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Summary

The purpose with this bachelor thesis is to identify risks and insufficiencies concerning the 
production at WilloMaskin AB. The project is limited to only 4 machines, where theories as 
“OEE” (overall equipment efficacy) should be illuminated and analyzed. The theory of 
“Single Minute Exchange of Die” is also presented. 
The method used in this project is mostly based on qualitative studies but also quantitative 
studies are presented.  Information has been gathered from Willo Maskin ABs own 
calculations, the university library  of Växjö and electronical sources. The studies have been 
made through observation and notes of the production process at the workplace. Routines 
have been checked and discussions with people involved in the process have been passed. The 
observation also included machine stand still measurement and OEE calculations. The 
measuring for each machine under a time period shows the lack in the production progress 
and the methods used. The results show that the machine adjustment is the part of the process 
that requires the most production time. Discussions with machine operators prove that a lot of 
them don’t know how to handle new machines. However, the machines work very efficient 
when they work. It takes short adjustments and further education of operators to increase the 
availability. The introduction of different production follow-up systems is necessary to be 
able to measure, and in a long term even reduce the reasons of standstill. 
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Sammanfattning

Detta examensarbete är den sista och avslutande delen av min  120p maskintekniska 
utbildning här vid Växjö Universitet. Projektet är på 10p och syftet  är att identifiera risker 
och brister i produktionen  hos WilloMaskin AB. Arbetet är avgränsat till endast 4 maskiner 
där anläggningsutnyttjande, stoppfördelning och teorier som TPU ( Totalt Produktivt 
Underhåll) skulle belysas och analyseras. Även ”smedmetoden” (Single Minute Exchange of 
Die)  presenteras.
Tillvägagångssättet har mestadels bestått av kvalitativa studier men även inslag av 
kvantitativa studier presenteras. Information har insamlats från Willo Maskins egna kalkyler,
Växjö universitetsbibliotek och även elektroniska källor har använts. 
Studien har gått till på det viset att jag befunnit mig på plats och noterat 
produktionsprocessen, sett över rutiner och diskuterat med berörd personal. 
Stilleståndsmätning har gjorts och ”TAK” tal (tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, 
kassationer) har beräknats för varje maskin under en tidsperiod och de olika värdena påvisar 
vissa brister både i produktionsförfaranden och i tillvägagångssätt gällande arbetet. Siffrorna 
visar att maskinomställningarna är de moment som tar upp mest produktionstid och 
diskussioner med operatörer visar att de många ggr inte vet vad de ska göra då det gäller nya 
maskiner. Däremot arbetar maskinerna väldigt effektivt när de väl är i drift. För att öka 
tillgängligheten krävs kortare omställningar och vidareutbildning av operatörer. 
Införandet av olika produktionsuppföljningssystem som mer exakt mäter orsaker till 
stillestånd för att på längre sikt reducera dessa är även det nödvändigt. 
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Kapitel 1: Inledning

1. Inledning

1.1 Företagsbeskrivning.

Företaget Willo Maskin grundades i Växjö 1956 av schweizaren Willy Loeffel 
och har sedan starten ständigt vuxit till att idag vara ett ledande spetsföretag inom 
skärande bearbetning.
Från Växjö förser Willo sina kunder, främst inom kärnkraft, medicinteknik, 
förpackning, försvar och hydraulik, med högklassiga detaljer där kraven gällande 
precision, ytfinhet och totalkvalitet är extremt höga. Företaget har 70 anställda, 
alla i fabriken i Växjö. Sedan 1995 ägs Willo Maskin av familjen Swanström/ 
Loeffel1

”Willoprecision”
”Willoprecision är ett begrepp baserat på kompromisslös kvalitet och hög 
kompetens inom skärande bearbetning. I en modern miljö, med avancerad 
produktionsutrustning och kompetens är vi redo för nya utmaningar”.2

1.1.2 Miljö

Willo Maskinaktiebolags miljöpolicy ska bidra till en varaktig hushållning av våra 
naturresurser. 

För att infria detta gäller följande: 

 Miljövänlighet i den totala verksamheten är en ledstjärna och ett 
konkurrensmedel för oss
 Vi ska hushålla med förbrukning av energi och råvaror i verksamheten och 
arbeta för att minska spillet

                                                
1 www.willo.se
2 www.willo.se

I detta kapitel presenteras arbetets bakgrund, syfte och allmänna riktlinjer
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 Vi ska genom kontinuerlig översyn av våra miljömål bidra till ständiga 
förbättringar och förebyggande av utsläpp

 Vi ska uppfylla tillämplig miljölagstiftning och förordningar som vi berörs av.
 Vår personal ska genom information och utbildning stimuleras till att ta ett 
aktivt ansvar för denna miljöpolicy och till att lämna förslag till förbättringar
 Vår miljöpolicy ska göras känd eller tillgänglig för leverantörer, kunder och 
övriga intressenter till vår verksamhet.3

1.1.3 Kvalitetspolicy

Willo Maskinaktiebolags verksamhet är att tillverka detaljer med extrem precision 
”Willoprecision” till ledande industriföretag med höga krav på noggrannhet och 
kvalitet, och där våra detaljer har en kritisk funktion för kunden. 
Willo var ett av de första företagen inom verkstadsindustrin som kvalitetssäkrat 
sin verksamhet i enlighet med ISO 9001:2000.
Willo skall nå ökad flexibilitet och kundtillfredsställelse genom att:
 uppfylla kund och lagkrav
 utveckla kompetensen hos samtliga anställda
 ständigt förbättra arbetsmetoder bland annat genom ny och bättre teknik. 4

1.1.4 Affärsidé 

Willo Maskin ska vara marknadsledande leverantör av små, svåra detaljer som har 
en kritisk funktion för kunden.5

1.2 Bakgrund 

I dagens industriverksamhet finns det många produktionsutrustningar som inte 
fungerar optimalt. Företagen utnyttjar inte sina resurser och man använder inte 
utrustningens fulla kapacitet. Istället för att tillverka produkter till hundra procent 
producerar företagen idag olika former av förluster istället. Orsakerna till detta 
kan variera, allt från föråldrade organisationsformer till för dålig kompetens. 
Resultatet däremot är detsamma, långa produktionstider och långa leveranstider 
vilket resulterar i missnöjda kunder och dålig ekonomi. 

                                                
3 www.willo.se
4 www.willo.se
5 www.willo.se
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Det ständiga behovet att korta ner ställtider och stilleståndstider gör sig gällande 
som konkurrenskraftig fördel och på senare tid har många industrier fokuserat på 
”lean production”.   

Arbetet är ett avslutande moment i den maskintekniska utbildningen vid Växjö 
universitet.

1.3 Syfte

WilloMaskin avser att förbättra uppföljningen av stillestånd för att på ett mer 
systematiskt sätt kunna identifiera risker och brister i produktionen. Man vill även 
att begrepp så som TPU och TAK skall belysas  för att  få förståelse om dess 
teorier kan tillämpas på företaget. Organisatoriska och tekniska förslag skall även 
ges. 

1.4 Avgränsning/Inriktning

För att arbetet inte skall bli för omfattande har stillestånds studien/observationer 
begränsats till en maskingrupp på 4 svarvningsmaskiner ”TRAUB”. En 
presentation av produktionsfilosofin TPM ges samt att fördelar och nackdelar för 
denna filosofi analyseras. I den slutgiltiga analysen ges förslag på tekniska och 
organisatoriska lösningar.  

