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Sammanfattning (på svenska) 
Syftet med studien är att få en förståelse för hur utrustningseffektiviteten kan mätas i ett 
producerande företag. Vår studie utförs på ett företag i Alvesta som heter Gnutti Powertrain 
AB som bland annat tillverkar precisionskomponenter till motorer.  

Genom att vi skapar en analysmodell utifrån studerade teorier beskrivs ett systematiskt 
tillvägagångssätt som slutligen ska leda till att syftet uppnås. Utifrån analysmodellen 
studeras och beskrivs först Gnutti Powertrain AB´s nuvarande tillvägagångssätt för att 
sedan jämföras och analyseras gentemot de studerade teorierna. Med hjälp av 
analysmodellen struktureras också vår studie på företaget och vårt utförande och resultat 
utifrån detta kommer sedan att presenteras.  

Analysmodellen nämner att en processkartläggning först ska göras. I processkartläggningen 
väljs först en specifik process ut, vilken i vårt fall blev produktionsprocessen för en rulle av 
stål. Därefter lokaliserar, dokumenterar och beskriver vi alla de aktiviteter som bygger upp 
processen.  

Enligt nästa steg i analysmodellen görs en värdeflödeskarta som behandlar alla de 
aktiviteter som tillför värde till produkten och nämner data som är viktig att samla in för att 
kunna göra beräkningar och utvärderingar. Denna data samlades in och presenterades i 
värdeflödeskartan. Värdeflödeskartan kan också underlätta identifieringen av de mest 
kritiska aktiviteterna. I vår studie var de kritiska aktiviteterna redan utvalda på förhand som 
fyra olika maskiner i flödet då de vid senare tillfälle eventuellt ska byggas samman till en 
linje. 

Som sista steg i analysmodellen görs beräkningar på utrustningseffektiviteten med hjälp av 
TAK. En del av datan från värdeflödeskartan kunde användas för att göra TAK-
beräkningarna. Resten av den data som krävdes vid beräkningarna samlades in genom 
intervjuer och möten med personal eller genom egna mätningar i produktionen. TAK-värdet 
varierar på de fyra maskinerna och även fyra olika beräkningar görs på varje maskin där 
olika data från störningar används. De olika värdena varierar mellan cirka 61% till 91%.  

Utifrån beräkningarna görs jämförelser om hur olika störningar påverkar TAK-värdet där 
även varje störning beskrivs. Vid utförandet och beräkningarna uppkom flera olika tankar 
och funderingar på nuläget hos Gnutti Powertrain AB. Något som tydligt framkom var att de 
rapporteringar som varje operatör gör i affärssystemet inte alltid är korrekta. Då TAK-
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beräkningarna helt bygger på rapporterna medför detta att både vårt och Gnutti Powertrain 
AB´s TAK-värden kan bli felaktiga. 

Resultatet och diskussionen kring resultatet ledde till att vi kunde dra vissa slutsatser för att 
kunna komma med rekommendationer till företaget. Det konstateras att Gnutti Powertrain 
AB bör använda nuvarande mätmetod för TAK men fokusera på att förbättra deras 
rapporteringar i affärssystemet. 

Nyckelord 
Processkartläggning, Flödesschema, Värdeflödeskartläggning, Värdeflödeskarta, 
Utrustningseffektivitet, TAK, Störningar 

Abstract 
The purpose with the study is to get an understanding of how equipment efficiency could be 
measured within a producing company. Our study is performed on a company located in 
Alvesta named Gnutti Powertrain AB who manufactures precision components for engines.  

By creating an analysis model using our studied theories we describe a systematic 
approach which eventually leads the fulfillment of our purpose. By using the analysis model 
we start by studying and describing the current approach that Gnutti Powertrain AB uses to 
compare and analyze this with the studied theories. With the help of the analysis model we 
could also structure our study at the company and this led to our performance and result 
which is then presented. 

The analysis model mentions that a process mapping first needs to be done. In the process 
mapping a specific process is chosen, in our case this was the production process of a roll 
made of steel. Thereafter all the activities within the process are identified, documented and 
described. 

According to the next step in the analysis model a value stream map is created that treats 
all the activities that adds value to the product and mentions which data that is needed to do 
certain calculations and evaluations. This data was gathered and presented in our value 
stream map. The value stream map can also ease the identification of the most critical 
activities. In our study these critical activities was selected in advance as four different 
machines which optionally was going to be built as a line in the future. 

At the last step of our analysis model calculations of the equipment efficiency are made with 
the help of OEE. The Swedish term for OEE is TAK. Some of the data from the value 
stream map was used to do the OEE calculations. The rest of the data that was needed was 
gathered by having interviews and meetings with personnel or by doing own measurements 
in the production. The OEE-value varies between the four machines and four different 
calculations are made on each machine where different data from the interferences are 
used. The different values varies between approximately 61% to 91%. 

From the calculations comparisons of how each interference affects the OEE-value are 
made and every interference is also described. In our performance and calculations several 
thoughts and reflections of the current situation at Gnutti Powertrain AB occurred. 
Something that clearly emerged was that the reports made by the operators in the business 
system were inaccurate. Since the OEE-calculations almost entirely are made by the reports 
this mean that both our and Gnutti Powertrain AB´s OEE-value could be incorrect. 

The result and discussion of the result led to the possibility of making conclusions to be able 
to present recommendations to the company. It was established that Gnutti Powertrain AB 
should use their current method of measuring OEE but focus on improving their reports in 
the business system. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur utrustningseffektiviteten kan mätas i ett 
producerande företag. Vår studie utförs på ett företag i Alvesta som heter Gnutti Powertrain 
AB som bland annat tillverkar precisionskomponenter till motorer.  
 
Genom att vi skapar en analysmodell utifrån studerade teorier beskrivs ett systematiskt 
tillvägagångssätt som slutligen ska leda till att syftet uppnås. Utifrån analysmodellen studeras 
och beskrivs först Gnutti Powertrain AB´s nuvarande tillvägagångssätt för att sedan jämföras 
och analyseras gentemot de studerade teorierna. Med hjälp av analysmodellen struktureras 
också vår studie på företaget och vårt utförande och resultat utifrån detta kommer sedan att 
presenteras.  
 
Analysmodellen nämner att en processkartläggning först ska göras. I processkartläggningen 
väljs först en specifik process ut, vilken i vårt fall blev produktionsprocessen för en rulle av 
stål. Därefter lokaliserar, dokumenterar och beskriver vi alla de aktiviteter som bygger upp 
processen.  
 
Enligt nästa steg i analysmodellen görs en värdeflödeskarta som behandlar alla de aktiviteter 
som tillför värde till produkten och nämner data som är viktig att samla in för att kunna göra 
beräkningar och utvärderingar. Denna data samlades in och presenterades i värdeflödeskartan. 
Värdeflödeskartan kan också underlätta identifieringen av de mest kritiska aktiviteterna. I vår 
studie var de kritiska aktiviteterna redan utvalda på förhand som fyra olika maskiner i flödet 
då de vid senare tillfälle eventuellt ska byggas samman till en linje. 
 
Som sista steg i analysmodellen görs beräkningar på utrustningseffektiviteten med hjälp av 
TAK. En del av datan från värdeflödeskartan kunde användas för att göra TAK-
beräkningarna. Resten av den data som krävdes vid beräkningarna samlades in genom 
intervjuer och möten med personal eller genom egna mätningar i produktionen. TAK-värdet 
varierar på de fyra maskinerna och även fyra olika beräkningar görs på varje maskin där olika 
data från störningar används. De olika värdena varierar mellan cirka 91% till 61%. 
 
Utifrån beräkningarna görs jämförelser om hur olika störningar påverkar TAK-värdet där 
även varje störning beskrivs. Vid utförandet och beräkningarna uppkom flera olika tankar och 
funderingar på nuläget hos Gnutti Powertrain AB. Något som tydligt framkom var att de 
rapporteringar som varje operatör gör i affärssystemet inte alltid är korrekta. Då TAK-
beräkningarna helt bygger på rapporterna medför detta att både vårt och Gnutti Powertrain 
AB´s TAK-värden kan bli felaktiga. 
 
Resultatet och diskussionen kring resultatet ledde till att vi kunde dra vissa slutsatser för att 
kunna komma med rekommendationer till företaget. Det konstateras att Gnutti Powertrain AB 
bör använda nuvarande mätmetod för TAK men fokusera på att förbättra deras rapporteringar 
i affärssystemet.  



VI 
André Malmberg och Marcus Tibratt 

 

Summary 

The purpose with the study is to get an understanding of how equipment efficiency could be 
measured within a producing company. Our study is performed on a company located in 
Alvesta named Gnutti Powertrain AB who manufactures precision components for engines.  
 
By creating an analysis model using our studied theories we describe a systematic approach 
which eventually leads the fulfillment of our purpose. By using the analysis model we start by 
studying and describing the current approach that Gnutti Powertrain AB uses to compare and 
analyze this with the studied theories. With the help of the analysis model we could also 
structure our study at the company and this led to our performance and result which is then 
presented. 
 
The analysis model mentions that a process mapping first needs to be done. In the process 
mapping a specific process is chosen, in our case this was the production process of a roll 
made of steel. Thereafter all the activities within the process are identified, documented and 
described. 
 
According to the next step in the analysis model a value stream map is created that treats all 
the activities that adds value to the product and mentions which data that is needed to do 
certain calculations and evaluations. This data was gathered and presented in our value stream 
map. The value stream map can also ease the identification of the most critical activities. In 
our study these critical activities was selected in advance as four different machines which 
optionally was going to be built as a line in the future. 
 
