu-

ella symboler ger är ett välkommet inslag i förbättringsarbetet.  

3.3.1.3 ToC 

Bai, Wei, Dai och Zhang (2018) presenterar en förbättringsmodell där OEE-data 

används för att besluta om förbättringar utifrån Theory of constraints (ToC)4. För-

fattarna hittar lösningar där maskiner blir mer beroende av information från andra 

maskiner (de så kallade flaskhalsarna). Systemet med OEE tillsammans med ToC ger 

en ökning av produktionseffektivitet som enligt Bai et al. (2018)  är signifikant. Stu-

dien knyter ihop flera maskiner och visar att ett systemtänk utifrån OEE är möjligt 

utan att introducera flera variabler i beräkningarna. Det kan argumenteras för att 

denna metod är fördelaktig eftersom etablerade standarder för OEE-beräkningar kan 

användas. Införandet av flera variabler som föreslås av ORE, TEEP etc. riskerar att 

flytta fokus och försvåra beräkningar. Denna förbättring är riktad direkt på förbätt-

ringsarbetet; hur data används. För att utföra förbättringarna som föreslås i studien 

måste maskinernas prestationer mätas på samma sätt för att kunna jämföras. Således 

måste data synkroniseras mellan olika maskiner.   

3.3.2 Metoder för förbättrad datainsamling 

3.3.2.1 Mönsterigenkänning och algoritmer 

Förbättringar kan ske i hur OEE beräknas och samlas in. Yu, Kuo, Chiu, Wen och 

Zhang (2018) utför en studie där mönsterigenkänning och algoritmer hittar mönster 

i OEE-data. Detta ger anställda möjlighet till en djupare förståelse för underliggande 

faktorer som påverkar OEE. Studien genomförs på en fabrik med förhållandevis 

höga OEE-värden (91.23%) under den uppmätta perioden. Siffrorna ligger högt 

över vanliga nivåer för svensk industri där genomsnitt för flera branscher ligger på 

50 ± 20 % (Hagberg & Henriksson 2016). Det kan ifrågasättas om resultatet av stu-

dien kan översättas till industrier med klart lägre OEE-värden. Argumentet stöds av 

                                                      

4 Metod där maskiner underordnas den långsammaste länken. https://en.wikipedia.org/wiki/The-

ory_of_constraints för mer information 
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Jonsson och Lesshammar (1999) som argumenterar för att mätmetoder måste anpas-

sas nära den verklighet företaget befinner sig i.  

3.3.2.1 Kontroller 

I en studie av Singh, Shah, Goholi och Shah (2013) genomförs förenkling av OEE-

mätningar genom att plocka ut data direkt från maskinerna och därmed underlätta 

för operatörer. Singh et al. (2003) föreslår sedan en förenkling av registrering för de 

värden som inte kan fås direkt från maskinen. En enkel kontroll för insamling av res-

terande data arbetas fram (Figur 3). Resterande data bestod i artikeln av cykeltid, 

starttid och stopptid. 

 

Figur 3: Kontroll som samlar in värden som inte kan erhållas från maskinen (Singh et al. 2013, s. 584). 

Kontrollen kopplas direkt till en dator som skickar informationen vidare för bear-

betning. Förbättringen syftar till att underlätta mätning och är inriktad till största 

delen på metoden för hur data samlas in. Förbättringen kommer även påverka hur 

OEE-värden beräknas. Det finns risker med att låta operatörer stå för datain-

samlingen. Insamlingen kan kräva tid som annars kan läggas på annat arbete och ope-

ratörer kan då få en känsla av övervakning snarare än av förbättringsprocesser. Argu-

mentet stöds av Jonsson och Lesshammar (1999) som skriver att data måste vara 

mycket detaljerad för att syftet med mätningen kan uppnås. Men alltför detaljerad 

data kan skapa omotiverade medarbetare om insamlingen kräver för stora resurser.  

3.3.2.2 Kombination av OEE och produktivitet 

En svensk studie av Andersson och Bellgran (2015) arbetade med ett helhetsgrepp 

för att kombinera OEE och produktivitet. Studien genomfördes som en fallstudie 

under två års tid. Författarna fann att nya beräkningar behövs sida vid sida med trad-

itionella OEE-beräkningar för att se de förbättringar som ägde rum. Författarna fö-

reslår produktionshastighet och kostnad för material kopplad till specifik cykel. För-

fattarna medger att mätvärderna har svagheter då de inte mäter effektiviteten hos 

maskinen. Författarna argumenterar för att måtten ändå är nödvändiga; traditionell 

OEE fångar inte upp förbättringar i produktionshastighet kopplade till förbättrad 

ideal cykeltid och inte heller förbättringar i kostnad per tillverkad del. I studiens 
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slutsats presenteras kritiska faktorer vid förbättringar. Exempelvis att medarbetare 

måste tränas i sin förståelse av OEE och att data som används håller hög kvalitet. Det 

kan argumenteras för att studiens långa tid (2 år) och praktiska tillämpningar gör den 

intressant. Vidare fångar studien in aspekten och vikten av att involvera människor i 

processen. Dock involveras människor bara genom att tränas. Det kan ifrågasättas 

om långvarig förbättring verkligen erhålls om inte en genuin tvåvägskommunikation 

uppstår där erfarenheter från anställda blir en integrerad del av förbättringen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att avsnitt 3.3 ger en bild av att arbetet med produkt-

ionseffektivitet inom forskningen har många spridda förbättringsområden. Samman-

taget ger detta en bild av att arbete inom produktionseffektivitet behöver vara flexi-

belt nog att hantera många olika typer av förbättringar på många olika plan. I denna 

studie har flera förbättringsområden identifierats (se punktlista 2). 

