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Definition av nyckelobjekt 
Benchmarking: är ett sätt att övervaka och styra verksamheten efter kontinuerligt 
lärande genom definition av det egna arbetsområdet, bestämning av mätetal och ett 
gediget lärande som skapar efterfrågan på fler kunskaper, Karlöf (1997b). 
 
Effektivitet: innebär balansen mellan kundvärde och produktivitet. En mätning av 
hur väl företagets resurser utnyttjas. Effektivitet i organisationens processer ska leda 
till bra resultat för helheten, Karlöf (1997a). 
 
Ishikawadiagram: även kallat fiskbensdiagram eller orsak-verkan-diagram, är ett 
hjälpmedel för ett systematiskt analysera orsaker till problem och bakomliggande 
faktorer till variationer, Bergman & Klefsjö (2001). 
 
Just in time: en teknik som drastiskt sänker behovet av mellanlager och övriga 
reserver, Bergman & Klefsjö (2001). 
 
Kassaktion: den del av produkterna från produktionen som inte går att använda, 
Ljungberg (2000). 
 
Kundvärde: att göra rätt saker, dvs. det kunden efterfrågar, Karlöf (1997a). 
 
Kvalitetsutbyte: andelen produkter av de totalt tillverkade produkterna som uppfyller 
vissa kvalitetskrav, Ljungberg (2000). 
 
Matningshastighet: den hastighet som matningsbandet/transportbandet har, 
Ljungberg (2000). 
 
Operationseffektivitet: mäter hur effektivt den tillgängliga operativa tiden utnyttjas. 
Begreppet tar in förluster på grund av maskinen körs saktare än vad som är teoretiskt 
möjligt och förluster beroende på den verkliga cykeltiden är längre än det teoretiska, 
Ljungberg (2000). 
 
Produktivitet: handlar om att göra saker rätt, Karlöf (1997a).  
  
Stocklucka: det mellanrum som måste finnas mellan varje stock i sågningsprocessen. 
Den teoretiska optimala luckan är inte större än att sågen precis hinner ställa om till 
de sågningar som gäller för varje stock, Ljungberg (2000). 
 
Sågutbyte: den mängd timmer i volym som behövs för att tillverka en viss mängd 
sågade produkter i volym, Ljungberg (2000). 
 
Tidstillgängligheten: är tillgänglig operativ tid när man dragit bort stilleståndstiden 
från den tillgängliga tiden, Ljungberg (2000). 
 
Total utrustningseffektivitet (OEE): ett sätt att mäta effektiviteten där ett värde på 
100 procent är det optimala värdet man eftersträvar på sin utrustning. Värdet tar med 
de sex stora förlusterna och ger därför ett mer fullständigt mått på utrustningen och 
produktionens kondition, Ben-Daya & Duffuaa (1999). 
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Förkortningar 
AU  Avhjälpande Underhåll 
ELIN   Electronic Library Information Navigator 
FU  Förebyggande Underhåll 
JIT  Just In Time 
MTBF  Mean Time Between Failure 
MTTR  Mean Time To Repair 
MWT  Mean Waiting Time 
OEE  Overall Equipment Effectiveness 
RCM  Reliability Centred Maintenance 
SPM  Shockpulsemeasurement 
TBU  Tillståndsbaserat Underhåll 
TKU  Totalt Kvalitetsunderhåll 
TPM  Total Productive Maintenance 
TPU  Totalt Produktivt Underhåll 
TTT-plot Total Time on Test 
TQM  Total Quality Management 
TQmain Total quality maintenance 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer bakgrunden till ämnet att beskrivas, problemet diskuteras och 
varför det valdes. Detta ska leda till problemformuleringar, följt av vad som ska 
uppnå med denna studie beskrivet i syftet och relevans. Slutligen fastställs 
avgränsningar och en tidsplan illustreras för arbetet. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Eftersom konkurrensen idag är global måste företag skilja sig mer från mängden för 
att bli konkurrenskraftiga. Framgångsrika företag skiljer sig genom kostnads eller 
värdeskapande fördelar eller båda delarna, Alsyouf (2004). För att förbli 
konkurrenskraftiga måste företag förändra fokus i takt med omgivningen i miljön, 
tekniken och kundnyttan. Det är också viktigt att förändra företaget inåt. Det som är 
bra i dag kanske inte är tillräckligt bra i morgon. Därför är ständiga förbättringar i 
tillverkningsprocessen viktiga. För att kunna genomföra förbättringar i processerna 
måste de mätas och kontrolleras. Effektiviteten i produktionen beror på utrustningen, 
människorna, materialet och metorderna, Ljungberg (2000).  
 
I takt med att en kostandseffektiv produktion har blivit allt viktigare har betydelsen av 
att mäta effektiviteten i produktionen ökat. En okritisk uppföljning av 
verkningsgraden för sågverk skulle antagligen ge intrycket av det inte finns så mycket 
att göra i sågverksindustrin för att öka effektiviteten och man skulle lätt kunna dra 
slutsatsen att allt var bra. Så enkelt är det dock inte. Enligt Ljungberg (2000) finns det 
stora förluster i sågverksproduktion som inte framgår av den traditionella 
driftsuppföljningsprocessen som sågverken använder sig av.  
 
Enligt Al-Najjar och Alsyouf (2003) har flera forskningar konstaterat att 
kostnadseffektivitet kan nås genom införande av effektiv underhållspolicy. Men de 
menar att hur kostnadsfaktorer ska tas fram eller räknas ut för att beräkna 
kostnadseffektiviteten inte nämns. Visserligen kan de ekonomiska fördelarna med 
underhåll belysas genom att mäta besparingarna i produktionen, kvalitet och bundet 
kapital i utrustning och lager. Detta är inte så enkelt eftersom besparingar inte märks i 
samma utsträckning som kostnader. Beräkningar av dessa besparingar saknas också 
eftersom de påverkar många olika områden som t.ex. produktionen, kvalitet etc. Det 
märks inte heller att effektivt underhåll förebygger fel och stopp medan 
dåligt/ineffektivt underhåll genast allokeras i underhållskostnader, Nakajima (1992). 
 
Vanliga exempel på mätparametrar för att beräkna effektivitet inom underhåll är 
MTBF (Mean Time Between Failure) och MTTR (Mean Time To Repair). Ett annat 
begrepp är MWT (Mean Waiting Time) som även beskriver hur bra organisationen 
runtomkring utrustningen fungerar. Inom TPM (Total Productive Maintenance) 
används en unik mätmetod som heter OEE (Overall Equipment Effectiveness) eller på 
svenska den totala utrustningseffektiviteten. Jämfört med tidigare nämnda 
mätmetoder erbjuder OEE ett mer fullständigt mått på utrustningens och produktions 
kondition. Skillnaden är att OEE jämfört med de andra begreppen innefattar andra 
parameter så som kvalitet, Ljungberg (2000). 
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1.2 Problemdiskussion 
Uppföljningar av olika slag så som drift- och maskinuppföljning är grundsten för att 
kunna arbeta med förbättringsåtgärder. Grundtanken med driftuppföljning är enligt 
Ljungberg (2000) att "Det du inte kan mäta kan du inte styra, och det du inte kan styra 
kan du heller inte förbättra". Dvs. det som inte mäts i produktionen ger ingen 
information om tillståndet. Det blir då svårt att kunna genomföra förbättringar som att 
t.ex. öka effektivitet i produktionen, Ljungberg (2000). Om inte beräkningar görs och 
övergripande kostnader tas fram är risken att inte förbättringsmöjligheter kommer 
fram. Detta resulterar i dålig kostnadseffektivitet och kan undvikas genom ett ökat 
medvetande om det ineffektiva resultatutnyttjandet, Nakajima (1992). Det finns 
svårigheter med att se vad som är det största problemet i produktionen. Detta kan 
lösas genom att samla in data och göra analyser och därigenom skapa möjligheter för 
förbättringsåtgärder vilket är huvudtanken med TPM. Ofta är man överens om att 
produktionen inte fungera som den ska, dock är man ofta inte lika överens om vad 
som är det största problemet. Driftuppföljning är därför väldigt viktigt, Ljungberg 
(2000). 
 
Underhållspolicyn och tillverkningsprocessen är starkt sammankopplade. Hur 
underhållet sköts påverkar produktionen direkt i form av kortare och längre driftstopp. 
Lämplig skötsel av utrustningen är viktig för bättre precision och för att bedöma 
utrustningens tillstånd. Många företag ser inte denna koppling. Om ett företag 
tillämpar "kör till haveri" (avhjälpande underhåll, AU) kan införandet av 
förebyggande underhåll (FU) vara svårt att införa enligt Ljungberg (2000). Det kan 
finnas en kultur inom företaget att underhåll kostar. Detta måste brytas ner innan en 
effektiv underhållsstrategi som t.ex. TPM kan införas vilket kan ta flera år. En annan 
orsak till att svenska företag inte har infört TPM är enligt Ljungberg (2000) bristen på 
svensk litteratur. Nu har svenska exempel och böcker varit tillgängliga några år och 
idag är det vanligt att det finns kunskap inom företaget om hur högre produktivitet 
och konkurrenskraft kan nås med hjälp av TPM och andra underhållsstrategier. Trots 
detta har inte underhållspolicyn införts och företag har misslyckats med dessa mål. 
Orsaker kan vara att t.ex. TPM har sitt ursprung i Japan och att det kan vara svårt att 
tillämpa i Sverige. Någon form av anpassning till det egna företagets förutsättningar 
och mentalitet måste göras. En annan orsak till att tankarna om förebyggande 
underhåll inte har införts i praktiken är att det kan vara svårt att införa trots att de 
bygger på enkla teorier, Nakajima (1992). Andra vanliga underhållstekniker/policys 
är tillståndsbaserat underhåll (TBU), totalt kvalitetsunderhåll (TKU) etc, Al-Najjar 
(2001). 
 
Underhållet är viktigt eftersom det har en stor inverkan på övergripande kostnader. I 
många fall överskrider maskinens övergripande förluster inköpspriset till en direkt 
följd av ineffektivt underhåll. Så mycket som i genomsnitt 28 procent av den totala 
kostnaden av färdigt gods i en fabrik kan kopplas till underhållsaktiviteter. Al-Najjar 
(1999) 
 
 
1.3 Problemställningar 
Kunskap om avvikelser i effektiviteten och dess orsaker är viktiga för 
kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är också viktigt för det ständiga 
förbättringsarbetet. En effektiv underhållspolicy är viktigt för att minska övergripande 
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kostnader. Ett företag som finner orsaker till sina avvikelser kan hitta 
konkurrensfördelar, Nakajima (1992).  
 
Problem och orsaker till övergripande förluster kan döljas till exempel genom att öka 
mellanlager i tillverkningsprocessen. När mellanlagren ökas döljs problem som att 
kommande process får vänta på tidigare på grund av till exempel små stopp i 
produktionen. Men då kommer dessa problem med driftstopp och medföljande 
merkostnader inte fram i ljuset. Det som inte kommer fram kommer inte heller att 
åtgärdas. Detta innebär att små stoppen i produktionen kommer att fortsätta tills de 
med tiden orsakar haveri, vilket medför onödigt slöseri med resurser, Al-Najjar och 
Alsyouf (2003). 
 
Utrustningen i svensk industri beräknas ha ett utnyttjande/effektivitet på genomsnitt 
55-60 procent. Vilket innebär att utrustningens effektivitet i flera fall kan ökas med 
mer än 40 procent utan stora investeringar. Detta kan nås genom en effektiv 
underhållsstrategi, Al-Najjar (2001).  
 
 
1.4 Problemformulering 

• Hur kan man undersöka effektiviteten och hitta avvikelser och orsaker i 
produktionen? 

• Hur kan produktionen och underhållet bli mer kostnadseffektivt och minska 
övergripande kostnader? 

 
 
1.5 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att undersöka effektiviteten med 
avseende på underhåll och hitta de avvikelser och orsaker till dessa som är vanligast i 
den utvalda branschen, sågverksbranschen. Syftet är också att se om det finns 
möjligheter att hitta förbättringar med inriktning på underhållsåtgärder. Vilket i sin tur 
kan ge förslag på hur branschen kan utnyttja resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. 
Studien bygger på datainsamling från flera olika företag inom en bransch 
(sågverksindustrin).  
 
 
1.6 Relevans 
Teoretisk relevans tar upp kriterier som: 1. Vilket bruksvärde resultatet har (kan det 
ha en grund för ny kunskap). 2. Förståelsevärde (prövning av om informationen ger 
grundval för en fördjupad förståelse av det undersökta fenomenet) eller 3. Kan 
resultatet skapa nya teoretiska kunskaper och fruktbara begrepp och modeller? 
(resultatet är en utveckling av teorin), Holme, Solvang (1997). 
 
Det kan vara problem med att praktiskt använda och få fram ett underlag för OEE för 
sågverk eftersom litteraturen inte är anpassad till dess process, maskiner och 
människor som arbetar inom varje enskilt sågverk. Den teoretiska relevansen blir då 
att ge en ökad förståelse genom att undersöka fenomenet och om det behövs utveckla 
en modell för att beräkna OEE på sågverk. 
  
Praktisk relevans berör 4 faktorer. Det första berör om beskrivningen är täckande och 
igenkännande för de faktorer som avses. Den andra faktorn är provokationskriteriet 
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där det är viktigt med reaktioner för en omvärdering av enhetens egen situation av hur 
de upplever sig själva. Det tredje handlar mer om en egenupplevelse. Hur 
undersökningen bidrar till att de berörda får en bättre förståelse och blir mer medvetna 
om sig själva som aktörer. Det slutliga kriteriet är praxiskriterium. Om informationen 
ger en sådan teoriutveckling att med den som utgångspunkt kan den ge bättre 
förståelse och därmed ändra praxis till nytta för undersökningens aktörer. Det kan 
handla om lösningar av problem för en enhet eller en generell presentation av 
handlingsplaner och konsekvenser av dem, Holme, Solvang (1997). 
 
Den praktiska relevansen för examensarbetet blir då att bidra till att öka förståelsen av 
underhållpolicyns stora inverkan på företags effektivitet och vinst. Varför policyn är 
viktigt att arbeta med kontinuerligt och hur företag inom sågverksindustrin kan gå till 
väga för att lyckas med underhållspolicyn. Resultatet ska framhäva företags 
möjligheter inom branschen (sågverksindustrin), beskriva hur de kan införa och 
använda bra underhållspolicy på rätt sätt och därigenom öka vinsten utan dyra 
investeringar. Den praktiska relevansen i detta arbete är att analysera och förbättra 
kostnadseffektiviteten för sågverksindustrin. Ge förslag på handlingar och beskriva 
dess konsekvenser, samt att bidra till att aktörerna blir mer medvetna om sig själva. 
 
 
1.7 Avgränsningar 
För att klara av att genomföra studier av denna karaktär har vi valt att göra vissa 
avgränsningar. Denna studie är avgränsad till en specifik bransch; sågverksindustrin. 
Studien avgränsas till att belysa effektiviteten med avseende på underhåll i 5 stycken 
olika sågverk i Smålandsregion. Antalet sågverk har valts för att säkerställa och öka 
tillförlitligheten i examensarbetet/resultatet. Val av region är av geografiska skäl för 
att området är väl representerat av sågverk. Eftersom vi bara har 20 veckor på att 
utföra denna studie har vi valt att inte titta på de olika förädlingsprocesser som ofta 
förkommer i sågverk efter sågningsprocessen t.ex. hyvling och ytbehandling. I 
Sverige används ett flertal olika översättningar av förkortningen OEE t.ex. UTE 
(Utrustningens Totala Effektivitet) eller TAK (Tillgänglighet, Anläggnings-
effektivitet, Kvalitetsutbyte) på grund av detta väljer vi att använda oss av den 
engelska förkortningen (OEE) i fortsättningen. 
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1.8 Tidsplan 
Våran tidsplanen för detta projekt kan följas i figur 1.1. 

  
  
Februari Mars April  Maj June 

Aktivitet / Vecka 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Val av ämne                                     

Inledning                                      

Metod                                      

Teori läsning                                      

Teori skrivning                                     

Seminarium I                                     

Empiri insamling                                     

Empiri skrivning                                     

Analys och slutsatser                                     

Seminarium II                                     

Små korrigera                                     

Skriv ut arbetet                                     

Arbetet skickas in                                      

Slutligt seminarium                                     
Figur 1.1: Tidsplanen 
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2 Metod  
Metodavsnittet ska ge en bild av hur arbetet är upplagt samt hur och vilka teorier och 
tillvägagångssätt vi använt oss av för denna studie. 
 
 
2.1 Vetenskapliga inriktningar 
Positivismen strävar efter absolut kunskap. Den har sitt ursprung i naturvetenskapen. 
Om man rensar bort det man tror sig veta men som egentligen ingen vet, då får man 
kvar kärnan av säker kunskap så kallad hård fakta. På denna grund byggs sen 
vetenskapen. Spekulationer anser positivismen som värdelös, Thurén (1996). 
 
Hermeneutik är den andra vetenskapliga huvudinriktningen. Hermeneutiker har mer 
förståelse för relativistiska tankegångar. Hermeneutik kan översättas till tolkningslära. 
Tolkningar som bygger på att vi människor förstår varandra förekommer mest inom 
humanvetenskaperna; historia, litteraturvetenskap, konstvetenskap samt inom 
samhällsinriktade ämnen som sociologi, antropologi och juridik. Hermeneutik är när 
man använder sig av sina egna minnen och upplevelser för att förstå och tolka en 
händelse. Förståelsen är alltså viktig inom hermeneutiken dvs. att inte bara uppfatta 
verkligheten genom sina sinnen. Det som tycks vara rena sinnesintryck innehåller i 
själva verket mycket tolkning, Thurén (1996). 
 
 
2.2 Forskningsmetoder 
Valet av forskningsmetod är viktigt eftersom metoden påverkar hur informationen ska 
samlas in och hur den ska analyseras. De olika metoderna är kvalitativ och kvantitativ 
metod. Båda metoderna har sina för- och nackdelar. Det är problemfrågan och typen 
av studie som avgör vilken metod som är att föredra för den specifika studien, 
Andersen (1998). Skillnaderna ligger i hur forskaren ska förhålla sig till omgivningen. 
Om forskaren ska ha ett jag-det-förhållande och stå på avstånd och observera 
undersökningsobjektet, eller en jag-du-relation där forskaren observerar inifrån och 
kan delta som aktör, Holme och Solvang (1997). 
 

2.2.1 Kvalitativ 
Det kvalitativa synsättet intresserar sig mest för individen. Denna aspekt tar också upp 
hur innebörd mening, kontext och process märks, hur individen upplever, tolkar och 
strukturerar dvs. hur livet i omgivningen får mening. Skeende i förlopp och processer 
karakteriserar det kvalitativa perspektivet. I den kvalitativa studien är följdriktigt 
människan det huvudsakliga instrumentet. Här börjar man i empirin, genom att samla 
in data och därefter formuleras hypoteser eller teorier. Den kvalitativa metoden 
kännetecknas av att den inte använder sig av siffror eller tal. Den resulterar i verbala 
formuleringar dvs. skrift eller tal form, Backman (1998). Dess avsikt är att skapa en 
djupare förståelse för problemet. Denna metod är bra i vaga situationer eller vid 
subjekt som inte kan bli utvädrade i diagram som t.ex. en utvädring av 
tillfredsställelsen på en arbetsplats, Andersen (1998). Metoden har ett primärt 
förstående syfte och en styrka i att visa den totala situationen. Det är vanligt att man 
måste argumentera för att resultatet är hållbart och riktigt när man använder sig av 
kvalitativ metod. De kvalitativa synsätten innebär ett försök att överskrida de subjekt-
objekt förhållanden som utmärker kvantitativ metod.  Insamling av kvalitativ data 
görs ofta genom tvåvägs kommunikation som t.ex. intervjuer, Holme och Solvang 
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(1997). Kvalitativa forskningen har en förkärlek till fallstudien dvs. en undersökning 
av fenomen i sin realistiska miljö, Backman (1998). 
 
Vi kommer att använda oss av den kvalitativa metoden för att få en närhet till 
problemområdet och för att förstå processen i dess rätta miljö. Detta för att fånga upp 
det unika eller det eventuellt avvikande för vårt problemområde i dess sammanhang. 
 

2.2.2 Kvantitativ 
Kvantitativ metod uppfattas som absolut med vars hjälp förhållanden kan slås fast på 
ett objektivt sätt, Holme och Solvang (1997). Det huvudsakliga syftet är förklaringen 
av orsakerna till fenomenet som är ämnet för studien. Denna förklaring av orsak är 
viktig för att kunna generalisera resultatet till mer än bara den specifika situationen 
som studerats. Datainsamlingen genomförs genom systematiska, strukturerade, 
standardiserade och formulerade observationer eller studier. Mätningar genomförs 
objektivt genom koncentration på enkel information från många källor. Resultatet 
presenteras ofta numeriskt med syfte att ge en exakt bild av den kvantitativa 
variationen. Den kvantitativa metoden bygger på ögonblicks observationer, Andersen 
(1998). 
 
Vi kommer även att använda oss av den kvantitativa metoden och utgå från teorier, 
frågeställningar eller hypoteser samt använda oss av siffror och beräkningar. Vi kan 
genom att även använda den kvantitativa metoden som observatörer fånga upp det 
gemensamma och representativa för vårt problemområde. Detta väljer vi för att bättre 
kunna visa övertygande resultat som speglar den kvantitativa variationen.  
 
 
2.3 Data insamling 
När problemställningen är formulerad blir nästa steg att ta fram de källor som kan 
belysa denna. Bibliotekslitteratur och artiklar är en hjälp på vägen men inte tillräcklig. 
Personliga källor kan vara de som berör de viktiga frågorna bäst så som 
privatpersoner, brev och dokument. Viktigt när man använder sig av personkällor är 
att fånga upp information från olika infallsvinklar så att inte bara en bild av parterna i 
en konflikt kommer fram. Helhetsbilden som ska belysas måste därför bygga på en 
saklig bild av källorna själva. Frågor om vem som var upphovsman, när och var 
källan kom till, syftet med källan och hur vi fått tag i källan avgör hur källan används 
och vilken tilltro den har, Holme och Solvang (1997). 
 
Enligt Andersen (1998) är datainsamlingen avgörande och som regel mycket 
tidskrävande eftersom det ofta är svårt att få tillgång till upplysningar som man vill 
samla in för projektet. Undersökningsdesignen har en viktig roll när man bestämmer 
datainsamlingsmetod som ska användas. Undersökningsdesign betecknar de sätt på 
vilket vi utforskar de fenomen som vi ska studera. Det vill säga den kombination av 
tillvägagångssätt som man har tänkt använda för att samla in data t.ex. intervjuer och 
frågeformulär. Det finns flera olika val av datainsamlingstekniker ofta brukar man 
dela in dessa i olika kriterier, Anderson (1998): 

• Kvantitativa eller kvalitativa  
• Primärdata eller sekundärdata  
• Stimulidata eller icke-stimulidata 
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Stimulidata eller icke-stimulidata kriteriet handlar om den undersökningsenhet man 
samlar upplysningar kring. Om de har varit utsatta för avsiktlig stimuleringspåverkan 
från undersökarens sida då informationen sammaldes in talar man om stimulidata. I 
andra fall talar man om icke-stimulidata, Anderson (1998). 
 
En annan viktig aspekt är om personen själv är källans ursprung och upphov. Eller 
vilket förhållande som finns mellan de källor som används. Med andra ord vilket 
förhållande personkällan har till det som berättas, är det självupplevt eller är det något 
han/hon har fått sig berättat från andra. Här skiljer vi på primärkälla och 
sekundärkälla, Holme och Solvang (1997). 
 
Primärkälla som datasamlings kriterium handlar om hur forskaren samlar in sin 
information t.ex. om han/hon har gjort intervjun själv eller om han/hon har fått tag på 
informationen genom en annan källa. Primärdata är när forskaren själv eller hans 
medhjälpare har utfört insamlingen av data t.ex. genom enkäter, intervjuer eller 
observationer, Anderson (1998). 
 
Sekundärdata är när det är andra personer som har utfört insamlingen av data t.ex. 
befintlig statistik eller tidigare undersökningar, Anderson (1998). Det får dock inte 
tolkas som att information skulle vara av olika kvalitet. Det är inte frågan om primär- 
respektive sekundärinformation. Utan att man har fått informationen i första- och 
andrahand. Ett exempel på detta är om man behöver information om kungen kan det 
ofta vara ganska svårt att få en intervju men honom. Istället måste man hänvisa sig till 
tidigare intervjuer och information som redan är publicerad. Antagligen är denna 
information också mycket bättre än vad som kunnat skapas fram under en kort 
intervju, Lekvall (2001). 
 