At the last step of our analysis model calculations of the equipment efficiency are made with 
the help of OEE. The Swedish term for OEE is TAK. Some of the data from the value stream 
map was used to do the OEE calculations. The rest of the data that was needed was gathered 
by having interviews and meetings with personnel or by doing own measurements in the 
production. The OEE-value varies between the four machines and four different calculations 
are made on each machine where different data from the interferences are used. The different 
values varies between approximately 91% to 61%. 
 
From the calculations comparisons of how each interference affects the OEE-value are made 
and every interference is also described. In our performance and calculations several thoughts 
and reflections of the current situation at Gnutti Powertrain AB occurred. Something that 
clearly emerged was that the reports made by the operators in the business system were 
inaccurate. Since the OEE-calculations almost entirely are made by the reports this mean that 
both our and Gnutti Powertrain AB´s OEE-value could be incorrect. 
 
The result and discussion of the result led to the possibility of making conclusions to be able 
to present recommendations to the company. It was established that Gnutti Powertrain AB 
should use their current method of measuring OEE but focus on improving their reports in the 
business system.  
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Förord 

Som avslutning på studierna till företagsingenjör på Linnéuniversitetet skrivs ett 
examensarbete. Arbetet utförs i en praktisk miljö som i vårt fall blev i produktionen hos 
företaget Gnutti Powertrain AB. Området som examensarbetet skulle innefatta diskuterades 
fram utifrån våra teoretiska kunskaper och intressen som införskaffats under vår utbildning. 
Området och frågeställningen godkändes sedan av våra handledare på Linnéuniversitetet och 
Gnutti Powertrain AB. 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla på Gnutti Powertrain AB som mottagit och 
hjälpt oss på ett mycket bra sätt. Vi upplever att alla välvilligt har ställt upp på olika intervjuer 
och möten där våra frågor på bästa sätt besvarats. 
 
Vi anser att arbetet har varit väldigt lärorikt och givit oss större kunskaper om kopplingen 
mellan det teoretiska och praktiska arbetet. Det har också varit intressant att följa hur en 
verkstadsproduktion kan fungera och se hur de olika bearbetningsmomenten går till. 
 
Då osäkerheter om rapporten och vårt arbete kontinuerligt uppkommit har vi fått vända oss till 
vissa personer för vägledning. Utan dessa personer hade arbetet ej varit möjligt och vi vill 
därför slutligen rikta ett stort tack till: 
 
Manfred Piesack – Handledare på Gnutti Powertrain AB 
Har bidragit med många svar på företagsrelaterade frågor och konsultation angående 
tillvägagångssätt för vår studie ute på företaget. 
 
Göran Lundgren – Handledare från Linnéuniverstitet 
Har bidragit med svar på frågor och konsultation angående rapportstruktur och teoretiskt 
innehåll i rapporten. 
 
Tobias Schauerte - Examinator från Linnéuniverstitet 
Har bidragit med svar på frågor och konsultation angående rapportstruktur och akademisk 
skrivteknik. Har även hållit i en serie av seminarier där rapporten granskats och förbättras. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden, problemen samt vad målsättningen och syftet för studien 
var, för att därmed göra det möjligt att få en bättre förståelse för hur denna studie är 
uppbyggd. 

1.1 Bakgrund 

I dagens läge blir produkters livscykler allt kortare och konkurrenssituationen allt mer 
komplex. För att kunna skapa en långsiktig lönsamhet räcker det inte bara med att ha ett 
konkurrenskraftigt pris utan företaget måste även vara bra på kvalitet, flexibilitet och 
leveransförmåga. Detta gör att det ställs högre krav på företagets produktionsverksamhet så 
att den är både effektiv och ekonomisk (Olhager, 2010). 
 
Ett sätt att förbättra produktionsverksamheten kan vara med hjälp av filosofin lean production. 
Grundtanken med lean production är att göra produktionen effektivare och mer ekonomisk 
genom att ha ambitionen att eliminera alla typer av aktiviteter som inte skapar något värde för 
kunden. Genom att göra en värdeanalys och samtidigt undersöka lämpligheten av de olika 
aktiviteterna i en process är det möjligt att finna vad som anses vara slöseri. Allting som på 
något sätt inte bidrar till förädlingen av en produkt och därmed inte heller adderar något värde 
kan ses som slöseri (Bellgran och Säfsten, 2010). 
 
Det finns många olika typer av slöseri och dessa kan delas in i åtta huvudtyper. 
Överproduktion är en huvudtyp som kan ses som den mest allvarliga då den orsakar många av 
de andra typerna av slöseri. Med överproduktion menas att det produceras mer produkter än 
vad kunderna behöver vilket skapar lager som i sin tur leder till extra arbetsmoment i form av 
lagerhållning. Utöver denna typ finns även onödiga transporter eller förflyttningar, 
överbearbetning eller felaktig bearbetning, överlager, onödiga arbetsmoment, defekter, 
outnyttjad kreativitet hos de anställda och väntan (Liker, 2009). 
 
Väntan kan beskrivas som den tid då en operatör eller anställd inte har möjlighet att utföra 
något arbete på grund av att någon aktivitet måste bli klar först. Då de anställda betalas blir 
deras väntan självklart en typ av slöseri. Det finns många olika anledningar till varför en 
anställd inte kan utföra något arbete. En vanlig orsak är att operatören väntar på en automatisk 
maskin att slutföra sin arbetscykel innan de sedan kan ladda och starta maskinen på nytt. 
Andra orsaker kan vara att de väntar på att nödvändigt material ska bli transporterat till deras 
arbetsområde eller att en maskin ej går att köra då den genomgår någon reparation eller 
service (Carreira, 2004). 

1.2 Problematisering 

Alla typer av fel som inträffar på en maskin och kräver någon åtgärd innan maskinen fungerar 
korrekt igen kommer alltså medföra att operatören måste vänta. Felen kan kallas för 
störningar och delas in som två feltyper, sporadiska och kroniska fel. Det sporadiska felet 
inträffar oregelbundet och medför stora förändringar på maskinens egenskaper. Då ett fel 
uppkommer lite mer ofta och regelbundet kallas det istället för kroniskt fel och avvikelserna 
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på maskinen är oftast ganska små och kan ibland åtgärdas snabbt och enkelt. Detta medför att 
de till slut kan accepteras som normaltillstånd (Ljungberg, 1997b). 
 
De kroniska felen orsakas av dolda problem och åtgärdas oftast genom att någon nyskapande 
förändring görs i strukturen. Däremot är det vanligtvis slitage eller utmattning på olika delar 
av en maskin som orsakar de sporadiska felen. När dessa fel inträffar åtgärdas de genom att 
den skadade komponenten byts ut. Det går också att förebygga många sporadiska fel genom 
att ha kontinuerligt förebyggande underhåll av maskinen (Ljungberg, 1997a).  
 
Störningar på en maskin medför inte enbart en kostnad i form utav att personal måste vänta, 
utan medför också en förlust i form utav stillestånd på en maskin vilket innebär förlorad 
produktionstid. Det finns också risk att felet ej upptäcks i tid och därmed producerar 
produkter som är defekta. Alltså kan alla störningar orsaka stora ekonomiska förluster hos ett 
företag (Ljungberg, 1997a).  
 
Ett sätt att minimera störningar och få maskinerna att hålla högre kvalité är att använda sig av 
konceptet TPM (Ljungberg, 1997a). 
 
TPM, som är en förkortning för Total Productive Maintenance, är ett arbetssätt för att få den 
totala utrustningseffektiviteten att bli högre. TPM är ett helhetskoncept där alla inom företaget 
engageras för att få ett systematiskt och effektivt underhåll av produktionsutrustningen. 
Konceptet bygger på tre grundläggande byggstenar. En av dessa byggstenar är den som kallas 
för hjärtat och den innebär att operatörer ska skapa ett intresse för maskinutrustningen och på 
så sätt ta ett större ansvar för maskinunderhållet. En annan byggsten är den som kallas för 
musklerna. Denna innefattar de förbättringsgrupper som jobbar med att planera och 
implementera de olika förändringar som införandet av TPM medför (Ljungberg, 1997a). Den 
sista byggstenen kallas för hjärnan och handlar om att fokusera på verkligheten för att inse 
sina begränsningar och brister. En vanlig åtgärd för detta är att mäta den totala effektiviteten 
på produktionsutrustningen (Ljungberg, 1997b).  
 
Inom TPM mäts den totala effektiviteten på produktionsutrustningen med hjälp av OEE eller 
TAK som det kallas på svenska. TAK står för Tidstillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och 
Kvalitetsutbyte.  För att få ett så korrekt TAK-värde som möjligt krävs det att man finner och 
mäter alla typer av orsaker som påverkar produktionstakten vilket innefattar bland annat 
störningar. De beräkningar som görs kan användas som ett mått på nuläget men också för att 
skapa ett målvärde. Genom att hålla en kontinuerlig uppdatering av TAK-värdet är det lättare 
att följa hur olika förbättringar påverkar utrustningseffektiviteten. Det har också visats att det 
som mäts uppfattas som viktigt och medför därför större ambitioner att förbättra det 
(Ljungberg, 1997b). 

1.3 Problemformulering 

Hur kan utrustningseffektiviteten i ett industriföretag mätas?  
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1.4 Syfte och målsättning 

Syftet är att få en förståelse för hur utrustningseffektiviteten i ett industriföretag kan mätas. 
 
Målsättningen är att mäta utrustningseffektiviteten på fyra existerande maskiner hos Gnutti 
Powertrain AB. Detta görs genom att finna ett så korrekt TAK-värde som möjligt. Genom att 
mäta utrustningseffektiviteten och finna de orsaker som påverkar den kan det underlätta för 
Gnutti Powertrain AB vid en eventuell sammanslagning av dessa fyra maskiner till en 
produktionslinje.  

1.5 Avgränsningar 

Då studien är tidsbegränsad valde vi att enbart fokusera på fyra maskiner vilket gör att 
mätningarna av dessa fyra maskiner kan bli grundligare utfört. 
 