1.5 Målgrupp

Rapportens primära målgrupp är uppdragsgivare WilloMaskin AB. Andra grupper 
är företag som vill optimera sin produktion och studenter som läser 
produktionstekniska/strategiska ämnen. 
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2. Metod

2.1 Val av ämne

Tillsammans med produktionschefen och produktionstekniker på WilloMaskin 
diskuterade vi ett antal ämnen och kom fram till att en produktionsuppföljning var 
något företaget och även jag intresserade av. Det bestämdes att jag skulle se över 
en maskingrupp, göra en stilleståndsanalys, analysera fördelar med  systemet 
TPU/TPM (Totalt produktivt underhåll), utvärdera TAK-värden och följa upp 
arbetet på den angivna produktionsavdelningen. 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ forskning

Inom forskningslitteraturen är kvalitativ och kvantitativ metod något som det talas 
mycket om för att lösa ett problem och komma till ny kunskap. Båda metoderna 
representerar olika kunskapsperspektiv och har sina för och nackdelar men kan 
med fördel kombineras.6

2.2.1 Kvalitativ metod

 Forskaren blir lätt subjektiv och står innanför och har ofta långvarig kontakt 
med försökspersoner. 
 Forskningen är flexibel och frågeställningarna fördjupas successivt. 
 Relationen mellan teori och forskning bygger på ett successivt framväxande där 
fenomenet förklaras och teorin upptäcks. 
 Resultaten grundar sig på ett litet antal individer (mikro) och ett stort antal 
variabler 
 Resultaten går på djupet och gäller i specifika miljöer, omständigheter och 
tidpunkter. 7

                                                
6 Henry Olsson, Stefan Sörensen (2001)
7 Henry Olsson, Stefan Sörensen (2001)

Här presenteras tillvägagångssättet för att uppnå syftet. Val av metod förklaras samt 
allmän forskningsmetodik. 
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Denna metod bygger alltså på djupintervjuer och observationer och inte på att 
omvandla siffror och annan information till statistik som sedan skall analyseras, 
d.v.s. induktivt tänkande.  Man talar om närhet eller ett ”inifrån” perspektiv till
undersökningsproblemet.  Metoden har i första hand ett förstående syfte och ger 
mer frihet till observatörens/forskarens egna tolkningar. 

2.2.2 Kvantitativ metod

 Forskaren är objektiv och står ”utanför”, har distans och ofta kortvarig eller 
ingen kontakt med försökspersonen. 
 Forskningen är strukturerad med i förväg entydigt formulerade frågeställningar. 
 Relationen mellan teori och forskning bygger på bekräftelse, (hypotesövning).
 Resultaten grundar sig på ett stort antal individer (makro) och ett begränsat antal 
variabler. 
 Resultaten är generella och variablerna entydiga valida och reliabla. 

Den kvantitativa forskningen är mer formaliserad, strukturerad och syftar till att 
beskriva utfallet av genomförda mätningar och undersökningar. Distans till 
undersökningsobjektet bör hållas så att forskaren antar ett ”utifrån” perspektiv. 
Informationsinsamling kan ske med bl.a.  enkäter, experiment, prov eller 
frågeformulär. Man utgår från accepterade, generella principer och uppfattningar 
för sedan tillämpa dessa för att förklara ett fenomen eller en specifik händelse, 
d.v.s. deduktivt tänkande. 8  

2.3 Datainsamling

Den data och information jag samlat in kan delas upp i primärdata och 
sekundärdata, begrepp som kan kategoriseras in under kvalitativ respektive
kvantitativ metod. Den primära datan är den information som samlats in vid 
undersökningen, intervjuer, observationer samt efterkalkyler från respektive 
maskin. Sekundärdata beskrivs som, sedan tidigare dokumenterad teori och 
information, d.v.s. böcker, kursmaterial,  internetkällor och artiklar.9

                                                
8 Henry Olsson, Stefan Sörensen (2001)
9 Karl Erik Rosengren (1971)
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2.4 Val av metod.

Den metod jag valt för att kunna genomföra denna produktionsuppföljning har till 
mestadels bestått av observationer och intervjuer där frågorna har varit öppna, för 
att djupare kunna gå in på intressanta områden. Flertalet timmar har tillbringats på 
”golvet” för att se och identifiera de olika momenten under produktionsprocessen. 
Anteckningar har förts i dagboksform och protokollform där jag på plats, vid 
avbrott i produktionen, noterat tid, åtgärd och frågat operatören om vad som var 
fel eller varför maskinen står still. 
Tiden innan själva undersökningen på golvet gick åt till att ta fram, läsa genom 
och behandla för arbetet väsentliga teorier. 
För att referera till forskningsmetodiken, har till mestadels kvalitativ ansats 
använts men även kvantitativ metod använts under detta projekt.  

2.5 Validitet och Reliabilitet.

Validitet och reliabilitet är begrepp som definitionsmässigt tagits fram 
ursprungligen för studier med kvantitativ ansats men har även på senare tid börjat 
tillämpas på studier med kvalitativ ansats. Man använder dessa begrepp för att 
beskriva hur väl datainsamlingen/testen har fungerat. God validitet och reliabilitet 
är en förutsättning för att de erhållna resultaten skall kunna generaliseras till att 
gälla även andra än de som är undersökta.
Validitet avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget medan 
reliabilitet avser att jag mäter på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter 
hög validitet och reliabilitet.

 Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 
 Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 

Validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med 
kvalitativ inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom 
kvalitativ forskning kan man inte skatta tillförlitligheten med siffror. Validitet och 
reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att 
man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. Man 
beskriver även förutsättningar inför projektet och hur resultaten under processen 
har vuxit fram. 10

Resultaten från observationerna har jämförts med data från maskinerna själva 
samt stämplingslistor ur affärssystemet. Jämförandet 
påvisar olika resultat och vid avstämning med berörda människor under arbetet 
vill ingen säga att det stämmer. Till detta ges en närmare förklaring senare i 
analysen.

                                                
10 Validitet och Reliabilitet (2003)
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3. Teori

3.1 TPM

TPM, ”Total Productive Maintenance” eller ”Totalt Produktivt Underhåll” på 
svenska är ett förändringskoncept såsom TQM och JIT men är något mer 
grundläggande än TQM och skapar bättre förutsättningar för JIT. TPM kommer 
från japansk produktionsfilosofi och  bygger inte på verklighetsfrämmande teorier 
utan den är förnuftig i sin princip.  Det är ett koncept för att förbättra företaget 
genom att förbättra maskinutrustningen.
En fullständig definition av TPM innefattar följande kriterier:

 TPM syftar till att maximera utrustningens effektivitet (totala effektiviteten)

 TPM anlägger ett grundligt underhållsystem för utrustningens hela livslängd

 TPM implementeras av olika avdelningar. (teknisk, produktions och underhålls-
avdelningar) 

 TPM omfattar varje enskild anställd, från högsta verkställande ledning till 
arbetarna på golvet.

 TPM är baserad på att främja PM genom motivation management; aktiviteter i 
självständiga små grupper. 11

Genom en omfattande förändringsprocess där företagets personal engageras för 
att höja den totala utrustningseffektiviteten och eliminera alla typer av förluster är 
TPM ett helhetskoncept som bygger på tre grundläggande byggstenar; 12

 Uppföljning av driftstörningar - Hjärnan

 Operatörsunderhållet – Hjärtat 

 Förbättringsgrupper. – Musklerna 

                                                
11 Seiichi Nakajima (1984)
12 Örjan Ljungberg (1997)

I detta kapitel presenteras, för arbetet, väsentliga teorier. 
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I detta arbete sätt fokus på den första av de tre, Uppföljning av driftstörning –
Hjärnan. 

3.2 Total utrustningseffektivitet

OEE, är den engelska benämningen för total utrustningseffektivitet medan man i 
Sverige talar om TAK, TP, eller UTE. Overall Equipment Effectiveness är ett mer 
fullständigt sätt för att mäta det mervärde utrustningen skapar. Syftet med TAK-
mätningen är att skapa ett gemensamt mätvärde för produktionen som inte kan 
manipuleras då den bygger på en korrekt stopptidsuppföljning. Mätvärdet som 
begränsas av de sex stora förlusterna fungerar sedan som utgångspunkt för 
utvecklingar.13

3.3 De sex stora förlustkällorna.

De sex stora förlusterna är en av grunderna i TPM filosofin och genom att 
eliminera dessa utnyttjar man sin anläggning effektivare och höjer den totala 
utrustningseffektiviteten14

Figur 1

                                                
13 Örjan Ljungberg (1997)
14 Örjan Ljungberg (1997)
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1.Utrustningsfel och avbrott - Det är denna förlust man traditionellt beräknar när 
man mäter tillgängligheten då den är mer synlig. Innefattar större haverier och 
längre avbrott. 