Sekundärkälla eller andrahandskälla har ett större avstånd till det den vill berätta. De 
hämtar sin information från primärkällorna och är beroende av dem. Källorna har 
tillkommit av andra syften än för vår problemställning som utgångspunkt och därför 
är de inte helt anpassade till denna. Därför kommer vi att behöva använda oss av flera 
källor för att täcka alla de beståndsdelar som berör frågeställningen. Lika viktigt som 
det är att förstå detaljer rätt är det att förstå vilka relationer de har till varandra, vilken 
funktion de har för helheten. De intellektuella förutsättningarna, förmågan att 
observera, minnas och kunna återge händelser har betydelse. Samt i vilken grad 
intervjupersonen är villiga att återge det de fått sig berättat. När vi använder oss av 
andrahandskällor kan vi endast dra sannolika slutsatser som bygger på flera av 
varandra oberoende källor och inte några konkreta slutsatser, Holme och Solvang 
(1997). En grundregel i vetenskapligt arbete är därför att man i första hand ska 
använda sig av originalkällan, Backman (1998). 
 

2.3.1 Intervjuer 
Det finns många olika former/metoder av intervjuer så som personliga intervjuer 
telefonintervjuer etc. En intervju är en personlig kontakt mellan intervjuare och 
informatören. Situationer kan självklart utveckla sig på olika sätt. Allt ifrån den starkt 
strukturerade och standardiserade intervjun med flera förbereda frågor till informella 
samtal, vars enda struktur är vissa ämnesområden som intervjuaren vill diskutera, 
Anderson (1998). Valet av frågemetod styrs av flera olika anledningar blad annat av 
vilken inriktig undersökning har och hur väl man lyckats precisera den 
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undersökningsuppgift som skall lösas. Något som är viktigt är att tänka igenom hur 
man ska kontakta och utföra intervjuer detta för att öka svarsandelen och att man får 
ut rätt information av intervjuerna, Lekvall (2001).   
 

2.3.2 Observationer 
Denna datainsamlingsteknik används nästan alltid i samband med studier av fenomen 
i deras naturliga miljö och i kombination med andra datainsamlingstekniker. Ett stort 
problem i samband med observationer är att observatören kan påverka de han/hon 
observerar. Ett annat problem är det begränsade perspektivet som forskaren utgår 
från. Detta gör att han/hon iakttar och registrerar vissa saker men inte andra, 
Anderson (1998). Observationsmetoden har också den uppenbara fördelen att kunna i 
ett skeende registrera, med en viss mening, en fullständig säkerhet utan att man är 
beroende av vad en person känner till, kommer ihåg eller vill svara på. Ett exempel är 
om man ska studera en beslutsprocess i ett företag då är det nog bättre att sitta med i 
de olika mötarna som en observatör, än att intervjua de olika aktörerna. En typ av 
observation som ofta är vanlig vid arbetsstudier går ut på att en observatör följer ett 
antal personers arbete med klockan i hand, Lekvall (2001).   
 
När vi samlar in information till våran studie kommer vi att använda oss av dessa 
olika datainsamlingars metoder som är beskrivna ovan. Vi har valt observationer för 
att vi tror att denna metod är fullständig när man ska övervaka produktionen. 
Intervjuerna är viktiga för att få en djupare information och exakta siffror. Den 
intervjuram som vi använt finns i bilaga A. I första hand kommer vi att använda oss 
av primärdata men i de fall då detta inte är möjligt eller tillräckligt kommer vi att 
använda oss av sekundärdata.  
 
 
2.4 Validitet och reliabilitet 
För att kunna skriva en trovärdig rapport är det viktigt att forskarna förstår de 
mätverktyg de använder sig av. Detta är vad som kallas validitet och reliabilitet i en 
undersökning/forskning. För att försäkra sig om att validiteten och reliabiliteten är 
hög när man använder sig av fallstudie är det viktigt att tänka på om intervjufrågorna 
är formulerade på ett exakt och riktigt sätt, om innehållet i dokumenten har blivit 
korrekt analyserade och om slutsatser baseras så den empiriska informationen, 
Merriam (1988). 
 

2.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda, att de är tillförlitliga. En 
opinionsundersökning måste bygga på ett representativt urval av personer så att inte 
tillfälligheter påverkar resultatet. Om man räknar rätt, och har lyckats någorlunda med 
att eliminera slumpfaktorn, och om flera undersökare som använder samma metod 
kommer fram till samma resultat, då har undersökningen hög reliabilitet, Thurén 
(1996). Reliabilitet innebär att en undersökning med samma mätverktyg kan utföras 
om och om igen med samma resultat, Merriam (1988). 
 
För att få hög reliabilitet i detta arbete ska vi intervjua rätt person som har den bästa 
kännedomen om ämnet och för att få så relevant information som möjligt om 
problemområdet. För att få hög reliabilitet ska frågor också sändas i förväg för att 
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intervjupersonen ska ha tid att sätta sig in i informationen så de kan ge oss säkrare 
siffror.  
 

2.4.2 Validitet  
Validitet är när man har undersökt det man avsåg att granska och inte något annat 
samt att det man kommit fram till har en hög trovärdighet. Undersökningarna måste 
vara relevanta för det man avser att påvisa för att de ska innehålla validitet. 
Validiteten kan bedömas helt olika av olika personer eftersom olika personer har olika 
målsättning. Man bör alltid sträva efter att ha hög validitet. Validitet behöver dock 
inte alltid innebära att det som sägs är sant, Thurén (1996). Validitet svarar på frågor 
om undersökningen har mätt vad de avsåg att mäta, Merriam (1988). Extern validitet 
innebär hur väl resultatet som framkommer i forskningen kan bli relevant eller 
generaliseras i andra omständigheter och inte bara för den specifika forskningen. När 
fallstudier görs vill forskarna beskriva ett problem djupare i detalj, dvs. inte fokusera 
på att hitta resultat som kan bli generaliserade för liknande fall. Det är därför som det 
är svårt att säga att fallstudier kan bli generaliserade, Merriam (1988). 

 
För att få hög validitet i detta arbete ska vi ha syftet i bakhuvudet hela tiden under 
forskningen. Vi ska också förklara syftet väl för de personer vi intervjuar så vi 
intervjuar rätt person som har den bästa kännedomen om ämnet och för att få så 
relevant information som möjligt. Frågor ska också sändas i förväg för att arbetet ska 
få hög validitet till kontaktpersonerna så att de kan förbereda sig väl och för att de ska 
få tid att sätta sig in i problemet och så de kan ge oss säkrare/trovärdigare information. 
För att få en extern validitet och kunna dra allmänna slutsatser från det empiriska 
materialet för den undersökta branschen har vi valt att jämföra de resultat vi får från 
en djupare fallstudie på ett företag med 4 andra företag inom samma bransch. 
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3 Teori 
I detta avsnitt tas relevant teori upp för att beskriva effektivitetsbegreppet, 
förbättringsmöjligheter och orsaker till förluster med avseende på underhåll. OEE 
presenteras som ett mätetal för att hitta avvikelser och för att mäta effektiviteten samt 
hitta förbättringspotential. Vi beskriver några olika underhållsstrategier för en mer 
kostnadseffektiv produktion samt andra metoder som kan vara till hjälp. Vissa delar 
av detta kapitel kommer inte att användas i analysen utan tas enbart upp för att öka 
förståelsen för ämnet.   
 

3.1 Effektivitet 
Utgångspunkten för effektivitetsbegreppet ligger i att effektivitet kan nås antingen 
genom att arbeta med produktiviteten och sänka framtagningskostnaden per styck 
eller genom att jobba målmedvetet med kvalitetsfrågor, vilket leder till större volymer 
eller högre pris, Karlöf (1997b). Produktivitet handlar om att göra saker rätt och 
kundvärde om att göra rätt saker. Störst inflytande på företags lönsamhet har 
kundupplevd kvalitet, kapitalintensitet, förädlingsvärde, produktivitet och kapacitets-
utnyttjande. Utåt sett gäller balans mellan pris och kvalitet. Internt gäller att 
effektiviteten ska maximeras dvs. enheter ska leverera med maximal produktivitet och 
värde. Nämnaren i värdebråket blir här kostnaden per producerad enhet. Däremot sker 

det ofta att enheter inom 
organisationen tyvärr inte levererar 
rätt saker även om produktiviteten är 
hög. Förbättring av driften, (det som 
på engelska kallas för ”operations”), 
kan göras med hjälp av övervakning 
eller mätning av processer och 
aktiviteter. Aktiviteterna kan vara av 
olika karaktär, antingen finns de för att 
skapa ett kundvärde, är av 
affärskaraktär eller så finns de för att 
stödja affärsprocesserna, Karlöf 
(1997a). I figur 3.1 vill författarna visa 
hur effektivitetsmatrisen ser ut.  

 
Strategiskt viktigt för organisationen är frågan var företaget befinner sig i 
effektivitetsmatrisen och i vilken riktning företaget behöver röra sig för att bli 
effektivt. Svaret beror på den relativa konkurrenspositionen dvs. relationen till de 
konkurrenter som kunden väljer mellan, Karlöf (1997b).  
 

3.2 Lärandet om förbättringsmöjligheterna 
För organisationer som vill jobba med effektivitetsfrågor är det enligt Karlöf (1997a) 
viktigt att komma ihåg att alla inte värderar detta på samma sätt. En del anser att 
effektivitet också kan uppfattas som motsatsen till mänsklighet och omtanke menar 
Karlöf (1997a). Andra förväxlar effektivitet med produktivitet och då kan det bli svårt 
att få till stånd en ökad effektivitet anser han. Anställda upplever nästan alltid beslut 
om produktivitet negativt. Kostnader ska reduceras, personal friställas och kapital 
frigöras. Beslut om kvalitet och värdeskapande däremot upplevs ofta positivt. Om 

Figur 3.1: Effektivitetsmatris   
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kunskapen om hur effektiviteten kan höjas finns, gäller det därför att påverka 
anställdas attityder och beteende så att förändring kan ske och företagets resultat kan 
öka. Effektivitet i organisationens processer ska leda till resultatförbättringar för 
helheten. Lärandet om förbättringsmöjligheterna måste genomsyra hela företaget i alla 
nivåer för att nå effektivitet och därför är lärandet viktigt. Lärande i organisationer 
sker i tre nivåer Karlöf (1997a): 

1. Kunskapsnivån (där kunskapen accepteras) 
2. Beteendeförändringen tillämpas (i vilken utsträckning kunskapen tillämpas) 
3. Resultat (dvs. beteendet leder till mätbara resultat, t.ex. kvalitetshöjning, 

ledtids reduktion eller andra kriterier för effektiviteten för den specifika 
situationen) 

 

3.2.1 Benchmarking 
Enligt Karlöf (1997b) vill benchmarking svara på frågan ”Hur vet du att din 
verksamhet är effektiv?” Han menar att chefer som vill utveckla sitt företag därför 
kommer att introducera benchmarking som ett sätt att övervaka och styra 
verksamheten eftersom kontinuerligt lärande är bra för individer, grupper och företag. 
Metoden vill titta på avvikelser och orsaker till dessa. Japanerna är kända för sitt 
lärande som har resulterat i kopiering och successiv egen kreativitet som har bidragit 
till utveckling av deras näringsliv långt utöver den de lärt sig av. Japan, som praktiskt 
taget saknar naturresurser, har världens högsta levnadsstandard. Där har känslan av 
angelägenhet och tvång att bli bättre bidragit till högre ambitionsnivå och 
resurshushållning (som lätt försvinner om tillgången på resurser är hög). Sålunda kan 
slutsatsen dras att snabb och hög inlärning, knapphet på resurser och hög 
ambitionsnivå utgör starka drivkrafter för utveckling skriver Karlöf (1997b). Detta 
lärande kan skapas av benchmarking som ger inspiration till förbättringar menar han. 
Den positiva effekten av konkurrens är att den skapar snabb inlärning.  
 

3.3 Orsaker till förluster 
Genom analyser av samtliga förluster kan åtgärder styras mot rätt handling. Enligt 
Ljungberg (1997) utnyttjas automatiserad produktionsutrustning i många fall bara till 
50 procent av sin optimala kapacitet.  Mycket stor del av förlusterna som leder till fel 
i utrustningen och avbrott beror på små enkla stopp som enkelt kan åtgärdas av 
operatörer eller underhålls personal. Risken är att detta kräver egna initiativ från 
operatören och att de åtgärderna försenas genom en alltför stor fokusering på 
datoriserat beslutsstödsystem. Kompetensen hos operatörerna är en förutsättning för 
operatörsunderhållet och för att operatörerna ska få större kännedom om maskinen. 
Denna kompetenshöjning kan effektivt integreras från stödfunktionerna som t.ex. 
underhållsavdelningen till produktionen. Incitament för att operatörer ska ta på sig 
mer ansvar för maskinunderhåll är för många att arbetsinnehållet utvidgas och blir 
mer intressant. Lönen är alltså inget bra incitament för kompetenshöjningen. Detta är 
särskilt påtagligt i storstadsregionerna, Ljungberg (1997).  
 
Ofta delar man in stopp och störningar i två olika former de kroniska och de 
sporadiska. De sporadiska felen uppför sig som en hastig avvikelse från 
normaltillståndet och dessa fel uppkommer orgelbundet. Dessa störningar uppstår 
oftast av en enda orsak som ofta är ganska lätt att identifiera. De kroniska 
störningarna är istället ofta små samt relativt ständiga förekommande avvikelser. Det 
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är inte ovanligt att dessa fel accepteras som ett normalttillstånd. De flesta som har en 
maskin med kroniska störningar brukar enligt Ljungberg (2000) ha förklaringar som 
"så har det alltid varit, den maskinen är sådan". Han menar också att all utrustning har 
kroniskt återkommande fel och ofta står de för en stor del av stopptiden. Dessa fel kan 
hänföras till de sex stora förlusterna och företag bör hejda dessa. Det kan göras genom 
att man använder sig av OEE som tar in de sex stora förlusterna i beräkningen. De sex 
stora förlusterna är enligt Ben-Daya & Duffuaa (1999): 

1. Utrustnings fel och avbrott 
2. Ställtider och justeringar 
3. Tomgång och småstopp 
4. Reducerad hastighet och förlängd cykeltid  
5. Defekter i processen 
6. Reducerat utbyte samt förluster vid uppstart 

 
Många gånger kan enligt Ljungberg (2000) orsaken till att dessa fel uppstår hänföras 
till fel beroende på mänskliga förluster dvs. felen uppkommer på grund av dålig 
uppmärksamhet eller låg kompetens. Orsaken kan också hänföras till andra typer av 
förlust som t.ex. systemförluster samt kontrollförluster som ofta är relaterade till hur 
flödet styrs. Det kan bero på väntetid på material, verktyg eller reservdelar, Ljungberg 
(2000).  
 

3.4 Ishikawadiagram 
Orsaker till problem och bakomliggande faktorer till de variationer som iakttas kan 
systematiskt analyseras med hjälp av ett orsaks-verkan-diagram, även kallat 
fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram. I diagrammet benas problemets orsaker ut. 
Först beskrivs grovt vilka typer av orsaker som kan vara möjliga till det observerade 
problemet. Därefter går man vidare genom att gå igenom vart och ett av dessa grovt 
beskrivna orsaker var för sig och undersöker dem i detalj. När de mera detaljerade 
beskrivna orsakerna är fastställda, förfinar man dessa förfiningar ytterligare. Även i 
detta steg är det viktigt att bena ut en problemställning i taget. Ett Ishikawadiagram 
som är lämpligt utfört får således mycket ”ben” på skelettet. Ofta kan insamlade data 
vara till hjälp och peka på trolig orsak till variationen eller så kan diagrammet ge 
indikationer på var ett större dataunderlag behövs och hur det kan samlas in, Bergman 
& Klefsjö (2001). 
 

3.5 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
Det finns idag många olika sätt att mäta effektiviteten. Inom TPM används ofta 
Overall Equipment Effectiveness (OEE) på svenska den totala 
utrustningseffektiviteten. Där ett värde på 100 procent är det optimala värdet man 
eftersträvar på sin utrustning. Detta värde säger att allt går som det ska med den rätta 
hastigheten och utan att tillverka skrot eller omarbete. Den totala 
utrustningseffektiviteten består av tre delar. Genom att multiplicera dessa erhålles ett 
OEE värde. De tre delarna är enligt Ljungberg (2000): 

• Tidstillgängligheten  
• Operationseffektiviteten  
• Kvalitetsutbytet  
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Tidstillgängligheten  
Tillgänglig operativ tid fås fram genom att dra bort stilleståndstiden från den 
tillgängliga tiden. Viktigt att veta är att stilleståndstiden inte bara utgörs av oplanerade 
stopp t.ex. haverier etc. utan också ska inkludera andra stopptyper som ofta inte har 
räknas med i traditionella beräkningar men som är viktiga, så som verktygsbyten, 
omställningar, samt justeringar, Ljungberg (2000). 
 
Operationseffektiviteten  
Denna del i beräkningen av OEE, mäter hur effektivt den tillgängliga operativa tiden 
utnyttjas. Operationseffektiviteten består av två delar som ska multipliceras: utnyttjad 
produktionstakt och den verkliga utnyttjandegraden. Den verkliga utnyttjandegraden 
visar andelen tillgänglig operativ tid som används. Utnyttjad produktionstakt mäter 
förluster på grund av att maskinen körs med reducerad hastighet. Utnyttjad 
produktionstakt beräknas genom att dividera den teoretiska cykeltiden med den 
verkliga cykeltiden. Och den verkliga utnyttjandegraden genom att dividera verklig 
process tid med tillgänglig operativ tid vilket är det samma som att multiplicera 
processad mängd med verklig cykeltid och dividera det med tillgänglig operativ tid. 
Där den teoretiska cykeltiden är den fullständiga tiden som maskinen är byggd för, 
och den verkliga cykeltiden är den tid som maskinen producerar när mätningen utförs, 
Ljungberg (2000).  
 
Kvalitetsutbytet 
Enligt Ljungberg (2000) ska kvalitetsutbytet mäta andelen produkter av de totalt 
tillverkade produkterna som uppfyller vissa kvalitetskrav. Här ska både fel och 
förluster vid uppstarter vara med i beräkningen. Nedan visas ett exempel på hur OEE 
kan beräknas hämtad från Ljungberg (2000). 
 

A Brutto arbetstid   480Min
B Planerad stopptid  30Min
C Tillgänglig produktionstid  (A-B) 450Min
D Stopp förluster  15Min
E Omställningsförluster  55Min
F Tillgänglig operativ tid  (C-D-E) 380Min
G Tidstillgänglighet (F/C) 84%   
H Antal tillverkade enheter  250St 
I Teoretisk cykeltid  1,0Min
J Verklig cykeltid   1,3Min
K Verklig utnyttjandegrad (H*J/F) 86%   
L Utnyttjad produktionstakt (I/J) 77%   
M Operationseffektivitet  (K*L) 66%   
N Kassation (skrot)  5St 
O Kvalitetsutbyte ((H-N)/H) 98%   

Totala utrustningseffektivitet (OEE) (G*M*O) 54%   
Tabell 3.1: Generellt formulär för hur man beräknar OEE  
  
Exemplet ovan har en total utrustningseffektivitet på 54 procent. Om nu dessa 
uppgifter skulle samlas in igen skulle antagligen det resultera i annorlunda värden.  
Detta gör att det är bra att göra mätningarna flera gånger och sen använda sig av Best-
of-the-best begreppet, där man använder de bästa värdena som man fått på de olika 
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parametrarna och beräknar ett OEE på dessa. De värdena kan fungera som styrvärden 
som inte borde vara så svåra att nå. Genom detta får man ett resultat som man faktiskt 
skulle ha uppnått om man bara hade lyckats få de bästa värdena att inträffa samtidigt. 
Nedan är ett exempel på Best-of-the-best begreppet på fem olika beräkningars 
tillfällen av en och samma maskin av Ljungberg (2000): 
 
Period 1 2 3 4 5 
Tidstillgänglighet 84% 80% 87% 82% 85%
Operationseffektivitet 66% 73% 63% 70% 65%
Kvalitetsutbyte 98% 98% 97% 99% 97%
OEE 54% 57% 53% 57% 54%
Best-of-the-best-OEE: 87%*73%*99%=63%   
Tabell 3.2: Best-of-the-best begreppet. 
 
Frågan är då vad som är ett rimligt OEE värde för en industri? Enligt Ljungberg 
(2000) ska ett företag som har infört TPM disponera ett OEE värde på minst 85 
procent. För att uppnå det som kallas Word Class krävs det att man har en 
utrustningseffektivitet på minst 85 procent, vilket också är en förutsättning för att 
kunna vinna de japanska TPM priset. Detta kan tyckas som ett väldigt svårt mål men 
sanningen är att det är ett antal företag som fått detta pris så det är inte bara ett 
teoretiskt mål, Ljungberg (2000). 
 

3.5.1 OEE beräkning vid Sågverk  
Sågverk utgör ett typexempel på en hög automatiserad produktion och 
flödesorienterad industriproduktion. Tillverkningsprocessen i ett sågverk består av 
hantering och bearbetningsoperationer i ett sammanhängande flöde. Ofta har denna 
typ av industri små buffrar vilket gör att störningar i vissa delar snabbt ger störningar i 
hela processen. Sågverkens maskinutrustning utgörs till stor del av mekanisk 
utrustning, bland annat hanterings och transportanordningar. Ytterligare kännetäcken 
för sågverk är att de i hög grad styrs av programmerad processtyrning. I 
processtyrningssystemen finns det ofta möjlighet för uppföljning av drift och statistik. 
Det innebär att det är väldigt lätt att genomföra beräkningar och göra uppföljningar av 
driften. I dessa traditionella driftsuppföljningar beräknas tidstillgänglighet även kallad 
verkningsgrad genom att ta tillgänglig tid minus registrerade stopp tider och dividera 
detta med tillgänglig tid, Ljungberg (2000). 
 
Grunden för ett statistiskt driftsuppföljningssystem är att stopp som inträffar 
registreras automatiskt och att operatören manuellt knappar in en kod för respektive 
stopporsak. För denna typ av industri är stopp förorsakade av olika tekniska 
störningar och haverier. En vanlig nivå på tillgänglighet/verkningsgrad med 
traditionell driftsuppföljning för sågverk ligger runt 80 till 85 procent. Denna ganska 
höga nivå av verkningsgrad skulle antagligen vid en okritisk uppföljning ge intrycket 
av det inte finns så mycket att göra i sågverksindustrin för att öka effektiviteten. Det 
finns dock stora förluster i sågverksproduktion som inte framgår av den traditionella 
driftsuppföljningsprocessen, Ljungberg (2000).  Därför har han tagit fram ett mätetal 
som baseras på den totala utrustningseffektiviteten enligt följande: 
 
Tidstillgänglighet beräknas fram genom att ta tillgänglig tid minskat med tid för 
posteringar och oplanerade stopp och dividera det hela med tillgänglig tid. Där tid för 
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postering avser ställtider, t.ex. omställningstid och byte av verktyg. Oplanerade stopp 
är de stopp som registreras i driftsuppföljningen. 
 
Operationseffektivitet fås fram genom att dividera verklig produktion med teoretisk 
max produktion. 
 
Kvalitetsutbyte får man genom att ta tillverkad volym minskat med kasserad volym 
och dividera det hela med tillverkad volym. 
  
Total utrustningseffektivitet (OEE) för sågverk får man slutligen fram när dessa tre 
parametrar, tidstillgänglighet, operationseffektivitet och Kvalitetsutbyte multipliceras.  
 
Nedan visas en modell för att beräkna OEE i ett sågverk med ett sifferexempel av 
Ljungberg (2000): 
 
Genomsnittlig:     
      
  Matningshastighet 15m/min 
  Stocklucka 0,3m 
  Stocklängd 5m 
  Toppdiameter 0,32m 
  Sågutbyte 75% 
  Verklig produktion per vecka  2000m3 
      
Planerad tid för produktion per vecka  80Tim/vecka 
      
  Postering 11Tim/vecka 
  Opererade stopp 12Tim/vecka 
      
Tillgänglig tid för produktion per vecka 57 tim/vecka 
      
Tidstillgänglighet  71,25%  
      
Maxproduktion/tim  51,21389m3/tim 
      
Verklig produktion/tim  35,08772m3/tim 
      
Operationseffektivitet 68,51%  
      
Kvalitetsutbytet 97%  
      
Total utrustningseffektivitet (OEE) 47,35%  
Tabell 3.3: OEE modell för sågverksindustrin 
 
I ett exempel då man använde den traditionella driftsuppföljningen fick man en 
tillgänglighet/verkningsgrad på 85 procent. När formuläret ovan användes resulterade 
det i ett OEE på cirka 47 procent. Detta på grund av att ställtiden (posteringar) nu tas 
med vilket inte räknades in som stopptid i den traditionella driftsuppföljningen. I detta 
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exempel visade den totala utrustningseffektiviteten i jämförelse med den traditionella 
driftsuppföljningen ett utnyttjade på bara runt hälften av kapaciteten. Ett systematiskt 
förbättringsarbete skulle ge nästan fördubblad kapacitetsutnyttjande utan att några 
större investeringar skull behövas, Ljungberg (2000).  
 

3.6 Underhållsstrategier 
Förbättringar i produktivitet, produktkvalitet etc. för att minska övergripande 
kostnader kan i många fall nås genom att ta hänsyn till underhållspolicyn. För att välja 
den bäst lämpade underhållspolicyn är kostnadseffektivitet ett viktigt kriterium, 
Al-Najjar (1999a). Nedan beskrivs underhållsstrategier för en mer kostnadseffektiv 
produktion samt hur dessa kan minska övergripande kostnader med avseende på 
underhåll. 
 