För att göra nulägesanalysen har vi valt att enbart fokusera på en produkt och dess väg genom 
produktionen.  
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2. Metodologi 
I detta kapitel förklaras flera olika begrepp inom metodologi och hur vi har använt oss av 
dessa för att påvisa de olika störningarna och mäta samt beräkna TAK-värdet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vid diskussioner av vetenskap och forskning finns det olika förhållningssätt och alla som 
själva bedriver någon typ av forskning har ett specifikt vetenskapligt synsätt. För att kunna 
följa alla diskussioner krävs förståelse för de olika synsätten. I vissa fall kan de olika 
synsätten ses som helt olika sätt att tolka världen, människan, filosofin, vetenskapen och vad 
som betraktas som kunskap (Patel och Davidson, 2011). 

2.1.1 Positivism och Hermeneutik 

Positivism 
När den franske sociologen Auguste Comte introducerade det positivistiska synsättet hade han 
fysiken som förebild och menade att den kunskap som söktes skulle vara verklig och 
tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft (Patel och Davidson, 2011). Det finns olika krav 
som ska uppfyllas för att en kunskap ska kunna kallas positiv och innebär att den ska vara: 

 Nyttig: Ska genom att användas kunna leda till förbättringar av samhället och 
människors situation. 

 Säker: Ska beskriva en sann verklighet genom att den bygger på iakttagelser som är 
logiskt prövbara. 

 Exakt: De företeelser som är komplexa ska brytas ner till sina beståndsdelar för att 
sedan studera dessa. 

 Organiserad: Med hjälp av förnuftet ska det vara möjligt att kunna påvisa att 
företeelsen förhåller sig till lagar och ordnande principer (Patel och Tebelius, 1987). 

 
De som kritiserar det positivistiska synsättet inom samhällsvetenskapen menar att, till skillnad 
från naturlagarna, inte finns några lagar för mänskligt beteende eller för samhället som är 
oföränderliga (Halvorsen, 1992). 
 
Hermeneutik 
Hermeneutik kan översättas som tolkningslära och är en vetenskaplig inriktning där de olika 
grundförutsättningarna för den mänskliga existensen studeras, tolkas och försöker förstås 
(Patel och Davidson, 2011). Det går att få en förståelse över människor genom att tolka 
språket som de använder eftersom att de genom språket definierar sin värld, sina upplevelser 
och reaktioner. 
 
Hermeneutiken kan ses som motsatsen till positivismen till exempel genom att hermeneutiken 
fokuserar på helheten av forskningsproblemet medan positivismen studerar problemet del för 
del (Patel och Tebelius, 1987).  
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2.1.2 Vårt vetenskapliga synsätt 

Då vi först skulle skapa en grundförståelse för företaget Gnutti Powertrain AB och hela deras 
produktion var det nödvändigt att studera produktionen i sin helhet. Detta gjordes genom 
olika intervjuer och egna iakttagelser som vi sedan tolkade på vårt sätt. Det går alltså säga att 
vi inledde studien med ett hermeneutiskt synsätt.   
 
De andra momenten av den studie som vi genomfört bygger på att vi själva har iaktagit 
händelser och aktiviteter vid en viss tidpunkt. Då någonting var osäkert eller oklart tog vi 
kontakt med den person som kan mest inom området och på så sätt fick vi tydliga svar och 
minimerade osäkerheterna. Vi började oftast med att få en helhetsbild för att sedan bryta ner 
helheten till mindre delar. Varje del studerades tills vi fick tillräcklig förståelse. Vårt 
vetenskapliga synsätt blir således positivistiskt då vi enbart sökte och införskaffade data som 
skulle vara så exakt som möjligt. Den var även nyttig genom att den gav oss den 
grundförståelsen vi behövde för att gå vidare i studien och likaså gav den oss också svaret på 
frågeställningen. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Gemensamt för alla vetenskapliga arbeten är att utveckla en bättre förståelse inom de områden 
de jobbar och då krävs någon typ av teoriutveckling (Holme och Solvang, 1997). Alla teorier 
som skapas ska alltid ge en så korrekt kunskap om verkligheten som möjligt, alltså krävs det 
ett underlag av data och information om den verklighet som studeras.  Detta kallas vanligtvis 
för empiri och som forskare inom vetenskapen och filosofin handlar arbetet om att koppla 
empirin, verkligheten, till teorin (Patel och Davidson, 2011). 

2.2.1 Deduktion, induktion, abduktion 

Deduktion 
En undersökning kan kallas deduktiv då den utifrån befintlig teori och allmänna principer kan 
dra slutsatser om olika situationer och händelser (Patel och Davidson, 2011). Inom deduktion 
och som forskare är det vanligt att använda sig utav hypoteser. Hypoteser kan beskrivas som 
påståenden om faktiska förhållanden och vanligt är att problemställningen formuleras i form 
utav hypoteser som kopplas till befintliga teorier (Halvorsen, 1992). Sedan testas hypoteserna 
empiriskt i den aktuella situationen vilket gör det möjligt att dra slutsatser. Det är möjligt att 
säga att forskare som utför någon typ av deduktivt arbete följer bevisandets väg (Patel och 
Davidson, 2011). 
 
Induktion 
Ett induktivt arbetsätt är när en forskare studerar ett objekt eller situation utan att på något sätt 
koppla detta till någon tidigare befintlig teori för att sedan med hjälp av den insamlade 
informationen, empirin, kunna bilda en egen teori. Då en forskare använder sig av detta 
arbetssätt kan det kallas att upptäckandets väg följs (Patel och Davidson, 2011). 
 
  



6 
André Malmberg och Marcus Tibratt 

 

Abduktion 
När en forskare använder sig av ett abduktivt arbetssätt för att relatera teorin till empirin 
kombineras induktion och deduktion. Först studeras ett enskilt fall för att utifrån detta kunna 
formulera en teori, vilket är ett induktivt arbetssätt. Efteråt testas den nybildade teorin på 
andra nya fall och detta kan ses som deduktivt. Efter att teorin har testats är det möjligt att 
utveckla och expandera den till en mer generell nivå (Patel och Davidson, 2011). 

2.2.2 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Baserat på den befintliga teorin har vi kunnat lägga upp vårt arbete och därmed gjort det 
möjligt att dra slutsatser kring vår forskningsfråga. Då vi använder oss utav befintlig teori 
innebär det att vårt vetenskapliga angreppssätt är deduktivt. Den empiriska datan kopplades 
ihop med de teorier vi studerat för att skapa en högre trovärdighet i vår studie och även ge ett 
tydligt och lättförståligt resultat. 

2.3 Forskningsmetoder 

För att kunna lösa problem och uppnå de målsättningar som finns med en forskning krävs det 
att någon metod används. Metodläran bidrar med underlaget till ett systematisk och 
planmässigt arbete inom olika frågor som berör problemet. Det går alltså se metoden som ett 
redskap för att lösa problem och utveckla en ny kunskap (Holme och Solvang, 1997). 

2.3.1 Kvantitativ- och Kvalitativ metod 

Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden är associerad med att forskaren har kontroll och innebär att 
datainsamlingen sker strukturerat och formellt (Holme och Solvang, 1997). Datan är 
kvantifierbar och utgår från ett representativt urval i ett visst område eller en viss grupp. 
Insamlad data sammanfattas i statistisk form för att sedan undersökas och bearbetas med hjälp 
av olika mätinstrument. Dessa instrument ska fånga olika samband, fördelningar och 
variationer i det som studeras (Nationalencyklopedin, Kvantitativ metod). Denna information 
medför att analyser, jämförelser och tester är genomförbara (Holme och Solvang, 1997). 
 
Kvalitativ metod 
Det primära syftet med den kvalitativa metoden är att skapa förståelse med hjälp av insamlad 
information och data (Holme och Solvang, 1997). Denna insamling sker parallellt med 
analysen och det finns ingen inriktning på att testa informationen (Nationalencyklopedin, 
Kvalitativ metod). Den ska istället ge en djupare förståelse om problemet som studeras och 
likaså beskriva helheten av sammanhanget som problemet befinner sig i (Holme och Solvang, 
1997). 

2.3.2 Vår forskningsmetod 

Det första vi gjorde var att studera produktionen genom att iaktta och framförallt intervjua 
olika operatörer och chefer. Denna information inskaffades mest för att få en större förståelse 
över den dåvarande produktionen och kan därför ses som kvalitativ. Därefter påbörjade vi 
arbetet med att samla data på de olika delarna i produktion som sedan kunde sammanfattas 
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statistiskt för att analyseras och utvärderas. Denna datan och insamlingsmetoden är då 
kvantitativ. Även vid andra områden vi studerade användes samma teknik där först en 
grundförståelse skaffades för att sedan analysera den insamlade datan. Forskningsmetoden i 
vår studie varierar alltså mellan kvantitativ och kvalitativ beroende på i vilken fas vi är. 

2.4 Undersökningsuppläggning 

Vid uppläggning av en undersökning är det viktigt att bestämma vilka tekniker som ska 
användas för att samla in informationen. Det är även viktigt veta när i tiden den ska 
genomföras samt vilka individer som ska medverka. Några vanliga tekniker för att lägga upp 
en undersökning är survey -undersökning och fallstudie (Patel och Davidson, 2011).  

2.4.1 Surveyunderssökning och fallstudie 

Surveyundersökning 
En survey är en undersökning på en större begränsad grupp med hjälp av bland annat 
intervjuer eller frågeformulär. Surveyundersökningar används ofta för att få reda på vad, när 
var eller hur. En fråga som ofta uppstår vid en survey är hur generaliserbar undersökningen är, 
då det ofta är svårt att få med alla. Därför måste det beskrivas tydligt vilka som tillhör i den 
avgränsade gruppen, det vill säga populationen. 
 