2.Ställtid och justeringar – Innebär även denna förlust av produktionstid. Antalet 
omställningar bestäms av produktionsupplägg och produkter men längden på 
omställningen är beroende av maskinen och omställaren/operatören. 

3.Tomgång och småstopp – Korta stopp som snabbt och enkelt kan åtgärdas men 
förlusten i produktionstid uppkommer då det kan ta flera minuter för operatör att 
upptäcka och ta itu med. Denna förlust är inte direkt synlig men betydande, något 
många företag inte har grepp om. 

4.Reducerad hastighet – En förlust som uppstår då maskinen inte är arbetar i den 
hastighet den är konstruerad för. Något som sällan följs upp.

5.Defekter i processen – Förlusten uppkommer i och med att värdefull 
produktionstid försvinner tillsammans med defekta produkter. 

6.Reducerat utbyte – Uppstartsförluster, kvalitetsutbytesförluster uppstår då 
maskinen vid starten är instabil och behöver tid för att stabilisera sig.15

3.4 Beräkning av Total Utrustningseffektivitet, TAK. 

Genom att multiplicera ihop mätetalen för de tre delar som definierar total 
utrustningseffektivitet, tidstillgänglighet(T), operationseffektivitet/ 
anläggningsutnyttjande (A) och kvalitetsutbyte (K), får man ut TAK-värdet.16  

                                                
15 Örjan Ljungberg (1997)
16 Örjan Ljungberg (1997)
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Figur 2
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3.4.1 Tidstillgängligheten.

Mäter den tillgängliga tiden för produktion. Det är den som utgör en bas för att 
sedan dra av planerad stilleståndstid. Stilleståndstiden är i form av möten, planerat 
underhåll, och stängning, d.v.s. planerad driftstid. 
Tidstillgängligheten beräknas nu som kvoten av den planerade driftstiden genom 
tillgänglig operativ tid där den operativa tiden erhålls genom att dra av oplanerad 
stilleståndstid från tillgänglig tid. I oplanerad stilleståndstid inkluderas förutom 
haverier även omställningar, justeringar, verktygsbyten etc. Att minimera dessa 
förluster resulterar i ökat utbyte av tillgängliga resurser. 17

3.4.2 Operationseffektivitet/Anläggningsutnyttjande

Mätetal för operationseffektiviteten påvisar de taktförluster som finns i 
produktionen. I form av sänkt produktionstakt och inte fullt utnyttjad 
maskinutrustning produceras här förluster som företag många ggr inte har grepp 
om. Anläggningsutnyttjande består av två delar, ”utnyttjad produktionstakt” 
multiplicerat med ”verklig utnyttjandegrad”. 18

                                                
17 Örjan Ljungberg (1997)
18 Örjan Ljungberg (1997)
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3.4.3 Kvalitetsutbyte

Här påvisas hur stor del av det totala antalet produkter som tillverkats och som 
kan säljas till fullt pris. 
D.v.s. Antalet riktiga produkter i förhållande till det totala antalet tillverkade. 19

3.4.5 TAK i praktiken

Den finns stora skillnader mellan det traditionella sättet och det här sättet att räkna 
tillgängligheten på. Den här metoden inkluderar alla förluster för att mer effektivt 
bevisa brister i produktionen. För att praktiskt notera detta kan bilagorna för 
beräkning av ”OEE” användas som blankett.20

                                                
19 Örjan Ljungberg (1997)
20 Örjan Ljungberg (1997)
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3.5 SMED

“Single Minute Exchange of Die” utvecklades av Shiego Shingo, en japansk 
produktionsguru. Det är en rationaliseringsmetod som går ut på att reducera 
ställtider. Långa ställtider innebär många negativa effekter, bl.a.  
kapacitetsförluster, stora partistorlekar som i sin tur leder till långa 
genomloppstider, sämre leveransförmåga, lägre flexibilitet, hög kapitalbindning.  
Ställtid är den tid det tar för att ställa om maskinen så att den kan tillverka en 
annan produkt. Det definieras som den tid det tar att ställa om utrustningen från 
tillverkning av den sista artikeln i en produktionssats till den första godkända 
artikeln i nästa sats.21

 Inre ställtid – Arbetsmoment som sker då maskinen står stilla  IED

 Yttre ställtid – Moment som kan utföras medan maskinen är igång  OED

Den går ut på att förbättra själva föreberedelsen av omställningen samt att 
separera inre och yttre ställtid och sedan försöka omvandla, så mycket som 
möjligt, IED till OED. 

Detta innebär arbete i 8 steg :

1.Separera IED och OED – Här finns en huvudregel att följa; Om OED är möjligt 
utför OED. Om IED är oundvikligt, utför IED. 

2.Omvandla IED till OED – Genom att omvandla inre ställtid till yttre reduceras 
stilleståndstiden kraftigt. Detta uppnås medelst standardisering av infästningsmått.

3.Funktionell standardisering – Att standardisera verktygens form och 
dimensioner kan vara dyrt, men att sträva efter att standardisera verktygens 
infästning så att de liknar varandra underlättar byten väsentligt.  

4.Funktionella fästanordningar – Fästanordningar bör konstrueras så enkelt som 
möjligt så det inte innefattar olika moment. 

                                                
21 Shigeo Shingo (1984)
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5.Använda förhandsjusterad fixturer – Genom att ha två likadana fixturer för en 
maskin kan man omvandla flera moment som är IED till OED. 

6.Parallella operationer – I stora maskiner där omställningen sker från höger och 
vänster sida kan det vara praktiskt att någon extra operatör eller ställare är med. 
Tillsammans kan de utföra ett arbete på tio minuter istället för 30 minuter för en 
person. 

7.Eliminera justeringar – Något som är vanligt vid omställningar är att 
justeringsarbetet tar 50- 70 % av den totala omställningstiden. Man betraktar 
justeringen som en nödvändig del av arbetet och därmed förlängs IED väsentligt. 
Genom att skilja på justering och positionering och använda sig av styrpinnar 
behöver verktygets läge endast positioneras och inte justeras.  

 Positionera – Att flytta gränsläget från punkt A till B
 Justera – Att flytta fram och tillbaka mellan A och B för att erhålla rätt resultat.

8.Mekanisera – Mekanisering av infästning går att använda sig av, genom 
hydrauliska eller pneumatiska infästningar. 22

                                                
22 Shigeo Shingo (1984)
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4. Empiri

4.1 Tillverkning/maskinpark

All tillverkning sker på WilloMaskins fabrik, belägen i Räppe i Växjö. Man 
tillverkar olika små precisionsdetaljer för olika typer av kunder. Man har en 
maskinpark bestående av ca 100 maskiner där bearbetningen sker i olika sorters 
svarvningsmaskiner, längdsvarvar, cnc svarvar, fräsmaskiner och slipmaskiner, 
från äldre maskiner till det senaste. 
De specifika maskinerna för arbetet är relativt nya och i dem tillverkas 
tandimplantat och olika sorters axlar, pluggar och bussningar. 23

4.1.2 Personal

Personalen som arbetar i produktionen består i huvudsak av operatörer men under 
dagtid finns även två underhållare, fyra produktionstekniker samt en 
produktionschef tillgängliga. Underhållarna står för service och underhåll av 
maskinerna medan produktionstekniker står för maskinprogrammering, 
förbättringsverksamhet och mer avancerad kunskap om produktionen i sig. 
Produktionschefen har det långsiktiga ansvaret för underhållet och för att se till att 
produktionsutrustningen uppfyller Willos krav. 
För operatörerna, som är i fokus i denna studie är arbetet upplagt på det viset att 
en operatör jobbar med två maskiner åt gången.
 Operatören har som ansvar att:

  Genomföra det tilldelade uppdraget på ett så rationellt och kostnadseffektivt 
sätt som möjligt. 