3.6.1 Avhjälpande underhåll (AU) 
I den avhjälpande underhållsstrategin är konceptet att man inte genomför 
underhållsarbete under den tiden som maskinerna är i drift. Det är först när ett haveri 
inträffar som reparatören ska återställa maskinen så fort som möjligt och då till ett 
sådant tillstånd, att den kan utföra de efterfrågade funktioner som maskinen ska ha. 
Användning av denna strategi kan bara rättfärdigas om det inte spelar någon roll ifall 
en maskin går sönder eller om det tar lång tid att utföra reparationen på maskinen, 
eller när det inte finns någon möjlighet att förutse eller övervaka fel som kan inträffa 
på maskinen. Vid användning av AU ska man vara medveten om att det ofta kan 
medföra dyra och farliga konsekvenser under den tid då man har planerat att 
producera, Al-Najjar (2001). 
 

3.6.2 Förebyggande underhåll (FU) 
Förebyggande underhållspolicys försöker reducera antalet fel och kostnader som de 
medför Al-Najjar (1999a). I motsats till AU förespråkar FU att man ska byta ut vissa 
komponenter vid en specifik tidpunkt vilket uppskattas med hjälp av statistiska 
modeller. Vid t.ex. X timmar efter att den blev installerad, oavsett dess skick. Tiden X 
används ofta för att ta fram ett underhållsschema och den kan antingen baseras på 
t.ex. kalendertid eller komponentens drifttid. Huvudtanken med denna strategi är att 
byta ut en komponent antingen vid tiden X eller vid ett haveri dvs. att byta enheten 
innan det behövs eller vid haveri. Genom att använda denna strategi kan man 
minimera underhållskostnaderna med hjälp av att man optimerar tiden för bytena, 
Al-Najjar (2001).  
 

3.6.3 Tillståndsbaserat underhåll (TBU) 
I dag ersätts ofta traditionell kontroll och förebyggande underhåll allt mer av 
datakontrollerat tillståndsbaserat underhåll. Det kan definieras som ett underhåll som 
utförs beroende på dess behov som indikeras av olika sorters tillståndsövervakning. 
Konditionsbaserat underhåll tillåter maskinen att köras till precis före fel. Det kan 
definieras som meningen med att hitta felorsak och genomföra korrigeringar samt 
förebygga fel genom att övervaka symptom och kondition av utrustningen, Al-Najjar 
(1999a). Konditionen på maskinen bedöms genom mätningar som utgörs av en eller 
flera övervakningsparametrar t.ex. vibrationer, temperatur, tryck och 
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shockpulsemeasurement (SPM) etc. Denna strategi bygger på att man övervakar 
maskinen med hjälp av dessa mätningar och därefter planerar in underhållet vid 
behov. Majoriteten av mekaniska haverier föregås av några mätbara signaler på 
förändringar i tillståndet. SPM och temperatur har flera begränsningar vilket gör att 
deras användning inom mekanisk felsökning och bedömning av tiden till nästa 
underhåll är svårare. Däremot är mätningar av vibrationer ett mycket bra verktyg 
speciellt i roterande maskiner. Genom att använda dataprogram för 
tillståndsövervakningen är det möjligt att i ett tidigt stadium se tecken på förändringar 
i maskinen. Med hjälp av dessa tecken går det sedan att upptäcka avvikelser i 
produktkvalitet på ett tidigt stadium. Dataanvändningen skapar också möjligheter för 
tillståndsövervakning vilket ger möjligheter att använda maskinen till strax innan 
haveri. Detta genom att programmet stoppar produktionen då t.ex. vibrationer i en 
maskin uppnår en specifik gräns som är bestämd på förhand, Al-Najjar (2001). Ett sätt 
att bedriva TBU är vibrationsbaserat underhåll vilket medför möjligheter att se 
förändringar i ett tidigt stadium. Dessa indikationer kan vara väldigt viktiga för att 
upptäcka avvikelser av produktkvalitet innan de syns i kvalitetskontroll diagram., Al-
Najjar (1999a) 
 

3.6.4 Totalt produktivt underhåll (TPU)  
Grundtanken med totalt produktivt underhåll eller på engelska total productive 
maintenance (TPM) är att involvera operatören i underhållsarbetet. Genom att låta 
operatörerna överta vissa delar av underhållspersonalens arbete involverar man 
operatören i underhållet. Exempel på detta är rengöring, smörjning, justeringar samt 
rapportera om maskinens skick utifrån observationer. TPM består av flera olika 
metoder och verktyg som syftar till att öka effektiviteten i hela förtaget såsom 
kvalitet, tillförlitlighet, underhållsplanering etc. Det gäller att hela tiden tänka ut 
förbättringsåtgärder. TPM försöker att skapa förbättringar inom hela förtaget genom 
att förbättra maskinutrustningen och höja personalens kompetens. För att lyckas kan 
det ibland krävas att man först förändrar arbetskulturen inom förtaget. Detta är ofta en 
mycket svår uppgift att genomföra speciellt då det gäller små arbetsgrupper, där 
operatörens roll i underhållsarbetet är utsatt och har brist på stöd från 
underhållsavdelningen, Al-Najjar (2001). Genom att förändra företagskulturen skapas 
ett högre engagemang bland medarbetarna där alla medarbetare är engagerade i 
förbättringsarbetet. Därmed kan man åstadkomma en förändring som strävar emot att 
minska alla slags förluster och uppnå noll fel, Ljungberg (2000). 
 
TPM är ett helhetskoncept vars arbete är att höja OEE och utveckla företags 
produktionsprocesser. Detta är en enorm förändringsprocess där alla i företaget 
engageras för att eliminera alla slag av förluster i maskinutrustningen och andra 
processer. Totalt produktivt underhåll bygger på tre grundstenar, Ljungberg (2000):  
 
Uppföljning av driftstörningar 
I denna grundsten fokuserar man på hur verkligheten är just nu. Det är viktigt att man 
lägger alla kort på bordet dvs. beskriver vilka brister och begränsningar som finns. En 
vanlig åtgärd i TPM för att hitta driftstörningar och genomför uppföljning är att mäta 
OEE, Ljungberg (2000) 
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Operatörsunderhåll  
I dagens sågverksindustrier fungerar inte maskinvården på ett bra sätt och det är 
ovanligt med ett välfungerat operatörsunderhåll enligt Ljungberg (2000). Kulturen är 
istället att "du kör och jag lagar" menar han och att den som kör maskin inte bryr sig 
om tillståndet. Orsaken är att begreppet maskinvård har glömts bort och detta skapar 
störningar och defekter i tillverkningen. Det är många faktorer som göra att 
maskinerna mår dåligt. Brister i operatörsunderhåll leder till att maskiner producerar 
med låg effektivitet. Enligt en undersökning som Ljungberg (2000) tar upp är mer än 
80 procent av orsakerna till stopp sådana som kan bli åtgärdade av operatörerna själva 
därför är det logiskt att man borde arbetar mer med operatörsunderhåll. 

 
Förbättringsgrupper  
När man har blivit medveten om problem och störningar i produktionen samt förstått 
att det är viktigt att skapa en relation mellan maskinoperatör och dennes utrustning, då 
måste man skapa en stödjade och uppmuntrande omgivning som gör att anställda kan 
och vill komma med idéer. Självklart finns det ett antal olika verktyg för att 
uppmuntra till kreativitet. Inom TPM har man utvecklat ett kraftigt verktyg som kallas 
förbättringsgrupper. Det går ut på att man skapar grupper som enbart ska arbeta med 
förbättringsarbetet. Dessa grupper ska även arbeta med att få till stånd ett 
kontinuerligt samarbete mellan produktion och underhåll, Ljungberg (2000).  

 
TPM är kopplat till TQM (Total Quality Management) och kaizen-tänkandet kring 
små ständiga förbättringar, Ljungberg (1997). Begreppet ”kaizen” är ett medvetet och 
systematiskt arbete för att skapa ständiga förbättringar, Bergman & Klefsjö (2001). 
Det finns en koppling mellan dessa begrepp eftersom TPM påverkar inte bara 
underhållet utan också organisationens andra delar. TPM förutsätter att det är 
acceptabelt att ha en föränderlig syn på arbetsdelningen, kommunikationen, ledningen 
samt integrering mellan olika funktioner. Detta förutsätter en etablering av en 
systematisk förändrings och förbättringsorganisation, Ljungberg (1997).  

 

3.6.5 Total Quality Management (TQM) 
Grundkonceptet för TQM (Total Quality Management) är att göra rätt sak rätt första 
gången. TQM jobbar med att säkerställa varje aktivitet så att den strävar mot att nå 
nyckelobjektiv för företaget, och att detta görs effektivt. Detta kräver vanligtvis en 
förändring av företagets funktioner och att varje avdelning, varje aktivitet, varje 
person i varje nivå, från toppen till längst ner i hierarkin, måste vara helt införstådda 
med TQM filosofin. Meningen med TQM är att känna igen alla anställdas bidrag, att 
säkerställa uppgifterna och göra det med entusiasm för alla i företaget. För att nå detta 
måste alla anställda bli försedda med de uppgifter, verktyg och den auktoritet som 
krävs för att undersöka problem och introducera förbättringar, Munro-Faure & Lesley 
(1992). 
 
Forskning tyder på att företag som vid produktionstoppar överger schemalagt 
underhållsarbete på grund av ökat produktionskrav, gör detta på grund av dåligt 
utförande av underhållet och för lite information. När sen företag återgår till 
periodiskt FU resulterar det i högre tillgänglighet av maskiner som medför möjlighet 
att producera mer vilket genererar vinst. Därför är det viktigt att ta hänsyn till FU när 
produktionen ska planeras och på så sätt kan fördelar nås. Genom integrering av 
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underhållsystem och produktionssystem till ett totalt marknadsorienterat system kan 
produktionen planeras med hänsyn till det planerade underhållsarbetet. För detta 
behövs en metod för att integrera underhållet med produktionen som ett modernt 
TQM-system, där underhåll inkluderar analyser av oväntade fel och kompetent 
personal. Det är också viktigt med feedback, t.ex. att informationen om maskinernas 
kondition är aktuella. För att fastställa livstidskostnaden (Life Cycle Cost) för en 
utrustning använder sig de flesta företag sig av leverantörens rekommendationer, 
eftersom det är enkelt när dessa finns tillgängliga. För att spara all integrerad data och 
vinna fördelar är ett integrerat informationssystem nödvändigt. Detta datasystem bör 
spara t.ex. kostnader på varje jobb, råvarulager, vikter och produktionshastigheter etc. 
Grundat på denna totala övergripande information kan beslut om FU fattas och 
därmed baseras besluten på fakta där hela organisationen är i fokus, Sherwin and 
Jonsson (1995). 
 
TQM kan passa bättre än TPM där lågmekaniserad produktion råder eller där kvalitet, 
leveranssäkerhet bestäms av annat än maskinutrustningen. Kopplingen till marknaden 
finns också i TQM men saknas i TPM. Därför kan också en kombination av TQM och 
TPM vara en bra lösning för att få in kundens önskemål i konceptet, Ljungberg 
(1997). 
 

3.6.6 Reliability Centred Maintenance (RCM) 
Denna underhållsstrategi bygger på att identifiera de olika underhållsåtgärderna som 
är tekniskt anpassade för t.ex. maskinen. Metoden är framtagen åt flygindustrin men 
på senare år har även industrier och militära avdelningar börja använda strategin. 
RCM bygger på att man har en stor och pålitlig databas över de olika haverier som 
kan inträffa. Databaser av denna karaktär är ofta svåra att bygga upp. Detta för att 
utrustning och komponenter ofta byts ut före haverier för att undvika höga kostnader 
vilket innebär att informationen om haverier inte samlas in, Al-Najjar (2001). 
 

3.6.7 Totalt kvalitetsunderhåll (TKU) 
TQmain (Total quality maintenance) eller på svenska Totalt kvalitetsunderhåll (TKU) 
konceptet innefattar inte bara maskiner utan också viktiga element som ingår i 
produktionsprocessen så som utrustning, övervakning, underhållspolicy, miljö etc, se 
figur 3.2 av  Al-Najjar (1999a) som visar tillverkningsprocessens grundläggande 
elements påverkan att generera kvalitativa produkter.  
 
Regeln med TKU är definierad som behovet av övervakning och kontroll av 
avvikelser i en process kondition och produktkvalitet och att hitta felorsaker, 
viktiga/potentiella fel för att kunna ingripa när så är möjligt för att reducera eller 
förhindra förstörelse innan produkters karaktär involveras och att maskinen får 
behålla sin funktion. Detta ska göras med ständig reducering av kostnaden per enhet 
och med bibehållen hög kvalitet. Konceptet baseras på användandet av aktuell data 
och analyser för att hitta orsaker bakom dålig produktkvalitet och fel i maskiner. Här 
är det viktigt att följa felutvecklingen på ett tidigt stadium för att öka den effektiva 
medellivslängden på maskinen. TKU är utvecklat för att övervinna de begränsningar 
som finns med TPM och RCM. Konceptet baseras på Demings cykel för feedback 
(planera-gör-kontrollera-agera) som är en metod för att underhålla och jobba med 
ständiga förbättringar. Feedback är viktigt för att kunna jobba med ständiga 
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förbättringar, för att försäkra sig om att kvalitén svarar mot efterfrågan, och för att få 
pålitlig information i alla nivåer inom organisationen. Informationen måste vara 
aktuell och pålitlig vid t.ex. kontroll av konditionen på maskiner, fastställande av de 
mest kostnadseffektiva vibrationsnivåerna när byte av komponenter bör ske, 
acceptabel tid mellan upptäckten av ett fel till det åtgärdas och identifiering av 
felorsaker, Al-Najjar (1999a). 
 

 
Figur 3.2: TKU konceptet. 
 

3.7 Val av underhållsstrategi  
Enligt Alysouf (2006) kan valet av underhållsstrategi ha stor betydelse på 
produktiviteten och lönsamhet av en produktionsprocess. Han menar också att införa 
en underhållsstrategi innebär att identifiera, undersöka och utföra reparationer och 
inspektioner samt ett beslut för att hitta den bästa livslängden för den specifika 
enheten på fabriken, Alysouf (2006). Det är bra att börja med de mest signifikanta 
enheterna i varje maskin och sen och utifrån dessa signifikanta enheter och problemen 
med dessa välja den bästa underhållspolicyn. För att välja den bästa och mest 
kostnadseffektiva underhållsstrategin finns det idag en grafisk metod som är gjord för 
att ta fram optimal tid för utbyte av enheter och genom det fastställa den mest 
kostnadseffektiva underhållspolicyn. Metoden bygger på ett koncept vid namn TTT-
Plots "Total Time on Test". Val av övervakningsteknik beror på underhållspolicyn 
och baseras på observationer som samlas in av olika övervakningsparametrar på 
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komponenter, dvs. de signifikanta enheterna. Övervakningen av parametrarna kan 
t.ex. baseras på vibrationsnivån eller hastigheten på kullager. TTT-plots används för 
att fastställa hur länge en enhet kan användas innan det blir mer lönsamt att byta ut 
den. Konceptet tar med de direkta underhållskostnaderna som reservdelar, 
arbetstimmar och produktionsförluster i beräkningen men även indirekta kostnader tas 
med. De direkta underhållskostnaderna påverkas av den underhållspolicy som 
används och därför påverkas även indirekta kostnader olika vid val mellan olika 
underhållsstrategier. De indirekta kostnaderna som tas med i beräkningarna är bland 
annat kostnader för konsekvens fel (dvs. andra skador i maskinen som uppstår som en 
konsekvens av ett huvud fel), tid det tar att lokalisera ett fel, väntetid på reservdelar, 
produktionsförluster orsakade av sämre kvalitet som en följd av ett primärt fel, 
miljöskador (t.ex. hög bullernivå) och leveransförseningar för att nämna några, 
Al-Najjar (1999b). 
 

3.8 Att införa en underhållsstrategi  
En stödjande omgivning och ledning är en förutsättning för förändringsarbete. 
Förändringar måste skötas och vårdas efter införandet. Detta kan ske genom snabba 
svar på förbättringsförslag samt genom att verktyg och hjälpmedel anskaffas. 
Företagsledningen måste ha förändringskompetens för ett framgångsrikt 
implementerande. Ofta så drivs inte förändringsprojekt fram tillräckligt hårt. Vanligt 
vid misslyckat införande är att ledningen har delegerat implementerandet, istället för 
att lära sig mer om teorin och själva driva igenom införandet. Jämfört med japanska 
företag som lyckas bra och där det ofta finns ett sug och en förväntan. Misslyckanden 
kan bero på att företag har en Tayloristisk produktionsorganisation och ger 
operatörerna underhållsinstruktioner. Ledningen bör istället uppmuntra och kräva 
ansvarstagande för maskinerna och på så sätt lyckas med operatörsunderhållet och 
underhållsstrategin. Det är alltså lika viktigt att de sociala som de tekniska systemen 
fungerar för ett lyckat underhålls koncept. Organisationer måste vara beredda på att 
förändringar kan ta lång tid. För de sociala förhållandena kan man välja mellan två 
lösningar som inriktar sig på det ständiga förbättringsarbetet. Antingen kan man ändra 
hela företagskulturen till en mer dialogorienterad företagskultur eller så anpassar man 
den japanska versionen av TPM till en mer västerländsk, Ljungberg (1997).  
 
Forskning kring implementering visar på vikten av det som föregår förändringen. 
Viktigt är också hur man lyckades hålla fast vid och fördjupa förändringen. Viktigt i 
detta avseende är mätning samt utvärdering av effekter och snabb feedback som kan 
ske med hjälp av benchmarking. Det kan vara svårt att fastställa hur effekterna ska 
mätas och vilka parametrar som är bäst lämpade för att mäta effekten. Det är viktigt 
att styra och därmed mäta t.ex. Mean Time Between Failures (MTBF) men även 
andra långsiktiga mål såsom kompetensutveckling och förslagsverksamhet är av 
betydelse. I och med företagsledningens bristande förändringskompetens och 
kännedom om konceptet i sig är det viktigt att de studerar andra företag där 
förändringsverksamheten är genomförd. Givetvis måste de också följa den egna 
förändringsprocessen för att kunna värdera resultatet av förändringen. Människor har 
ett allmänt motstånd till förändringar särskilt om syftet upplevs negativt eller är 
otydligt. Detta kan motverkas genom information. Viljan till förändring kan ökas 
genom att man ser hur konkurrenter gör och vilka effekter detta har. Att jämföra 
resultat med konkurrenter har enligt Ljungberg (1997) framgångsrikt brutit ner 
argument som ”det går inte” eller ”vi har arbetat med detta i 30 år, det finns ingen 
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förbättringspotential”. I Sverige är nära samarbete med de fackliga organisationerna 
av största vikt. Enkla förändringar, som att samla givare och mätpunkter till en plats 
eller plexiglasväggar i maskinerna för att underlätta inspektioner, kan vara 
nödvändiga för att underlätta operatörsunderhållet. Fysiska förändringar har praktisk 
betydelse för operatörsunderhållet men lika viktig är den psykologiska betydelsen 
genom att visa i praktiskt handlande att det är viktigt med operatörsunderhåll, 
Ljungberg (1997).  
 
Pilotprojekt med en maskin som visar bra resultat är viktigt eftersom vi västlänningar 
tenderar att inte tro på något koncept förrän vi sett dem i verkligheten. Skillnaden med 
österländskt tänkande och vårt västerländska är att vi vill se snabba resultat annars 
tröttnar vi. Med pilotprojekt kan mätbara resultat visa på förändringen i en liten skala 
och visa snabba resultat. Vid förebyggande underhåll är det lämpligt att välja ut en 
maskin för att övertyga den övriga organisationen om fördelarna. Att tydliggöra 
resultat är viktigt för att mäta och motivera samt för att nå målen. Underhållsstrategier 
som TQM, TPM etc. måste anpassas till vår kultur och företagets egna förutsättningar 
för att öka spridning och kunskap inom företag. Det kan t.ex. vara bra att kalla det 
något annat som anknyter till det egna företaget och inte t.ex. TPM. Det finns stora 
möjligheter om företagets olika delar lär av varandra. Den nuvarande OEE nivån 
innan en förändring är viktig för att visa på hur företaget ligger till och vilken 
potential som finns för att öka OEE, ju lägre OEE, ju större teoretisk potential till 
förbättringar. Nedsliten maskinpark, dåligt reservdelssystem och underhållssystem 
underlättar inte underhållsstrategins införande. Goda kommunikationsvägar i 
tvärfunktionella grupper ökar däremot förutsättningarna. Det är också viktigt med 
tillräcklig tidsuppföljning och stöd från ledning med resurser för att lyckas, Ljungberg 
(1997). 
 
Normalt måste förändrarna bevisa varför något ska förändras. Men med hjälp av 
benchmarking förflyttas bevisbördan i stället till bevararna, som måste bevisa varför 
något inte ska förändras. Enligt Karlöf (1997b) är det detta som gör benchmarking 
effektiv i förändringsarbeten. I första hand används ordet som benämning på en 
förbättringsprocess som har sin utgångspunkt i korrekta nyckeltal, vars syfte är 
effektivare drift genom högre kvalitet och/eller högre produktivitet. Ordet används 
inom organisationer som beteckning av normerade nyckeltal eller jämförbara 
storheter. Den dominerande faktorn i praktiskt användande av benchmarking utgörs 
av de psykosociala konsekvenserna och nödvändigheten att få hela organisationen 
med sig för att kunna dra positiva fördelar. Metodens kraftfullhet ligger således i det 
organisatoriska lärande, och inte i en effektivisering som snabbt kan nås. 
Benchmarking är alltså inte nyckeltalsanalys, konkurrentanalys eller imitation utan 
effekter av benchmarking är, Karlöf (1997b): 

• Definition av det egna arbetsområdet 
• Bestämning av mätetal 
• Ett gediget lärande som skapar efterfrågan på fler kunskaper. 

 
Processdefinitioner och mätetal kan utgöra jämförelseobjektet, vilket ofta är naturligt i 
värdeskapande flöden. Detta gäller även för TQM, JIT (just in time) och Kaizen. 
Jämförelser tydliggör förändringsbehovet och styr hur förbättringsarbetet ska utföras. 
Eftersom människor har en rädsla och ett motstånd mot förändringar måste tid ägnas 
åt människors acceptans för att nå framgång. När acceptans har nåtts av alla kan 
företaget nå en win-win-situation vilket innebär att individer känner sig motiverade 
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och ägnar därmed mer tid till förbättringsarbetet vilket leder till högre effektivitet för 
organisationer dvs. en situation där alla vinner. En annan viktig aspekt för att lyckas 
med införandet av en ny underhållsstrategi är att alla måste delta. Detta eftersom 
fackföreningar och suboptimeringar kan motverka effekten av förändringsarbetet. 
Många företag saknar definition av sina processer och mätetal för att kunna bedöma 
effektiviteten. Processer måste därför definieras med aktiviteter som beståndsdelar 
och dessa aktiviteter måste i sin tur preciseras och normaliseras om jämförelse och 
mätbarhet ska kunna göras. Vanligt led i benchmarking är kartläggning av processer 
där förståelsen för helheten också uppnås. Underhållskoncept som t.ex. TQM fungerar 
utomordentligt väl med benchmarking, Karlöf (1997b). 
 
 
3.9 En ny modell för att beräkna OEE i sågverk 
Genom att sågverksproduktionen består av hantering och bearbetning av stockar i ett 
sammanhängande flöde skapar det problem vid beräkning av effektiviteten med den 
generella/klassiska OEE modellen (generella OEE modellen finns beskriven i kapitel 
3.5). I den generella modellen så blir det svårt att jämföra input med output på grund 
av att i den modellen beräknas/jämförs produkter per styck. Vilket blir svårt på 
sågverk eftersom det kan bli många olika brädor av en stock. Detta blir också svårt 
med anledningen av att storleken på stockarna varierar så kraftigt och storleken på 
stocken bestämmer hur många produkter det blir i slut ändan av produktionen. Vilket 
gör att det inte går att beräkna kvalitetsutbytet och operationseffektivitet på sågverk 
enligt den generella OEE modellen. Detta har medfört att Ljungberg (2000) har tagit 
fram en modell som är anpassad för sågverk som är beskriven i kapitel 3.5.1. 
 
Författarna har även försökt hitta någon annan OEE modell som är anpassad till 
sågverk men utan resultat. Vi har bland annat sökt efter artiklar på Electronic Library 
Information Navigator (ELIN). Där vi sökte med olika sökord som sågverk 
tillsammans med OEE modell, OEE, utrustningseffektivitet etc. men inte hittar något. 
Vi har även använt andra sökvägar såsom bibliotek där vi bara har hitta OEE 
modellen av Ljungberg (2000).  
  