Vid en totalundersökning finns det resurser för att undersöka hela populationen. Dock finns 
det inte alltid möjligheter att undersöka hela populationen utan det måste göras stickprov. 
Detta resultat generaliseras så att det motsvarar hela populationen (Patel och Davidson, 2011). 
 
Fallstudie 
Beroende på hur undersökningsfrågan är formulerad kan en fallstudie använda sig utav både 
kvalitativa och kvantitativa data. Fallstudier görs på mindre avgränsade grupper, vilket kan 
vara en individ, organisation eller en situation (Trygged, 2005). Det är även möjligt att studera 
flera fall, till exempel två organisationer. Fallstudien utgår ofta från ett helhetsperspektiv och 
därmed försöker få en så täckande studie som möjligt. När processer och förändringar ska 
studeras kommer ofta fallstudie till användning. I fallstudier används ofta information av olika 
karaktärer för att ge en så bra helhetsbild som möjligt (Patel och Davidson, 2011). 

2.4.2 Vår undersökningsmetod 

För att utföra vår studie använder vi oss av både kvantitativa och kvalitativa data för att ge en 
så bra helhetsbild som möjligt. Vi begränsar också studien till en situation, ett specifikt fall, 
inom en organisation. Detta gör vår studie till en fallstudie. För att göra vår fallstudie 
användes även surveyundersökningar där vi både använde oss av intervjuer och 
frågeformulär. Vi valde att göra en totalundersökning vilket i detta fall innebar att vi 
inkluderade alla fyra berörda maskinerna i vår undersökning.  
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2.5 Datainsamling 

För att kunna besvara frågeställningen krävs en insamling av information och data, vilken kan 
ske på många olika sätt. Det finns också en mängd olika typer av data. Den typen av data, och 
insamlingsmetod, som används är helt beroende på vad som ger bäst svar på frågeställningen 
utifrån den tid och de medel som finns tillgängliga (Patel och Davidson, 2011). 

2.5.1 Primärdata och sekundärdata 

Primärdata 
Det som avgör om datan kan räknas som primärdata eller inte är närheten till 
informationslämnaren (Patel och Davidson, 2011). Om den som använder datan själv har 
samlat in den genom att iaktta och mäta objektet räknas detta som primärdata (Halvorsen, 
1992). Likaså kan data som kommer direkt från ett ögonvittne eller från en förstahandsrapport 
räknas som primärdata (Patel och Davidson, 2011). 
 
Sekundärdata 
Då data inte har direkt koppling med informationslämnaren finns risken att datan på något sätt 
har blivit bearbetad och omformulerad innan den når användaren. Risken ökar med antalet 
parter mellan informationslämnaren och användaren (Halvorsen, 1992). En tumregel är att 
sekundärdata aldrig får användas för att styrka primärdata (Esaiasson m.fl., 2011).  

2.5.2 Vår datainsamlingsmetod 

En stor del av den datan som bygger upp vår helhetsbild av den dåvarande situationen 
kommer från intervjuer med operatörer och chefer. I de flesta fall har de intervjuade själva 
observerat den verkliga situationen vilket gör att vi i detta fall använder oss utav primärdata. 
Även då vi gjorde undersökningen av stopporsaker på maskinerna genererades primärdata då 
det var operatörerna själva som fick notera stoppet då de iakttog det för att sedan 
vidarebefordra det till oss. I vissa fall har datainsamlingen skett genom att vi intervjuat 
personer som inte själva har iakttagit fallet då datan skapades, alltså har vi även i vissa fall 
använt oss utav sekundärdata. 

2.6 Urval 

För att den insamlade datan ska vara så meningsfull som möjligt, måste det i förväg 
bestämmas vilken data som behövs för att svara på frågeställningen. Efter att ha bestämt 
vilken data som behövs är det även viktigt att veta från vilken urvalsgrupp detta ska tas. I de 
flest fall räcker det med bara en del av populationen. Det finns två typer av urval om datan 
skall tas från delar av populationen; sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval (Holme och 
Solvang, 1997). 

2.6.1 Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval 

I vissa fall är det inte intressant att kunna uttala sig med säkerhet om populationen och då 
används urval som är baserade på icke sannolikhet. Icke sannolikhetsurval kan vara 
bekvämlighetsurval och med det innebär att undersökningen baseras på de enheter som är 
lättast att komma åt. Urvalet kan också ske genom ett subjektivt urval vilket innebär att 
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urvalet av populationen sker genom att en person väljer ut vilka som ska vara med i urvalet. 
Då detta baseras på väljarens uppfattning om aktuellt läge blir det svårt att uppfatta hur säkra 
dessa resultat blir (Holme och Solvang, 1997). 
 
För att göra resultaten mer generella kan sannolikhetsurval utnyttjas, vilket innebär att 
informationen om urvalet sker genom slumpmässiga stickprov (Holme och Solvang, 1997). 
Inom slumpmässigt urval finns det två huvudtyper av slumpmässiga urval och de är: obundet 
slumpmässigt urval och systematiskt urval. I obundet slumpmässigt urval tas slumpmässiga 
enheter ut, genom att slumpa ut vilka som ska tas i beaktning. Detta kan göras genom att en 
dator väjer slumpmässigt ut 10 stycken specifika enheter av 100. Medans i systematiskt urval 
väljs enheterna systematiskt efter en fastställd siffra till exempel var 20:e. Dock är det viktigt 
att det inte finns någon periodicitet i undersökningsmaterial som gör att resultatet ej blir 
generellt (Esaiasson m.fl., 2011). Vid användning av slumpmässigt urval krävs det att alla 
enheter i populationen är samlade i en så kallad populationslista, vilket kan i vissa fall vara 
svår att sammanställa (Holme och Solvang, 1997). 

2.6.2 Vårt urval 

Vid valet av de operatörer som skulle intervjuas gjordes ett icke sannolikhetsurval. Vid varje 
maskin arbetar ett flertal olika operatörer i olika skift. När vi väljer de operatörer vi ska 
intervjua görs ett subjektivt urval. På grund av tidsbegränsningar blir valet att enbart intervjua 
den operatör som finns närvarande vid tillfället då intervjun sker.  
 
Den data som finns att tillgå sträcker sig över en längre tid vilket innebär att något urval måste 
göras för att minimera den. Vårt urval här blir att använda den mest aktuella datan, i detta fall 
blir det den senaste. Även här gör vi ett icke sannolikhetsurval som är subjektivt. 

2.7 Sanningskriterier 

Undersökningens sanningshalt avgör hur trovärdig undersökningen är och därför är det viktigt 
att kolla om all insamlad data är sann, det vill säga giltig. För att undersökningen ska undvika 
att få kritik för bristande trovärdighet ska arbetet från början ha en hög reliabilitet och 
validitet (Eliasson, 2010).  

2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, även kallat för tillförlitlighet, handlar om huruvida resultatet på en undersökning 
blir detsamma om undersökningen skulle göras om igen, samt om den påverkas av tillfälliga 
eller slumpmässiga förutsättningar (Bryman och Bell, 2005). 
 
Reliabiliteten på en undersökning blir högre ju mer det går att lita på att resultatet går att 
upprepa. Går informationen ej att kontrollera minskas även den vetenskapliga trovärdigheten 
för undersökningen. Reliabiliteten bestäms även efter hur mätningarna är utförda och även hur 
noggrant de har bearbetas. Vid en kvantitativ undersökning gäller det att så långt som möjligt 
försäkra sig om att undersökningen har gått till på exakt samma sätt oavsett när den har 
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genomförts. I en kvalitativ undersökning handlar reliabiliteten om att de framtagna 
uppgifterna är pålitliga (Eliasson, 2010).  

2.7.2 Validitet 

Validitet kommer från begreppet ”valid” som betyder giltig. I en undersökning handlar 
validitet om hur undersökningen verkligen mäter det som den ska mäta. För att ha hög 
validitet krävs det att det används lämpliga verktyg för att mäta undersökningens mål. Detta 
förutsätter också att du har hög reliabilitet, vilket innebär att validiteten aldrig kan bli högre 
än reliabiliteten (Eliasson, 2010). Validitet kan delas in i följande (Malterud, 2003): 
 
Intern validitet 
Inom intern validitet är frågan om studien har använts sig av relevanta begrepp eller 
kartläggningsmetoder. Det är viktigt att granska verktygen som används för att samla in 
informationen då det är stor risk att de tillfrågade svarar på en annan fråga än den som ställs. 
Om interna validiteten inte genomförs på ett relevant sätt kvittar det hur exakt ens 
undersökningsinstrument kan skaffa information (Malterud, 2003). 
 
Extern validitet 
Extern validitet anger i hur hög grad resultatet går att generalisera (Psykologiguiden). 
Generalisera betyder enligt Nationalencyklopedin ”att säga att något gäller för allt eller nästan 
allt. Den som generaliserar struntar i undantag från det som är mer eller mindre vanligt” 
(Nationalencyklopedin, Generalisera). För att en studie ska vara generaliserbar gäller det att 
resultatet går att generalisera över en hel population (Kvale och Brinkman, 2009). 
 
Begreppsvaliditet 
Begreppsvaliditet är kopplat till generaliserbarheten mellan den mätmetod som används och 
konceptet för den mätmetoden. De mätmetoder som används ska byggas från en teoretisk 
bakgrund och kopplingen mellan teorin och mätmetoden som används ska vara tydlig. Då 
denna koppling är generaliserbar kan begreppsvaliditeten ses som hög (Social research 
methods). 