  Se över kvaliteten i det egna löpande arbetet.

  Se till att tillämplig tillverkningskontroll genomförs och signeras på 
godsmärkning och tillverkningsunderlag samt dokumenteras i 
kontrolldokumentation. 

                                                
23 www.willo.se

Här beskrivs hur produktionen är upplagd på WilloMaskin samt att genomförandet 
förklaras. 
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  Rapportera avvikelser från kvalitetskraven på produkter och utrustning. 

  Föreslå förebyggande och korrigerande förbättringsåtgärder inom 
ansvarsområdet.

  Följa fastlagda miljö och arbetsregler.

  Med följande befogenheter;

  Genomföra produktionsförbättringar på den egna operationens produktionsdata

 Om operatören så bedömer kan han på eget initiativ öka kontrollomfattningen 
under tillverkningen. 

 Föreslå förbättringsåtgärder gällande alla områden inom företaget. 

Större haverier och maskinfel sköts i tillämpliga delar enligt avtal med respektive 
leverantör.24

4.1.3 Skiftupplägg

På WilloMaskin varierar skiften beroende på vilken avdelning man är på, men för 
projektets maskingrupp använder man sig av 3 skift på vardagar och helgskift. 
Första skiftet, nattskiftet (23.30–05.30), börjar söndag kväll, vilket initierar 
kommande produktionsvecka. Nattskiften bemannas alltid av samma operatörer.
Tiden då det förekommer mest folk i fabriken är dagskiftet som påbörjas kl 05.30 
och håller på till 13.30 då kvällsoperatörerna kommer. Det är under detta skift 
produktionschef, produktionstekniker och underhållare finns tillgängliga. 
 Kvällsskiftet pågår sedan ända fram till 23.30 då nattarbetare kommer igen. 
Varannan vecka byter man skift så att de som jobbat dagskift får jobba kväll och 
vice versa. 
Till helgskiftet som börjar på fredag efter dagskiftet står endast ett fåtal operatörer 
till förfogande och de som jobbar helg, gör alltid det. Minimalt med personal 
finns då i fabriken och endast två av de fyra testmaskinerna används för 
produktion.

                                                
24 Verksamhetsberättelse, WilloMaskin 
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4.2 Genomförande 

Mätningar har genomförts genom protokollföring (se bilaga…).  Då maskinerna 
står uppradade i samma avdelning har notering av stopptiden ej varit svår. 
Förslaget att operatörerna själva skulle fylla i protokollet var ej rekommenderat av 
produktionstekniker, då risken fanns att operatörerna inte fyllde i allt och inte 
heller hur lång tid. Jag har som observatör varit närvarande på ”golvet” och fyllt i 
listorna själv. Ett protokoll för varje maskin har utformats för att notera tid, orsak, 
åtgärd  och kommentar.  Ett snitt för registrerad stopptid har tagits fram ur 
efterkalkyler och sedan jämförts med ett snitt taget ur observationer. 
På maskinerna i fråga finns en varningslampa som blinkar då maskinen av någon 
orsak står still. Detta var signalen för mig att påbörja tidtagning. Maskinerna står 
vid varandra så jag har som observatör inte haft några problem med att registrera 
alla stopp för de specifika maskinerna under given tid. Tiden för stoppförluster 
kan dock brista i sin tillförlitlighet då den kan variera från period till period i 
efterkalkylerna samt att observationer endast gjordes under ett skift åt gången.

4.2.1 Observationer/intervjuer 

Hela genomförandet har enkelt gått ut på att jag befinner mig på plats för att se, 
lyssna och försöka förstå de brister och risker som uppstår under produktionen för 
att på sikt kunna reducera dessa.
Totalt används i arbetet fyra observationer på ett skift vardera gjorts för beräkning 
av endast stoppförluster. Många fler observationer har gjorts, men används inte av 
den anledningen att jag inte anser dem vara valida, vilket t.ex. kan bero på att jag 
inte varit närvarande hela skiftet för att avgränsa observationen. 
Sedan har generella observationer utförts slumpmässigt då jag befunnit mig på 
företaget. En form av loggbok/dagbok har förts för att notera kommentarer eller 
tillfälliga avvikelser i produktionen.
Intervjuer har varit öppna på det viset att när problem eller frågor dykt upp har 
dessa diskuterats med den inblandade operatören. 
Förutom de öppna intervjuerna har operatörerna även fått besvara ett par specifika 
frågor för att öka förståelsen av problem som framkommer under produktionen. 
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4.3 TAK beräkningar

Ur källitteraturen har en blankett erhållits där all data skall fyllas i för att kunna 
utföra beräkningarna. Värdet har beräknats med hjälp av siffror tagna från 
kalkyler för en given tid då jag som observatör varit närvarande. 

All data har fåtts från efterkalkylerna förutom värdet på stoppförluster, där 
observationerna kommit till användning för att jämföra siffror. Värdet baserar sig 
på efterkalkyler för avslutade operationer mellan  061001 till 061031, vilket är 
tidsramen som använts för utvärdering. 
Fullständig mätning av stoppförlust gick ej att uppnå då jag som observatör inte 
kunde vara närvarande 2/3 av produktionstiden under vardagarna. Snittet har fåtts 
genom att driftstiden för maskinen noterats vid samma tidpunkt varje dag under 
några dagar. Då det är planerat att maskinerna skall arbeta tre skift var det bara att 
subtrahera den totala tiden med driftstiden för att se hur mycket av 24 timmar 
varje maskin var igång.
För att sedan kunna utföra beräkningarna krävs det att alla tal beräknas på samma 
grund eller efter ”minsta gemensamma nämnare” som man säger på matematiskt 
språk. 
Därav gjordes beräkningar för varje produkt tillverkade i de nyttjade maskinerna 
under den givna tiden. Detta resulterar i flera TAK-tal som påvisar skillnader 
mellan produkterna och vilken produkt som tillverkas mest effektivt. För de 
maskiner som tillverkat fler än en produkt under tidsintervallet beräknas ett ”best-
of-the-best” tal. Detta innebär att de bästa värdena för alla parametrar från alla 
produkter används för att beräkna ett nytt TAK-tal. Detta visar vilket resultat 
maskinerna egentligen fått ut om orsakerna till de bästa värdena inträffat 
samtidigt.  

4.3.1 Tidstillgängligheten.

Talen som användes för beräkningar var den totala rapporterade tiden minus
tiden för sammanlagt planerade stillestånd, stoppförluster och 
omställningsförluster. Skillnaden divideras sedan med den tillgängliga tiden för 
att erhålla det procentuella förhållandet 
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4.3.2 Operationseffektivitet/Anläggningsutnyttjande

Genom att beräkna den teoretiska cykeltiden och jämföra den med den verkliga 
cykeltiden utfås utnyttjad produktionstakt. Den teoretiska tiden beräknades som 
den planerade driftstiden dividerat med planerat antal tillverkade produkter medan 
den verkliga cykeltiden räknades som den rapporterade körtiden dividerat med det 
verkliga antalet tillverkade bitar. 
Utnyttjad produktionstakt multiplicerat med verklig utnyttjandegrad ger sedan 
operationseffektiviteten. Verklig utnyttjandegrad kalkylerades fram som det 
egentliga talet tillverkade produkter multiplicerat med den verkliga cykeltiden 
dividerat med tillgänglighet. 

4.3.3 Kvalitetsutbyte

Det procentuella förhållandet i kvalitetsutbytet erhålls enkelt genom att dra av 
antalet avvikande produkter från det totala antalet och dividera med densamma. 
All data om antalet kasserade produkter sorterades ut ur rapporterad data från 
affärssystemet JEEVES. 