Genom att författarna ska undersöka effektiviteten på flera sågverk under en kortare 
tid har vi skapt en ny modell som är inspirerad av modellen av Ljungberg (2000) i 
kapitel 3.5.1. Anledning till valet att förändra modellen var att göra det lättar att 
jämföra OEE resultatet mellan de olika sågverken. En annan anledning till den nya 
modellen är att mätningarna på sågverken inte kommer att utföras i exakt en vecka. 
Utan ett slupmässigt antal dagar kommer att väljas under en utspridd period då OEE 
mätningar kommer att genomföras. Vilket har medfört att beräkningarna görs per dag 
istället per vecka. En annan anledning till valet att beräkna i dagar istället för vecka 
var av den enkla anledning att antalet dagar som sågverk producerar per vecka 
varierar. Om beräkningarna skulle genomföras per vecka kan detta ge en falsk bild av 
hur mycket de har producerat under en vecka i jämförelse mellan de olika sågverken 
även om det i slutet av den modell som Ljungberg (2000) har blir utslaget per timma. 
 
Den stora förändringen mellan den ursprungliga OEE modellen för sågverk som 
Ljungberg (2000) har skapat och den nya modellen är att han beräknar OEE på 
genomsnittlig verklig produktion per vecka. Men den nya modellen baseras på 
produktionsvolym för just den specifika dagen eller perioden som OEE mätningen 
utfördes på. I den nya modellen har även den kasserade volymen förts in. Detta för att 
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göra det lättare att följa beräkningarna utav kvalitetsutbytet. Kasserade volymen 
beräknar genom att ta produktions volym in minus produktions volym ut. Den nya 
OEE modellen för sågverk beräknar också maxproduktionen och verklig produktion i 
m3/dag istället för m3/timma som Ljungberg (2000) gör. Detta med anledningen av att 
det blir lättare att jämföra med varandra. 
 
Dessa förändringar resulterade i den nya modellen som kommer användas för att 
beräkna OEE värden på sågverken. I tabell 3.4 visas den nya modellen med ett 
sifferexempel under en dag. Där visas även hur tillvägagångssätt för beräkningen i 
modellen ska gå till väga genom bokstäverna till vänster i tabellen. 
 

  Genomsnittlig:       
A   Matningshastighet  15 m/min 
B   Stocklucka  0,3 m 
C   Stocklängd  5 m 
D   Toppdiameter  0,32 m 
E   Sågutbyte  75 % 
         
  Produktions volym:     
F   Producerad volym i 1 dag  561 m3 
G   Kasserad volym i 1 dag  16,83 m3 
         
H Planerad tid för produktion i  1 dag   16 tim/dag  
         
I   Postering  2,2 tim/dag  
J   Oplanerade stopp  2,4 tim/dag  
         
K Tillgänglig tid för produktion i 1 dag  H - (I + J) 11,4 tim 
         
L Tidstillgänglighet  K / H 71 %  
         

M Maxproduktion i 1 dag V * H 819,42 m3 
         
N Verklig produktion i 1 dag F 561,00 m3 
         
O Operationseffektivitet N / M 68 %  
         
P Kvalitetsutbytet (F - G) / F 97 %  
         
  Total utrustningseffektivitet OEE L * O * P 47 %  

Tabell 3.4: OEE modell för sågverk 
 
”Kasserad volym” innebär inte att produkter slängs i sågverksindustrin eftersom de 
kan användas till biproduktion som t.ex. spån. I modellen avser ”kasserad volym” den 
volym som inte uppfyller kvalitetskrav beroende på defekter i processen och går till 
sämre kvalitet eller biproduktion. 
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I tabell 3.5 visas beräkningen av den teoretiska maxproduktionen som kopplas till 
tabell 3.4 och behövs för att få fram operationseffektiviteten. 
 

  Beräkningen av max produktion     
Q Matningshastighet m/tim A * 60 900,00 
R Volymen för stocken m3 (C)*∏*((D)/2) 2 0,40 
S Löpmeter som krävs för en stock  B + C 5,30 
T Antal stock på en m/tim  Q / S 169,81 
U Volymen för stocken gånger sågutbyte R * E 0,30 
V Max produktion m3/tim (T * U) 51,2139 

Tabell 3.5: OEE modell för sågverk där maxproduktionen beräknas 

 
Den nya modellen har även ändrats för att lättare kunna mata in data för den 
empiriska insamlingen. Den nya modellen är gjord för att lätt föra in data och 
effektivt få ut ett OEE värde för de olika sågverken. Där det gråmarkerade ruterna ska 
fyllas i med data från ett sågverk vilket leder till att ett OEE värde beräknas 
automatiskt i ett Excel dokument. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt kommer det empiriska materialet som samlats in att presenteras. Först 
presenteras de sågverk som har gjort denna studie möjlig sen beskrivs en generell 
produktionsprocess för sågverken. Efter det visas data över bland annat stopptider och 
en underhållsbeskrivning för varje enskilt sågverk. Den ordningen som företagen 
beskrivs har inget samband med den ordning som enskilda data presenteras. Därför 
har företagen kodats med en slumpvis vald bokstav. 
 

4.1 Södra AB  
Södra Koncernen omsätter 13,6 miljarder kronor och har 3 600 anställda. Den 
viktigaste marknad är Sverige men koncernen exporterar också trävaror till Japan, 
USA, Mellanöstern och de flesta europeiska länder. Södra Timber har totalt 9 sågverk 
i södra Sverige, placerade i: Mönserås, Värö, Kinda, Traryd, Unnefors, Långasjö, 
Ramkvilla, Orrefors och Torsås. Totalt producerades 1.4 miljoner m3 sågade och 
hyvlade trävaror 2004. Årsproduktion 2005 för Ramkvilla sågen var 115 000 m3 
sågade trävaror. Antal anställda på sågen är 54 stycken. Huvudmarknaden för 
Ramkvilla sågen ligger i Danmark, Sverige, Tyskland. (www.sodra.se 2006-03-27)  
 

4.2 Vida AB  
Vida AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern. Koncernen producerar cirka 
1 000 000 m3 förädlade trävaror varav 90 procent av produktionen exporteras till 
Europa, USA och Asien. Totalt har koncernen 620 anställda på 11 anläggningar i 
södra Sverige. Koncernen Vida AB har enheter i Alvesta, Bellö, Borgstena, Hestra, 
Hjältevad, Hok, Ljungby, Ryd, Urshult, Vetlanda och Vislanda. I detta arbete har två 
sågverk inom Vida koncernen besökts. Alvesta Timber AB har en årlig produktion på 
cirka 100 000 m3. Antal anställda i Alvesta är 56 stycken. Det andra sågverket inom 
Vida som har besökts är Vida Visland AB. Antal anställda vid Vida Vislanda AB är 
85 stycken. Den årliga produktionen i Vislanda ligger på cirka 220 000 m3. 
(www.vida.se 2006-04-09). 
 

4.3 Rörvik Timber Höglandet AB – Myresjö sågen   
Myresjösågen ingår i koncernen Rörviksgruppen där den är ett sågverk av fyra. 
Rörvik Timber Höglandet AB har enheter i Sandsjöfors, Myresjö, Tranemo och 
Rörvik. Den totala produktionen inom Rörvik Timber Höglandet AB uppgår till cirka 
370 000 m3 och de har omkring 200 anställda. På sågverket i Myresjö har de en 
automatiserad kamerateknik som hjälper till att sortera virkat på ett kvalitetssäkert 
sätt. Större delen av produkterna på sågverket vidareförädlas. Myresjösågen har 
funnits på platsen sen 40-talet och har idag 60 anställda. (www.rtimber.se 
2006-03-27) 
 

4.4 Gransjöverken AB 
Enligt produktionsansvarig så har sågverket idag 56 anställda och Gransjöverken AB 
har funnits sen 1981 men på platsen Gransjö utanför Eriksmåla i Emmaboda kommun 
har det funnits sågverk sen 40-talet. Förra året producerades 99 642 m3 sågad vara. 
Det mesta av produktionen, 95 procent exporteras. Kunderna finns förutom i Sverige 
bland annat i England, Danmark och Tyskland.  
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4.5 Produktionsprocessen  
Den generella produktionsprocessen för alla sågverk är att stocken transporteras på ett 
löpandeband till de olika maskinerna som omvandlar stocken till brädor. Därför 
påverkar ett stopp i en del av produktionsflödet hela kedjad vilket innebär att hela 
produktionsprocessen står stilla. Produktionsflödet består av timmerintag, kranen, 
barkrivaren, såggrupp 1 till 3 och råsorteringen. Vid sidan av detta flöde tas spån och 
annat spill från sågen omhand via transportband i spånhanteringen. För att lätt förstå 
hur den generella produktionsprocessen för sågverk fungerar har författarna gjort 
figuren nedan:   
 
 
 
 
 

 
Timmerintag 
Oftast förser en griplastare matningsbandet med stock genom att ta stockar från en 
upplagringsplats intill sågen. I vissa fall kan stockbilen, om stocken hämtats hem från 
mätningen vid någon annan såg inom koncernen, lasta av stocken direkt på bandet.  
 
Kranen 
Alla stockar är lite koniskt formade av naturen, dvs. den ena änden har en större 
diameter än den andra. För att sågningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att 
stocken vänds med den smalare änden 
först. Detta görs ofta med kranen av en 
operatör som författarna illustrar med 
figuren till höger. På större sågverk 
används även en mekanisk vändare, en 
automatisk maskin och där operatören 
inne i såghytten övervakar matnings-
processen via TV-övervakning. Om en 
stock skulle hamna på tvären på sågverk 
som använder den mekaniska 
vändningen kan operatören inne i 
såghytten styra en kran med hjälp av en 
joystick och på så sätt rätta till stocken 
så att den hamnar i rätt läge. 
 
Barkrivaren 
Innan sågningen kan börja måste barken avlägsnas. Som illustreras av författarna till 
vänster i figur 4.3. Hur mycket som tas bort regleras av den biproduktion som 
företaget tillämpar dvs. vad barken och annat spill som spån används till. Ingenting 
går till spillo. Det som inte blir brädor kan t.ex. gå till flis, pellets, pappersmassa eller 
som bränsle i fjärrvärmeanläggning mm. Vissa sågverk har en form av rundreducerare 
som tar ner kraftiga utbuktningar och bulor på stocken genom att svarva ner stocken i 
den del som har en stor utväxt. En del sågverk tillämpar mellanlager i produktionen 

Figur 4.1: Visar en generell produktionsprocess för sågverk 

Figur 4.2: Timmerintaget och kranen 
 

Råsorteringen Timmerintag Kranen Barkrivaren Såggrupp 1 Såggrupp 2 Såggrupp 3 

Spånhantering 
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som utgörs av stegmatare efter barkmaskinen. Som illustreras av författarna till höger 
i figur 4.3. I stegmataren kan även stocken grovsorteras på vissa sågverk och om 
stocken mäts och placeras i två olika fack, ett fack för den dimension som för tillfället 
föredras och övriga dimensioner i det andra facket. Detta gör att sågen sen kan köra 
de stockar med samma grovlek med en större hastighet eftersom maskinen inte 
behöver ställas om mellan stockarna och därmed kan mellanrummet mellan stockarna 
den så kallade stockluckan vara kortare.  
 

 
Figur 4.3: Till vänster visar barkrivaren och till höger stegmataren 
 

 
Figur 4.4: Till vänster visas mätramen och till höger output i såggrupp 1 
 
Såggrupp 1 
De flesta sågverken har en modern inmätning av stocken med hjälp av laser. 
Inmätningen är en del i styrsystemet och består av en mätram som författarna vill visa 
till vänster i figur 4.4. Innan första sågningen mäts varje stock in med hjälp av flera 
laserstrålar som mäter varje stock i tre riktningar för att kunna få det optimala 
sågutbytet dvs. den mängd timmer i volym som behövs för att tillverka en viss mängd 
sågade produkter i volym. Denna information kan operatören se i såghytten på en 
dataskärm. Styrsystemet räknar sedan automatiskt ut vad som är optimalast att såga av 
stocken. Vissa företag lägger in kundorder i programmet och sågar efter de mått som 
är sålda till kund. Andra sågverk tillämpar lagerkörning och sågar efter vad som är 
mest optimalt enligt dataprogrammet dvs. efter de mått som ger minst spill. Ju större 
bräda desto bättre eftersom det ger högre pris till kund. Dataprogrammet skickar sen 
informationen till såggrupp 1 där stocken automatiskt vrids åt det håll som ger mest 
sågutbyte. Vridningarna görs eftersom varje stock är unik och inte helt rund utan kan 
vara lite oval och det är avgörande att stocken har den del upp som ger mest 
sågutbyte. Mellan varje stock måste det finnas en stocklucka. Storleken på 
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stockluckan ställs in så att sågen precis hinner ställa om sig till de sågningar som 
gäller för varje stock. På äldre sågar förekommer det att omställningen sker manuellt. 
De kör då samma sågning på alla stockar tills nästa omställning görs. Dessa sågverk 
måste stanna sågen för omställning vilket innebär stopp (postering) på cirka 20 
minuter. Såggrupp 1 sågar på två sidor samtidigt med parallella sågblad. Samtidigt 
äter, de så kallade reducerarna, av rundningen på stocken och fin fördelar det till flis. 
Flisen säljs sen till massaindustrin. Ofta har sågen också ett kantverk som innebär att 
det sågas av en sidobräda på stockens yttersta skikt på båda sidorna. Kantverket sågar 
sen längsmed sidobrädans båda sidorna efter en ny inmätning av denna sidobräda. 
Stocken som återstår efter den första sågningen tippas på sidan så att de sågade ytorna 
kommer upp respektive ner som författarna vill visa till höger i figur 4.4. 
Inställningen av stockluckan kan justeras av operatören inne i hytten och en operatör 
med större vana och säkerhet kan oftast köra med en mindre stocklucka och på så vis 
hinna köra fler stockar på sitt skift. 
 
Såggrupp 2 
Nästa steg i sågningen är att såga de andra sidorna jämna så att ett kantigt block 
skapas. Detta görs i såggrupp 2 vilket illustreras av författarna i figur 4.5. Här 
används också ofta kantverk som tar hand om sidobrädorna. I och med detta bildas det 
så kallade centrumblocket som är blocket i mitten av stocken. Denna del har alltid 
bättre kvalitet eftersom det utgörs av stockens kärna. Flera sågverk har en så kallad 
profilerare som kan ta ut bättre sågutbyte genom att såga ut ett centrumvirke som 
liknar ett plustecken som författarna vill illustrerar till höger i figur 4.5. 
 

 
Figur 4.5: Till vänster visar såggrupp 2 och till höger resultatet av såggrupp 2 
 
Såggrupp 3 
Centrumblocket formas till olika brädor i såggrupp 3 genom att flera klingor klyver 
efter maximalt antal brädor som är möjligt, baserat på den information som skickas 
från styrsystemet. Tillsist dras plankorna isär och transporteras till råsorteringen. 
 
Spånhanteringen 
Vid sidan av produktionsflödet finns ett sidoflöde som transporterar bort allt spill. Om 
bitar fastnar i något av dessa transportband kan det leda till stopp i sågen. Dessa stopp 
är oftast lätta att förebygga genom att en operatör petar till bitarna så att de lossnar 
innan det blir så många bitar som fastnar att det innebär ett stopp. Därför har också de 
flesta sågverk en Tv-övervakning av dessa transportband. Men om operatören inte är 
uppmärksam och hinner se anhopningen av spill i tid måste produktionen stoppas för 
att åtgärda problemet. 
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Råsorteringen 
Här kapas brädorna jämna i båda långändarna och sorteras i olika fack efter storlek. 
Ett stopp i sorteringen kan orsaka att hela produktionen måste stanna eftersom 
produkterna tar så stor plats och att det inte finns någon plats att lägga undan de 
sågade produkterna. Dock finns det sågverk som har en upplagringsplats mellan den 
sista såggruppen och råsorteringen som gör att de kan fortsätta såga utan att påverkas 
av kortare stopp i sorteringen. Sorteringensfacken kan se lite olika ut på sågverken. 
Antingen sorteras brädorna via ett transportband till liggande fack där brädorna ligger 
en och en eller så sorteras brädorna genom att de plockas upp i krokar som släpper ner 
dem i djupa fack så att brädorna hamnar i högar vilket inte tar lika stor plats. Tillsist 
ströas brädorna upp dvs. de läggs i jämna högar med en smal träbit (strö) emellan så 
att luft kan komma mellan brädorna vilket är viktigt för torkningsprocessen.  
 

4.6 Företag V 
Följande information har samlats in 2006-02-03 och 2006-03-09 genom intervjuer 
med VD, produktionsansvarig och ansvarig för sågen vid företag V.  
 
I bilaga B visas stopptider från olika tillfällen som har samlats in under de tidpunkter 
då studiebesök har genomförts. Dessa olika tillfällen utgörs av en total stopptid på 14 
timmar och 51 minuter vilket motsvar cirka 22 procent av den totala drifttiden. Idag 
kör de 2 skift motsvarande 18,17 timmer/dag på sågen. Nedan redovisas tekniska data 
som har samlats in (2006-03-08 till 2006-03-15) från företaget och som behövs för att 
kunna beräkna OEE för en viss period. 
 
Genomsnitt för 6 dagar:     
  Matningshastighet 125 m/min 
  Stocklucka 1,8 m 
  Stocklängd 3,10 m 
  Toppdiameter 0,16 m 
  Sågutbyte 45%  
  Verklig produktion 3229,45 m3 
 Produktionsvolym ut 3044,37 m3  

Tabell 4.1: Data från företaget för en period av 6 dagar 
 
Underhållsarbetet på Företag V 
Den arbetsmodell som i dag används på företaget innebär att underhållet sköts av en 
ansvarig person dagtid. Han utför enklare och planerade underhållsåtgärder. Att en 
person klarar detta beror på den goda maskinenkännedom som operatörerna har när 2 
operatörer ansvarar för varje maskin. Operatörerna åtgärdar de fel som uppkommer 
dagtid tillsammans med underhållsansvarig. Det huvudsakliga planerade, 
förebyggande underhållet utförs nattetid av 2 personer 4 nätter i veckan. Det som ska 
göras baseras på vad som ska produceras kommande dag och underhållet går oftast ut 
på att förbereda för driften eller så utförs reparationer som rapporterats från 
operatörerna som observerat defekter i den dagliga driften. I operatörsunderhållet 
ingår, förutom rapportering till underhållspersonal alldaglig kontroll av knivar, stål 
och enklare arbeten som städning och smörjning etc. samt hjälp vid större haverier då 
alla som finns tillgängliga och kan hjälper till. Vid större haverier hyrs 
underhållspersonal in från en underhållsfirma, samma firma som ansvarar för 
underhållet nattetid. Noggrannare genomgång av konditionen på maskinerna görs 



 

 

 

32

under långhelger en gång på våren, en gång på hösten, en vecka under semestern och 
vid jul.  
 
En djupare analys i form av tillståndsövervakning görs regelbundet av SKF men detta 
anses kostsamt på företaget som nu överväger om det är kostnadseffektivt att betala 
SKF så mycket för dessa mätningar. Dessutom har inte mätningarna resulterat i att så 
många defekter har upptäckts och lager har gått sönder strax efter det att SKF har 
utfört mätningar utan några anmärkningar.  
 
Uppföljningar och analyser av stoppen görs var fjortonde dag vid skiftöverlappningen 
då personal från båda skiften är närvarande. Då går personalen igenom maskinerna 
genom att operatörerna går runt till varje maskin och diskuterar vad som har hänt sen 
sist och vad som behövs åtgärdas. Företaget uppskattar att de har kostnader för 
produktionen på 20 000 kr/h och intäkter på 30 000 kr/h. Detta ger en vinst på 10 000 
kr/h om produktionen går som den ska och det är den siffran som företaget anser att 
stoppen kostar.   
 

4.7 Företag B 
Följande information från Företag B samlades in genom observationer och intervju 
2006-03-22 med produktionsansvarig.  
 
Nedan redovisas tekniska data som har samlats in från företaget under period 
2003-03-20 till 2003-03-27. 
 
  Genomsnitt för 6 dagar:    
  Matningshastighet 59,50 m/min 
  Stocklucka 1,65 m 
  Stocklängd 4,76 m 
  Toppdiameter 0,248 m 
  Sågutbyte 67%  
  Verklig produktion i 6 dag  6138 m3 
  Produktionsvolym ut  5862 m3 

Tabell 4.2: Data från företaget för en period av 6 dagar  
 
Företaget samlar in stopptider längre än 30 sekunder vilket ska registreras men 
styrsystemet byttes ut förra året och fungerar ännu inte som det är tänkt och därför 
kan inga stopptider skrivas ut idag. För att uppskatta stopptiderna har författarna 
därför under några timmar observerat och mätt stopptiderna manuellt från såghytten 
på sågverket och de stopptider som då registrerades visas i tabell 4.3.  
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Företag B       
Stopptidsrapport Drifttid: 2,5 tim    
Produktions start: 2006-03-22 kl 12:30    
Produktions slut: 2006-03-22 kl 15:00    
Fel beskrivning Var Antal Stopp tid (Min) 
Ligger fel  Såg 1 1 3,95 
Brist på stock  Stegmatare 15 3,12 
För tätt Såg 1 2 0,25 
Problem Sortering av pro. 2 1,33 
Ligger fel  Såg 1 2 1,27 
Fastnar Såg 1 12 3,02 
Problem Sortering av pro. 1 9,78 
Buffert larm Stegmatare 1 0,08 
utlöser frekvens utve.. Såg 1 1 0,48 
Byte av sågklinga Såg 1 1 12,9 
Byte av sågklinga Såg 3 1 7,88 
Mänsklig Såg 1 1 0,17 
Utlöser frekvens utve.. Barkmaskin 1 1,45 
Fastnar Såg 2 2 1,23 
Summa    43 46,91 

Tabell 4.3: Stopptider på Företag B som författarna har registrerat 
 
Från stopptidsrapporten som visas i tabell 4.3 kan man få fram att den sammanlagda 
stopptiden utgör 22 procent av den totala observationstiden. 
 
Underhållsarbetet Företag B 
På förtaget finns det en underhållsansvarig som har till uppgift att se till att 
underhållsarbetet sköts och bedrivs effektivt.  Den planerade tiden för produktion är 
15,2 timmar per dag. Produktionen på företaget är två skift 5 dagar i veckan. Detta 
leder till att det mesta av det förebyggande underhållet utförs under natten. Företaget 
har en underhållsreparatör per skift som mestadels jobbar med avhjälpande underhåll. 
Det förebyggande underhållsarbete bedrivs av två olika inhyrda underhållsfirmor där 
arbetet består av olika underhållspunkter som ska genomföras. Hur ofta underhållet 
ska genomföras varierar från en gång om dagen till en gång i månaden. Planerat 
underhåll utförs av entreprenörer på nätterna som bland annat byter bandsågblad 
enligt schema i såggrupp 1 varje natt och 2:a och 3:e gruppen varannan natt. Det 
nattliga underhållsarbetet baseras dels på vad som ska produceras kommande dag, 
dvs. underhåll för att förbereda för nästa dags drift och dels på felrapporter från 
operatörerna som observerat defekter under dagen och som leder till reparationer. På 
varje skift ska det dessutom finnas en reparatör som med hjälp av operatörerna ska 
utföra olika typer av underhållsarbeten då fel uppstår. Detta innebär att 
underhållsarbetet under dagen är till största del avhjälpande. Arbetet bedrivs till stor 
del av operatörerna. Vid behov kontaktar de en reparatör, som finns tillgänglig i 
förtaget och tillsammans genomför de reparationerna. I operatörsunderhållet ingår, 
förutom rapportering till underhållspersonal, daglig kontroll av maskiner som t.ex. 
kontroll av stål, enklare arbeten som städning och smörjning etc. Förtaget tillämpar 
inte några mätningar i form av tillståndsövervakning t.ex. vibrationsmätningar.  
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Förbättringsarbetet baseras på att operatörerna känner maskinerna väl och att de ger 
sina synpunkter till reparatörerna och ledningen. De vanligaste felen/stoppen anses 
idag bero på råmaterialet eftersom de nu sågar av stockarna som föll i den stora 
stormen Gudrun år 2005. Operatörerna anser från sin erfarenhet att stocken har mer 
spänningar i sig nu än vad som är vanligt. Detta resulterar i att bitar av stora 
spetor/stickor lossnar eller att stocken är spräckt och dessa bitar fastnar i maskinen 
och orsakar haveri. Detta problem avhjälps på företaget genom buffrar. Mellan 
barkmaskinen och den första såggruppen finns det buffrar på 2 minuter som gör att 
sågen inte behöver stanna om stoppen är kortare än 2 minuter. Även efter såggrupp 3 
innan sorteringen finns ett lager som buffrar sågade bräder på ett transportband som 
gör att sågen kan fortsätta att såga i 20 minuter om det skulle inträffa ett haveri i 
sorteringen. Företag B anser att de med dessa buffrar minskar kostnaden eftersom de 
kan producera i vissa delar i produktionsflödet när stopp inträffar. Förlusten för 
stoppen i produktionen beräknas kosta 600 kr/min. 
 
Förbättringsarbete utförs på hela förtaget och enligt produktionsansvarig försöker de 
ständigt arbeta med förbättringar. Enligt honom är företagets uppfattning att det är 
operatörerna som vet mest om maskinerna, uttrycket som han nämner är ”de som kör 
maskinerna vet oftast bäst”. Detta har inneburit att operatörerna på förtaget har 
förbättringsmöten en gång i månaden, då operatörer samlas från båda skiften och med 
stöd från underhåll och ledning diskuterar förbättringsmöjligheter inom produktionen.  
 