2.7.3 Vår syn på sanningskriterier 

Mycket av den data vi får fram bygger på aktuell statistik från en tid som inte ligger speciellt 
långt tillbaka eller på ett medeltal av olika utfall under en viss tid. Detta medför att resultatet 
från studien alltid kommer att variera beroende på i vilken tidpunkt den utförs. Genom att 
använda oss utav ett medeltal från data som sträckte sig över så lång tid som möjligt kunde vi 
öka vår reliabilitet. En annan typ av data vi samlade in kommer inte från statistik utan från 
uppfattningar och uppskattningar av personer på företaget. Uppskattningarna varierar 
beroende på vem som blir tillfrågad men kan också variera beroende på i vilken tidpunkt 
personen blir tillfrågad.  
 
För att minimera en del av risken för variationer har vi alltid försökt mäta och samla in datan 
själva då det var möjligt. Även information som beskriver nuläget som vi fått av personal har 
granskats genom att vi själva senare har observerat det i verkligheten. Reliabiliteten påverkas 
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negativt av osäkerheten i den datan och informationen vi samlade in från personalen. Då vi 
tidigt insåg detta valde vi att intervjua flera källor angående samma frågeställning som kunde 
korrigera eller bekräfta det noterade svaret. Därmed kunde vi minimera antalet felaktiga svar 
och på så sätt höja reliabiliteten för vår studie. 
 
Insamlingen av vår data och information gjordes genom intervjuer av personal och egna 
observationer. Vår förståelse för verksamheten och allt det praktiska var ganska liten i början 
av studien vilket medförde att våra frågeställningar ibland var dåligt formulerade och därför 
inte garanterade att vi fick det svaret som söktes. Den interna validiteten blir därmed lite lägre 
men detta motverkas genom att vi granskade och gjorde nya frågeställningar när vi hade fått 
en större förståelse för verksamheten.  
 
Vi använder oss utav teorier från litteratur för att bestämma mätmetod och likaså vad vi ska 
mäta. Detta försäkrar oss om att mätningarna blir så bra och korrekta som möjligt vilket ökar 
den begreppsvaliditeten i vår studie.  
 
Studien vi utför hamnar under kategorin fallstudie vilket alltid beskriver ett unikt och specifikt 
fall. Då studien är unik och specifik blir resultatet svårt att generalisera vilket medför att den 
externa validiteten blir låg. Däremot är den använda arbetsmetoden relativt generaliserbar i 
liknande industriföretag, vilket höjer den externa validiteten. 
 
Reliabiliteten i vår studie kunde ha påverkats negativt av många olika faktorer. Då vi insett 
detta under arbetets gång har vi kunnat minimera den negativa påverkan och bibehålla en 
högre reliabilitet. Även validiteten har påverkats negativt av olika faktorer men tack vare 
teorin har vi kunnat ta reda på vilken data som skulle bli funnen och på så sätt minimerat 
risken för att samla in felaktig data. Detta bidrog till en högre validitet.  
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3. Teori 
I detta kapitel presenterar vi de olika teorierna som har fungerat som grund för vår studie 
och därmed format vårt arbetssätt. 

3.1 Kartläggning av processer 

För att identifiera flödet av aktiviteter som går genom en produktionsprocess kan en 
kartläggning av företagets processer göras (Slack m.fl., 2009). 

3.1.1 Vad är en process? 

En process kan definieras som en samling av ordnade resurser som omvandlar någon typ av 
input till output. Dessa resurser kan vara personal, datorsystem, lokaler och utrustning. Den 
output som framkommer av processen ska tillfredställa de interna eller externa kundernas 
behov (Slack m.fl., 2009). Varje process är repetitiv och innehåller ett nätverk av olika 
aktiviteter som är sammanlänkade med varandra i en viss ordning (Ljungberg och Larsson 
2001).  

3.1.2 Varför ska processer kartläggas? 

Vid en kartläggning av företagets processer identifieras aktiviteterna som äger rum under 
processens gång. Kartan visar även flödet och ordningsföljden av personal, material och 
informationen genom processen. Varje aktivitet får en viss symbol i processkartan, dock kan 
dessa symboler variera från fall till fall (Slack m.fl., 2009). 
 
Genom att göra en kartläggning av processerna och ett flödesschema blir flödet genom 
processen mer tydligt, vilket ökar den visuella förståelsen för hur aktiviteterna är kopplade till 
varandra och hur de är involverade i arbetsprocessen. Kartläggningen visar vilka aktiviteter 
som genererar värde för kunden och hjälper till att dokumentera hur kundens behov och 
tillfredsställelse uppnås. Vid analysering av processkartläggningen kan kundens 
tillfredställelse öka genom att reducera processens cykeltid, minska defekter, kostnader och 
icke-värdeadderande aktiviteter. Flödesschemat och processkartläggningen kan även 
användas för att visa hur du vill att arbetet ska utföras inom organisationen (Damelio, 1996). 

3.1.3 Hur kartläggs en process? 

Innan uppstarten av en processkartläggning är det nödvändigt att först utse vilken process som 
ska kartläggas och sedan definiera gränserna kring processen för att inte riskera att fel 
aktiviteter behandlas eller kartläggs (Damelio, 1996). Det är också viktigt att involvera rätt 
personer för att få den information och erfarenhet som krävs för att kunna kartlägga processen 
korrekt. Vid visualiseringen av kartläggningen på papper eller i ett dokument är det vanligt att 
använda sig av ett så kallat flödesschema (Damelio, 1996; The Crown Prosecution Service, 
2012). 
 
I ett flödesschema ritas flödet uppifrån och ner eller från vänster till höger. Varje typ av 
aktivitet blir tilldelad en specifik symbol där till exempel transport eller förflyttning kan vara 
en pil och lagring kan beskrivas med en triangel. Varje aktivitet binds samman med pilar som 
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visar flödet av inputs och outputs till och från varje aktivitet. Pilarna indikerar också i vilken 
följd aktiviteterna utförs och riktningen på flödet. Pilen som visar outputs från en 
beslutsaktivitet ska märkas med ett ord som beskriver vilket beslut som fattas och vilken 
efterföljande aktivitet blir (Damelio, 1996). I figur 1 illustreras ett exempel där det är möjligt 
att se de olika symbolerna på aktiviteterna och hur pilarna binder samman dessa till en 
process. 
 
Det är också möjligt att beskriva varje enskild aktivitet i flödet mer ingående där det nämns 
bland annat vad som görs, när det görs och vem som gör det. Denna information kan skrivas 
inuti symbolen, under symbolen eller om det blir ont om plats kan varje symbol tilldelas en 
siffra som sedan skrivs bredvid där informationen framkommer. Innan varje aktivitet studeras 
mer ingående för att få den detaljerade informationen bör först en bredare förståelse om hela 
processen införskaffas (The Crown Prosecution Service, 2012). 

3.2 Värdeflödeskartläggning 

Då en komplett processkartläggning är utförd kan denna användas för underlätta 
konstruktionen av en värdeflödeskartläggning. Genom att sedan göra en 
värdeflödeskartläggning kan förlusterna identifieras genom att specificera de värdeadderande 
aktiviteterna och dess flöde (Womack och Jones, 2003). 

 

Figur 1, (Defense Contract Management Agency) 
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3.2.1 Värdeadderande och icke-värderadderande aktiviteter 

I en process kan aktiviteterna delas in i värdeadderande och icke-värdeadderande aktiviteter 
(Anupindi m.fl, 2006).  
 
Värdeadderande aktiviteter är de aktiviteter som ökar det ekonomiska värdet på en eller flera 
flödesenheter. Flödesenhet kan beskrivas som den produkt som går från råmaterial till färdig 
produkt och exempel på värdeadderande aktivitet kan vara bearbetningen av denna 
flödesenhet (Anupindi m.fl, 2006). 
 
Icke-värdeadderande aktiviteter kan vara de aktiviteterna som krävs för att kunna genomföra 
processen men som ej adderar värde till flödesenheten. Detta kan vara transport av material 
mellan olika arbetsstationer (Anupindi m.fl, 2006). Dock är det viktigt att inse att vissa icke-
värdeadderande aktiviteter är nödvändiga för en fungerande produktion medan vissa helt kan 
elimineras (Liker, 2009) 

3.2.2 Varför ska värdeflöden kartläggas?  

Ett sätt att hitta förlusterna i en produktion är genom att göra en värdeflödeskarta, vilket är ett 
sätt att specificera värdeadderande aktiviteter och dess flöde (Womack och Jones, 2003). 
 
Med ett värdeflöde menas alla de aktiviteter som krävs för att föra igenom produkten genom 
flödet i tillverkningen, dessa aktiviteter är både värdeadderande och icke-värdeadderande. 
Detta kan vara från råmaterial till kund eller från design till färdigt koncept. I en 
värdesflödeskarta ska inte fokus läggas på detaljerna i en aktivitet utan istället på att kartlägga 
hur hela processen fungerar och optimera den (Rother och Shook, 2003). 

3.2.3 Hur kartläggs ett värdeflöde? 

En värdeflödeskarta kan delas in i tre olika områden (Keyte och Locher, 2004): 
 
Leverantörsinformation 
Detta område representerar den vänstra delen på värdeflödeskartan och beskriver vilket 
material och vilka komponenter som köps in från leverantörer. Här redovisas också 
information om hur många leverantörer varje material eller komponent har, kvalitén hos 
leverantörerna och de olika ledtiderna. Ledtiderna är i detta fallet tidsåtgången mellan 
beställningspunkten av materialet tills dess att det ligger i råvarulagret. Material kommer in 
till fabriken med någon typ av transport och här redovisas frekvensen på inleveransen. När 
materialet når fabriken visas det som en triangel som indikerar att det lagras och i triangeln 
står antalet dagar som det lagras innan det går vidare in i produktionen (Keyte och Locher, 
2004; Rother och Shook, 2003). 
 