4.4 SMED

Inga detaljerade mätningar har gjort för att analysera omställningarna. Dock har 
observationer gjorts och frågor har ställts till operatörer för att få en djupare 
inblick i hur rutinerna går till.
Den operatör som för tillfället arbetar ställer om maskinen. Om personen i fråga 
hunnit skall denne förbereda omställningen genom att samla alla fixturer och 
diverse verktyg som behövs.
När operatören väl valt att stänga av maskinen fotograferar han/hon insidan av 
maskinen så att när man väl producerar dessa produkter igen, enkelt kan se och 
komma ihåg insidan hur skall se ut och hur maskinen ska vara ställd. Alla 
mätvärden, programinställningar och olika noteringar skrivs ner och sparas för att 
enklare kunna ställa om maskinen nästa gång. 
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5. Resultat

De resultat som presenteras här är avsedda för operationer/tillverkade produkter 
under en månads tid mellan den 1/10 – 31/10 2006.
Mätningarna är gjorda under en relativt kort period men kan ses som 
representativa för de tillverkade produkterna under den givna tiden. All data har 
insamlats från Willos egna kalkyler, allt förutom stopptidsförluster. Talet för 
denna stopptid har jag uppskattat med hjälp av automatisk maskintidsregistrering 
samt grundliga observationer. 
Resultaten presenteras för varje maskin för sig, de produkter som tillverkats i dem 
samt stopptid från observationerna. 

5.1 Maskin 1 T12B (4907) 

Stopptidsförluster från observationer : 1067 min av 2160.

Total utrustningseffektivitet (TAK) : 96,6 %
Tidstillgänglighet : 71.9 %
Operationseffektivitet : 140 %
Kvalitetsutbyte : 96 %

I denna maskin hann endast en order göras färdig under undersökningsperioden. 
Denna produkt tillverkas under 3 arbetsveckor och kan ses som representativ för 
månaden. 

Värdet på den totala utrustningseffektiviteten uppgår, för denna maskin, till 96.6 
% vilket jag kan påstå är ett väldigt bra värde när man mäter denna typ av 
effektivitet. 
Med en tidstillgänglighet på drygt 72 % kan man se att stoppförluster stod för den 
största delen av maskinstillestånden vid tillverkningen av denna produkt.
Man kan hävda att tiden för stoppförluster inte stämmer och är för hög. Men det 
spelar ingen roll för själva TAK-talet skulle bli densamma. Stopptid, förutom 
omställningarna kan ej undvikas och låt oss anta att maskinerna fungerar så bra att 
man endast har en timmes stopptid per dygn. Det skulle höja procenttalet för 

Här presenteras de erhållna resultaten av mätningarna.
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tidstillgängligheten och reducera operationseffektiviteten, men 
operationseffektiviteten blir fortfarande över 100 %.  
Att operationseffektiviteten är så hög beror på att den är starkt relaterad till den 
tillgängliga tiden. Den ökar kraftigt med sänkt tidstillgänglighet. 
Det höga talet visar dessutom att maskinerna fungerar optimalt när de väl 
fungerar. Sådana tal erhålls även då tillverkningen av ordern slutförs tidigare än 
planerat, något man lyckades med i detta fall. 

5.2 Maskin 2 T12A (4917)

Stopptidsförluster från observationer : 1365 min av 2160

Total utrustningseffektivitet (TAK) : 112 %
Tidstillgänglighet : 75 %
Operationseffektivitet : 157 %
Kvalitetsutbyte : 95,7 %

Talet för denna maskin kan ej ses som representativt för hela perioden då endast 
en order under en veckas tid slutfördes. Med ett TAK tal på över 100 procent har 
utrustningseffektiviteten överträffat alla förväntningar. Detta kan förklaras med 
att man slutfört ordern drygt 20 timmar tidigare än förväntat, det tillsammans med 
höga tider för stoppförluster och omställningar gör att operationseffektiviteten och 
det totala talet skenar iväg. Återigen kan man hävda att stopptiden är för stor men 
med endast en timmes stopptidsförluster hamnar TAK-talet ändå över 100 %. 
Kvalitetsutbytet är högt och inget avvikande har skett på detta område. Det som 
kasseras är kontrollbitar samt tillverkade stycken efter skärbyte. 
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5.3 Maskin 3 T26A  5 produkter 
(37640,37641,37661,37678,12120)

Stopptidsförluster från observationer : 937 min av 2160

Total utrustningseffektivitet (TAK) : 61 %
Tidstillgänglighet : 58 %
Operationseffektivitet : 108 %
Kvalitetsutbyte : 97 %

I denna maskin tillverkades flera produkter under hela den givna perioden. Därav 
kan talet ses som representativt för maskinen i fråga. Med tanke på det låga TAK-
talet så behövs här flera åtgärder för förbättringar. Ser man närmare på 
tillgängligheten, syns det tydligt att omställningarna tar en stor del av den totala 
produktionstiden, nästan en fjärdedel av tiden. 
Operationseffektiviteten är fortfarande hög, men med minskade stoppförluster 
minskar även effektiviteten. Vid endast en timmes stopptid sjunker effektiviteten 
med 20 % medan tidstillgängligheten ökar med 12 %. 
I övrigt fungerar maskinen optimalt som den ska. Inga avvikande kassationer har 
uppstått under mätperioden. 

TAK talet för denna maskin har tagits fram genom att samla tider och värden för 
alla produkter tillverkade i maskinen under den givna tiden. För en mer detaljerad 
beskrivning, se bilaga 3,4,5,6 och 7. 
Ett ”best of the best” TAK tal, d.v.s. det bästa värdet för tillgängligheten, 
operationseffektiviteten samt kvalitetsutbytet väljs och ett nytt TAK tal räknas 
fram, som i detta fall blev 87 % (0.74 * 1.19 * 0.996 = 0.87  87 % )  
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5.4 Maskin 4 T26B   3 produkter (425018, 425017,752598)

Stopptidsförluster från observationer : 564 min av 2160

Total utrustningseffektivitet (TAK) : 100 %
Tidstillgänglighet : 71 %
Operationseffektivitet : 154 %
Kvalitetsutbyte : 91.9 % 

Så som i föregående maskin samlas här alla värden för alla produkter tillsammans 
och ett TAK-tal för maskinen i fråga har tagits fram, förutom TAK-tal för varje 
produkt. 
100 % erhålls här och man kan tro att det inte finns något behov för förbättringar, 
men så är inte fallet. Omställningarna för denna maskin har varit mycket 
smidigare och tar här 1/9 del av tiden istället för ¼ del.  Att 
operationseffektiviteten är så hög kan förklaras med att man utförde alla orders ca 
100 timmar snabbare än planerat, det tillsammans med en halvering av 
omställningstiden ger det höga TAK-talet. Att använda sig av ideal tiden med 
endast 1 timmes stopptid skulle ge en förminskning av operationseffektiviteten till 
130 % och TAK talet skulle förbli densamma. 
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6. Analys och Diskussion

6.1 Tillgänglighet:

Att ta fram mätetal för tillgängligheten var det som var problematiskt i detta 
arbete. Det dök genast upp frågeställningar angående tillförlitligheten i den totala 
tillgängliga tiden. Det största dilemmat var att produktionen pågick dygnet runt 
och att jag ensam endast kunde och orkade utföra mätningar under  ca 8 h per dag, 
d.v.s 2/3 av den totala produktionstiden under ett dygn skulle gå förbi obevakade. 
Ett alternativ till detta var att låta operatörerna själva föra protokoll men liknande 
redogörelser har även de visat sina brister i tillförlitlighet då de kan visa en 
felmarginal jämfört med automatisk maskintidsregistrering när det inte 
kontrolleras. Utöver det, fick jag rekommendationer av produktionstekniker att 
inte låta operatörerna själva göra detta då de förmodligen inte skulle fylla i allt 
och inte heller hur lång tid. 
Jag bestämde mig då för att utföra en objektiv undersökning där jag som 
observatör skall bevaka fyra stycken bredvid varandra stående 
svarvningsmaskiner med varsin signalgivare som visar när maskinen står stilla. 
Jag började med att vara med på ett par skift för att skapa mig en uppfattning om 
hur rutinerna på företaget går till, ta in mer information och för att skapa mig en 
bild av läget och nya frågeställningar.  