4.8 Företag Q 
Följande information samlades in genom observation och intervjuer med 
produktionschef och underhållsansvarig 2006-03-23.  
 
Stora delar av utrustningen i sågen är från år 1985. Sågen körs i tvåskift motsvarande 
990 minuter måndag till torsdag och 580 minuter fredagar. Nedan visas teknisk 
information från företaget som har samlats in under besöket för period 2006-03-10 till 
2006-03-17. 
 
  Genomsnitt för 6 dagar:    
  Matningshastighet 55,25 m/min 
  Stocklucka 1,21 m 
  Stocklängd 4,45 m 
  Toppdiameter 0,225 m 
  Sågutbyte 66%  
  Verklig produktion i 6 dag  4152 m3 
  Produktionsvolym ut 4026 m3 

Tabell 4.4: Data från företaget för en period av 6 dagar 
 
Underhållet på Företag Q 
En underhållschef ansvarar för underhållet med hjälp av en reparatör per skift som 
tillsammans planerar och utför underhållet. Under stopp/haveri hjälper även 
operatörerna till med det avhjälpande underhållet. De som kan reparerar och de som 
inte är så duktiga på det städar som också är en form av det förebyggande underhållet 
på företaget. Ytterligare en person ansvarar för smörjning och visuell besiktning av 
maskinerna genom observera avvikelser som t.ex. oljud som uppkommit i maskinen. 
Dessa observationer rapporteras vidare till underhållschefen som utreder orsaken till 
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oljudet eller avvikelsen. Smörjning är en stor del av det förebyggande underhåll som 
bedrivs på företaget och det är också en del i det underhållsprogram som används. 
Även bandsågblad och knivbyten utförs oftast planenligt efter underhållsprogrammet 
på liknande sätt som smörjningen, se bilaga C. För knivar och bandsågblad ansvarar 
en slipare tillsammans med underhållspersonalen. Policyn är att ett underhållssystem 
ska finnas på företaget. Produktionschefen anser att det finns utrymme för att förbättra 
underhållsarbetet för en effektivare produktion. Stopptider mäts kontinuerligt, se 
tabell 4.5, och många förbättringsförslag har kommit från operatörerna efter analys av 
orsakerna bakom stoppen.  
 
Företag Q       
Stopptidsrapport Drifttid: 16,5 tim    
Produktions start: 2006-03-20 kl 23:30    
Produktions slut: 2006-03-21 kl 23:31     
Fel beskrivning Var Antal Stopp tid (Min)
Mätning Inmätningen 4 13
Stockintag Timmerintag 6 34,58
Virkesflöde Såg 1-2 8 31,57
Spånflistransportörer Spånhantering 1 12,83
Kantverket Såg 1-2 34 86,98
Kedja hoppade ur Kurvan 4 31,62
Råsorteringen Sorteringen 9 18,48
Summa   66 229,06

Tabell 4.5: Sammanställning av stopptidsrapport från Företag Q 
 
I tabellen ovan visar författarna en sammanställning av stopptidsrapporten från 
Företag Q under en dag där den total stopptid på 229,06 minuter dvs. 3,81 timmar 
vilket motsvarar 3 timmar och 49 minuter. Detta utgör 23 procent av den totala 
produktionstiden.  
 
Alla anställda har under föregående år genomgått en utbildning på cirka fyra timmar 
inom ett program för att öka medvetenheten om kostnaderna som ett ineffektivt 
resursutnyttjande medför. Under våren kommer utbildningsprogrammet att fortsätta 
med en produktivitetsutbildning på cirka fyra timmar. Utbildningen är en stor del i 
förbättringsarbetet och tid för detta har planerats in samt ska inte påverka 
produktionen. En annan del i förbättringsarbetet utgörs av en fokusering på 
flaskhalsar eftersom analyserna av stopptiderna resulterat i väldigt många 
orsaksrapporter och idéer för att förhindra samma sak att hända igen. De många 
förslagen gör att det blir svårt att veta för ledningen vad som är viktigast och var 
insatserna bör sättas in. Ledningen har analyserat stopptiderna och kom fram till att 
kantverket är en flaskhals eftersom det är den del i produktionen som har flest 
fel/stopp idag. För att förbättra analyserna bakom stoppen har en person utsetts för att 
ansvara för denna fokusering på kantverket. En överlappning på fem minuter mellan 
skiften möjliggör rapportering mellan dessa, men kommunikationen skulle kunna bli 
effektivare mellan skiften enligt produktionschefen. Det har t.ex. hänt att rapportering 
om defekter i maskinparken glömts bort att rapporteras till nästa skift, vilket har 
orsakat haveri/stopp som skulle ha kunnat förebyggts. Även kommunikationen mellan 
maskinoperatörer och underhållspersonalen har sina brister enligt produktionschefen. 
T.ex. om operatören rapporterar och inte får återkoppling på att en åtgärd har satts in, 
kan denne tillsist strunta i att rapportera. Rapporteringen från operatörerna till 
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underhållsansvarig kan också glömmas bort av underhållsansvarig på grund av 
tidsbrist. Prioriteringen av underhållsarbetet görs som norm genom att prioritera 
avhjälpandeunderhåll så att sågen kan gå. Policyn innebär att operatören ska ge 
förklaringar till alla längre stopp över 30 minuter. Vanliga orsakar till stopp, som 
underhållschefen ser, är väderrelaterade eller mänskliga fel, t.ex. dålig 
uppmärksamhet. En annan vanlig orsak är formen på stocken som matas in, om det 
exempelvis är många kvistar och bulor på stocken kan en kvist fastna i någon av 
kedjorna och orsaka haveri. Detta skulle kunna förebyggas genom att såga av 
kvistarna med motorsåg enligt produktionschefen. 
 

4.9 Företag Z   
Följande information har samlats in 2006-03-31 genom observation och intervju med 
underhållsansvarig på företaget.  
 
Företag Z har tidigare ägts av en person som inte hade intresse av att använda vinsten 
till modifiering av sågen. Vilket innebär att en stor del av utrustningen idag är utsliten 
och de nya ägarna har en del investeringar att ta igen enligt underhållsansvarig. Nya 
investeringar har nu gjorts t.ex. investering i ett nytt styrsystem. Såglinjen körs idag i 
tvåskift motsvarande 14,3 timmar/dag i effektiv operationstid. Sågen jobbar med flera 
olika produkter och sågar efter både svenska standardmått men även efter 
amerikanska mått på brädorna som gör att förtaget har många produkter. I 
råsorteringen finns 50 fack för olika sorter färdig sågade brädor. Detta gör att 
styrsystemet, som bland annat beräknar det optimala sågutbytet, har många produkter 
att välja på för att såga stocken. Det innebär att såggruppen måste ställa om sågningen 
inför varje stock och beräkna en ny stocklucka mellan varje produkt. De jobbar med 
att kunna minska stockluckorna allt eftersom kunskapen om det nya styrsystemet 
ökar. Nedan visas data för en viss period (2006-03-20 till 2006-03-27) för sågen som 
har samlats in vid besök av Företag Z. 
 
  Genomsnitt för 6 dagar:    
  Matningshastighet 37,50 m/min 
  Stocklucka 2 m 
  Stocklängd 4,79 m 
  Toppdiameter 0,276 m 
  Sågutbyte 64%  
  Verklig produktion i 6 dag  3450,56 m3 
  Produktionsvolym ut 3294,564 m3 

Tabell 4.6: Data från företaget för en period av 6 dagar 
 
Underhållet på Företag Z 
På företaget finns en fordonsmekaniker och fem maskinmekaniker anställda för att 
sköta det löpande underhållet. De är uppdelade så att det alltid finns någon tillhands 
på varje skift. Ytterligare 2,5 tjänst arbetar med el-utrustningen. Halvtidstjänsten 
utgörs av en person som hyrs in av grannföretaget. Under varje helg utförs det 
planerade underhållet som till stor del utgörs av smörjning och sågbandsbyten enligt 
ett underhållsschema. Större underhållsarbeten bedrivs i projektform. För närvarande 
står de så kallade bakbanden överst på prioriteringslistan hos underhållsavdelningen. 
Bakband är viktiga för att få mer sågutbyte. För att öka tillgängligheten i såglinjen 
planeras investering av ett nytt kantverk som idag är från 1985 och utslitet. Orsaken 
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till dålig tillgänglighet inom såglinjen har hänförts till kantverket enligt 
stopptidsrapporterna menar underhållsansvarig.  
 
En sammanställning av författarna på en stopptidsrapport från förtaget styrsystem 
visas i bilaga D. Där vi kan se att den totala stopptiden är på 1419,45 minuter. Detta 
motsvarar 23 timmar och 39 minuter då den totala drifttiden är 85 timmar och 48 
minuter.  Vilket innebär att hela 28 procent av produktionstiden är stopptider på 
företaget. Orsaker till dessa stopp har enligt underhållsansvarig diskuterats på plats i 
produktionen men även på produktionsuppföljningsmöten som hålls en gång i veckan. 
På dessa veckomöten deltar de båda arbetsledarna från båda skiften och 
underhållsansvarig som tillsammans med produktionsledaren diskuterar vad som hänt 
sen sist, vad som är på gång och orsakerna bakom stoppen. En vanlig orsak till stopp 
enligt underhållsansvarig antas bero på kylan som får stocken att frysa och medföra 
att barken sitter hårdare och blir svårare att ta bort. En annan orsak är sjukskrivningar 
som gör att ovana personer tvingas köra sågen med ökad stress som följd. Företaget 
jobbar idag mycket med att höja trivseln på företaget som beroende på den tidigare 
oengagerade ledningen inte är så hög enligt underhållsansvarig. Ett exempel som han 
nämner är att alla anställda har tillgång till gratis frukt i fika rummet. 
 
Företagets ledning är till stor del ny från i höstas och de jobbar intensivt med att öka 
effektiviteten genom investeringar och förändringsarbeten. I samband med att ett nytt 
styrsystem installerades i början av året gick ledningen och elektrikerna en kortare 
utbildning. Företaget missade, enligt underhållsansvarig, att inkludera operatörerna i 
utbildningen och det är en erfarenhet som vi måste lära av inför nästa investering 
menar han. Det nya styrsystemet skiljer sig något från det tidigare, knapparna och 
kodningen för stopporsak är annorlunda. Hade vi bakat in ett utbildningsprogram i 
priset för installationen av styrsystemet kunde vi lycktas bättre eller förkortat 
inkörningsperioden, menar han. Det finns också justeringar som ska göras, bland 
annat nämner han att orsakerna till stoppen, dvs. stoppkoderna, i styrsystemet ska gås 
igenom och anpassas bättre till företaget. Idag består felkoderna av 20 olika punkter 
med 4 till 5 undersektioner.  
 
Schemat för bandsågsbyten i såggrupperna följs upp i ett protokoll där varje byte 
registreras manuellt för att förfina de tidsplanerade bytena. Orsakerna till byten kan 
enligt protokollet vara av 8 olika alternativ; randning, vinglar, vandrar på hjul, 
spricker, tandbrott, spånfrysning, skarv eller river från första stock. Alternativ 1-8 går 
snabbt att fylla i rapporten med ett par kryss för operatörerna. Detta är en sak som 
ingår i underhållspolicyn som underhållsansvarig arbetar med att införa. Andra delar 
som han har infört är skrivtavlor på de olika avdelningarna där de anställda lätt ska 
kunna fylla i om någon på underhållsavdelningen är ute på något eller undrar över vad 
som är på gång osv. Den kanske viktigaste delen i arbetet med underhållspolicyn 
menar underhållsansvarig är att skapa ordning och reda inom företaget och att skapa 
möjligheter för att detta ska kunna genomföras. Detta har han t.ex. gjort genom att se 
till att sopkvastar och tryckluft för att blåsa bort spån finns tillgängliga nära 
maskinerna. Även nya verktygstavlor har skruvats upp där varje sak har sin plats så 
att det lätt syns om något fattas och varje avdelning har en egen färg på sina verktyg 
för att det inte ska fattas några verktyg och att de lätt stannar på rätt avdelning.  
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4.10 Företag E 
Följande information är insamlad under fallstudie genom observation och intervju 
2006-04-05 med produktionsansvarig.  
 
Såglinjen brann ner till grunden 1984. Idag används fortfarande mycket av den 
utrustning som installerades efter branden. På grund av denna utrustning produceras 
en dimension i taget och då efter vad kunden efterfrågar. Ställtiden utförs manuellt 
och tar cirka 20 minuter och görs ungefär en gång per dagen. Fördelen med denna 
lösning är att stockluckan kan hållas väldigt kort. Idag kör de två skift vilket 
motsvarar en effektiv operationstid på 435 minuter på dagskiftet och 495 minuter på 
kvällsskiftet dvs. 15,5 timmar/dag. Kvalitetsutbytet beror på vilken vara som körs och 
sorteras efter kvalitet och användningsområde. Den bästa sorten ligger på 80 procent 
bra kvalitet och de 15 följande procenten används till varor som har lite sämre 
kvalitetsgränser och 3,8 procent av stocken som matas in går till avkap. Överlag 
uppskattas kvalitetsutbytet till 95 procent dvs. uppskattningsvis 5 procent av 
produktionen har idag sämre kvalitet beroende på defekter i processen som t.ex. 
haverier, felsågningar, slitna verktyg som gör mönster på stocken/brädan etc. I tabell 
4.7 visar författarna data som är insamlad vid besök av Företag E under perioden 
2006-02-21 till 2006-02-28. 
 
  Genomsnitt för 6 dagar:    
  Matningshastighet 44 m/min 
  Stocklucka 0,35 m 
  Stocklängd 4,30 m 
  Toppdiameter 0,225 m 
  Sågutbyte 65%  
  Verklig produktion i 6 dag  3402 m3 
  Produktionsvolym ut 3306 m3 

Tabell 4.7: Data från företaget för en period av 6 dagar  
 
Underhållet på Företag E 
Företaget har tre anställda som arbetar heltid med underhållsuppgifter. Vid behov när 
det uppstår större problem i produktion eller vid arbetsanhopningar som t.ex. vid 
ombyggnationer i produktionslinjen brukar också företaget anlita en industri-
servicefirma för underhållsarbeten. Genom att företaget har börjat arbetar i två skift 
efter stormen Gudrun görs det mesta av det förebyggande underhålletsarbetet nattetid 
och under två timmar på fredagar då företaget har ett inplanerat produktionstopp för 
förebyggande underhåll. Under dessa tider genomförs olika rutiner som är 
schemalagda. Rutinerna är allt i från att byta klingor till andra typer av reparationer 
som har rapporterats från operatörerna. Det huvudsakliga underhållsarbetet under 
natten baseras också på vad som ska produceras kommande dag då underhållet går ut 
på att förbereda för driften dagen där på. Under natten byts också sågklingor efter ett 
förebyggande underhållsschema.  
 
Operatörsunderhållet på företaget är ganska väl planerat och definierat där varje 
person ansvarar för det förebyggande underhållet på sin maskin eller den delen i 
produktionen han arbetar på. Enligt företagets underhållspolicy ska operatören utföra 
olika rutiner som smörjning, lyssna efter missljud och städning efter ett schema etc. 
Operatören ska också i den utsträckningen som det går, lösa och hjälpa till vid 
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haverier och andra stopp som uppkommer under drifttid. En annan viktig uppgift som 
operatörerna har i det förebyggande underhållsarbetet är att rapportera avvikelser som 
störningar och problem som håller på att uppkomma under produktionstid och vilka 
underhållsuppgifter som behövs för att avvikelserna inte ska leda till stopp. Dessa 
uppgifter görs sen efter prioritering av underhållspersonalen eller så fort som möjligt 
enligt produktionsansvarig. Det avhjälpande underhållet som bedriv på förtaget görs 
till största del av operatören men de tar också hjälp av underhållspersonalen och om 
detta inte är tillräckligt så kan de hyra in personal. Vid längre stopp/haveri som t.ex. 
när underhållspersonalen reparerar en maskin ska de olika operatörerna enligt 
underhållspolicyn börja göra förebyggande underhållsarbeten i hela produktionslinjen 
så som städning, smörjning och olika små reparationer. Förtaget använder inga typer 
av tillståndsbaserade mätningar för att övervaka produktion så som t.ex. 
vibrationsbaserade mätningar och SPM.   
 
Förbättringsarbetet inom företaget är enligt produktionsansvarig en ständigt pågående 
process. Enligt honom försöker de hela tiden arbeta för att göra underhållet, 
produktionen och andra delar i förtaget mer effektivt. Förtaget har flera möten med 
personal från hela företaget och när det gäller produktionen så kommer de flesta 
förslagen från operatörerna som enligt produktionsledaren vet bäst om hur maskinen 
fungerar. För att öka kommunikationen mellan skiften har man en lite överlappning 
mellan skiften på 10 minuter då operatörerna ska informera varandra om problem etc. 
Idéer från operatörerna diskuteras varannan vecka på ett förbättringsmöte med VD:n 
där en operatör från varje skift och produktionsansvarig deltar. På mötet diskuteras 
det aktuella läget och vad som är på gång. När det behövs och ifall det är några större 
förändringar som berör underhållet på gång deltar också denna personal. De 
oplanerade stoppen i produktionen anses mycket bero på grus och sten i stocken som 
sliter på verktygen och orsakar de vanligaste stoppen på cirka 20 minuter då sågblad 
byts. En annan orsak till stopp i dagsläget är att stocken är frusen vilket normalt 
orsakar fler korta stopp vintertid. En förbättringsåtgärd som företaget idag jobbbar 
aktivt med är att föra in stopptider. Detta är dock inte så lätt gjort eftersom de inte har 
något modernt styrsystem som automatiskt för in stopptider utan detta måste göras 
manuellt och blir därför mycket tidskrävande enligt produktionsansvarig. Nedan visas 
ett exempel på en stopptidsrapport från såglinjen på Företag E som författarna har 
sammanställt efter deras handskrivna stopptidsrapoter.  
 
Företag E    
Stopptidsrapport  Drifttid: 310 tim 
Produktions start: 2006-02-01 
Produktions slut: 2006-02-28 
Fel beskrivning Antal Stopp tid (Min) 
Reparation  31 3876
Postering 29 1240
Summa  60 5116

Tabell 4.8: Sammanställning av stopptidsrapport från Företag E. 
 
Enligt tabellen ovan går det att beräkna andelen stopp till cirka 28 procent av 
drifttiden. Kostnaden för stopp i produktionen anser produktionsansvarig vara något 
som är viktigt att arbeta med eftersom förlusten idag på företaget beräknas uppgå till 
211 kronor/minut. 



 

 

 

40

5 Analys 
I detta avsnitt förs en diskussion kring resursutnyttjandet på sågverk. Effektiviteten 
undersöks på sågverken genom beräkningar av den totala utrustningseffektiviteten 
och orsakerna till avvikelserna diskuteras från ett underhållsperspektiv. Möjligheter 
att hitta förbättringar med inriktning på underhållsåtgärder lyfts fram för sågverken, 
genom beskrivning av hur sågverk kan arbeta med en underhållsstrategi. 
 
 
5.1 Effektiviteten på sågverk 
Karlöf (1997b) säger att effektivitet kan nås antingen genom att arbeta med 
produktiviteten och sänka framtagningskostnaden per styck eller genom att jobba 
målmedvetet med kvalitetsfrågor. Detta leder till större volym eller högre pris. 
Sågverk har ofta en relativt hög kvalité och därför förmodar vi att det borde vara 
lättare att öka effektiviteten genom att arbeta med produktiviteten. Eftersom 
produktionen i sågverkindustrin oftast har ett sammanhängande flöde innebär det att 
när ett problem uppstår i en del av produktionen stannar hela produktionen. För att 
hålla en hög effektivitet blir det då, enligt oss väldigt viktigt att utrustningen 
underhålls rätt. Det är däremot inte så vanligt att sågverk är så produktiva. Enligt 
Ljungberg (2000) finns det stora förluster i sågverksproduktion. Därför finns det 
möjligheter, enligt oss, att gör produktionen mer effektiv. Ett första steg är att 
genomföra en uppföljning av driften och se efter hur effektiv den är i nuläget. Enligt 
Ljungberg (2000) finns det idag många sätt att mäta effektiviteten. Inom TPM 
används ofta OEE. Enligt Ljungberg (2000) är mätverktyget OEE det som ger ett mer 
fullständigt mått på utrustningens samt produktions kondition. Andra anledningar är 
bland annat att OEE modellen även tar in viktiga funktioner som justeringstider och 
ställtider, dvs. de så kallade posteringstiderna. Vi håller med om att OEE är ett mer 
kraftfullare verktyg för att följa upp effektivitet/konditionen i en produktion. Därför 
har vi valt att beräkna effektiviteten med hjälp av OEE enligt den nya modellen. 
 
 
5.2 Beräkning av totala utrustningseffektiviteten (OEE) 
I bilaga E till I kan vi se uppställningarna för beräkningen av den totala 
utrustningseffektiviteten för de fem sågverken. En sammanställning av de olika OEE 
värdena visas i tabell 5.1 där även de tre olika delarna av OEE kan utläsas. 
Beräkningarna baseras på modellen som beskrivs i kapitel 3.9. Enligt Ljungberg 
(2000) ska ett företag som har infört TPM disponera ett OEE värde på minst 85 
procent. Kravet på ett OEE värde på minst 85 procent finns även på andra håll t.ex. 
för att kunna vinna det japanska TPM priset (Word Class). Enligt våra OEE 
beräkningar är det inget av de fem sågverken som är i närheten av ett OEE värde på 
85 procent. De arbetar visserligen inte efter TPM men frågan är om de inte borde göra 
det för att öka sitt OEE värde och därmed öka effektiviteten.   
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Total utrustningseffektivitet OEE för sågverk under 6 dagar   
Sågverk OEE Tidstillgänglighet Operationseffektivitet Kvalitetsutbytet
Företag V 45,92% 70% 70% 94%
Företag B 51,49% 69% 78% 96%
Företag Q 48,50% 75% 67% 97%
Företag Z 45,76% 72% 66% 95%
Företag E 40,72% 72% 58% 97%
Genomsnitt på alla sågverk: 46,48% 72% 68% 96%
Tabell 5.1: Den totala utrustningseffektiviteten för sågverken 
 
I tabell 5.1 kan vi se att kvalitetsutbytet för sågverken är högt och detta förvånar oss 
inte. Trots att kvalitetsutbytet är högt förekommer förluster. Det är sällan som sågverk 
behöver kassera produkter som har produktions fel. Inom sågindustrin går heller inget 
material till spillo. Det som inte sågas till plankor går till värmeverk etc. Men 
förlusterna ligger i att produkterna sågas felaktigt, skadas av maskinerna etc. och 
därför sorteras till sämre kvalitet eller går till fjärrvarme. Anledningen till att 
kvalitetsutbytet ändå kan anses som högt anser vi beror på att styrsystemet fungerar 
bra. Resultatet från OEE är däremot är inte lika bra när det gäller 
operationseffektivitet och tidstillgänglighet. Detta gör att OEE värdena för de olika 
sågverken sjunker drastiskt. Den stora anledningen till detta är avvikelserna i 
produktionen. Några exempel på avvikelse är att stocken fastnar i en av såggrupperna 
eller vid byte av sågklinga. En minskning av stoppen i produktionen skulle innebära 
att den verkliga produktionen ökar. Om den tillgängliga tiden närmar sig planerad tid 
för produktion skulle det leda till ett högre värde för tidstillgänglighet och även värdet 
för operationseffektivitet skulle öka. Det handlar om att stoppen och haverierna måste 
minska i produktionen för att öka OEE för sågverken.  
 
I tabell 5.1 visas värdena av OEE för de olika sågverken. De är intressanta eftersom vi 
där verkligen kan se att alla de sågverk, som undersökningen omfattar, i första hand 
bör satsa/arbeta på att öka operationseffektivitet men även tidstillgängligheten.  För 
att lyckas med en ökning av dessa värden måste man minska på de små stoppen och 
haverierna inom företagen. Vi menar att detta ska göras genom att förbättra 
underhållsarbetet på sågverken. Enligt våra observationer och intervjuer så är 
underhållsarbetet på sågverken till största del avhjälpandeunderhåll med det 
förkommer även förebyggandeunderhåll. Men sågverken har svårt att få detta att 
fungera. Ofta görs det förebyggandeunderhållet under natten när sågverken ändå inte 
ska producera. Vi menar att det förebyggande underhållsarbetet kan göras mer 
effektivt. Enligt de intervjuer som vi har gjort, har underhållsarbetet under natten till 
största del inte varit ett långsiktigt arbete för att förbättra maskinkonditionen. Istället 
har de haft ett kort perspektiv på sitt tänkande hela tiden. Av intervjuerna 
framkommer t ex. att det oftast handlar om att förbereda för produktion till nästa dag.  
Några av sågverken som har besökts i detta arbete har påbörjat arbeten med att ta 
fram och jobba efter en underhållsstrategi, vilket vi tror är en bra idé. Enligt Al-Najjar 
(1999a) är det viktig med en bra underhållsstrategi för att minska de övergripande 
kostnaderna för underhållet.  
 