• Fuzzy logic kan användas för att förbättra OEE-mätningar (Hunusalela, Per-

dana & Usman 2019; Sari & Darestani 2019). 

• Mätningar av ingående variabler kan väsentligt förenklas och förbättras med 

ny teknik och automation (Singh et al. 2013; Yu et al. 2018). 

• OEE kan gynnas av kompletterande mätvärden som tar hänsyn till andra för-

bättringar (Andersson & Bellgran 2015). 

• Bättre förståelse för insamlad data inom produktionseffektivitet kan fås via 

FMEA och visuella metoder (Foulloy, Clivillé & Berrah 2019; Krachangchan 

& Thawesaengskulthai 2018; Hunusalela, Perdana & Usman 2019; Chong, 

Ng & Goh 2015). 

• Metoder för att standardisera värden inom produktionseffektivitet kan ligga 

till grund för att göra flaskhalsanalyser över flera maskiner i företaget (Bai et 

al. 2018). 

Punktlista 2- Förbättringsområden inom produktionseffektivitet 
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4 Vår arbetsmetod 

I detta avsnitt presenteras hur litteraturen och fallstudien logiskt leder fram till vår arbetsme-

tod. Sedan ges en förklaring till arbetsmetodens ingående delar och förslag till hur mänskliga 

faktorer kan vävas in i mätningen av produktionseffektivitet. 

4.1 Resultat från litteratur och fallstudie 

Utifrån genomgången av litteraturen och intervjuer på Sandvik AB har en bild av ga-

pet mellan teori och praktik identifierats (Figur 4). De problem som på Sandvik AB 

har framkommit kring arbetet med produktionseffektivitet har få beröringspunkter 

till de förbättringsalternativ som finns inom OEE. Litteraturen fokuserar i hög grad 

på nya standarder och förbättringar som inte tar hänsyn till människan (se avsnitt 

3.1; punktlista 2). Förbättringsalternativ behöver en arbetsmetod som ramverk för 

att bli en integrerad del i företagets förbättringsarbete. Vår arbetsmetod ska kunna 

fungera som detta ramverk. 

 

Figur 4: Identifiering av gapet. 

En arbetsmetod som överbryggar detta gap måste arbeta med ständig involvering av 

människor och förbättring av data. Inom området data finns flera delar som behöver 

arbetas med (se punktlista 1). Från litteraturstudien har det framkommit tre stora 

förbättringsområden som arbetsmetoden måste stödja; involvering av människor, 

mjuk data och trovärdiga mätvärden (Figur 5).  
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Figur 5: Förbättringsarbete 

Sammanfattningsvis står vår arbetsmetod på en grund av ständig involvering av män-

niskor. Från denna grund har vi identifierat tre områden som måste hanteras: 

• arbete med olika förbättringsalternativ (Figur 4),  

• arbete med utveckling av trovärdiga mätvärden (Figur 5).  

• arbete med mjuka data som kompletterar (Figur 5).  

Detta ger en arbetsmetod som svarar upp mot alla de krav som identifierats. Vi tän-

ker oss en arbetsmetod som svarar mot ovanstående krav (Figur 6).  

 

Figur 6: Arbetsmetod  
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4.2 Beskrivning av vår arbetsmetod 

Vi föreslår följande arbetsmetod för förbättring av produktionseffektivitet (Figur 7). 

Steg 1 i arbetsmetoden utgår från en nulägesbeskrivning, där de tillvägagångssätt 

som nu används synliggörs och det resultat som erhålls synliggörs. Nulägesbeskriv-

ningen ska även bestå av åsikter som finns kring arbetet med produktionseffektivitet, 

samt inspel från olika befattningar och olika avdelningar av företaget.  

 

Figur 7: Vår arbetsmetod 

Diskussion av mätdata, analysmetod och mätmetoder följer i steg 2. Vi har valt att 

dela upp denna diskussion i mätdata, analysmetod och mätmetod. Tanken är att in-

volverade intressenter måste vara överens om vilken data som ska samlas in (mät-

data) och hur data ska tolkas (analysmetod). Parallellt behövs även en diskussion om 

hur data kan samlas in (mätmetod). För att klargöra skillnaden mellan mätdata, ana-

lysmetod och mätmetod kan begreppen vad, hur och varför användas som infallsvin-

kel (Figur 8).  
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Figur 8: Skillnader mellan Mätdata, mätmetod och analysmetod 

Insamlad data av A, P och Q måste vägas för att se att den information som bygger 

upp framtida beslut är definierad och att vi förstår vad data kan (och inte kan) använ-

das till. Automation och nya tekniker kan göra tidigare svåråtkomlig data enklare att 

samla in. Förenkling och automation visas i flera artiklar (Singh et al. 2013; Yu et al. 

2018). En avvägning måste göras mellan data som är bra att samla in och data som är 

enkel att samla in. Nya tekniska lösningar är en del i övervägandet. Att inte lägga 

ihop mätdata, analysmetod och mätmetod i ett block är ett sätt att i arbetsmetoden 

markera skillnaderna mellan begreppen.  