Materialflöde 
Längst ner på värdeflödeskartan visas materialflödet från vänster till höger där de olika 
värdeadderande processerna visas som en box (Keyte och Locher, 2004). Riktningen på flödet 
illustreras med hjälp av pilar som också visar om flödet är tryckande eller dragande (Rother 
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och Shook, 2003). Vid pilarna finns också möjligheten att visa lagerhållning i form av 
trianglar. De olika värdeadderande processerna beskrivs i boxarna där viktig data och 
information läggs till. Detta skulle kunna vara ledtid, cykeltid, ställtid, antalet operatörer, 
tillförlitlighet, kassationer och en hel del annan information som eventuellt känns värdefull för 
att komplettera analysen (Keyte och Locher, 2004). Under flödet av pilar, lager och processer 
finns en tidslinje som visar hur lång tid varje del i värdeflödet tar och även en summering av 
tiderna för att få den totala ledtiden och processtiden (Rother och Shook, 2003). 
 
Informationsflöde 
Överst på värdeflödeskartan visas flödet av information som går från höger till vänster och 
startar med en order från en kund. Informationsflödet visas också med pilar, dessa går mellan 
de olika avdelningarna och visar också dokumentationer och olika beslut (Keyte och Locher, 
2004). 

I figur 2 visas hur en värdeflödesanalys skulle kunna se ut. Överst visas informationsflödet 
där också produktionskontrollavdelningen länkas samman till produktionen och 
materialflödet. Ute i kanterna går det att se transporter från leverantörer och till kunder där 
också en del övrig information anges. På den undre halva beskrivs flödet mellan de olika 
processerna tillsammans med en tidslinje och varje process beskrivs med användbar data och 
information. 

  

Figur 2, (Rother och Shook, 2003) 
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3.3 TPM 

TPM som står för Total Productive Maintenance och är ett systematiskt arbetssätt för att 
kunna skapa störningsfria processer genom att engagera varje medarbetare. Total i TPM 
innebär att allt ska omfattas, så som maskiner, utrustning, människor och hur de samverkar för 
att göra det möjligt att producera. Productive innebär att verksamheten inte ska fortsätta att 
behålla sin effektivitet/produktivitet utan att den måste ständigt förbättras för att göra det 
möjligt att vara konkurrenskraftig. Maintenance innebär att all utrustning skall hållas i 
toppskick för att på så sätt kunna erhålla en hög produktivitet och hög kapacitet (Johansson, 
1997).  

3.3.1 Driftsuppföljning 

En central del av TPM är driftsuppföljning och ligger till stor grund för förbättringsarbetet på 
maskinutnyttjandet. Grundtanken till att företaget ska göra en driftsuppföljning är: ”Det du 
inte mäter kan du inte styra, och det du inte kan styra kan du inte heller förbättra” (Ljungberg 
s.37, 2000). Det blir svårt att finna och göra förbättringar på en process om verkligheten inte 
mäts. Oftast är folk eniga om att det finns problem men är inte överens om vilket problem 
som är störst. Genom att göra detaljerade analyser blir det lättare att både finna och kunna 
motivera vilket problem som är störst (Ljungberg, 2000).   
 
Vanligtvis används bara hälften av en automatiserad produktionsutrustnings optimala 
kapacitet. Förluster baserade på dåligt kapacitetsutnyttjande beror i regel på enkla stopp som 
kan åtgärdas av operatörerna. Längden på avbrotten beror till stor del på hur de åtgärdas, 
oftast består åtgärden av en petning med fingret för att starta upp produktionen igen 
(Ljungberg, 2000). 
 
En stor anledning till att företag producerar med hjälp av automatiserade produktionssystem 
är att kunna göra det möjligt att producera med begränsad bemanning. Detta gör att ett fåtal 
operatörer kan bevaka flera maskiner, dock gör det att när de korta stoppen uppkommer blir 
avbrotten längre då maskinerna måste vänta på att operatörerna ska komma och åtgärda 
stoppet (Ljungberg, 2000). 

3.3.2 Effektivitetsbegreppet 

Metoder som är vanliga för att mäta hur bra eller dålig en maskinutrustning är kan vara 
MTBF (Mean Time Between Failure) och MTTR (Mean Time To Repair). Dock tar dessa 
metoder bara hänsyn till utrustningens mätetal och ger inte en helhetsbild över utrustningen. 
Vid användning av dessa metoder glöms ofta omställningar och småstopp i maskinerna bort 
(Ljungberg, 2000). 
 
En metod som ger ett fullständigt mått på vad en utrustning skapar för mervärde är TAK. 
TAK inkluderar både kvantitetsparametrar (stilleståndstider och hastighetsförluster) och 
kvalitetsparametrar (antal defekta produkter). 100% TAK motsvarar maximal potential som 
en utrustning har, vilket innebär att utrustningen alltid går med rätt hastighet och utan att 
tillverka skrot eller produkter som kräver omarbete (Ljungberg, 2000). 
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3.3.3 Sporadiska och kroniska störningar 

Störningar delas upp i två kategorier. Som figur 3 illustrerar är de kroniska störningarna små 
men frekventa och de sporadiska störningarna är de som sällan uppkommer, men när de 
uppkommer orsakas större stillestånd (Ljungberg, 1997a). 

 
Figur 3, (Ljungberg, 2000)  

Sporadiska störningar märks tydligt då de oftast orsakar totalt stillestånd och orsakas oftast av 
förändringar i omgivningen, exempelvis slitage och utmattning. Genom att byta den 
havererade komponenten är problemet löst och det är då viktigt att söka efter orsaken till 
haveriet. De sporadiska felen är så pass sällsynta att de får en liten betydelse i det stora hela 
(Ljungberg, 1997a). 
 
Personalen vänjer sig ofta vid de kroniska felen och märker därmed vanligtvis inte när de 
uppkommer.  De kroniska felen ligger oftast på en konstant nivå och orsakas av dolda fel. 
Detta medför att maskinutnyttjandet blir dåligt, i och med att felen ständigt uppkommer blir 
kostnaderna höga. För att kunna minska de kroniska felen måste nya lösningar på strukturen 
hittas, till exempel: ändra sättet att arbeta, ändra den omgivande temperaturen eller dämpa 
vibrationer. För att kunna upptäcka de kroniska felen måste maskinens prestation jämföras 
med vad den har för potential att uppnå. Därför är det viktigt att mäta den totala 
utrustningseffektiviteten, det vill säga TAK. TAK, eller OEE som är den engelska 
översättningen, mäter inte enbart de sporadiska störningarna utan även de kroniska 
(Ljungberg, 1997a). 

3.3.4 De sex stora förlusterna 

Utrustningens totala effektivitet begränsas av sex stora förluster. 
1. Utrustningsfel och avbrott: När haveri inträffar bidrar det till att värdefull 

produktionstid går förlorad. Ett haveri kan även innebära att det blir ett haveri på en 
komponent som gör att produkten blir felaktig men att maskinen fortfarande kan köras 
och därmed tillverkar defekta produkter (Ljungberg, 1997a). 

 
Avbrotten i maskinerna kan bero på både sporadiska och kroniska fel (Ljungberg, 
2000).  
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2. Ställtid och justeringar: Ställtiden är den tid som det tar att anpassa en maskin så att 
den kan producera en annan typ av produkt och orsakar därmed en förlust av värdefull 
produktionstid. Antalet omställningar bestäms av hur produktionsupplägget ser ut och 
har därmed inget med maskinen att göra. Omställningens längd är däremot beroende 
av maskinen och därför är förlusten från ställtid och justeringar relevant (Ljungberg, 
1997a).  
 

3. Tomgång och småstopp: Småstopp orsakas bland annat av att en produkt fastnar eller 
att en givare ger fel signal på grund av att det ligger skräp i vägen. Dessa stopp tar 
oftast bara några enstaka sekunder att åtgärda men förlusten kan bli stor för att 
maskinen måste vänta ett flertal minuter på att en operatör ska komma och åtgärda 
stoppet. Då dessa problem brukar uppkomma ofta blir det lång tid per dag som 
maskiner enbart står och väntar på en operatör. Problemet med småstoppen är att 
operatörerna vänjer sig vid dem och att stoppen är så pass korta att operatören anser 
dem onödiga att rapportera då det tar längre tid att fylla i en rapport än att åtgärda 
felet. De flesta företag har därför dålig koll på dessa förluster. I de fall då företag har 
följt upp småstoppen har de i många fall visat sig vara betydande för produktionen 
(Ljungberg, 1997a).  

 
Tomgångsförluster innebär att maskinen inte arbetar för att den väntar på material 
(Ljungberg, 1997a). 
 

4. Reducerad hastighet: Förlusten, reducerad hastighet, uppstår vid körning av en lägre 
hastighet än vad maskinerna är konstruerade för. Ofta vet företaget inte om vilken som 
är den optimala hastigheten och sänker hastigheten när ett problem uppstår istället för 
att lösa det. Vid körning av full fart kan däremot de dolda felen avslöjas (Ljungberg, 
1997a). 

 
5. Defekter i processen, löpande produktion: Defekter i processen uppstår genom att 

maskinen tillverkar produkter som inte är korrekta och då de inte kan användas tar de 
upp värdefull produktionstid. I denna förlust inkluderas både kassationer och 
omarbete. Kassationen anses vara den största förlusten i och med att värdefullt 
material kasseras samt att de har tagit upp produktionstid i andra maskiner. Omarbete 
är oftast ignorerat i och med att det går att rädda produkten och sälja den. Dock måste 
denna produkt bearbetas om och det är inte ovanligt att det tar längre tid än att 
tillverka en produkt från början (Ljungberg, 1997b). 
 