Enligt våra beräkningar (se bilaga E till I och tabell 5.1) är OEE värdena för de fem 
sågverken runt 50 procent vilket inte kan anses som effektivt. Enligt Ljungberg 
(1997) är det inte ovanligt att sågverk med automatiserad produktionsutrustning i 
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många fall bara har en utrustningsutnyttjande kapacitet på cirka 50 procent. Han 
menar också att anledningen till denna låga kapacitet ofta beror på de många små och 
enkla stopp som är vanliga i sågverksindustrin. Detta är något som även vi 
observerade under tiden som vi samlade in materialet för detta arbete (se bilaga J). 
Eftersom inget av de sågverk vi besökt har infört TPM, utom möjligen är i en 
inledande fas av en underhållspolicy som innebär ordning och reda, är det inte så 
konstigt att deras OEE ligger runt 50 procent. Detta innebär att det finns en 
förbättringspotential för dessa sågverk anser vi. De skulle kunna öka OEE till 
85 procent eller mer genom att införa en mer effektiv underhållspolicy.  Ljungberg 
(2000) skriver att ett TPM införande ska leda till ett OEE värde på minst 85 procent. 
 
Oplanerade stopp är ofta kostsamma för industriföretag inte bara när det gäller 
reparationskostnader eller kostnader för reservdelar. Industrier förlorar också pengar 
på grund av att de inte kan producera produkter under tiden som reparationerna utförs. 
Enligt våra observationer får sågverken många förluster just på grund av oplanerade 
stopp. Detta leder till de inte utnyttjar sin produktionstid till produktion fullt ut utan 
får använda denna tid till reparationer dvs. avhjälpandeunderhåll. Detta leder i sin tur 
till förluster i förlorade produktionsinkomster. De sågverk som vi besökt och 
undersökt har en förlust i års sikt produktionen mellan 211 till 600 kronor/minuten för 
stopp. Detta kanske inte låter så mycket men det kan innebära kostnader på flera 
miljoner under ett år. 
 
Enligt våra observationer och stopptidsmätningar på sågverken kan vi konstatera att 
det är de korta stoppen som är störst till antalet och tidsmässigt (se bilaga 10). För att 
tydliggöra hur stor del som är korta respektive långa stopp har vi spec. ut de korta och 
långa stoppen i Företag V för att ge ett exempel (se figur 5.1 och 5.2). Det är vanligt 
att företagen delar in stoppen i två grupper: de kroniska felen och de sporadiska felen 
menar Ljungberg (2000). Detta är något som sågverken också gör genom att de delar 
upp stoppen i långa och korta. Korta och långa stopp definieras på olika sätt av 
sågverken. Intervallet för korta stopp kan vara från 3-30 minuter. Vi har definiera de 
korta stoppen som stopp under 20 minuter och långa över 20 minuter. I figurerna 5.1 
och 5.2 visas hur stoppen är fördelade för företag V under de sex dagar som vi samlat 
in data från företaget (se bilaga B): 
 

 Antal stopp i procent

97%

3%

Korta Långa 
 

Figur 5.1: Antalet korta och långa stopp i procent på Företag V 
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 Stopp tid i procent

31%

69%

Korta Långa 
 

Figur 5.2: Andel tid av de korta respektive långa stoppen på Företag V 
 
I figur 5.1 kan vi se att 97 procent av all de registrerade stoppen är korta stopp på 
Företag V och består enligt figur 5.2 av 69 procent av den totala stopptiden. Det vi har 
sett i våra observationer och när vi besökte sågverk för stopptidsmätningar är att det 
verkar vara mer vanligt med småstopp i produktionen, t.ex. när en stock fastnar, stock 
ligger för tätt eller ligger fel.  Många som arbetade vid dessa sågverk hade också 
uppfattningen om att dessa små och ständiga förekommanden avvikelser ofta 
accepteras som ett normalttillstånd. Enligt Ljungberg (2000) är det vanligt bland 
kroniska fel.  
 
 
5.3 Sågverk med posteringstider  
Något som vi tycker är intressant är att Företag E, som tvärtemot de andra sågverken 
hade posteringstider. Anledning till detta är att deras produktion var äldre och 
sågningen inte kunde justeras automatisk efter stockens diameter. Detta innebar att 
operatörerna på företaget sorterade stockarna efter diametern och lät detta styra 
produktionen. När de ska byta till en större stockdiameter innebär det att de behöver 
stanna produktionen och manuellt ställa in sågningen för såggrupperna vilket tar cirka 
20 minuter. Enligt tabell 5.1 kan vi se att OEE värdet på Företag E ligger på cirka 
40 procent vilket är omkring 4 till 10 procent lägre än de övriga sågverken. Enligt 
författarna kan anledningen till det lägre OEE värdet bero på flera saker t.ex. att deras 
produktionsutrustning i jämförelse med de andra sågverken är äldre. Vi kan också se 
att posteringstiderna påverkar tidstillgängligheten som i sin tur har effekt på OEE. I 
figur 5.3 visas en sammanställning mellan oplanerade stopp och posteringar på 
Företag E där posteringarna står för cirka 24 procent av de registrerade stoppen. 
 
I tabell 5.1 kan man också se att det som gör att Företag E har ett något lägre OEE 
värde beror på operationseffektiviteten som ligger cirka 10 procent lägre i jämfört 
med de andra förtagen. Enligt Ljungberg (2000) är detta ett tecken på att  de inte är 
lika bra på att använda sin operativa tid.  
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Stopp tid i procent 

24,24%

75,76%

Oplanerade stopp Postering
 

Figur 5.3: Andelen oplanerad stopp och posteringar i Företag E 
 
 
5.4 Fokus för effektivitet 
Eftersom kvalitetsutbytet på de sågverk undersökningen omfattar är högre än 90 
procent anser vi enligt Karlöf (1997b) att sågverken bör fokusera på att öka 
produktiviteten istället för att fokusera på kvalitetsfrågor och flytta upp sig i 
effektivitetsmatrisen mot målet; effektivitet. Vi samtycker med Karlöf (1997a) när 
han skriver att förbättringar av driften kan göras med hjälp av övervakning eller 
mätning av processer eftersom det lyfter fram företagets situation och tydliggör läget 
för både ledning och operatörer. Vi anser att det är lämpligt att mäta OEE eftersom 
det fokuserar på kapacitetsutnyttjande och tar med de sex stora förlusterna som Ben-
Daya och Duffuaa (1999) skriver om. Genom att de flesta sågverk har installerat ett 
effektivt styrsystem som kontinuerligt mäter stopptider med mera så ska det inte 
heller vara så tidskrävande för dem att ta fram siffror och beräkna OEE anser vi efter 
att själva ha samlat in siffror för dessa beräkningar.  
 
Att fokusera på produktivitet kan enligt Karlöf (1997) vara svårt eftersom det kan 
uppfattas negativt av medarbetarna. Därför anser vi att det är ännu viktigare att 
ledningen lyssnar på operatörerna för att känna av effekterna med 
produktivitetsarbetet. Det gäller att operatörerna känner sig motiverade, anser vi, för 
att förbättringsarbetet ska få genomslagskraft. Ljungberg (1997) skriver att höjd lön 
inte motiverar operatörerna. Något som istället kan motivera dem är att göra arbetet 
mer intressant menar han och därför anser vi att det är viktigt att ta reda på vad 
operatörerna upplever som mer intressanta uppgifter och hur detta skulle kunna 
införas.  
 
 
5.5 Lärandet om förbättringsmöjligheterna 
När vi har beräknat OEE enligt den nya modellen för sågverken, se bilaga E till I kan 
vi konstatera att det finns förbättringsmöjligheter för branschen. För att öka 
effektiviteten och utnyttja sin utrustning bättre, anser vi, att det är hög tid för 
sågverken att se över resursutnyttjandet. På de sågverk vi besökte visade sig att 
operationseffektiviteten var den del av de tre delarna i OEE som var lägst, detta 
förbryllade oss lite eftersom alla anställda som vi träffat var intresserade av att sågen 
skulle gå så bra som möjligt och många hjälpte villigt till vid reparationer när sågen 
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stannade. Vi observerade också att tempot var högt och att de anställda ville att det 
skulle flyta på bra. Orsaken till att operationseffektivitet ändå är låg anser vi bero på 
att operatören inte ser något utrymme för att förändra sitt arbetssätt beroende på 
invanda mönster och de resurser som finns tillgängliga. Med resurser menar vi här 
råmaterial, maskin, tillgängliga verktyg, kunskap inom företaget etc. Den lösning som 
då måste till, blir att bryta invanda mönster vilket inte är så lätt gjort. Detta kan lösas 
genom att alla anställda och inte bara ledningen deltar i förbättringsarbetet anser vi. 
Eftersom analyserna idag bara görs av ledningen och förändringarna förmedlas i 
instruktioner till anställda, enligt Tayloristisk produktionsorganisation, som 
Ljungberg (1997) skriver, är risken att de anställda fortsätter att jobba på enligt gamla 
vanor. 
 
I några fall, när en oerfaren person kör sågen kan detta påverka 
operationseffektiviteten något. Genom att man utbildar fler på att köra sågen kan man 
undvika problem med sämre utförande orsakade av oerfaren personal, som sätts in att 
köra sågen vid t.ex. sjukskrivningar. Detta skulle kunna genomföras genom att införa 
schemalagd rotation så att operatörerna byts vid att köra sågen och att stå i 
råsorteringen. En förutsättning är att man har personalen med sig och att de är villiga 
att lära sig att köra sågen trots att det kräver mer kunskap. För att operatörerna ska 
vara villiga att lära sig fler arbetsuppgifter måste de vara motiverade för det. 
Motivationen kan ökas på olika sätt. Människor blir motiverade av olika saker. Ett 
sätt, som vi anser kan vara motiverande, är att göra arbetsuppgifterna mer intressanta 
för operatörerna. 
 
För att öka effektiviteten anser vi att företaget ska börja mäta OEE kontinuerligt och 
observera hur de ligger till samt vilka förbättringsmöjligheter som finns. Sen kan de 
sätta ett mål efter Best-of-the-best begreppet som Ljungberg (2000) förespråkar. 
Genom att definiera mål kan sågverken samtidigt öka motivationen genom att resultat 
tydliggörs som också är viktigt enligt Ljungberg (1997). För att nå målen med ett 
bättre OEE anser vi att sågverken bör tänka igenom sin underhållsstrategi eftersom 
man på så sätt kan minska de övergripande kostnaderna enligt Al-Najjar (1999a). Det 
är avgörande att ledningen blir medveten om hur förbättringar kan skapas genom att 
införa en underhållspolicy. De kan t.ex. göra studiebesök och ta vara på erfarenheter 
och få inspiration till förändringar från andra företag. Genom att använda sig av 
benchmarking skriver Karlöf (1997b) att lärande kan skapas, vi anser därför att 
sågverken kan skaffa sig kunskap om förbättringsmöjligheterna med en 
underhållspolicy genom att jämföra sig med andra. Som vi också har gjort i detta 
arbete genom att jämföra OEE värden för en period av sex dagar på de undersökta 
sågverken. Dessutom är benchmarking ett sätt att jobba med kontinuerligt lärande 
som är bra för företag och dess människor menar han. När ledningen har skaffat sig 
kunskap om förbättringsmöjligheterna anser vi att de måste sprida kunskapen till alla 
nivåer som Karlöf (1997a) skriver så att de kan tillämpa kunskapen på sågverket och 
nå effektivitet.  
 
 
5.6 De sex stor förlusterna  
Ben-Daya & Duffuaa (1999) beskriver de sex stora förlusterna.  Det tycker vi är ett 
bra sätt för att analysera de olika stoppen, t.ex. för ett sågverk. I bilaga J visar vi 
stopptider som vi har samlat in och hur vi har klassificerat de olika stoppen efter de 
sex stora förlusterna.  Vanliga fel såsom "Högkant & fast körn" förekommer både 
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som långt och kort stopp och innebär att stockar har kört fasts i någon av de olika 
såggrupperna. Denna stopptyp kan bli klassificerade i två grupp beroende på om det 
var långt eller kort. Ett långt sådant fel/stopp klassificerades under nummer 1 
"Utrustningsfel och avbrott" men om det däremot var ett kort sådant fel 
klassificerades det under nummer 3 "tomgång och småstopp" detta enligt de sex stora 
förlusterna av Ben-Daya & Duffuaa (1999). Anledningen till detta är att vid ett längre 
stopp har personalen bytt sågklingan. Däremot när det gäller ett kort stopp så räckte 
det att de rättade till stocken lite. Ett annat vanligt förekommande stopp är övrigt fel i 
stegmataren som innebär att stockluckan är för liten eller att stocken är för tjock. Båda 
dessa fel innebär att de blir tvungen att göra ett kortare stopp. Vilket innebär att denna 
typ av fel blir klassificerade som nummer 3 "tomgång och småstopp" enligt de sex 
stora förlusterna av Ben-Daya & Duffuaa (1999). I figur 5.4 visas en sammanställning 
av de sex stora förlusterna på alla förlusterna/stoppen som författarna har observerat i 
de fem sågverken baserat på vår klassificering i bilaga J. 
 

Sex stora förlusterna 

131

33

496

2

56 0

Utrustningsfel och avbrott Ställtider och justeringar

Tomgång och småstopp Defekter i processen

Reducerad hastighet och förlängd cykeltid Reducerat utbyte samt förluster vid uppstart

 
Figur 5.4: De sex stora förlusterna   
 
Med stöd av figuren ovan kan man se att de största problemen i produktionen på 
sågverken är nummer 3 "tomgång och småstopp". Denna klass har 496 stopp vilket är 
69 procent utav alla stopp som uppkom på sågverken under den tid som vi har fått och 
mätt stopptider. Analysen av de sex stora förlusterna visar att småstopp är en stor del 
av antalet stopp men det är inget som förvånar oss efter våra observationer på 
sågverken. Enligt figuren finns det inga förluster med ”reducerat utbyte samt förluster 
vid uppstart”. Eftersom det under den tid som vi var på de olika sågverken och 
genomförde stopptidsmätningar och för den tid vi fick stopptidsrapporter förkom det 
inga sådana fel. Detta beror på att styrsystemet är effektivt, anser vi. I analysen av de 
sex stora förlusterna kommer det fram att det är tomgång och småstopp som står för 
de flesta stoppen och därför bör dessa fel i första hand analyseras djupare på sågverk 
så att de kan minskas. 
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5.7 Orsaker till förluster 
En viktig del i OEE är dels tidstillgängligheten som kan härledas från stopptiderna på 
maskinerna och dels tillgänglig operationstid enligt beräkningen som Ljungberg 
(2000) beskriver och för den nya modellen (se kapitel 3.9). Genom att minska 
stopptiderna ökar tidstillgängligheten. Orsakerna bakom korta stopp är av olika slag 
på sågverk. För att minska dessa anser vi att det är viktigt att de analyseras på ett 
strukturerat sätt. Det kan, anser vi, ske genom att använda sig av t.ex. 
Ishikawadiagram. De korta stoppen som uppstår går inte härleda till en enda orsak, 
utan varje stopp har sina egna orsaker. Detta gör att det blir väldigt många orsaker 
som kan ligga bakom alla de korta stoppen. I figur 5.5 visas ett exempel som vi har 
gjort för att visa att problemet med många korta stopp på sågverk kan ha många 
orsaker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.5: Ishikawadiagram som visar exempel på orsakerna bakom korta stopp 
 
Det är viktigt att operatörerna är delaktiga i analyserna av stopporsakerna och de 
åtgärder som sätts in för att det ska få den effekt som ledningen på sågverket önskar 
annars kan åtgärden, som Ljungberg (1997) säger, misslyckas genom att operatörerna 
nonchalerar eller inte uppmärksammar förändringen utan kör på i gamla invanda 
mönster. Vi anser att anställda både från produktionen och underhållet bör delta för att 
analysera stoppen på bästa sätt eftersom de har olika kunskaper. Det är också många 
olika typer av stopporsaker som kan analyseras. Detta gör att analyserna blir 
tidskrävande. Istället för att analysera varje stopp anser vi därför att företaget kan 
välja att fokusera på de stopp som är vanligast. För att veta vilka det är så är det 
viktigt att företaget på något sätt sammanför stoppen. Alla företagen som vi besökt 
skiljde på långa och korta stopp vilket är ett första steg att sammanföra grupper av 
olika stopp. Något som också de flesta gjorde var att som ett andra steg härleda 
stoppen till en del i produktionen. Genom att göra det kan platsen för stoppen 
sammansällas och det går att se var som de flesta stoppen uppkommer. Nedan visar 
författarna ett exempel på stapeldiagram som sammanför platsen för stopptiderna, 
baserat på stopptider från Företag Q. 
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Figur 5.6: Stappeldigram över Stopptider på Företag Q 
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Figur 5.7: Stappeldigram över antalet stopp på Företag Q 
 
I figur 5.7 visar författarna antalen stopp från Företag Q som hänförs till en del i 
produktionen som ännu tydligare visar att de flest stopp kan hänföras till kantverket. 
När sågverket har kommit fram till var de flesta stoppen finns kan de börja analysera 
vad stoppen i den delen i produktionen beror på. Detta kan göras genom att t.ex. 
använda ett Ishikawadiagram för att analysera insamlade stopptider antingen för att 
komma fram till orsak och hur variationen ser ut eller så kan diagrammet ge 
indikationer på var ett större dataunderlag behövs och hur det kan samlas in, som 
Bergman & Klefsjö (2001) tar upp. 
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Dåligt utsug 
av damm 

Dålig städning 
Inget städ schema 

Operatören ser 
inte problemet 

Slarv

Ingen kunskap 
om maskinen 

Ovan eller okunnig 
personal 

Miljön 

Många korta stopp i 
kantverket 

Stökig 
arbetsmiljö 

Ingen eller lite tid 
avsatt för städning 

Ingen tillgång 
på tryckluft 
nära tillhands 

Ingen ordnig och 
reda på verktyg 

Verktyg finns 
inte på plats 

Smuts på 
sensorer 

5.7.1 Ishikawadiagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.8: Ishikawadiagram  
 
Genom att använda Ishikawadiagramet får man fram vilka insatser som bör göras för 
att åtgärda problemet. I figur 5.8 visar författarna ett exempel på hur en djupare analys 
med hjälp av ett Ishikawadiagram kan se ut för att analysera stoppen i kantverket som 
orsakas av miljön. Den understrukna texten i figuren resulterar i den kursiva texten 
vilket leder till den normala textformen vilket i slut ändan mynnar ut i den fetstilta 
texten.  Stopptider orsakade av miljön beroende på en stökig arbetsmiljö kan t.ex. 
enkelt kortas ner genom att ordna så att tryckluft alltid finns nära till hands för att 
blåsa bort smuts och damm. Det är viktigt för det självgående förbättringsarbetet på 
sågverket att operatörerna medverkar i analysen av stopptiderna eftersom de har den 
bästa kännedomen om maskinen.  
 
Även ett Ishikawadiagram kommer fram till väldigt många orsaker och åtgärder som 
bör sättas in för att få bukt med stopptiderna. I allmänhet kan man bara lösa ett 
problem i taget och vi anser därför att när det finns tveksamheter om vilken åtgärd 
som bäst löser problemet och vilken åtgärd som först ska sättas in, kan sågverken 
samla in mer data för den specifika maskinen. Dataunderlaget kan enkelt samlas in 
med ett formulär där operatörer snabbt fyller i felorsak genom att dra ett streck eller 
sätta ett kryss. Nedan visar författarna ett typexempel med antagna siffror på hur ett 
formulär kan se ut. Formuläret är till för att samla in information om mycket korta 
stopp under 3 minuter. Dessa korta stopp (under 3 minuter) registreras ofta inte av 
sågverkens styrsystem. 
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  Strecktablå   
Maskin: Brädavskiljare   
Datum: 06-03-XX--06-03-XX   
Stopporsak   antal 
Bräda fastnar IIII   IIII   IIII  II I 18 
Brädor på varandra IIII   IIII   10 
Transport band 
krånglar 

IIII   IIII IIII   IIII  
 IIII   IIII II   32 

Spetor  III 3 
Övrigt IIII   II 7 
 Totalt 70 

Tabell 5.2: strecktablå över brädavskiljare 
 
I figur 5.9 visar författarna hur den insamlade informationen från strecktablån i tabell 
5.2 kan sammanställas för att enklare se vilken åtgärd som ska sättas in. I typexemplet 
ovan kan vi se att transportbandet står för flest antal stopp, hela 32 stycken av de totalt 
70 stoppen dvs. 46 procent av andelen stopp i brädavskiljaren. Genom att åtgärda 
transportbandet kan stopptiderna därför minskas radikalt för Brädavskiljaren. I våra 
exempel i tabell 5.2 och figur 5.9 antas alla stopp innebära lika stora förluster 
eftersom de är mycket korta (under 3 minuter) och ett stopp gör att hela 
flödet/produktionen stannar. I annat fall skulle man även vara tvungen att ta hänsyn 
till tiden för stoppen eftersom längre tid innebär större förlust. 
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Figur 5.9: Stappeldigram över antalet problem i brädavskiljaren 
 
Eftersom orsaker till de sex stora förlusterna bland annat kan hänföras till mänskliga 
faktorer som t.ex. dålig uppmärksamhet och okunskap som Ljungberg (2000) skriver 
anser vi att många av de stopp som inträffar i sågverken skulle kunna undvikas om 
operatörerna fick mer kunskap om hur stoppen kan förebyggas och resurser för att 
möjliggöra ett FU. För att FU ska lyckas är det viktigt att ledningen är tydlig med 
syftet. Det anser vi eftersom många människor enligt Ljungberg (1997) känner 
allmänt motstånd till förändringar. Detta motstånd kan överbyggas om syftet är 
tydligt. De kan också minska motståndet till förändringar genom att använda sig av 
benchmarking där bevisbördan ligger hos bevararna, som måste bevisa varför något 
inte ska förändras som Karlöf (1997b) skriver. Genom att ledning och personal ser att 
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det finns förbättringspotential för sågverk så blir inte frågan varför de ska förändra 
utan när, anser vi, om inte de gör förändringarna så kanske konkurrenterna gör det. 
Och då blir de förr eller senare tvungna att göra förändringarna för att finnas kvar på 
en hårt konkurrerande marknaden. 
 

 
5.8 Att arbeta med en underhållsstrategi på sågverk 
I enlighet med Alysouf (2006) så menar vi att valet av underhållsstrategi har en stor 
betydelse produktivitet och lönsamhet av en produktionsprocess. Därför tycker vi att 
valet av underhållsstrategi är en viktig del av underhållsarbetet. För att välja den bästa 
underhållsstrategin måste de mest signifikanta enheterna identifieras som Al-Najjar 
(1999b) skriver och på detta sätt väljs den mest kostnadseffektiva underhållsstrategin. 
Vi håller med Alysouf (2006) om att införa en underhållsstrategi, innebär att 
identifiera, undersöka och utföra reparationer och inspektioner. För att möjliggöra för 
ett mer förebyggande underhållsarbete är det viktigt att sågverken identifierar de 
uppgifter som behöver göras anser vi i enlighet med Al-Najjar (1999b) och att en 
person utses som ansvarig för att uppgiften blir utförd samt att ledningen ser till att 
det skapas förutsättningar som Ljungberg (1997) skriver. Vi anser därför att det är 
viktigt att skapa möjligheter för den ansvarige att utföra uppgiften utan att det 
påverkar andra arbetsområden. Med möjligheter tänker vi närmast på att det ska finns 
tid avsatt för aktiviteten och att de hjälpmedel samt verktyg som behövs t.ex. 
smörjmedel finns nära till hands. Vilka hjälpmedel som behövs beror på den 
underhållspolicy som företaget väljer t.ex. kan övervakning av vibrationsnivåer 
användas för att fastställa optimal tid mellan byten av enheter som Al-Najjar (1999b) 
tar upp. Det är också viktigt att välja en underhållspolicy som bäst lämpar sig för 
sågverket. Detta anser vi kan göras genom att de t.ex. använder sig av TTT-Plots som 
Al-Najjar (1999b) beskriver eftersom det är ett koncept som vill få ut den mest 
kostnadseffektiva tiden mellan byte av enheter och utifrån det fastställa den mest 
kostnadseffektiva underhållspolicyn.  
 
Att införa gruppmöten där både operatörer och underhållspersonal tillsammans löser 
problem kan förändra företagskulturen och som Ljungberg (2000) skriver skapas ett 
högre engagemang bland medarbetarna där alla är engagerade i förbättringsarbetet. I 
utveckling av ett underhållsschema anser vi därför att operatörer och 
underhållspersonal bör samarbeta så att det uppstår ett engagemang hos de berörda 
och att de frivilligt kan ta på sig arbetsuppgifterna. På detta sätt kan ledningen 
undvika att ge operatörerna underhållsinstruktioner enligt Tayloristisk produktions-
organisation som Ljungberg (1997) menar är ett misslyckande. När de båda intresse-
grupperna är representerade kan de också lära av varandra och fördelar kan på så vis 
nås. Således kan underhållspersonal informera operatörerna om hur och var 
smörjningen ska äga rum och därefter är det lätt för operatören att åtta sig dessa 
arbetsuppgifter. Om inte denna integrering sker är det risk för att operatören inte har 
en aning om hur t.ex. smörjningen ska gå till och då är det troligt att han vägrar att ta 
på sig de uppgifterna. 
 