I steg 3 ska konkreta förbättringar läggas fram. Alla förbättringar som diskuterats ti-

digare är inte genomförbara direkt. Företag måste överväga vilka förbättringar som 

ska prioritera. En del metoder och mätvärden kan behållas genom flera cykler av ar-

betsmetoden. Andra kanske byts ofta för att reflektera uppkomna behov. Förbätt-

ringsförslagen kan bestå i:  

1. Förbättrade metoder för mätning av de ingående variablerna som är nödvän-

diga, exempelvis kan ett automatiskt system sättas in för mätning av tillgäng-

lighet som demonstrerats av Singh et.al (2013). 

2. Förbättring av definitionerna på de ingående variablerna. Exempel på detta 

är att anläggningsutnyttjande justeras för att kompensera för en ny cykeltid 

(Andersson & Bellgran 2015) 
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3. Traditionellt förbättringsarbete för att öka värdet på de ingående variab-

lerna. Exempelvis kan FMEA ge nya prioriteringar i underhållet som kan 

leda till ökad tillgänglighet vilket stöds av Chong et al. (2015) 

 

Det är viktigt att se arbetsmetoden som en iterativ process. Varje gång en cykel är 

avklarad har förhoppningsvis en förbättring skett. För att arbetet med förbättringar 

ska fortskrida krävs upprepning av arbetsmetoden. Dels för att lära av tidigare för-

sök och dels för att föra kunskapen om arbetsmetoden vidare till nya anställda. 

4.3 Från OEE till OEPE (Overall Equipment and People 

Effectiveness) 

I vår arbetsmodell är involveringen av människor grundläggande. För att avspegla 

denna involvering även i mätvärdet för produktionseffektivitet föreslås OEPE som 

ny modell för att ersätta OEE. OEPE har två stora skillnader mot OEE. För det 

första introduceras en ny variabel vid beräkningen, humanfaktor (H, human). Denna 

läggs till de redan existerande faktorerna Tillgänglighet (A, avaliability), Anlägg-

ningsutnytjande (P, performance) och kvalitetsutbyte (Q, quality). Humanfaktorn 

ska spegla de förbättringar som sker runt maskinen och är kopplade till mjukare 

mätdata. En humanfaktor kan vara den upplevda arbetsmiljön, vidareutbildning, an-

tal träffar för diskussion kring underhåll etc. Humanfaktorn kan delas upp i flera in-

gående delar. Fler delar kommer att innebära en större inverkan på total OEPE och 

det är därför lämpligt att noga överväga vilka humanfaktorer som för tillfället ska 

ingå i mätningen av H. 

Den andra stora skillnaden mellan OEE och OEPE är att den sistnämnda är ett dyna-

miskt mätvärde. I vår arbetsmetod ingår att ständigt föra diskussion om hur mät-

ningarna utförs och vilka värden som bör ingå. Denna rörlighet speglar de nya situat-

ioner som kan uppstå inom ett företag. Samtidigt skapar dynamiken dialog som för-

hoppningsvis leder till utbyte av kunskap inom företaget. Vad som mäts lyfts fram 

som en dynamisk process där alla kan vara med och bidra. 

Som utgångspunkt för diskussionerna av OEPEs variabler föreslås några av de etable-

rade OEE definitionerna och/eller de definitioner som företaget redan använder sig 

av. Etablerade definitioner och företagets nuvarande definitioner kan bilda en start-

punkt för A, P och Q. Som startpunkt för H föreslås en enkel humanfaktor som 

start. Ett exempel är hur nöjda operatörer är efter sin arbetsdag. Detta kan mätas 

snabbt och enkelt med ny teknik, vilket vi återkommer till senare. En skala 1,2,3 

kan användas.  

Förluster i humanfaktorer kan visuellt läggas till de traditionella förlusterna i OEE 

(Figur 9) och beräknas enligt samma principer, se ekvation 6-11 nedan. 
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Figur 9: OEPE förluster 

𝑂𝐸𝑃𝐸 = 𝐴 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻 

𝐴 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑(ℎ)

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 (ℎ)
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 

𝑃 =
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑(ℎ) ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑠𝑡)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑(ℎ)
 

𝑄 =
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
 

𝐻 =
𝑁ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 (𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡)

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑛ö𝑗𝑑ℎ𝑒𝑡
 

 

Vid beräkning av humanfaktor (H) måste en kvot väljas för att H ska blir en procent 

av önskat utfall. Ett sätt att åstadkomma detta är att H beräknas som ett förhållande 

mellan faktiska värden och önskade värden. H bör alltid anta värden mellan 0 och 1. 

Vi ser humanfaktorn som en faktor med påverkan på alla ingående delar i traditionell 

OEE. Vilka specifika svårigheter inom mänskliga faktorer ett företag har är svårt att 

avgöra i förväg. Klart är dock att det finns potential för mänskliga faktorer att på-

verka alla de traditionella delarna av OEE (Tabell 3). 
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Tabell 3: Exempel på hur humanfaktorn påverkar OEE 

Mänsklig faktor Positiv effekt Exempel på H-värde Påverkar  

Förståelse mellan ope-
ratörer och underhålls-
personal 

Minska tiden för under-
håll tack vare mindre 
slitage 

Förhållandet mellan 
antal timmar (under-
håll och operatörer 
träffas) och planerad 
tid för träff  

A 

Erfarenhet hos opera-
tör 

Ökad hastighet i pro-
duktion 

Förhållandet mellan 
faktisk utbildningstid 
och önskad utbild-
ningstid 

P 

Dialog med kunder 
Öka förståelsen för hur 
kvaliteten förbättras.  