 Efter ett par dagars observationer började jag inse hur omfattande och 
tidskrävande detta kommer att vara då jag hade svårt för att finna kontinuitet i 
produktionen. Det kändes många ggr som om maskinerna antingen var avstängda 
en längre period eller inte stannade alls under en kortare period. Att maskinerna 
inte stannade alls under en tid var ju för produktionen positiv händelse  men för 
mig desto sämre då jag inte hade något att registrera samtidigt som jag kunde 
konstatera att 2 av maskinerna stod helt stilla och skulle göra detta för resten av 
dagen (ett scenario som upprepades flera ggr). 
Förutom att ställa om maskinerna gjordes ej så mycket förutom då en avvikande 
produkt dök upp under kontroll vilket resulterade i antingen justering och 

Här kommenteras och analyseras resultaten samt att förslag till åtgärder ges
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positionering av axlar i maskinen (operatören ändrar parametrarna i maskinen) 
eller byte av verktygsskär. Fungerade inte detta uppstod det problem.
 Beroende på vem som var operatör vid tillfället tog sådana incidenter olika lång 
tid, dels p.g.a. typen av haveri samt operatörens kunskaper och erfarenheter. 
Kunde operatören i fråga inte lösa problemet fick denne hjälp av andra operatörer 
som fick lämna sina maskiner. 
Efter diskussion med operatörerna visade det sig att de ibland kände sig 
utlämnade för att kunna lösa problemen själva utan hjälp uppifrån vilket är svårt 
då det är nya maskiner som används. Det enda de kan göra är att testa sig fram, 
justera och testa igen för att se vad som är fel, men ordern måste bli klar i tid. För 
att återgå till stillestånden märktes det tydligt att omställningarna och operatörens 
kunskaper var nyckelfaktorer för att reducera stilleståndstider i den här 
avdelningen. Det verkade som om ledningen accepterade att problem kan uppstå i 
och med att maskinerna är nya vilket medför att en ”inkörningsperiod” är 
acceptabel så att operatörerna kan ”lära känna” maskinen och produkterna. 
Enligt min åsikt är det just detta som gör att det för mig har känts svårt och 
omfattande att utföra projektet då det inte fanns någon regelbundenhet att finna 
och att det till viss mån var acceptabelt med någon form av långvariga 
omställningar och haverier. 

I övrigt var fördelningen av stopp som förväntat. Förutom omställningar, 
skärbyten och mindre justeringer. Det uppstod sällan några avvikande stopp så 
som att maskinen skulle gå sönder, börja brinna eller diverse större haverier. 
Många småstopp som vanligtvis åtgärdas inom 5 minuter tar ibland längre tid än 
nödvändigt på grund av att operatören aktivt arbetar på den andra maskinen som 
denne har till sitt förfogande eller personen i fråga kanske bara missar att se att 
maskinen står stilla. Längden och antalet på stoppen för att justera mått och ytfel 
varierade med operatören, beroende på inställning, erfarenheter, noggrannhet och 
ork. En synlig skillnad var t.ex. att en operatör verkade många ggr vara mer 
noggrann än de andra och denne person upptäckte ofta småfel med produkterna 
vilket resulterade i att denna operatör självklart  hade längre stopptid under sitt 
skift för sina maskiner jämfört med övriga operatörer. Frågan blir då om det är 
den noggranne operatören som gör rätt eller behöver denne inte vara så noggrann? 
Det handlar trots allt om precisionsdetaljer. Oavsett svar handlar detta om 
inställning och attityd gentemot arbetet, något många forskare och 
litteraturskribenter anser bäst åtgärdas genom utbildning för att ge dem djupare 
inblick i arbetet för att skapa mer engagemang och förståelse för processen. 
Dessutom anser jag att man ständigt bör uppdatera operatörernas kunskaper samt 
att ge dem en chans att utbyta erfarenheter om maskinerna och deras tillstånd 
även då de inte jobbar direkt med maskinerna. Genom att hålla operatörernas 
kunskapsnivå jämn och hög kan man reducera småstopp.  Detta förslag kan man 
dock göra invändningar mot genom att säga att det fortfarande är en 
inlärningsperiod och att operatörerna med tiden kommer att lära sig.
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För att få en klarare bild av orsakerna och den egentliga längden på stopp kan 
företaget genom olika uppföljningssystem få ut mer tillförlitlig och korrekt 
information och statistik för att sedan använda detta om underlag för framtida 
förbättringar. Den genomsnittliga stopptiden uppskattades fram till 4 timmar per 
dag, något både produktionschef och operatörer tyckte var för mycket. Vid 
förfrågan om de på ett ungefär kunde uppskatta stopptiden tyckte de att 2 timmar 
eller 1.5 timme var mer rimligt. Jag håller dock fast vid att 4 timmar verkade 
rimligt under den period då jag befann mig på plats, inkluderat diverse haverier 
utspritt över en 2-4 veckors period. Observationerna visar på stor variation och 
många ggr var stopptiden långt över de uppskattade fyra timmarna samtidigt som
automatisk maskintidsregistrering visade under 2 veckors period på ca 7 timmars 
stopptid. Att jag inte utförde en längre notering av automatisk 
maskintidsregistrering var p.g.a. jag helt enkelt inte visste att man kunde se dessa 
tider vilket operatörerna inte hade någon kunskap om heller.  Då mätningarna är 
gjorda under en kort period kan siffrorna kan dock inte ses som exakta  för att det 
är stor spridning på dem. Observationerna kunde som sagt endast göras under 8 
timmar av 24.
Jag valde att använda mig av 4 h stopptid som ett snitt för alla maskiner. Detta 
jämförs sedan med vad effektiviteten blivit om vi endast haft en timmes stopptid. 
Med tanke på byte av skär och diverse kontroller är en timmes stopptid under ett 
dygn utomordentligt bra.   

Den största förlusten under den totala produktionstiden var onekligen 
omställningarna. Man planerar på företaget att omställningarna skall ta ungefär 15 
timmar, vilket de väldigt sällan gjorde under den tiden då jag befann mig där. 
Därför bör man ha som mål att först och främst försöka klara sina planerade 
omställningar innan man försöker att reducera dessa. 
 Jag fann ingen mening att själv försöka tillämpa smed-metoden då en omställning 
kunde ta upp till en veckas tid. Vid ett försök till att börja med att notera alla 
moment under omställningen insåg jag snabbt att det inte skulle gå, då jag inte 
kunde befinna mig på plats under så lång tid och att filma omställningen under 
tiden var något jag drog mig för att göra. 
Den omställning jag började undersöka tog hela 5 arbetsdagar att utföra. Själva 
bytet av verktyg och fixturer gjordes under samma dag och efter viss justering 
startar man maskinen igen för att se om korrekt produkt kommer ut, vilket det inte 
gjorde. Vid förfrågan om varför det tog sådan tid fick jag svaret av 
produktionstekniker, att det är nya maskiner och nya produkter. När samma fråga 
ställs till operatörerna svarar även de att det är på grund av maskinerna är nya och 
att man ibland får testa sig fram, men väl vid omställningen, kan de många ggr 
inte göra något åt situationen.
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Den ovannämnda omställningen genomfördes tillslut på så vis att operatören som 
skulle påbörja helgskiftet mindes vad som var fel sist (denna produkt hade 
tillverkats förut) och kunde med några enkla manuella justeringar få ordning på 
måtten. Operatören själv tyckte att felet enkelt kunde ha åtgärdats under veckan 
och det tagit onödigt lång tid. Vilket endast påvisar min poäng om att företaget 
bör sträva efter att hålla jämn och hög kunskapsnivå hos operatörerna. Företaget 
hade i detta fall sparat upp till minst 36 timmars produktionstid enbart under 
denna omställning. 