6. Reducerat utbyte, uppstartsförluster: Uppstartsförluster är en typ av 
kvalitetsutbytesförlust som uppstår av att en maskins uppstart ofta är instabil och 
tillverkar avvikande produkter fram tills den har stabiliserats. Att uppstarten är instabil 
beror ofta på att maskinen är kall och behöver värmas upp innan den kan tillverka 
produkter som är godkända. Svårigheten med denna förlust är att den ofta ses som 
oundviklig.  
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3.3.5 TAK-mätning 

Den totala utrustningseffektiviteten, det vill säga TAK-värdet, påverkas av de sex förlusterna.   
TAK står för Tidstillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte. T står för den 
del av tiden som utrustningen är i drift och fungerar. A står för den verkliga 
produktionshastigheten jämfört med utrustningens maximala hastighet. K står för hur stor del 
av tillverkningen som har rätt kvalité, det vill säga produkter som inte kräver omarbete eller 
inte måste kasseras. Vid beräkningen av TAK-värdet krävs en mängd olika data och statistik. 
I värdeflödeskartan finns en del av denna nödvändiga data att tillgå. Insamlingen av denna 
information kan alltså underlättas om det sedan tidigare har gjorts en välutformad 
värdeflödeskartläggning (Hagberg, 1996).  
 
Vid ett TAK-värde på 85% anses utrustningseffektiviteten vara bra. Dock brukar 
beräkningsmetoderna variera mycket och därmed blir det svårt att jämföra olika företags 
TAK-värde med varandra då de inte är baserade på samma data (Nakajima, 1992). 
 
Tidstillgänglighet 
Tidstillgängligheten är den tillgängliga operativa tiden som blir efter att stilleståndstiden har 
tagits bort från den totala tillgängliga tiden. Stilleståndstiden består inte enbart av de 
oplanerade stoppen, så som haverier, utan även av de planerade stoppen som utgörs av bland 
annat omställningar, justeringar, verktygsbyten. Enligt Ljungberg, 2000, inkluderas inte 
förebyggande underhåll i de planerade stoppen utan tas bort från den totala tillgängliga tiden. 
Dock finns det en nackdel med att inte ha med förebyggande underhåll. Om en maskin 
behöver mycket planerat underhåll når den samma tidstillgänglighet som en maskin som inte 
behöver något förebyggande underhåll (Ljungberg, 2000). Enligt Nakajima, 1992, ingår 
däremot även förebyggande underhåll i de planerade stoppen. 
 
Tidstillgänglighet= Total tillgänglig tid – stilleståndstiden 

 Total tillgänglig tid 
 
Mätningarnas noggrannhet av stoppen brukar skilja sig en del från verkligheten, därför är det 
inte viktigt att skriva ner antal sekunder utan det är viktigare att få reda på vilka stopp som 
inträffar och ungefärlig tid på stoppen. För att kunna kartlägga alla småstopp och tider krävs 
det att informationen noteras. Genom att göra enkla formulär som operatörerna kan fylla i blir 
de flesta felen oftast noterade och deras ungefärliga tider (Nakajima, 1992). 
 
Anläggningsutnyttjande 
Anläggningsutnyttjandet kan även definieras som operationseffektivitet och mäter hur 
effektivt den tillgängliga operativa tiden utnyttjas. Den består av utnyttjad produktionstakt 
och verklig utnyttjandegrad som sedan multipliceras. Utnyttjade produktionstakten mäter 
förlusterna på grund av att maskinerna inte körs i optimal hastighet.  För att räkna ut den 
utnyttjade produktionstakten divideras den teoretiska cykeltiden med den verkliga cykeltiden. 
Verkliga cykeltiden mäts vid maskinen och är tiden mellan två tillverkade enheter. Den 
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teoretiska cykeltiden står för den ideala cykeltiden som maskinen är konstruerad för. 
(Ljungberg, 2000).  
 
Utnyttjad produktionstakt = Teoretisk cykeltid 

Verklig cykeltid 
 
I den verkligen utnyttjandegraden mäts förluster som uppkommer på grund av tomgång och 
småstopp, det vill säga hur stor del av den tillgängliga operativa tiden som används. Verkliga 
utnyttjandegraden utgörs av den verkliga processtiden dividerat med den tillgängliga 
operativa tiden. Den verkliga processtiden utgörs av processad mängd (Antal genomförda 
cykler under perioden) multiplicerat med verklig cykeltid (Ljungberg, 2000).  
 
Verklig utnyttjandegrad =  Verklig processtid 

Tillgänglig operativ tid 
 
Verklig processtid = Processad mängd * Verklig cykeltid 

 
Anläggningsutnyttjande räknas då fram genom att multiplicera formlerna för utnyttjad 
produktionstakt och verklig utnyttjandegrad (Ljungberg, 2000).  
 
Anläggningsutnyttjande = Teoretisk cykeltid * Processad mängd 

Tillgänglig operativ tid  

 
Kvalitetsutbyte 
Kvalitetsutbytet mäter hur många riktiga produkter som har blivit tillverkade och inkluderar 
både uppstartsförluster och fel i normal produktion. Produkter som kräver omarbete räknas 
också in som felaktiga (Ljungberg, 2000). 
 
Kvalitetsutbyte = (Processat antal – felaktigt antal) 

Processat antal 
 
Total utrustningseffektivitet 
När tidstillgängligheten, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbytet är identifierade 
multipliceras dessa till ett slutgiltigt TAK-värde (Ljungberg, 2000). 
 
TAK = Tidstillgänglighet * Anläggningsutnyttjande * Kvalitetsutbyte 
 
Ju lägre TAK-värdet är desto mer outnyttjad potential har företaget (Nakajima, 1992). 
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3.4 Analysmodell 

Analysmodellen används för att kartlägga och följa flödet av en produkt genom en 
produktion, för att sedan kunna mäta och beräkna TAK-värdet på de olika maskinerna. 
 
Processkartläggning 

 Identifiera aktiviteterna i produktionsprocessen 

 Gör en kartläggning genom flödesschema 

 Förstå hur varje aktivitet inom produktionsprocessen fungerar 
 
Värdeflödeskartläggning 

 Identifiera vilka aktiviteter som är värdeadderande med hjälp av 
processkartläggningen. 

 Ta reda på den data som krävs för att göra en fullständig värdeflödeskartläggning. 
 
TAK-mätning 

 Utöver den data som finns i värdeflödeskartläggningen ska också data om processad 
mängd och teoretisk cykeltid finnas.  

 Det sista som nu saknas för att beräkna TAK-värdet är att: 
o Identifiera och förstå varje planerad stopporsak. 
o Finn och mät data på de planerade stopporsakerna. 
o Identifiera och förstå varje ej planerad stopporsak. 
o Finn och mät data på de ej planerade stopporsakerna. 

 Beräkna TAK-värdet 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras information om Gnutti Powertrain AB och deras tillvägagångssätt 
då de mäter utrustningseffektiviteten. 

4.1 Företagsfakta 

Gnutti Powertrain AB, före detta Finnveden Powertrain AB, är en internationell 
verkstadskoncern som har starka marknadspositioner i segmentet av den globala 
kommersiella fordonsindustrin. Gnutti Powertrain AB ingår i italienska Gnuttikoncernen och 
har två fabriker i Sverige som ligger i Kungsör och Alvesta med en omsättning på cirka 700 
miljoner kronor och totalt cirka 400 medarbetare. 
 
Gnutti Powertrain AB utvecklar och tillverkar komplexa precisionskomponenter och 
delsystem för motorer och kraftöverföringar. Deras enskilt största produktområde är 
precisionskomponenter och delsystem för tunga dieselmotorer. Kunderna är huvudsakligen 
den kommersiella fordonsindustri som i huvudsak är producenter av dieselmotorer för 
lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Huvudkunderna inkluderar Caterpillar, Cummins, 
Daimler, Scania och Volvo. 

4.2 Processkartläggning 

Alla befintliga produkter som Gnutti Powertrain AB tillverkar i nuläget har sedan tidigare en 
färdig processkartläggning som finns sparad i deras databas. Då en ny produkt ska börja 
tillverkas görs alltid en processkartläggning innan produktionen startar. Varje steg i 
produktionsprocessen diskuteras i en arbetsgrupp och sammanställs i ett så kallat process flow 
diagram (bilaga I). Om befintliga produkter ändras på något sätt görs även ändringar i process 
flow diagrammet. 
 
Innan Gnutti Powertrain påbörjar arbetet med att skapa en värdeflödesanalys gör de en 
nulägesverifiering. I nulägesverifieringen görs en genomgång av processkartläggningen för att 
kontrollera så att den fortfarande är aktuell och beskriver produktionsprocessen korrekt. 
 
Den produktionsprocess som är aktuell för vår studie är den som följer en produkt som har 
beteckningen 1062013 som vi senare i rapporten kommer referera till som enbart 2013. Denna 
produkt är en rulle av stål, som ska rotera runt en axel som i sin tur sitter på en vipparm i en 
lastbilsmotor. Det är endast tillverkningen av rullen som sker i Gnutti Powertrain AB´s fabrik 
i Alvesta. Monteringen på axeln och på vipparmen görs av Gnutti Powertrain AB´s andra 
fabrik i Kungsör eller av företaget Vici Industri AB. 
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I bilaga I visas processflödet för en typ av rulle med ett flöde som liknar 2013-rullen som vi 
sedan ska följa. För att förtydliga vad som händer i varje aktivitet i produktionsflödet för 
2013-rullen presenteras en beskrivning av flödet nedan. 
 

1. Råvaruleverantör 
Råmaterialet som används vid tillverkningen av rullen är solida stålstänger. 
Stålstängerna tillverkas av Ovako Hofors AB och leveras sedan till Gnutti Powertrain 
AB. 

2. Råvarulager 
När råmaterialet anländer till Gnutti Powertrain AB förvaras det i råmateriallagret 
precis utanför produktionslokalen. Då en maskin behöver påfyllning av råmaterial kör 
lagerarbetaren in detta till maskinen där det sedan lyfts in i maskinen. 