Förhållandet mellan 
antal träffar med kun-
der och önskat antal 
träffar med kunder. 

Q 

 

Ett räkneexempel kan illustrera hur OEPE förhåller sig till OEE. I exemplet har 

humanfaktorn räknats enligt H=(snittbetyg på arbetsdagen)/(Maximalt betyg=3) 

(Tabell 4) där snittbetyg utvärderats från en skala 1, 2, 3. 

Tabell 4: Räkneexempel på OEPE 

Mätvärde Värde 

Tillgänglighet 80% 

Anläggningsutnytjande 65% 

Kvalitetsutbyte 95% 

Nöjdhet hos medarbetare (snitt) 2,5 

Humanfaktor 2,5/3≈83% 

Totalt OEE 49,40% 

Totalt OEPE 41,20% 

 

Från exemplet ses att OEPE väger in nöjdheten hos medarbetarna. Det är samtidigt 

inget problem att spara alla värden separat för att kunna jämföra exempelvis till-

gängligheten över tid. 
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5 Tillämpning av arbetsmetod 

I detta avsnitt tillämpas arbetsmetoden. Stegen som genomförs är steg 1, 2a och 2b av de sam-

manlagt 5 steg. Första steget presenterar nuläget av fallföretaget, steg 2a diskuterar mätdata 

som fallföretaget använder och hur data som samlas in analyseras. Steg 2b diskuterar metoder 

för hur data samlas in. 

5.1 Förklaring av datapressentationen 

Då arbetet utförts på Sandvik AB är all data i viss utsträckning bearbetad så att inga 

känsliga uppgifter lämnas ut. Det är samtidigt viktigt att data presenteras på ett så-

dant sätt att den ger en korrekt bild av verkligheten. För att skapa en korrekt bild 

som fortfarande utelämnar känslig information har b.la. indexering utnyttjats som 

metod. I fig 16, 18 och 19 syns en jämförelse från ett specifikt år och förändringen 

jämfört med detta år. I andra fall är siffrorna beskrivna som en procent av ett annat, 

okänt, värde. 

5.2 Steg 1 – Beskrivning av nuläget 

För att kunna presentera data från Sandvik AB så har alla data på olika sätt anonymi-

serats. För två av tabellerna betyder det att faktiska orsaker inte syns (Figur 10 & 

11).  

5.2.1 Datainsamling och OEE 

Insamling av data utförs av operatörerna för respektive maskin. MES (Manufacturing 

Executing System) är programmet som operatörerna använder för att registrera data 

för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. Registreringen av 

denna data upplevs som invecklad då många orsaker finns att välja på för tillgänglig-

het, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. Vid registreringen av data för till-

gänglighet finns det över 100 stycken olika orsaker att välja på; många av orsakerna 

upplevs som icke relevanta då orsaken i princip aldrig uppstår (Figur 10). Samma 

upplevelse är det kring registrering av anläggningsutnyttjande (Figur 11). 
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Figur 10: Antal användningar av olika orsaker som påverkar tillgängligheten 

 

Figur 11: Antal användningar av olika orsaker som påverkar anläggningsutnyttjande 

5.2.2 Tillgänglighet 

De största faktorerna som påverkat tillgängligheten hos Lilla pressen under tidspe-

rioden 2009-2018 är bland annat planerat underhåll och hel omställning (Figur 12). 

Motsvarande siffror för enbart 2018 visar nuvarande störningar i tillgänglighet (Figur 

13).  
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Figur 12: Tio vanligaste störningarna på tillgänglighet 2009-2018 

 

Figur 13: Tio vanligaste störningarna för tillgänglighet 2018 

5.2.3 Anläggningsutnyttjande 

Anläggningsutnyttjande för Lilla pressen baserar på antal rör som tillverkas per 

timme. Det finns två olika dimensioner på de cylindrar som sedan blir till rör: 125 

och 143 mm. Målet för hur många rör som ska tillverkas är 60 rör/h för 125 mm 

cylindrarna och 54 rör/h för 143 mm cylindrarna. Detta upplevs som ett problem 

då hänsyn även bör tas till vilken stålsort som ska tillverkas. Varje stålsort har olika 
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egenskaper vilket innebär att vissa stålsorter är mer komplicerade att tillverka. En 

stålsort som har dimensionen 125 mm kan ha en snittid på 55 rör/h, medan en an-

nan stålsort på samma dimension uppnår målet på 60 rör/h.  

De största faktorer som påverkat anläggningsutnyttjande hos Lilla pressen under 

tidsperioden 2009-2018 syns nedan (Figur 14). Motsvarande siffror för enbart 2018 

visar nuvarande störningar i anläggningsutnyttjande (Figur 15).  