För att reducera omställningstiderna krävs mer noggrann planering och 
förberedelse. Redan nu har man någon form av förberedelse, där man skriver  ner 
alla mått, inställningar  och fotograferar insidan av maskinerna för att senare 
komma ihåg hur det skulle se ut för produkten i fråga. Men denna förberedelse 
efterlevs sällan och om operatören ”hinner” så förbereder denna omställning i 
förväg. 
Det krävs dock som sagt ännu mer förberedelse så att när man väl stannar 
maskinen inte skall behöva gå ifrån den, att man så långt det går redan har 
förberedda fixturer med verktygen iskruvade innan maskinen stoppas. Jag 
föreslog enligt smed-metoden att man kunde sätta in styrpinnar i maskinen för att 
enklare bara positionera maskinen nästa gång, så man inte behöver justera så 
mycket men det förslaget avvisades då man hela tiden tillverkar olika produkter, 
gamla som nya och skulle in slutändan fylla maskinen med styrpinnar (enligt 
produktionstekniker). 
Från ledningens sida hoppas man på ”tredje gången gillt” vilket innebär att man 
nu till en början accepterar att olika moment tar en längre tid men att operatören 
vid tredje omställningen till en och samma produkt bör ha klart för sig hur allt ska 
gå till och att några större problem inte bör uppstå. 

Ett scenario som ibland kunde uppstå var att båda maskinerna som en operatör 
hade tillsyn över behövde ställas om, vilket resulterade i att en maskin helt enkelt 
fick vänta tills den andra blev färdig. Detta fick mig att undra om företaget inte 
hade sparat in en massa produktionstimmar genom att anlita en ställare, en person 
som endast engagerar och lär sig omställningar för att göra dessa så effektiva som 
möjligt. En ställare tillsammans med en operatör skulle förmodligen halvera tiden 
för en omställning och en  ställare skulle kunna fungera som grund för kunskap 
och erfarenheter vilka denne delar med sig under omställningarna. Svårigheten 
med detta är att omställningarna inte sker vid bestämda tider och kan påbörjas 
under natten. Hur ska då en ställare användas som bäst utan att skapa några extra 
kostnader för företaget? Jag tror personligen att kostnaderna för denna tjänst 
regenereras i form av reducerade omställningstider och vunna produktionstimmar. 
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6.2 Operationseffektivitet/Anläggningsutnyttjande

Siffrorna talar sitt tydliga språk och maskinerna fungerar ordentligt när de väl 
fungerar. Att procenttalet många ggr blev över 100 % visar på att  man många ggr 
tappade värdefull produktionstid under omställningarna men ändå klarade att 
utföra orderna under  den totalt planerade tiden. I vissa fall överträffade man 
detta. 
Relationen mellan den tillgängliga tiden och anläggningsytnyttjandet är starkt 
proportionellt vilket innebär att med minskad tillgänglig tid ökar den verkliga 
utnyttjandegraden kraftigt. 
Man skulle kunna hävda att det är den uppskattade stopptiden som är orsaken till 
dessa höga siffror, men så är inte fallet. Även om jag använder mig av endast en 
timmes stopptid per dygn får jag i de flesta fall fortfarande ut siffror långt över 
100 %. Detta i sin tur bekräftar att den största bristen eller den största orsaken till 
produktionsstillestånd är de långa omställningarna. 
För att relatera till de sex stora förlustkällorna kan jag här påstå att förbättringar 
inom detta område kan vänta, då man först vid förbättringar av den tillgängliga 
tiden (omställningar och oplanerad stilleståndstid) kan erhålla siffror under 100 % 
och först då kan man se vad och hur mycket som bör förbättras. 

6.3 Kvalitetsutbyte

Även här talar siffrorna sitt tydliga språk. Willo har under min vistelse där, inte 
haft några större problem med kassationer. Endast en gång har man erhållit låga 
siffror för kvalitetsutbytet, det tillsammans med långa cykeltider tyder på 
tillfälliga problem under produktion för den produkten i fråga. I övrigt håller sig 
procenttalet för kvalitetsutbytet mellan 90-99 % vilket kan anses vara bra men 
även här måste man sträva efter noll-fel för att reducera kassationerna.

6.4 Generaliserbarhet

TAK mätningar är ett effektivt verktyg för att erhålla tillförlitligt data på hur man 
kan öka sin produktivitet genom  att hitta brister och förbättra produktionen, 
vilket resulterar i ökad konkurrenskraft. Något industrier inom många områden 
kan ha nytta av. 
Dock kan tillvägagångssättet i detta arbete anses vara något anpassat efter 
WilloMaskins förutsättningar. 
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Mujadzic, Mersed (operatör, willomaskin ab)

Svahn, Andreas   (operatör, willomaskin ab)
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Beräkning av  “TAK” / ”OEE”   (Overall Equipment Effectiveness)

4917

                                                          
A. Brutto arbetstid (min)

6570

B. Planerad stopptid (min) 60

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) (min) 6510

D. Stoppförluster (min) 1890

E. Omställningsförluster (min) 754,8

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 3 915,2

G. Tidstillgänglighet  (F/A) 59 %

H. Antal tillverkade (st) 7421

I. Teoretisk cykeltid (min) 0,99

J. Verklig cykeltid (min) 0,785

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 148 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 126 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 187 %

N. Kassationer (st) 319

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 95,7 %

P. Total utrustningseffektivitet  TAK   (G*M*O) 105 %
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4907

                                                          
A. Brutto arbetstid

21071

B. Planerad stopptid 180

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 20891

D. Stoppförluster 6132

E. Omställningsförluster 2236,8

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 12523,2

G. Tidstillgänglighet 59 %

H. Antal tillverkade 21234

I. Teoretisk cykeltid 1

J. Verklig cykeltid 0,88

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 149 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 113,6 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 169 %

N. Kassationer 795

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 96 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 95,5 %
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3764005

                                                          
A. Brutto arbetstid

4656

B. Planerad stopptid 60

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 4596

D. Stoppförluster 1344

E. Omställningsförluster 2049

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 1203

G. Tidstillgänglighet 25,8 %

H. Antal tillverkade 1144

I. Teoretisk cykeltid 1,3

J. Verklig cykeltid 2,28

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 2,168

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 57 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 123 %

N. Kassationer 406

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 64 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 20 %
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3766197 (ej valid då man inte fullföljt planerad produktion)

                                                          
A. Brutto arbetstid

3144

B. Planerad stopptid 60

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 3084

D. Stoppförluster 840

E. Omställningsförluster 1102,8

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 1141,2

G. Tidstillgänglighet 36 %

H. Antal tillverkade 2879

I. Teoretisk cykeltid 1,57

J. Verklig cykeltid 0,708

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 178,6 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 221,7 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 396 %

N. Kassationer 41

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 98,5 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 141 % 
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3766197Ä

                                                          
A. Brutto arbetstid

17808

B. Planerad stopptid 180

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 17628

D. Stoppförluster 5191,2

E. Omställningsförluster 1480,8

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 10956

G. Tidstillgänglighet 61 %

H. Antal tillverkade 10257

I. Teoretisk cykeltid 1,132

J. Verklig cykeltid 1,594

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 149 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 71 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 105,9 %

N. Kassationer 31

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 99,6 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 64 % 
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 12120-00

                                                          
A. Brutto arbetstid

119218

B. Planerad stopptid 120

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 11808

D. Stoppförluster 3477,6

E. Omställningsförluster 5110,8

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 3219,6

G. Tidstillgänglighet 27 %

H. Antal tillverkade 3117

I. Teoretisk cykeltid 1,81

J. Verklig cykeltid 2,18

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 211 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 83 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 175 %

N. Kassationer 341

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 89 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 42 %
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3767802

                                                          
A. Brutto arbetstid

4440

B. Planerad stopptid 60

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 4380

D. Stoppförluster 1260

E. Omställningsförluster 649,8

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 2470,2

G. Tidstillgänglighet 55 %

H. Antal tillverkade 2503

I. Teoretisk cykeltid 1.2

J. Verklig cykeltid 1.51

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 153 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 79 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 121 %