Innan sågverken kan lyckas med FU måste de som Ljungberg (2000) skriver bryta ner 
kulturen av att köra maskinen till stopp inträffar, detta för att lyckas med att förbättra 
effektiviteten. Underhållet är viktigt enligt Al-Najjar (1999a) eftersom det har en stor 
inverkan på övergripande kostnader. Ändras inte arbetssättet med underhållet på 
sågverk anser vi därför att det är svårt att göra några förbättringar. Innan förändringar 



 

 

 

52

kan genomföras och få genomslagskraft måste ledningen ha kunskap om den 
underhållspolicy som ska införas. I val mellan olika underhållsstrategier kan 
TTT-Plots användas av sågverken anser vi eftersom konceptet även tar med flera 
indirekta kostnader som påverkar lönsamheten som Al-Najjar (1999b) tar upp. Av de 
sågverk som besöktes, har några börjat att infört en underhållsstrategi, men de har 
svårt att få det förebyggande underhållsarbetet att fungera fullt ut. Vi anser därför att 
alla sågverk måste jobba mer med underhållspolicyn så att effektiviteten kan bli 
bättre.  
 
Stödjande ledning och omgivning 
Ljungberg (1997) pekar på att stöd från ledningen och resurser är viktigt för att lyckas 
med att införa en underhållsstrategi. Det kan handla om att ge snabba svar på 
förbättringsförslag menar han. Eftersom sågverk idag har så många olika typer av 
stopporsaker, anser vi, att ledningen för sågverken måste fokusera på den del i 
produktionen som de vill ha förändrade och förmedla detta till maskinoperatörerna. 
Annars tenderar det att bli väldigt många förbättringsförslag i alla delar i 
produktionsflödet. Detta gör att det blir svårt för ledningen att snabbt sätta in insatser 
för att åtgärda förslagen. Om inte förslagen leder till åtgärder tröttnar snart 
operatörerna på att ge förslag vilket vi anser är inte är bra för förändringsarbetet. Vi 
anser därför att ledningen istället bör fokusera på effektivitetshöjande åtgärder för en 
del i produktionsflödet i taget och förmedla det till alla i organisationen så att 
ledningen får möjlighet att snabbt sätta in åtgärder när de konstaterats. 
 
Ändra kulturen 
Att lösa problemen i processen med mellanlager löser inte problemet med stopp och 
haverier utan döljer det menar Al-Najjar och Alsyouf (2003). Observationerna på 
sågverken tyder på att småstoppen tillåts fortsätta och att de inte åtgärdas förrän de 
orsakar ett stopp. Detta anser vi är ineffektivt resursutnyttjande eftersom 
konsekvenserna blir onödigt slöseri med resurser. Detta kan motverkas genom att 
arbeta med att förändra kulturen dvs. människors attityder och sätt att arbeta. Kulturen 
kan ändras genom att sågverk utbildar sin personal i bland annat kostnadseffektivt 
tänkande anser vi. 
 
För att få Japanska modeller som t.ex. TPM och TQM att fungera anser Ljungberg 
(1997) att de måste anpassas till en mer västerländsk kultur. Ett sätt att göra detta kan 
vara att visa på snabba mätbara resultat vilket inte är så lätt eftersom det är en lång 
process att jobba med en policy och det kan ta flera år innan det ger resultat. Vi anser 
att detta går att lösa genom att sågverk kan införa pilotprojekt där mätbara resultat 
visar snabba resultat av förändringen i en liten skala som Ljungberg (1997) skriver 
om.  
 
Pilotprojekt  
I början av arbete med underhållspolicyn är det lämpligt att använda sig av 
pilotprojekt och välja ut en maskin menar Ljungberg (1997). Därför anser vi att 
sågverk kan börja med att införa ett underhållsschema för en maskin och se om det 
minskar stopptiderna för denna maskin. När det förebyggande underhållet har pågått 
en tid och visar att stopptiderna för denna maskin minskar kan ledningen använda 
dessa siffror för att övertyga den övriga organisationen om fördelarna med FU och 
underhållsschema. Att tydliggöra resultat i minskade stopptider är viktigt för att mäta 
och se att målen nås. Att nå mål anser vi vara motiverande även för maskinoperatörer. 
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Mäta resultat 
Det sågverk kan göra är att börja mäta OEE kontinuerligt. Inte bara för att öka 
medvetenheten om tillståndet utan också för att göra det möjligt att förbättra. Om 
beräkningarna inte görs resulterar det i dålig kostnadseffektivitet menar Nakajima 
(1992) eftersom de då inte ser förbättringsmöjligheterna och kör på i gamla banor som 
inte leder till bättre kostnadseffektivitet. Att kontinuerligt mäta OEE anser vi är ett 
sätt att ge feedback till alla för att se hur effektiviteten utvecklar sig. Att mäta 
stopptider är avgörande för att beräkna OEE. Men stopptiderna kan också användas 
för att belysa att åtgärder har en önskad effekt genom att ledningen visar 
sammanställningar av stopptiderna för en maskin före och efter en åtgärd samt på så 
sätt kan resultat av förändringen tydliggörs. 
 
Integrerade grupper 
Vi anser att det är viktigt avsätta tid för hur man införa eller förändra möten där 
analyser av stopp och andra förbättringar kan diskuteras. Operatörerna själva kan 
säkert lösa många problem utan att någon underhållsfirma måste hyras in för att 
analysera stopporsakerna. Goda kommunikationsvägar i tvärfunktionella grupper ökar 
dessutom förutsättningarna för att lyckas införa en underhållsstrategi, menar 
Ljungberg (1997). Det är också viktigt med tillräcklig tidsuppföljning och stöd från 
ledning med resurser för att lyckas, menar han. Genom att ledningen ser till att det 
t.ex. är ordning och reda bland verktyg och att de finns nära tillhand ger ledningen 
stöd för FU ska kunna fungera. Detta är något som en del av sågverken redan har 
genomfört. Men det kan finnas andra resurser som är viktiga för att det ska kunna 
fungera därför anser vi att det är viktigt att ledningen fångar upp detta under mötena 
och ser till att någon blir ansvarig för att dessa resurser finns på plats. Goda 
kommunikationsvägar i tvärfunktionella grupper ökar förutsättningarna för att lyckas 
med underhållspolicyn menar Ljungberg (1997). Därför anser vi att driftsuppföljning 
och analyser av stopporsaker på sågverk bör ske i grupper med både maskinoperatörer 
och underhållspersonal representerade. 
 
Underhållsschema  
Vissa sågverk jobbar redan med underhållsschema på underhållsavdelningarna men 
inte vid operatörsunderhållet. De flesta sågverken tillämpar regeln att operatörerna 
hjälper till vid AU. Eftersom utrustningen till stor del är mekanisk och många 
operatörer är duktiga på att själva reparera maskinerna är detta möjligt. Då många av 
operatörerna redan är intresserade av underhåll anser vi att de kan ha större del i det 
förebyggande underhållsarbetet. För att detta arbete ska bli korrekt utfört, anser vi, att 
det är viktigt att även operatörsunderhållet definieras i ett underhållsschema. Det 
förebyggande underhållet kan sen utföras vid stopp, då sågen står still vid dagens 
början eller sist på kvällsskiftet beroende på när det är lämpligast. 
 
Självstyrande grupper 
Ledningen bör uppmuntra och kräva ansvarstagande för maskinerna och på så sätt 
lyckas med operatörsunderhållet och underhållsstrategin skriver Ljungberg (1997). 
Han menar att företagskulturen ska ändras till en mer dialogorienterad företagskultur 
för att lyckas. Detta anser vi, kan göras på sågverk genom att införa självstyrande 
gruppmöten. Inom TPM har man utvecklat ett kraftigt verktyg som kallas 
förbättringsgrupper skriver Ljungberg (2000). Dessa grupper ska även arbeta med att 
få till stånd ett kontinuerligt samarbete mellan produktion och underhåll, menar han. 
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TPM förutsätter att det är acceptabelt att ha en föränderlig syn på arbetsdelningen, 
kommunikationen, ledningen samt integrering mellan olika funktioner. Därför anser 
vi att även sågverk bör tänka på detta. Detta förutsätter en etablering av en 
systematisk förändrings och förbättringsorganisation som Ljungberg (1997) skriver. 
När sågverket har kommit längre med FU och ser dess effekter i minskade stopptider 
anser vi att de bör övergå till självstyrande grupper där ledningen inte längre behöver 
vara närvarnade på varje möte. En förutsättning är att operatörer och 
underhållspersonal klarar förbättringsarbetet själva och att de är vana vid 
analysmetoderna. 
 
Uppföljning av driftstörningar 
Feedback är viktigt för att kunna jobba med ständiga förbättringar, för att försäkra sig 
om att förändringen svarar mot önskad effekt, och för att få pålitlig information i alla 
nivåer inom organisationen skriver Al-Najjar (1999a). Vi anser att sågverk som mäter 
stopptider kontinuerligt har pålitlig information om stopptiderna men att 
informationen kunde vara bättre för när byten av olika komponenter inträffar. 
Informationen måste vara aktuell och pålitlig vid t.ex. kontroll av konditionen på 
maskiner, fastställande av de mest kostnadseffektiva nivåerna när byte av 
komponenter bör ske, acceptabel tid mellan upptäckten av ett fel till det åtgärdas och 
identifiering av felorsaker, skriver Al-Najjar (1999a). Informationen på sågverk om 
byten av t.ex. bandsågblad kan bli bättre anser vi eftersom stopp inträffar som leder 
till att dessa måste bytas, trots att sågverk tillämpar byte efter en viss tid av dem. 
Därför anser vi att sågverk bör analysera tiderna för byten av t.ex. bandsågblad så att 
de mest kostnadseffektiva nivåerna av byte sker och på så sätt optimeras tiderna för 
bytena precis som Al-Najjar (1999a) förespråkar dvs. innan stopp inträffar. Vi anser 
även att byten av andra komponenter bör dokumenteras så att sågverk kan spara 
historik om komponenternas driftstid och på så sätt följa upp och dra 
förbättringsslutsatser av driftstörningarna.  
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6 Resultat 
I detta avsnitt vill författarna lyfta fram det specifika och den signifikanta 
informationen för hur effektiviteten kan undersökas och genom detta hitta avvikelser 
och orsaker i produktionen. Författarna sammanfattar också information kring hur en 
mer kostnadseffektiv produktion och ett effektivare underhåll kan nås genom att 
minska övergripande kostnader. 
 
Genom att undersöka och jämföra effektiviteten på fem företag inom sågverks-
branschen och på så sätt använda benchmarking vill författarna ge inspiration till 
förbättringar och visa på avvikelser och orsaker bakom dessa för sågverksindustrin.  
  
Efter att ha beräknat OEE för vart och ett av de fem undersökta sågverken med hjälp 
av den nya modellen kan författarna konstatera att modellen kan användas för att 
undersöka effektiviteten. Det visade sig att värdet för samtliga av de undersökta 
sågverken låg runt 50 procent. Eftersom vi har beräknat OEE på 5 olika sågverk med 
olika förutsättningar och storlek och ändå kommit fram till liknande värde på OEE 
borde beräkningar för en annan period på någon av dessa sågverk inte skilja sig så 
mycket från detta. Att få exakt samma värde på OEE under en annan period på samma 
sågverk är däremot inte så troligt eftersom mätningen är en ögonblicksbild och flera 
olika tillfälligheter kan påverka mätningen av t.ex. stopptider. Eftersom OEE värdet är 
lågt för sågverken kan slutsatsen dras att det förekommer övergripande förluster i 
utrustningsutnyttjandet och att det därmed finns förbättringsmöjligheter för 
sågverksbranschen. Mätningarna av OEE visade också att sågverken i första hand bör 
satsa på operationseffektiviteten och tidstillgängligheten eftersom dessa är låga, 68 
procent respektive 72 procent i genomsnitt.  
 
I undersökningen av effektiviteten genom att beräkna OEE kom avvikelser fram. 
Avvikelserna har härletts genom sammanställningar av de insamlade stopptiderna från 
de 5 sågverken. T.ex. nämns det att Företag V under undersökningsperioden för detta 
arbete, hade 97 procent korta stopp av det totala antalet stopp. En mätning av 
stopptider under en annan period eller för ett annat sågverk skulle antagligen resultera 
i en annan siffra. Det viktiga i sammanhanget är att de korta stoppen har en betydligt 
högre andel av alla de registrerade stoppen än de långa stoppen.  En sammanställning 
av alla stopptiderna från företagens styrsystem respektive stopptiderna som författarna 
själva har mätt för de undersökta sågverken, där stoppen klassificerats efter de sex 
stora förlusterna, visar att 496 stopp av alla de 718 registrerade stoppen, dvs. 69 
procent härleds till ”tomgång och småstopp” och det är där som de största förlusterna 
för sågverksindustrin finns. Eftersom klassificeringen har gjorts av författarna som 
inte har full kännedom om alla detaljer i processen är det möjligt att en insatt person 
skulle vilja ha en något annorlunda uppdelning i något enstaka fall. I stora drag kan vi 
påvisa att en stor del av alla de stopp som uppkommer på sågverk idag kan härledas 
till ”tomgång och småstopp”. Orsaker bakom dessa är bristen på ett välfungerande 
förebyggande underhållsarbete. Detta anser vi eftersom många av de korta stoppen 
skulle kunna förebyggas genom en effektiv underhållspolicy. Och med ett effektivt 
förebyggande underhållsarbete skulle många korta stopp inte inträffa. Genom att 
arbeta med underhållspolicyn kan sågverken minska småstoppen och de övergripande 
kostnaderna. Eftersom stoppen är många och av olika karaktär så sammanställdes 
stopptider efter den plats i produktionen som de uppkommit. På detta sätt kan arbetet 
prioriteras med att minska de många stoppen. Ett stopp medför lika stor förlust 
tidsmässigt var det sker, eftersom produktionsflödet är sammankopplat och ett stopp i 
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en del i produktionsflödet innebär ett stopp i hela tillverkningen. Förlusten vid ett 
stopp kan därför beräknas vara lika stor för varje plats och därmed är det enkelt att få 
fram de största förlusterna i produktionen genom att härleda dem till var de flesta 
stoppen har uppkommit. Genom att använda ett Ishikawadiagram har vi visat på ett 
exempel där man lätt kan se hur analysen kan gå till för att komma fram till de 
åtgärder som bör sättas in. I de fall då informationen inte är tillräcklig för att veta 
vilken åtgärd som lämpar sig bäst för att få bukt med de oplanerade stoppen har ett 
exempel på ett formulär tagits fram för att visa hur man lätt kan samla in mer 
information från produktionen.  
 
Vikten av en stödjande ledning, pilotprojekt, ändring av kulturen, mätning av resultat, 
arbete i integrerade grupper, underhållsschema, självstyrande grupper och uppföljning 
av driftstörningar har lyfts fram i arbetet som en ökad förutsättning för att lyckas med 
en välfungerande underhållspolicy. Detta ska på sikt leda till bättre effektivitet för 
sågverken och ett högre OEE värde som en konsekvens av minskningen av de 
övergripandekostnaderna, utan att några stora investeringar behövs.  
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7 Slutsats 
I detta avsnitt vill författarna lyfta fram den allmänna informationen för hur 
effektiviteten kan undersökas generellt och hur avvikelser och orsaker i produktionen 
kan hittas och analyseras. Författarna sammanfattar också information kring hur en 
mer kostnadseffektiv produktion och ett effektivare underhåll kan nås genom att 
minska övergripande kostnader. 
 
 
I detta arbete har vi kommit fram till att med hjälp av beräkningar av den totala 
utrustningseffektiviteten (OEE) finns det möjligheter att undersöka effektiviteten på 
företag/sågverk. Vidare har vi funnit att OEE skapar fördelar för att upptäcka 
avvikelser i produktion och utrustning samt dess orsaker till problem. Genom att 
jämföra med andra företag och använda sig av benchmarking för att se hur 
konkurrenter gör så kan effektiviteten undersökas och avvikelser belysas. Företaget 
kan genom att mäta OEE på utrustningen i produktionen se hur värdet för OEE 
förändras över tiden och på så sätt konstatera om det blir högre/lägre och företaget 
mer/mindre effektivt. Mätningar av OEE kan också ge indikationer på var företag kan 
satsa på för att bli mer effektiva. Avvikelser kan hittas genom att företaget mäter 
stopptider. Orsakerna till stopptiderna kan härledas genom analyser i grupper där både 
operatörer och underhållspersonal deltar så att båda gruppernas kunskaper tas tillvara.  
 
Detta arbete har också belyst att genom att arbeta med underhållspolicyn kan 
övergripande kostnader som t.ex. stopptider minskas. Företag kan via lärande om 
förbättringsmöjligheter och arbete med en underhållspolicy minska övergripande 
kostnader. Övergripande kostnader kan minskas genom att analysera orsaker till 
förluster. Analyserna kan baseras på t.ex. tider av stopp/haveri. I de fall där stoppen är 
många kan det vara svårt att veta var man ska börja analysen. Då stoppen kan härledas 
till en plats i produktionsflödet kan företag fokusera på den plats där flest stopp 
uppkommer. Efter att platsen eller maskinen med flest stopp har framkommit kan 
företag analysera vad stoppen i den delen beror på genom att t.ex. använda sig av 
Ishikawadiagram. På så sätt kan de sätta in åtgärder för att minska förlusterna. Även 
ett Ishikawadiagram kommer fram till väldigt många orsaker och åtgärder som bör 
sättas in för att få bukt med stopptiderna. I allmänhet är det lättare att lösa ett problem 
i taget och för att veta vilken åtgärd som först ska sättas in kan företag samla in mer 
data för den specifika maskinen. Dataunderlaget kan enkelt samlas in med ett 
formulär där operatörer sätter ett streck i en tablå.  
 
Författarna har också kommit fram till att identifikation av underhållsarbetet är viktigt 
för att minska övergripande kostnader. När underhållsarbetet är definierat är det 
viktigt att någon tar på sig ansvaret så att det blir utfört. Att arbeta med en 
underhållspolicy kan bryta ner kulturer som innebär att köra maskinerna tills stopp 
inträffar och att alla förstår att det inte är kostnadseffektivt. Istället bör företag införa 
en underhållsstrategi som arbetar med förebyggande underhåll. En stödjande ledning, 
pilotprojekt, ändring av kulturen, mätning av resultat, arbete i integrerade grupper, 
underhållsschema, självstyrande grupper och uppföljning av driftstörningar ökar 
förutsättningarna för att lyckas med underhållspolicyn.  
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8 Rekommendationer till företagen 
I detta avsnitt vill författarna ge sina rekommendationer.  
 
Börja mäta, uppskatta eller analysera tidstillgängligheten, operationseffektiviteten och 
kvalitetsutbytet. Detta är viktigt för att öka medvetandet om problemen i produktionen 
och skapa möjligheter för ett förbättringsarbete. Beräkna också OEE. OEE gör att 
avvikelserna blir tydliga och var förbättringsmöjligheterna finns.  
 
Genomför regelbundna uppföljningar med både underhållspersonal och operatörer. 
Arbeta med hela personalen och ge alltid feedback för att visa hur förbättringsarbetet 
går på företaget. 
 
Granska stoppen, avvikelserna och problem i produktionen t.ex. genom klassificering 
av stoppen eller sammanförning av dem och ta sedan fram åtgärder genom att 
analysera stoppen så att de kan bli färre. 
 
Analysera problemen med hjälp av olika verktyg såsom Ishikawadiagram etc. för att 
se vad man kan göra för att kunna öka effektiviteten. 
 
Förbättra underhållsarbetet på ett kostandseffektivt sätt. Välj en kostnadseffektiv 
underhållspolicy, t.ex. genom att använda TTT-Plots och identifiera underhållsarbetet 
och fördela därefter ansvaret. 
 
Inför en underhållspolicy som passar företaget och bryter ner kulturen att köra till 
stopp inträffar. Detta ska leda till fördelar i underhållsarbetet och minskning av de 
övergripande kostnaderna.  
 
För att ökar förutsättningarna för bästa tänkbara resultat i samband med införande av 
en underhållspolicy finns det många viktiga råd att tänka på t.ex. att det krävs 
stödjande insatser av ledning, börja med ett pilotprojekt, ändra förutsättningarna för 
kulturen, mät och gör resultat tydliga, arbeta i integrerade grupper, använd 
underhållsschema, självstyrande grupper och genomför uppföljning av driftstörningar. 
 
Skapa bra underhållsrutiner för både underhållspersonalen och operatörerna.  
 
Uppmuntra operatörerna och kräv mer ansvar av dem. Skapa möjligheter dvs. det ska 
finns avsatt tid och definierade aktiviteter samt bra verktyg och hjälpmedel för 
förbättringsarbetet. Men även andra åtgärder såsom att skapa fördelar för ordning och 
reda i arbetsmiljön på företaget. 
 
Arbeta med ständiga förbättringar inom företaget i t.ex. förbättringsgrupper med 
medlemmar från hela organisationen. 
 
Arbeta för att minska det avhjälpande underhållet och bättra istället på det 
förebyggande underhållet.  
 
Arbeta på att lösa de problem som skapar de största förlusterna för företaget. Tänk på 
att det oftast är lättast att fokusera på att lösa ett problem i taget. Om det behövs samla 
in mer data genom t.ex. strecktablå. 
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Bilaga A - Intervjuram 
 
Allmänna frågor: 
- Beskriv produktionsflödet 
 
Frågor om underhåll: 

- Hur bedrivs underhållet på företaget? 
- Finns en arbetsmodell för underhållet eller sker underhåll allt eftersom behov 

uppstår? 
- Hur stor betydelse anser du att underhållsarbetet har för företagets produktion? 
- Anser du att det finns stöd för underhållsarbetet i kvalitetsarbetet? och i så fall 

hur? 
- Anser du att underhållet skulle kunna bedrivas mer effektivt om det fanns 

klarare riktlinjer för underhållet? 
- Vem ansvarar för de olika delarna av underhållet? 
- Finns det någon underhållsavdelning? 
- Har produktionspersonalen särskilda ansvarsområden i underhållet, i så fall 

vilka? 
- Ingår delar av underhållsarbetet i de dagliga rutinerna? 
- Har ni något planeringssystem för underhållet eller rutiner för förebyggande 

underhåll? 
- Vad ser ni för för-, och nackdelar med ert underhållsarbete? 

 - Är det på ert företag vanligt att produktions pålitlighet, tillgänglighet, 
precision etc. påverkas negativt av ett dåligt skött underhåll? 

- Anser du att företagets underhållsstrategi bidrar till mindre störningar i 
produktionen? 

- Anser ni att ni har en effektiv produktion eller finns förbättrings möjligheter? 
- Vilket är det vanligaste förekommande felen/stoppen i produktionen? och vad 

är orsaken till detta? 
- Hur jobbar ni med förbättringar? 
- Vad beror oplanerade stopp på och hur stora är de? 
- Vilken typ av underhåll gör operatörerna? 
 