 

Figur 14: Tio vanligaste störningarna för anläggningsutnyttjade mellan åren 2009-2018 
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Figur 15: Tio vanligaste störningarna för anläggningsutnyttjande år 2018 

5.2.4 Kvalitetsutbyte 

Vid beräkningar av OEE för Lilla pressen är värden för tillgänglighet och anlägg-

ningsutnyttjande de som främst studeras. Kassationer registreras men ligger inte till 

grund för beräkning av kvalitetsutbyte. Kassationer mäts som kilogram och redovi-

sas som absoluta värden (antal kg). Beräkning av kvalitetsutbyte som defekt produkt-

ion jämfört med bruttoproduktion utförs inte. Kvalitetsutbyte ses vid OEE beräk-

ningar istället som en konstant på 95 % då bra beräkningsmetoder saknas. Fullstän-

dig data för kassationer kan dröja upp till två veckor räknat från den dagen rören 

lämnar lilla pressen. Förändringar i antal kilogram kassationer rapporterade från 

Lilla pressen för åren 2008-2018 syns nedan (Figur 16) 
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Figur 16: Förändringar i antal kilogram kassationer för åren mellan 2008-2018 

5.2.5 OEE 

Data för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte ligger sedan som 

grund för att beräkna OEE. Data för förluster i tillgänglighet och anläggningsutnytt-

jande för åren 2009 till 2018 syns nedan (Figur 17), data presenteras som andel av 

total förlusttid för respektive år. I data som finns för stilleståndstider rapporteras en 

orsakskategori med benämningen “okänt”. De förluster som markeras med okänt 

hamnar varken under tillgänglighet eller anläggningsutnyttjande. Det finns en upple-

velse av frustration kring kategorin okänt då denna kategori är stor och inte tillför 

information. 
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Figur 17: Förluster i tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och okända orsaker för åren mellan 2009-2018 

Nedan presenteras data från perioden 2002 till 2018 (Figur 18). Data visar föränd-

ring av tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och OEE. Notera att ökande värden 

innebär en ökning i OEE (på Sandvik AB kallat TAK). 

 

Figur 18: Förändring av värden för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och OEE (TAK) för åren mellan 

2002-2018 
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Registreringen och analysen av OEE-värden upplevs som tillräckligt noggrann för att 

se både effekten av förbättringar och framtida förbättringsområden. 

5.2.6 Övrigt 

Underhållsverksamheten på SMT är sedan två år tillbaka en centraliserad organisat-

ion som kallas Teknisk service. Vid centraliseringen fick underhållspersonal en 

större arbetsplats (fler avdelningar på Sandvik AB) som innefattar många olika typer 

av maskiner. Större arbetsplats innebär att vissa gånger är det en transportsträcka för 

underhållspersonalen på mer än 2 km, vilket innebär längre väntetider för akuta un-

derhåll av maskinerna. Tidigare upplevdes en större specialisering hos underhålls-

personal och även en större närhet mellan underhållspersonal och operatörer. Käns-

lan är att värdefull kontakt mellan operatörer och underhållspersonal har gått förlo-

rad.  

I dagsläget uppfattas det som svårt att få till tid för förebyggande underhåll i Lilla 

pressen och det upplevs som att underhåll enbart släcker bränder. Denna upplevelse 

skapar frustration både bland underhållspersonal och operatörer. De ökade avstån-

den efter centraliseringen har ökat den tid som operatörer behöver vänta på hjälp 

från underhållspersonal. Det är något som upplevs som frustrerande. Figur 19 visar 

hur väntetiden för El och Mek. (elektriker respektive mekaniker) har förändrats un-

der åren 2009-2018.  

 

Figur 19: Tiden för väntan på elektriker och mekaniker 
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5.3 Steg 2a - Diskutera mätdata och analysmetod 

5.3.1 Insamling av data 

Vikten av att samla in relevant data är en förutsättning för att skapa trovärdiga siffror 

när beräkningar av OEE ska genomföras, Neely, Gregory och Platts (1995) pekar på 

och anser att utan relevant och kostnadseffektiv data finns risken att beslut fattas på 

felaktiga grunder. Data som samlas in för Lilla pressen registreras av operatörerna 

och har en mängd olika orsaker att välja på. Enligt Ayatollahi et al. (2013) är det bra 

att ha ett system som enkelt kan samla in data och som är anpassat för verksamheten. 

Insamlingen av data för Lilla pressen behöver därför förenklas med hjälp av färre or-

saker att välja på. Orsakerna behöver vara relevanta och kategoriserade mot respek-

tive variabel i beräkningen för produktionseffektivitet. 

5.3.1.1 Justering av Tillgänglighet 

Gällande insamling av data för tillgänglighet på Lilla pressen räknas förebyggande 

underhåll med. Enligt Hagberg och Henriksson (2016) är underhåll något som ska 

prioriteras för att skapa en organisation som är konkurrenskraftig. Kostnader för un-

derhåll, kvalitet och produktion kan genom förebyggande underhåll minskas enligt 

Fakher, Nourelfath och Gendreau (2018). När det förebyggande underhållet räknas 

med i tillgängligheten riskerar det att ses som en faktor med negativ påverkan på till-

gängligheten. Synsättet kan leda till att det förebyggande underhållet inte priorite-

ras. Oavsett valet att inkludera eller inte inkludera det förebyggande underhållet i 

mätningarna är det viktigt att det görs ett medvetet val. Vissa modeller inkluderar 

förebyggande underhåll och andra exkluderar förebyggande underhåll visar Muchiri 

och Pintelon (2008) i deras studie. Upplevelsen av att förebyggande underhåll inte 

prioriteras kan eventuellt förstärkas av det synsätt som nu råder. 