N. Kassationer 35

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 98 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 66 %
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 42501

                                                          
A. Brutto arbetstid

10932

B. Planerad stopptid 180

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 10752

D. Stoppförluster 3175,2

E. Omställningsförluster 2337

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 5238

G. Tidstillgänglighet 48 %

H. Antal tillverkade 3052

I. Teoretisk cykeltid 4,28

J. Verklig cykeltid 2,816

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 164 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 159 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 261 %

N. Kassationer 298

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 90 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 112 %
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752598Ä

                                                          
A. Brutto arbetstid

10860

B. Planerad stopptid 60

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 10800

D. Stoppförluster 3166,8

E. Omställningsförluster 768,6

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 6864,6

G. Tidstillgänglighet 63 %

H. Antal tillverkade 3248

I. Teoretisk cykeltid 3,75

J. Verklig cykeltid 3,1

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 146 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 121 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 177 %

N. Kassationer 404

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 87 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 97 %
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42501808-00

                                                          
A. Brutto arbetstid

12816

B. Planerad stopptid 120

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 12696

D. Stoppförluster 3738

E. Omställningsförluster 900

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 798

G. Tidstillgänglighet 62 %

H. Antal tillverkade 3015

I. Teoretisk cykeltid 4,28

J. Verklig cykeltid 4,25

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 160 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 100 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 160 %

N. Kassationer 49

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 98 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 97 %
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T26A Totalt.

                                                          
A. Brutto arbetstid

41976

B. Planerad stopptid 240

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 41736

D. Stoppförluster 6996

E. Omställningsförluster 10 369,2

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 24 375,8

G. Tidstillgänglighet 58 %

H. Antal tillverkade 19900

I. Teoretisk cykeltid 1,33

J. Verklig cykeltid 1,58

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 129 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 84 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 108 %

N. Kassationer 513

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 97 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 61 %
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T26B  Totalt

                                                          
A. Brutto arbetstid

34608

B. Planerad stopptid 180

C. Tillgänglig produktionstid (A-B) 34428

D. Stoppförluster 5768

E. Omställningsförluster 4 005,6

F. Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 24 754,4

G. Tidstillgänglighet 71 %

H. Antal tillverkade 9315

I. Teoretisk cykeltid 4,09

J. Verklig cykeltid 3,38

K. Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 128 %

L. Utnyttjad produktionstakt (I/J) 120 %

M. Operationseffektivitet  (K*L) 154 %

N. Kassationer 747

O. Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 91,9 %

P. Total utrustningseffektivitet (G*M*O) 100 %
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Stilleståndsmätning: Maskin 1

061004  Kvällskift

061010  Kvällskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
1330-2330 600 Måttfel, 

gradningfel, 
programfel.

Tre operatörer 
undersöker 
problemet

Problemen 
verkar överstiga 

operatörens 
kunskaper om 

maskinen. 

Totalt 600

Tid Min. Orsak Åtgärd Kommentar
1333-1427 54 Personalmöte Maskinerna stängs 

av under mötet 
(planerad 

stilleståndstid).
1435-1446 11 Kontrollmätning
1644-1647 3 Måttjustering Maskinen 

justeras.
1809-1816 7 Måttjustering
2041-2122 41 Skärbyte Skäret byts och 

nya mått 
kontrolleras. 

Totalt 116
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061027  Morgonskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
0553-0630 37 Skärbyte Skäret byts, nya 

mått 
kontrolleras

Mätvärden 
verkar ej 
stämma, 

operatören ser 
om det är skäret 

som är felet. 
0705-0710 5 Angivet antal 

produkter är 
färdigtillverkade.

Ingen Operatören är ej 
närvarande

0735-1035 180 Kontrollmätning Skäret byts igen Haveri ?? 
Måtten stämmer 
fortfarande inte 

1116-1127 11 Måttfel

Totalt 233

061110  Morgonskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
0910-0917 7 Kontrollmätning Justering av nya 

värden i datorn.
0946-0947 1 Rengöring

1140-1330+ 110 + Ytfel på 
produkt.

Skärhållare byts, 
en ny testas. 

Det tar onödigt 
lång tid, samt att 
operatören inte 

vågar att sätta in 
hållaren, rädd att 

ta sönder 
maskinen. 

Väntar på en 
annan operatör. 

Totalt 118
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Maskin 2

061004 Kvällsskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
1330-2330 600 Omställning 

pågår under hela 
kvällen och 

natten. 

Totalt 600

061010  Kvällskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
1330-2330 600 Måttfel, 

gradningsfel, 
programfel

 Mjukvaran 
verkar inte vara 
synkroniserad. 

Totalt 600
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061027  Morgonsskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
0546-0554 8 Skärbyte Skäret byts och 

nya produkter 
kontrolleras

0758-0804 6 Underhåll Maskinen 
rengörs

0936-0955 19 Kontrollmätning Maskinen står 
stilla under lång 

tid så länge 
måtten icke 

stämmer så att 
inga defekta 

produkter 
tillverkas. 

1239-1252 13 Kontrollmätning Tillverkade bitar 
kontrolleras 

under 
mikroskop

Totalt 46 Totalt en mycket 
bra dag, 

kontrollerade 
stillestånd, inte 
för många och 
inte för länge. 

061110 Morgonskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
0606-0730 84 Måttfel, ytfel Skäret byts ut, 

nya mått 
kontrolleras

Kontroll av de 
tillverkade 

produkterna 
visar att skäret 

havererat. 
0813-0817 3 Kontrollmätning Maskinen 

justeras
0837-0858 21 Skärbyte Nytt skär sätts 

in
1006-1010 4 Kontrollmätning
1044-1048 4 Kontrollmätning
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1141-1144 3 Produktionstekniker 
stannar maskinen 

och ser över 
mjukvaran. 

Totalt 119

Maskin 3 

061004 Kvällsskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
1330-1630 180 Omställning Maskinen 

justeras och 
positioneras

Maskinen ställs 
om sedan dagen 

innan. 
1826-1910 44 Rast Ingen Rasten är ej 

planerad 
stilleståndstid.

1956-2002 6 Måttjustering
2105-2106 1 Rengöring Rensas från spån
2134-2151 17 Skärbyte Skäret byts, 

maskinen 
justeras och nya 

mått 
kontrolleras. 

Totalt 248

061010 Kvällsskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
1330-1610 160 Magasinfel Två operatörer 

försöker att 
åtgärda 

problemet.
1816-1827 11 Skärbyte
2052-2101 9 Kontrollmätning Maskinen 
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justeras

Totalt 180

062710 Morgonskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
0835-0850 15 Skärbyte Skäret byts och 

mått 
kontrolleras

1103-1117 14 Maskin fel Maskinen 
rengörs och 
produkter 

kontrollmäts

Totalt 29

061110 Morgonskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
0530-1330 480 Maskinen ställs 

om för att 
tillverka en ny 

produkt. 

Totalt 480
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Maskin 4 

061004  Kvällskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
Totalt 0 Maskinen gick 

utan några som 
helst problem 
under kvällen. 
Inga stopp.

061010 Kvällskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
1330-1351 21 Skärbyte Nytt skär sätts in Maskinen stod 

stilla innan 
skiftet 

påbörjades
1934-1941 7 Kontrollmätning Maskinen 

justeras
2207-2221 14 Skärbyte

Totalt 42
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061027 Morgonskift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
0609-0631 20 Måttfel Programändring 

i maskinen 
Programmering 

sköts av 
produktionstekniker

1050-1112 22 Skärbyte Skäret byts och 
nya produkter 
kontrolleras

Operatör ej 
närvarande, 

maskinen står still. 

Totalt 42

061110 Morgon skift

Tid Min Orsak Åtgärd Kommentar
0530-1330 480 Omställning Operatören 

ställer om 
maskin tre och 

kan ej avvara tid 
för denna 

maskin ännu. 

Totalt 480