Teknisk frågor för att kunna beräkna Total utrustningseffektivitet: 
Hur snabbt går matningsbandet (m/min)? 
Hur stor är det genomsnittliga avståndet mellan varje stock i såglinjen (m)? 
Hur stor är den genomsnittliga längden på stockarna (m)? 
Hur stor är den genomsnittliga diametern på stockar (m)? 
Hur stor är den genomsnittliga mängd timmer i volym (m3) som behövs för att 
tillverka en viss mängd sågade produkter i volym (m3) (dvs. sågutbytet i procent)? 
Hur stor är den genomsnittliga produktionen i volym (m3) på en dag? 
Hur många timmars produktion har ni per dag (tim)? 
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Bilaga B - Stopptidsrapport Företag V 
Stopptidsrapport     
Produktions start: 2006-03-08 kl 6:00  
Produktions slut: 2006-03-09 kl 6:00 Drifttid: 18,17 tim 
Fel beskrivning Var Antal Stopp tid (Min)
Timmer brist Timmerintag  5 9
Elevatorn Timmerintag  1 36,25
Fullt i supet Barkrivaren  1 3,2
Metalldetektorn Barkrivaren  1 1,85
Övriga  fel Barkmaskinen 1 11,05
Rätta till stock  Stegmatare 8 9,95
Övriga fel Stegmatare 1 1
Fast körning Red 1 1 1,72
Övriga fel Red 1 4 5,72
klingbyte & stål Red 2 1 20,52
Högkant & Fast körn  Red 2 11 16,33
Övriga fel Red 2 3 3,33
Klinga 3 Klingsåg 2 30,72
Fast körning Klingsåg 2 0,2
Fast körning Klingsåg 1 16,48
Övriga fel Klingsåg 1 1,75
För korta bitar Avdraget 1 0,02
Avdraget sågen Avdraget 17 39,22
Spån trp 1 Spånhantering 1 36,85
Facken Tray- Sort 1 5,53
Anslagen Tray- Sort 1 5,67
Övriga fel Tray- Sort 8 20
A Övriga 6 21,15
D Övriga 1 0,32
D Övriga 1 16,68
E Övriga 5 5,57
E Övriga 1 11,55
Summa    87 331,63

Tabell b.1: Sammanställning av stopptidsrapport från företagets styrsystem 
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Stopptidsrapport     
Produktions start: 2006-03-12 kl  6:00 
Produktions slut: 2006-03-14 kl  6:00 Drifttid: 36,34 tim 
Fel beskrivning Var Antal Stopp tid (Min)
Övrigt fel Timmerintag 2 1,85
Fullt i stypet Barkrivaren 1 3,08
Rätta till stock Stegmatare 2 2,33
Övriga fel Red 1  3 2,63
Klingbyte & stål  Red 1  1 25,52
Piggkedjan Red 1  1 17,05
Byte av bult Red 2 1 0,15
Högkant & fast körn Red 2 25 33,63
Övriga fel Red 2 3 2,92
Klingbyte & stål  Red 2  1 31,8
Högkant & fast körn Red 2  1 25,97
Fast körning  Klingsåg 2 0,18
Övriga fel Klingsåg 2 11,8
Elevatorn Avdraget 1 8,8
Avdraget sågen  Avdraget 10 19,22
Övriga fel  Tray- Sort 9 28,98
Övriga fel  Tray- Sort 1 11,25
N/A Reserv 2 3,3
A Övrigt 7 13,28
E Övrigt 2 1,87
A Övrigt 1 4,82
Summa    78 250,43

Tabell b.2: Sammanställning av stopptidsrapport från företagets styrsystem 
 
Stopptidsrapport     
Produktions start: 2006-03-14 kl  09:00 
Produktions slut: 2006-03-14 kl  12:00 Drifttid: 3 tim 
Fel beskrivning Var Antal Stopp tid (Min) 
Fastnar Red 2 3 0,65
Stock fel  Stegmatare 1 0,53
Rättar till Klingsåg 1 0,17
Profilerare ändrat läge 5mm Klingsåg 2 85,67
Summa    7 87,02

Tabell b.3: Sammanställning av stopptidsrapport från författarnas mätningar 



 

 

 

IV

 
Stopptidsrapport     
Produktions start: 2006-03-15 kl  9:00 
Produktions slut: 2006-03-15 kl 12:25 Drifttid: 3,41 tim 
Fel beskrivning Var Antal Stopp tid (Min) 
För liten stock Stegmatare 1 0,33
Övrigt fel Stegmatare 21 3,76
Fastnar Avdraget 2 3,4
Rätta till stock Red 1 4 4,13
Rätta till stock Red 2 7 3,24
Problem med rivan Red 1 1 0,55
Spån Trp3 Spånhantering 1 0,25
Spån Trp3 Spånhantering 1 11,6
Rätta till stock Red 1 4 25,32
Högkant & Fast körn Red 2 1 1,25
Rätta till stock Red 2 3 18,02
Övrigt fel Red 2 1 0,38
Övrigt fel Red 1 1 0,3
Summa    48 72,53

Tabell b.4: Sammanställning av stopptidsrapport från författarnas mätningar 
 
Stopptidsrapport     
Produktions start: 2006-03-17 kl 07:15 
Produktions slut: 2006-03-17 kl 12:30 Drifttid: 5,25 tim 
Fel beskrivning Var Antal Stopp tid (Min) 
Högkant & fast körn Red 1 2 26,93
Högkant & fast körn Red 1 7 3,83
Övrigt fel Stegmatare 18 2,47
Fastnar Avdraget 1 4,02
Högkant & fast körn Red 2 7 9,27
Mänsklig Klingsågen 1 0,88
Brist på stock Stegmatare 9 3,37
Högkant & fast körn Red 2 12 73,58
Dålig stock  Stegmatare 1 0,47
Fast körning Klingsågen 1 1,5
Övrigt fel Tray-sort 2 1,62
Fastnar Avdraget 1 1,17
Rätta till stock  Stegmatare 8 4,53
Spån TPR 3 Spånhantering 1 8,83
Reducerad hastighet  Red 2 1 4,07
Övrigt fel Red 2 1 1,65
Mekanik Spånhantering 1 1,48
Summa    74 149,67

Tabell b.5: Sammanställning av stopptidsrapport från författarnas mätningar  
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Bilaga C - Rondlista smörjning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur c.1: visar rondlistan för smörjning på Företag Q 

 

Denna bild kan vi inte lämna ut pga. att den är konfidentiell 
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Bilaga D - Stopptidsrapport Företag Z 
Stopptidsrapport    
Produktions start: 2006-03-20 kl 06:00  
Produktions slut: 2006-03-27 kl 06:00 Drifttid: 85,80 tim  
Fel beskrivning Var Antal Stopp tid (Min) 
Planka går snett Avlägg 3 9,15 
Ej använd Avlägg 1 33,82 
Elfel Barkmaskin 2 7,68 
Mekfel Barkmaskin 2 14,32 
Fastkörning Barkmaskin 1 20,78 
Elfel Grupp 1 Brädavskiljare 2 5,78 
Bräda går snett Grupp 1 Brädavskiljare 4 10,67 
Block trillat av Grupp 2 Brädavskiljare 34 125,23 
Block trillat av Grupp 2 Brädavskiljare 1 41,03 
Elfel Grupp 2 Brädavskiljare 2 8,47 
Mekfel Grupp 2 Brädavskiljare 1 1,83 
Fastkörning Grupp 2 Brädavskiljare 3 26,20 
Stupet Grupp 2 Brädavskiljare 1 2,32 
Stupet Grupp 2 Brädavskiljare 1 80,05 
Band- / stålbyte Grupp 2 Brädavskiljare 1 19,42 
Elfel Grupp 2 4 14,22 
Mekfel Grupp 2 1 10,80 
Fastkörning Grupp 2 4 40,72 
Fastkörning Grupp 2 1 50,35 
Stupet Grupp 2 1 5,52 
Band- / Stålbyte Grupp 2 6 51,87 
Fastkörning Grupp 3 3 9,03 
Bandbyte Grupp 3 4 40,47 
Elfel Kantverket 1 2,77 
Mekfel Kantverket 2 5,42 
Mekfel Kantverket 1 54,65 
Fullt Kantverket 11 47,00 
Ribbavskiljare Kantverket 1 2,13 
Elfel Knubbhugg 1 7,77 
Elfel Råsortering 1 12,45 
Mekfel Råsortering 8 65,03 
Fullt Råsortering 27 170,97 
Buffertransportör Råsortering 2 4,70 
Servolarm Grupp 3 1 3,92 
Servolarm Ej registrerat stopp 83 208,37 
Stocksnett Sidmatare 6 25,73 
Elfel Såll 2 5,48 
Elfel Såll 1 31,87 
Spåntransportör Såll 1 36,80 
Elfel Timmerintag 3 16,95 
Stegmatare 7 Timmerintag 5 15,77 
Stegmatare 8 Timmerintag 5 42,35 
Block gått snett Tvärtransportör  10 29,62 
Summa   255 1419,45 
Tabell d.2: Sammanställning av stopptidsrapport från företagets styrsystem 
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Bilaga E - OEE beräkning Företag V 
Genomsnittlig:     
  Matningshastighet 125m/min 
  Stocklucka 1,8m 
  Stocklängd 3,10m 
  Toppdiameter 0,16m 
  Sågutbyte 45% 
      
Produktions volym:    
  Producerad volym i 6 dag  3229,45m3 
  Kasserad volym i 6 dag 185,08m3 
      
Planerad tid för produktion i 6 dag  108,60tim 
      
  Postering i 6 dag 0tim 
  Oplanerade stopp i 6 dag 32,78tim 
      
Tillgänglig tid för produktion i 6 dag  75,82tim 
      
Tidstillgänglighet  70%  
      
Maxproduktions i 6 dag  4628,32m3 
      
Verklig produktion i 6 dag  3229,45m3 
      
Operationseffektivitet 70% 
      
Kvalitetsutbytet 94%  
      
Total utrustningseffektivitet OEE 45,92%  
Tabell e.1: OEE beräkning på Företag V efter den nya OEE modell 
 
Beräkningen av maxproduktion   
Matningshastighet m/tim 7500
Volymen för stocken m3 0,062329198
Löpmeter som krävs för en stock 4,90
Antal stock på en m/tim 1530,61224489796000
Volymen för stocken gånger sågutbyte 0,02773649322002
Maxproduktion m3/tim 42,45382
Maxproduktion m3/dag 771,38584
Tabell e.2: Beräkning av maxproduktionen på Företag V 
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Bilaga F - OEE beräkning Företag B 
Genomsnittlig:     
  Matningshastighet 59,5m/min 
  Stocklucka 1,65m 
  Stocklängd 4,76m 
  Toppdiameter 0,248m 
  Sågutbyte 67% 
      
Produktions volym:    
  Producerad volym i 6 dag  6138,00m3 
  Kasserad volym i 6 dag 276,00m3 
      
Planerad tid för produktion i 6 dag  91,20tim 
      
  Postering i 6 dag 0tim 
  Oplanerade stopp i 6 dag 28,52tim 
      
Tillgänglig tid för produktion i 6 dag  62,68tim 
      
Tidstillgänglighet  69% 
      
Maxproduktions i 6 dag  7824,92m3 
      
Verklig produktion i 6 dag  6138,00m3 
      
Operationseffektivitet 78% 
      
Kvalitetsutbytet 96% 
      
Total utrustningseffektivitet OEE 51,49%  
Tabell f.1: OEE beräkning på Företag B efter den nya OEE modell 
 
Beräkningen av maxproduktion   
Matningshastighet m/tim 3570,00
Volymen för stocken m3 0,23
Löpmeter som krävs för en stock 6,41
Antal stock på en m/timme 556,94
Volymen för stocken gånger sågutbyte 0,15
Maxproduktion m3/tim 85,80
Maxproduktion m3/dag 1304,15
Tabell f.2: Beräkning av maxproduktionen på Företag B 
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Bilaga G - OEE beräkning Företag Q 
Genomsnittlig:     
  Matningshastighet 55,25m/min 
  Stocklucka 1,2125m 
  Stocklängd 4,45m 
  Toppdiameter 0,225m 
  Sågutbyte 66% 
      
Produktions volym:    
  Producerad volym i 6 dag  4152,00m3 
  Kasserad volym i 6 dag 126,00m3 
      
Planerad tid för produktion i 6 dag  90,80tim 
      
  Postering i 6 dag 0tim 
  Oplanerade stopp i 6 dag 22,91tim 
      
Tillgänglig tid för produktion i 6 dag  67,89tim 
      
Tidstillgänglighet  75%  
      
Maxproduktions i 6 dag  6207,55m3 
      
Verklig produktion i 6 dag  4152,00m3 
      
Operationseffektivitet 67%  
      
Kvalitetsutbytet 97% 
      
Total utrustningseffektivitet OEE 48,50% 
Tabell g.1: OEE beräkning på Företag Q efter den nya OEE modell 
 
 
Beräkningen av max produktion   
Matningshastighet m/tim 3315,00
Volymen för stocken m3 0,18
Löpmeter som krävs för en stock 5,66
Antal stock på en m/timme 585,43
Volymen för stocken gånger sågutbyte 0,12
Maxproduktion m3/tim 68,37
Maxproduktion m3/dag 1034,59
Tabell g.2: beräkning av maxproduktionen på Företag Q 
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Bilaga H - OEE beräkning Företag Z 
Genomsnittlig:     
  Matningshastighet 37,5m/min 
  Stocklucka 2m 
  Stocklängd 4,79m 
  Toppdiameter 0,276m 
  Sågutbyte 64% 
      
Produktions volym:    
  Producerad volym i 6 dag  3450,56m3 
  Kasserad volym i 6 dag 156,00m3 
      
Planerad tid för produktion i 6 dag  85,80tim 
      
  Postering i 6 dag 0tim 
  Oplanerade stopp i 6 dag 23,66tim 
      
Tillgänglig tid för produktion i 6 dag  62,14tim 
      
Tidstillgänglighet  72%  
      
Maxproduktions i 6 dag  5214,63m3 
      
Verklig roduktion i 6 dag  3450,56m3 
      
Operationseffektivitet 66% 
      
Kvalitetsutbytet 95%% 
      
Total utrustningseffektivitet OEE 45,76% 
Tabell h.1: OEE beräkning på Företag Z efter den nya OEE modell 
 
Beräkningen av max produktion    
Matningshastighet m/tim 2250,00
Volymen för stocken m3 0,29
Löpmeter som krävs för en stock 6,79
Antal stock på en m/timme 331,37
Volymen för stocken gånger sågutbyte 0,18
Maxproduktion m3/tim 60,78
Maxproduktion m3/dag 869,11
Tabell h.2: Beräkning av maxproduktionen på Företag Z 
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Bilaga I - OEE beräkning Företag E 
Genomsnittlig:     
  Matningshastighet 44m/min 
  Stocklucka 0,35m 
  Stocklängd 4,30m 
  Toppdiameter 0,225m 
  Sågutbyte 65% 
      
Produktions volym:    
  Producerad volym i 6 dag  3402,00m3 
  Kasserad volym i 6 dag 96,00m3 
      
Planerad tid för produktion i 6 dag  93,00tim 
      
  Postering i 6 dag 6,20tim 
  Oplanerade stopp i 6 dag 19,38tim 
      
Tillgänglig tid för produktion i 6 dag  67,42tim 
      
Tidstillgänglighet  72% 
      
Maxproduktions i 6 dag  5885,79m3 
      
Verklig produktion i 6 dag  3402,00m3 
      
Operationseffektivitet 58% 
      
Kvalitetsutbytet 97% 
      
Total utrustningseffektivitet OEE 40,72% 
Tabell i.1: OEE beräkning på Företag E efter den nya OEE modell 
 

 

Tabell i.2: Beräkning av maxproduktionen på Företag E 
 

Beräkningen av max produktion    
Matningshastighet m/tim 2640,00
Volymen för stocken m3 0,17
Löpmeter som krävs för en stock 4,65
Antal stock på en m/timme 567,74
Volymen för stocken gånger sågutbyte 0,11
Maxproduktion m3/tim 63,29
Maxproduktion m3/dag 980,97
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Bilaga J - De sex stora förlusterna 
 
Företag V   
Stopptidsrapport Drifttid: 36,34 tim         
Produktions start: 2006-03-12 kl 6:00     
Produktions slut: 2006-03-14 kl 6:00      
Fel beskrivning Var Antal Fel kod  Stopp tid (Min) 
Övrigt fel Timmerintag 2 1 1,85 
Fullt i stypet Barkrivaren 1 3 3,08 
Rätta till stock Stegmatare 2 3 2,33 
Övriga fel Red 1  3 3 2,63 
Klingbyte & stål  Red 1  1 1 25,52 
Piggkedjan Red 1  1 1 17,05 
Byte av bult Red 2 1 1 0,15 
Högkant & fast körn Red 2 25 3 33,63 
Övriga fel Red 2 3 3 2,92 
Klingbyte & stål  Red 2  1 1 31,8 
Högkant & fast körn Red 2  1 1 25,97 
Fast körning  Klingsåg 2 3 0,18 
Övriga fel Klingsåg 2 3 11,8 
Elevatorn Avdraget 1 1 8,8 
Avdraget sågen  Avdraget 10 3 19,22 
Övriga fel  Tray- Sort 9 3 28,98 
Övriga fel  Tray- Sort 1 1 11,25 
N/A Reserv 2 3 3,3 
A Övrigt 7 3 13,28 
E Övrigt 2 3 1,87 
A Övrigt 1 1 4,82 
Summa    78   250,43 

Tabell j.1: Sammanställning av stopptidsrapport från företagets styrsystem 
 
 
Stopptidsrapport Drifttid: 3 tim     
Produktions start: 2006-03-14 kl 9:00     
Produktions slut: 2006-03-14 kl 12:00    
Fel beskrivning Var Antal Fel kod  Stopp tid (Min) 
Fastnar Red 2 3 3 0,65 
Stock fel (plockas bort manuellt) Stegmatare 1 5 0,53 
Rättar till Klingsåg 1 4 0,17 
Profilerare ändrat läge 5mm Klingsåg 2 1 85,67 
Summa    7   87,02 

Tabell j.4: Sammanställning av stopptidsrapport från författarnas mätningar 
 
Stopptidsrapport Drifttid: 3,41 tim        
Produktions start: 2006-03-15 kl  9:00     
Produktions slut: 2006-03-15 kl 12:25     
Fel beskrivning Var Antal Fel kod  Stopp tid (Min) 
För liten stock Stegmatare 1 5 0,33 
Övrigt fel Stegmatare 21 3 3,76 
Fastnar Avdraget 2 3 3,4 
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Rätta till stock Red 1 4 4 4,13 
Rätta till stock Red 2 7 4 3,24 
Problem med rivan Red 1 1 1 0,55 
Spån Trp3 Spånhantering 1 1 0,25 
Spån Trp3 Spånhantering 1 1 11,6 
Rätta till stock Red 1 4 3 25,32 
Högkant & Fast körn Red 2 1 3 1,25 
Rätta till stock Red 2 3 4 18,02 
Övrigt fel Red 2 1 3 0,38 
Övrigt fel Red 1 1 3 0,3 
Summa    48   72,53 

Tabell j.2: Sammanställning av stopptidsrapport från författarnas mätningar 
 
Stopptidsrapport Drifttid: 18,17 tim       
Produktions start: 2006-03-08 kl 6:00     

Produktions slut: 2006-03-09 kl 6:00     
Fel beskrivning Var Antal Fel kod  Stopp tid (Min) 
Timmerbrist Timmerintag  5 4 9 
Elevatorn Timmerintag  1 1 36,25 
Fullt i supet Barkrivaren  1 1 3,2 
Metalldetektorn Barkrivaren  1 3 1,85 
Övriga  fel Barkmaskinen 1 1 11,05 
Rätta till stock  Stegmatare 8 4 9,95 
Övriga fel Stegmatare 1 3 1 
Fast körning Red 1 1 3 1,72 
Övriga fel Red 1 4 3 5,72 
klingbyte & stål Red 2 1 1 20,52 
Högkant & Fast körn  Red 2 11 3 16,33 
Övriga fel Red 2 3 3 3,33 
Klinga 3 Klingsåg 2 1 30,72 
Fast körning Klingsåg 2 3 0,2 
Fast körning Klingsåg 1 3 16,48 
Övriga fel Klingsåg 1 3 1,75 
För korta bitar Avdraget 1 4 0,02 
Avdraget sågen Avdraget 17 3 39,22 
Spån trp 1 Spånhantering 1 1 36,85 
Facken Tray- Sort 1 1 5,53 
Anslagen Tray- Sort 1 1 5,67 
Övriga fel Tray- Sort 8 3 20 
A Övriga 6 3 21,15 
D Övriga 1 3 0,32 
D Övriga 1 1 16,68 
E Övriga 5 3 5,57 
E Övriga 1 3 11,55 
Summa    87   331,63 

Tabell j.3: Sammanställning av stopptidsrapport från företagets styrsystem 
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Stopptidsrapport Drifttid: 5,25 tim        
Produktions start: 2006-03-17 kl 07:15      
Produktions slut: 2006-03-17 kl 12:30      
Fel beskrivning Var Antal Fel kod Stopp tid (Min) 
Högkant & fast körn Red 1 2 1 26,93 
Högkant & fast körn Red 1 7 3 3,83 
Övrigt fel Stegmatare 18 3 2,47 
Fastnar Avdraget 1 3 4,02 
Högkant & fast körn Red 2 7 3 9,27 
Mänsklig Klingsågen 1 3 0,88 
Brist på stock Stegmatare 9 3 3,37 
Högkant & fast körn Red 2 12 1 73,58 
Dålig stock  Stegmatare 1 4 0,47 
Fast körning Klingsågen 1 3 1,5 
Övrigt fel Tray-sort 2 3 1,62 
Fastnar Avdraget 1 3 1,17 
Rätta till stock  Stegmatare 8 4 4,53 
Spån TPR 3 Spånhantering 1 1 8,83 
Reducerad hastighet  Red 2 1 4 4,07 
Övrigt fel Red 2 1 3 1,65 
Mekanik Spånhantering 1 3 1,48 
Summa    74   149,67 

Tabell j.5: Sammanställning av stopptidsrapport från författarnas mätningar 
 
Företag B 
Stopptidsrapport Drifttid: 2,50 tim       
Produktions start: 2006-03-22 kl 12:30     
Produktions slut: 2006-03-22 kl 15:00     
Fel beskrivning Var Antal Fel kod  Stopp tid (Min) 
Ligger fel  Såg 1 1 1 3,95 
Brist på stock  Stegmatare 15 4 3,12 
För tätt Såg 1 2 4 0,25 
Problem Sortering av pro. 2 1 1,33 
Ligger fel  Såg 1 2 3 1,27 
Fastnar Såg 1 12 3 3,02 
Problem Sortering av pro. 1 1 9,78 
Buffert larm Stegmatare 1 3 0,08 
Utlöser frekvens utve.. Såg 1 1 3 0,48 
Byte av sågklinga Såg 1 1 1 12,9 
Byte av sågklinga Såg 3 1 1 7,88 
Mänsklig Såg 1 1 3 0,17 
Utlöser frekvens utve.. Barkmaskin 1 1 1,45 
Fastnar Såg 2 2 3 1,23 
Summa    43   46,91 

Tabell j.6: Sammanställning av stopptidsrapport från författarnas mätningar 
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Företag Q 
Stopptidsrapport Drifttid: 16,5 tim     
Produktions start: 2006-03-20 kl 23:30    
Produktions slut: 2006-03-21 kl 23:31    
Fel beskrivning Var Antal Fel kod  Stopp tid (Min) 
Mätning Inmätningen 4 2 13 
Stockintag Timmerintag 6 3 34,58 
Virkesflöde Såg 1-2 8 3 31,57 
Spånflistransportörer Spånhantering 1 1 12,83 
Kantverket Såg 1-2 34 3 86,98 
Kedja hoppade ur Kurvan 4 1 31,62 
Råsorteringen Sorteringen 9 3 18,48 
Summa   66  229,06 

Tabell j.7: Sammanställning av stopptidsrapport från företagets styrsystem 
 
Företag Z 
Stopptidsrapport Drifttid: 85,80 tim       
Produktions start: 2006-03-20 kl 06:00     
Produktions slut: 2006-03-27 kl 06:00     
Fel beskrivning Var Antal Fel kod  Stopp tid (Min) 
Planka går snett Avlägg 3 3 9,15 
Ej använd Avlägg 1 1 33,82 
Elfel Barkmaskin 2 1 7,68 
Mekfel Barkmaskin 2 1 14,32 
Fastkörning Barkmaskin 1 3 20,78 
Elfel Grupp 1 Brädavskiljare 2 1 5,78 
Bräda går snett Grupp 1 Brädavskiljare 4 3 10,67 
Block trillat av Grupp 2 Brädavskiljare 34 3 125,23 
Block trillat av Grupp 2 Brädavskiljare 1 1 41,03 
Elfel Grupp 2 Brädavskiljare 2 1 8,47 
Mekfel Grupp 2 Brädavskiljare 1 1 1,83 
Fastkörning Grupp 2 Brädavskiljare 3 3 26,2 
Stupet Grupp 2 Brädavskiljare 1 3 2,32 
Stupet Grupp 2 Brädavskiljare 1 3 80,05 
Band- / stålbyte Grupp 2 Brädavskiljare 1 1 19,42 
Elfel Grupp 2 4 1 14,22 
Mekfel Grupp 2 1 1 10,8 
Fastkörning Grupp 2 4 3 40,72 
Fastkörning Grupp 2 1 3 50,35 
Stupet Grupp 2 1 3 5,52 
Band- / Stålbyte Grupp 2 6 1 51,87 
Fastkörning Grupp 3 3 3 9,03 
Bandbyte Grupp 3 4 1 40,47 
Elfel Kantverket 1 1 2,77 
Mekfel Kantverket 2 1 5,42 
Mekfel Kantverket 1 1 54,65 
Fullt Kantverket 11 3 47 
Ribbavskiljare Kantverket 1 3 2,13 
Elfel Knubbhugg 1 1 7,77 
Elfel Råsortering 1 1 12,45 
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Mekfel Råsortering 8 1 65,03 
Fullt Råsortering 27 3 170,97 
Buffertransportör Råsortering 2 3 4,7 
Servolarm Grupp 3 1 3 3,92 
Servolarm Ej registrerat stopp 83 3 208,37 
Stocksnett Sidmatare 6 3 25,73 
Elfel Såll 2 1 5,48 
Elfel Såll 1 1 31,87 
Spåntransportör Såll 1 1 36,8 
Elfel Timmerintag 3 1 16,95 
Stegmatare 7 Timmerintag 5 3 15,77 
Stegmatare 8 Timmerintag 5 3 42,35 
Block gått snett Tvärtransportör  10 3 29,62 
Summa   255   1419,45 

Tabell j.8: Sammanställning av stopptidsrapport från företagets styrsystem 
 
Företag E 
Stopptidsrapport Drifttid: 310 tim   
Produktions start: 2006-02-01 kl   

Produktions slut: 2006-02-28 kl    

Fel beskrivning Antal Fel kod Stopp tid (Min) 

Reparation  31 1 3876

Postering 29 2 1240

Summa  60   5116
Tabell j.9: Sammanställning av stopptidsrapport från företagets styrsystem 
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