5.3.1.2 Justering av anläggningsutnyttjande 

Anläggningsutnyttjande i Lilla pressen baseras delvis på att räkna hur många rör som 

tillverkas per timme och därefter jämföra tillverkningen mot ett målvärde. En faktor 

som bör tas med i beräkningen av målvärdet är den stålsort som tillverkas. Målvär-

det riskerar annars att vara omöjligt att uppnå i vissa produktionscykler. Genom att 

bara utgå från rör per timme finns risken att mätvärdena inte är trovärdiga och be-

slut som grundar sig på detta mätvärde riskerar att blir dåliga. Neely, Gregory och 

Platts (1995), Theiss (2011) och Galli (2018) anser att data som är lätt att samla in 

ofta används istället för data som kan ge trovärdiga resultat, vilket verkar stämma i 

detta fall. 

Den faktorn som har störst påverkan på anläggningsutnyttjande är planerat drift-

stopp. Vi anser att planerat driftstopp inte är en faktor som skapar hastighetsförlus-

ter och därför bör denna faktor inte inkluderas i anläggningsutnyttjande. Detta stöds 
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även av Muchiri och Pintelon (2008) som anser att reducerad hastighet, tomgång 

och små störningar är de hastighetsförluster som påverkar anläggningsutnyttjande.   

5.3.1.3 Justering av Kvalitetsutbyte 

Data för kassationer från Lilla Pressen samlas in direkt av operatörerna. Denna data 

används inte för OEE utan kvalitetsutbyte sätts som en konstant på 95 %. Utifrån 

kassationsdata (Figur 16) kan det ifrågasättas om denna generalisering är rimlig. Kas-

sationerna har varierat starkt över åren. Genom att inte använda sig av data som 

finns skapas mätvärden som inte är trovärdiga, enligt Theiss (2011) är det svårt att 

genomföra förbättringsarbeten som baseras på icke trovärdig data.  

5.3.1.4 Orsak “Okänt” i stilleståndsdata 

En stor okänd faktor rapporteras i stilleståndsdata och har varit en betydande del av 

OEE-förlusten sedan 2009 och fram till idag. Denna orsak är större än alla andra or-

saker när data från åren 2009-2018 analyseras. Orsak “okänt” rapporteras varken 

som tillgänglighetsförlust eller förlust i anläggningsutnyttjande. En bättre förståelse 

för tillgänglighet respektive anläggningsutnyttjande hos operatörer kan göra att 

stopp som tidigare hamnat som “okänt” kan börja hamna som andra orsaker. Där-

med kan bättre insatser för förebyggande arbete göras.  

5.3.1.5 Den nya faktorn, humanfaktorn 

I vår modell OEPE finns ytterligare ett mätvärde, humanfaktor, att ta hänsyn till. 

Men hjälp av humanfaktorn kan både mjuk och hård data tas med i beräkningarna. 

Detta bidrar till att det skapas en mer rättvis bild av det mätvärde som beräknas.  

Detta stödjs av Norton och Kaplan (2001) som menar att den data som samlas in på-

verkar hur ett företag arbetar och att det är viktigt att skapa rättvis data. De anser att 

det bör finnas en balans mellan mjuk och hård data.  

Ett konkret problem som framkommit genom intervjuer är att operatörer och un-

derhållspersonal inte har lika många spontana kontaktytor då teknisk service centra-

liserat företagets underhållsfunktioner. Detta är något som inte framkommer i den 

nuvarande beräkningen för produktionseffektivitet. Om företaget ser kontaktytorna 

som viktiga, kan ett H-värde införas som mäter hur stor andel av tiden som operatö-

rerna har kontakt med underhållspersonal (exempelvis tid då båda är i direkt anslut-

ning till lilla pressen). Ett annat mätvärde på samma tema kan vara hur många opera-

törer som under sin arbetsvecka varit i samtal med någon från underhåll. Mätvärden 

som de föreslagna syftar till att stimulera förekomsten av kontakt. En av de nio ris-

kerna som Galli (2018) nämner angående förbättringsarbeten är risken att glömma 

människorna som arbetar. Humanfaktorn involverar människor vilket bidrar till att 

förbättringsarbeten har högre chans att lyckas. 
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5.3.1.6 Mätning av produktionseffektivitet 

Registreringen och analysen av produktionseffektiviteten anses av Sandvik AB vara 

ett fungerande arbetssätt. Vi anser att OEE-värden som framkommer baseras på data 

som inte är trovärdig, vilket leder till tvivelaktiga resultat för det nuvarande OEE-

värdet hos Lilla pressen. Figur 18 visar tydligt att OEE-värdet för Lilla pressen dalar. 

Vi ifrågasätter om diagrammen är tillräckligt trovärdiga som underlag till förbätt-

ringsarbete. Detta är en av de nio risker som Galli (2018) nämner angående förbätt-

ringsarbeten, nämligen risken att data inte håller god kvalitet. 

5.3.2 Analysmetod, tolkas av data   

Det finns metoder som är etablerade för att analysera OEE-data. En sådan metod är 

FMEA som utvärderas av Krachangchan och Thawesaengskulthai (2018) och Chong, 

Ng och Goh (2015). Båda studierna visar hur FMEA hjälper organisationen att prio-

ritera. En fördel vi ser med FMEA är att processen i sig uppmanar till diskussion vid 

framtagande av de kriterier som ingår. En fara med FMEA är att den kan ses som ab-

strakt och att viss utbildning krävs. OEPE kan analyseras med samma metod. 

En analysmetod som kan användas bör inkludera alla de ingående variabler som före-

slås i OEPE. I nuläget analyseras enbart två av värdena; tillgänglighet och anlägg-

ningsutnyttjande. Vid presentation av OEPE bör alla fyra värden inkluderas för att 

ge en heltäckande bild. Om något värde inte tillför information som anses vara rele-

vant bör värdet omdefinieras. 

5.4 Steg 2b - Diskutera Mätmetod 

Parallellt med steg 2a bör en diskussion hållas om vilka nya mätmetoder som kan 

gynna företaget. Singh et al. (2013) presenterar en metod där datainsamling under-

lättas med en enkel kontroller. En första diskussion om möjligheten till enklare mät-

ningar bör påbörjas. Om rapporteringen i MES ofta utförs med samma rutin och 

med en handfull orsaker kan förenkling vara möjligt. En skärm med enbart de tio 

vanligaste stillestånden inom tillgänglighet och anläggningsutnyttjande kan vara en 

lösning för snabbare rapportering (Figur 20). Notera att vi tidigare har ifrågasatt 

några av orsakerna.  
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Figur 20: De tio vanligaste orsakerna för tillgänglighet och anläggningsutnyttjande för året 2018 (*ifråga-

sättas av författarna) 

Humanfaktor 

En arbetsmetod för att samla in data för H måste arbetas fram. Enkla metoder finns 

på exempelvis elektronikbutiker där kunder efter besöket får trycka på en knapp för 

att beskriva sin upplevelse (Figur 21). Liknande modul kan installeras för att mäta en 

rad olika humanfaktorer från operatörsperspektiv, exempelvis: 

Hur upplevde du dagen (Bra/medel/dålig) etc. Frågor kan snabbt mätas dagligen 

med hjälp av modern teknik. 

 

Figur 21: Exempel på insamlingsmetod för humanfaktorn 

 

 

     

Hur nöjd är du med din dag? 

    3  2                               1 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras slutsatsen till denna studie med koppling till syftet och frågeställ-

ningar. Rekommendationer till Sandvik AB och för fortsatta studier diskuteras i avsnitt 6.2 

och därefter följer ett avsnitt om studiens bidrag till forskningen. 

6.1 Studiens frågeställningar: En sammanfattning av 

resultat och analys 

6.1.1 Kartlägga den nuvarande synen på produktionseffektivitet. 

Produktionseffektivitet kan mätas på flera olika sätt. Från början mättes produkt-

ionseffektiviteten via OEE som togs fram av konceptet TPM. Under årens lopp har 

OEE-mätningen vidareutvecklas för att anpassas efter den industri som mätningen 

ska tillämpas på. Benämningar som, TEEP, OFE och OPE har arbetats fram för att 

täcka in olika aspekter i ursprungliga OEE-modellen. Vår slutsats är att företagen 

kan anpassa mätningen av produktionseffektiviteten utifrån sina förutsättningar. Fö-

retag bör göra ett medvetet val kring sin mätning av produktionseffektivitet och om 

nödvändigt ompröva sin nuvarande syn. 

6.1.2 Identifiera viktiga faktorer för förbättringsarbeten och 

datainsamling. 

Inom forskningen pekar många studier på att de mänskliga faktorerna inom förbätt-

ringsarbete är de största faktorerna. Studier pekar på att bra förbättringsarbete och 

gott ledarskap i grunden handlar om att motivera, engagera och involvera anställda. 

Vidare har studier lyft fram vikten av att basera beslut på data som är relevant, för-

stådd och tillförlitlig. Data måste även vägas mot de resurser som krävs för att samla 

in den. 

Vår slutsats är att alla förbättringsarbeten med mål att skapa hållbara förbättringar 

måste se till att involvera människor. Utan denna involvering riskerar insatser att 

falla och försvinna då anställda inte engageras för att bidra i processerna. Vid förbätt-

ringsarbete kommer någon form av data att styra de beslut som tas. Vår slutsats uti-

från studien är att denna data ständigt behöver bearbetas och förnyas. Data måste 

förstås på samma sätt av hela organisationen. Detta kräver ett förbättringsarbete där 

förståelsen av data är en naturlig del.  

6.1.3 Utvärdera tillgängliga metoder för förbättringar inom 

produktionseffektivitet. 

Metoder för förbättrad produktionseffektivitet kan betyda förbättringar inom många 

olika områden. FMEA lyfts i flera studier fram som ett verktyg med potential och 
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nya FMEA modeller har utvecklats mot underhåll. Andra studier visar hur datain-

samling kan ske effektivare och med högre tillförlitlighet. Vidare finns studier som 

bidrar med kompletterande mätvärden eller som utvecklar OEE för användning 

med ToC. 

Vår slutsats är att det finns förbättringspotential på vitt skilda delar av arbetet med 

produktionseffektivitet. Därför måste förbättringsarbeten inom produktionseffekti-

vitet bidra till att hela organisationen ständigt utvecklar sin syn på var förbättringar 

kan ske och vilka metoder som finns tillgängliga.  

6.1.4 Utforma en arbetsmetod som kan användas för att ge ökad 

produktionseffektivitet. 

Vår slutsats är en ny arbetsmetod som syftar till att ständigt utveckla arbetet med 

produktionseffektivitet genom att följa upp, ifrågasätta och tänka nytt.  

Steg 1:   Utför en nulägesbeskrivning av metoder som används och resultat som 

finns. 

Steg 2a:  Steg 2a och 2b genomförs parallellt. I steg 2a diskuteras vilken mätdata 

som är relevant och vilka metoder som kan användas för att analysera.  

Steg 2b: I steg 2b diskuteras vilka mätmetoder som kan användas 

Steg 3:  Ur diskussionerna formas konkreta förbättringsförslag 

Steg 4:  Genomförande av förbättringar 

Steg 5:   Uppföljning 
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Vi presenterar även en ny modell för beräkning av produktionseffektivitet; OEPE. 

Denna mätmetod väger in mjukare data tillsammans med vanlig hård data som finns 

i produktionseffektivitet. OEPE lägger till en humanfaktor (H) till de redan befint-

liga faktorerna A, P och Q. Humanfaktorn ska arbetas fram av företaget för att vara 

anpassad till förbättringar som företaget vill åstadkomma. 

6.2 Rekommendationer 

6.2.1 Till Sandvik AB 

Från vår kartläggning av synen på produktionseffektivitet drogs slutsatsen att företag 

själva har stor makt över vilka metoder som används för mätningar. Vår rekommen-

dation till Sandvik AB är att utnyttja denna makt genom att behålla och förnya kun-

skapen inom företagets viktiga arbete med produktionseffektivitet.  

Från vår identifiering av viktiga faktorer inom förbättringsarbete drogs slutsatsen att 

involvering av människor är en viktig del i alla förbättringar samt att data som an-

vänds ständigt måste förstås och bearbetas. Vår rekommendation till Sandvik AB är 

att skapa forum där människor bättre kan involveras och forum där olika aspekter på 

data som samlas in kan diskuteras. 

Från vår utvärdering av tillgängliga modeller för förbättringar drogs slutsatsen att 

det finns många olika typer av förbättringar som angriper olika aspekter av arbetet 

med produktionseffektivitet. Vår rekommendation till Sandvik AB är att skapa dia-

log kring olika förbättringar för att se vilka som kan appliceras. 
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Slutligen är vår rekommendation till Sandvik AB att arbeta med arbetsmetoden som 

presenterats i kapitel 4, arbetsmetoden ger lösningar för alla rekommendationer 

som nämns ovan. Vår arbetsmetod ger förutsättningar för ett ständigt förbättringsar-

bete och vår föreslagna modell för beräkning (OEPE) säkerställer att mänskliga fak-

torer balanserar upp de hårda data som annars riskerar att dominera beslut involve-

ras.  

6.2.2 Till vidare forskning 

Arbetsmetoden och modellen som presenterats behöver testas fullt ut för att skapa 

bättre förståelse för fallgropar och svårigheter som kan uppstå. Vidare kan de olika 

faktorerna A, P, Q och H diskuteras dels var för sig och även i kombination. Bra ut-

gångspunkter för humanfaktorer kan utforskas tillsammans med balanserade styrkort 

(Balanced scorcard). 

6.3 Studiens bidrag till forskningen kring 

produktionseffektivitet 

Den utförda litteraturstudien har klargjort att det finns en spricka mellan förbätt-

ringsarbeten och arbete med produktionseffektivitet. Metoder som presenteras för 

ökad produktionseffektivitet tar inte hänsyn till faktorer som vid förbättringsarbete 

spelar störst roll, nämligen mänskliga faktorerna. Studien bidrar med nya infallsvin-

klar på problemet på flera sätt. Först och främst presenteras en arbetsmetod för 

ständig förbättring inom produktionseffektivitet. Arbetsmetoden ger forskningen ett 

redskap för hur vidare förbättringar kan implementeras på ett sätt som skapar konti-

nuitet. Vidare presenteras en modell för mätning av produktionseffektivitet. I mo-

dellen (OEPE) vägs mänskliga faktorer in i synen på produktionseffektivitet. Studien 

har öppnat upp för studier inom balanserad styrning att ta plats inom produktionsef-

fektivitet. 
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B1 

Bilaga A 

• Vilken är din nuvarande arbetsroll? 

• Hur förhåller sig din nuvarande arbetsroll till lilla pressen? 

• Vilka arbetsuppgifter har du tidigare haft i företaget? 

• Hur tycker du att arbetet kring lilla pressen fungerar idag? 

• Vilka fördelar eller nackdelar ser du med hur arbetet är uppbyggt idag? 

• Har det funnits händelser eller organisationssätt som du tror har varit bra el-

ler dåliga om du kollar bakåt i tiden? 

• Hur tror du att arbetet skulle kunna organiseras för att förbättra tillgänglig-

heten hos Lilla pressen 

• Hur tror du att arbetet skulle kunna organiseras för att förbättra anläggnings-

utnyttjandet hos Lilla pressen? 

• Hur fungerar arbetet kring mätningar av TAK-värden? 

• Hur diskuteras TAK-mätningarna? 

• Har du något du vill berätta som vi missat att fråga? 

 

 