3. Automatsvarv (81324) 
Automatsvarvningen sker i flera olika steg och det är här rullen får sin form. Ett steg 
är att ytterdiametern och sidorna på rullen plansvarvas för att få rätt mått och en jämn 
yta. Det svarvas också ett hål i mitten på rullen. Då rullen ska kapas bort från stången 
görs detta i två steg för att skapa en krans på sidorna av rullen. När rullen sedan är klar 
trillar den ut på en ränna där sedan operatören plockar av den och lägger den 
strukturerat i korgar. Korgarna är uppbyggda av ett stålnät för att underlätta vid 
kommande tvättning. 

4. Lager innan tvätt 
Då ett parti är klart i automatsvarven och ligger i korgar transporteras de vidare till ett 
kölager utanför tvätten.  Här ligger rullarna tills det finns plats i tvätten för att en 
operatör sedan ska lyfta in dem. 

5. Tvätt (60006) 
När korgarna med rullarna åker igenom tvätten sköljs fetter, oljor och metallspån bort 
inför kommande processer. De korgar som är färdigtvättade ställs jämte tvätten i 
väntan på att hela partiet ska bli klart. Sedan transporterar operatören partiet vidare till 
lagret innan härdning. 

6. Lager innan härdning 
Inne i lokalen där härdningen sker finns ett lager där rullarna lagras efter tvätten. Här 
samlas de tills vissa optimala kvantiteter är uppfyllda för att sedan påbörja 
härdningsprocessen. 

7. Härdning 
Personalen på härdavdelningen börjar med att hämta ut rullarna som ska härdas från 
lagret. Korgarna förs vidare till ett område där personalen packar om alla rullar i 
speciella värmetåliga korgar som är anpassade för härdugnarna. I varje härdkorg ska 
det ligga ett exakt antal rullar för att få optimalt resultat på härdningen. När 
ompackningen är klar väljer operatören det förinställda härdprogrammet för rullen och 
lastar in korgarna på bandet som går igenom alla de olika härdmomenten. Hela 
härdprocessen sker automatiskt och består av förvärmning, härdning i ugn, tvättning, 
vattenbad och sist anlöpning. Då härdprocessen är klar plockar personalen av 
härdkorgarna från bandet och för dessa vidare för att lägga rullarna i vanliga korgar 
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igen. Under tiden ompackningen sker görs olika kontroller och mätningar för att 
fastställa att värmebehandlingen har fått önskat resultat. När resultatet är godkänt och 
ompackning är klar körs korgarna vidare av personalen på härdavdelningen till lagret 
innan slipningen. 

8. Lager innan slipning 
Då alla olika typer av rullar som Gnutti Powertrain AB tillverkar går genom 
slipmaskinen lagras dessa innan för att uppnå högre kvantiteter och minska antal ställ. 
Då kvantiteten anses vara tillräckligt hög eller vid behov hämtar operatören från 
slipningen rullen och kör den till maskinen. 

9. Slipning (34450) 
Korgarna som operatören hämtat från förgående lager ställs i en ställning som 
automatiskt tömmer rullarna på ett rullband. Rullbandet transporterar sedan rullarna 
till ett skakbord som skakar in rullar på rätt håll i maskinen. Väl i maskinen finslipas 
ytterdiametern med små toleranser. När rullarna är klara och kommer ut ur maskinen 
trillar de ner i en korg. När hela partiet är klart transporteras alla korgarna till nästa 
lager av operatören. 

10. Lager innan svarvning 
I detta lager ligger rullarna lagrade tills dess att det finns kapacitet i nästa maskin. När 
det finns kapacitet i maskinen hämtas rullarna av operatören från svarvningen för 
inmatning i maskinen. 

11. Svarvning av plan och hål (61059 och 61064) 
Korgarna som operatören hämtar ställs jämte maskinen. Därefter hälls rullarna på en 
roterande rund platta, som kallas för palett. Paletten för sedan in rullarna i maskinen. 
Efter detta kommer rullen till en svarv som svarvar hålet och ena sidan till rätt 
dimensioner med små toleranser. Då detta är klart åker rullen vidare i en bana som 
leder till en vändare. När rullen väl är vänd åker den in i nästa svarv som svarvar rätt 
dimensioner på andra sidan. Efter varje svarv görs kontinuerliga stickprov på rullarna 
av operatören så att dimensionerna håller sig inom toleranserna. När rullen är klar i 
andra svarven glider de ut på en palett. Då paletten är full sätter operatören ett lock 
över den och lyfter av den från maskinen.  

12. Lager innan rundslip 
De fulla paletterna från svarvningen förflyttas sedan av operatören till ett kölager 
innan rundslipning. Kölagret är en utmarkerad yta, även kallat palettorg, där olika 
paletter ställs innan de kan gå vidare till nästa maskin. Då rundslipning är klar för att 
bearbeta rullen hämtar operatören från rundslipningen paletterna från palettorget. 

13. Rundslipning (61021) 
När operatören hämtat paletterna lyfts en palett på plats i en hållare i maskinen. 
Paletten börjar sedan rotera och för rullarna vidare på ett rullband som sedan 
transporterar in dem till rundslipen. I rundslipen slipas ytterdiametern så att den blir 
något sfärisk med en viss radie. Då detta är klart åker rullen vidare på ett annat 
rullband som för den vidare in genom en tvätt som rengör den från olja, skärvätska 
och slipdamm. Rullbandet fortsätter sedan vidare till en automatisk mätstation där 
rullen kontrolleras så att sfären på rullen uppfyller vissa toleranser. Om toleransen ej 
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uppfylls trillar den ner i en låda för kassationer. De godkända rullarna transporteras 
vidare och hamnar på en palett. Här ställs alla färdiga paletter i ett palettställ som 
sedan ska köras till nästa kölager. 

14. Lager innan hening 
När ett parti är klart i rundslipningen kör operatören från rundslipningen detta vidare 
och ställer det i ett kölager jämte heningsmaskinen. Rullen står i detta lager tills 
heningsmaskinen är redo att påbörja bearbetningen. En operatör från heningen hämtar 
sedan palettstället för att påbörja bearbetningen. 

15. Hening av hål (61086) 
När operatören har hämtat paletterna lyfts de som i tidigare maskin in i en paletthållare 
som sedan börjar rotera och för in rullarna i heningsmaskinen. Hening innebär att 
något slipas väldigt fint vilket kan ses som en polering. I maskinen henas hålen 
invändigt med hjälp slipstenar som är fästa på roterande axel. Rullarna går sedan 
vidare till en automatisk mätstation där det kontrolleras så att hålen uppfyller 
toleranserna. Då mätningen är klar transporteras rullen vidare med ett rullband och 
sedan ut på en palett. Operatören plockar av rullarna och placerar dessa strukturerat i 
korgar. När ett parti är klart körs detta vidare av operatören till kölagret innan tvätten.  

16. Lager innan tvätt 
Som tidigare nämnts är detta ett kölager bredvid tvätten där rullarna väntar på att 
tvättas och lyftas in av en operatör. 

17. Tvätt (60006) 
För att rullarna ska uppnå önskat resultat i nästa maskin måste de återigen tvättas. 

18. Lager innan polybond 
När rullarna är färdigtvättade körs de vidare av operatören från tvätten till kölagret 
bredvid polybonden. Här ligger de tills maskinen eller en operatör blir tillgänglig.  

19. Polybond (61080) 
När det blir möjligt att påbörja bearbetning lyfter operatören in varje rulle för sig på ett 
rullband som matar in dem i maskinen med ett jämnt flöde. I polybonden sitter en 
roterande skiva som polerar den utvändiga sidan på varje rulle. Då rullarna kommer ut 
på andra sidan är de klara och operatören lyfter av dem från bandet och lägger dem 
strukturerat i korgar. När korgarna är klara förflyttas de av operatören till kölagret 
innan rostskyddsmaskinen. 

20. Lager innan rostskydd 
Då rostskyddsmaskinen är upptagen ställs rullarna i ett område bredvid i väntan på att 
kunna behandlas. 

21. Rostskydd 
När rostskyddsmaskinen blir ledig lyfter operatören från polybonden in korgarna med 
rullarna i maskinen. Sedan lyfts korgarna upp automatiskt och doppas i ett bad där 
rullarna får en rostskyddande beläggning. Då rostskyddsbehandlingen är klar kommer 
korgarna ut på andra sidan där operatören lyfter av dem och ställer dem på en pall. 
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22. Lager innan packning 
De rullar som är klara med rostskyddsbehandlingen ställs på en pall bredvid 
rostskyddsmaskinen. Då hela partiet är klart kommer personal från packningen och 
hämtar pallen för att påbörja packningen. 

23. Packning (61097) 
Innan packningen startar lämnas några stickprov av rullarna till en kontrollavdelning. 
Kontrollavdelningen undersöker att rullarna uppfyller alla olika toleranser och krav 
som ställs, detta sker under tiden rullarna packas. Vid packningen läggs ett specifikt 
antal rullar i kartonger och packas sedan på en pall. När packningen och slutkontrollen 
är klar flyttas den färdiga pallen med rullarna av packningspersonalen till slutlagret. 

24. Slutlager 
I slutlagret ligger rullarna tills de ska levereras till kund. Vid leveranstillfället hämtas 
rullarna i slutlagret av personalen som ansvarar för leveranser och lastas på lastbilen. 

25. Kunder 
De kunder som köper rullen är Gnutti Powertrain AB´s andra fabrik i Kungsör och ett 
annat företag som heter Vici Industri AB. Båda företagen monterar rullen på 
vipparmar som sedan ska sitta i lastbilsmotorer till Volvo. 

4.3 Värdeflödeskartläggning 

Efter nulägesverifieringen lokaliseras de olika aktiviteter som tillför värde och förs in i en 
värdeflödeskartläggningsmall i programmet Excel (bilaga II). Varje värdeadderande aktivitet 
får en egen ruta där olika data om aktiviteten sedan fylls i. Den data som behövs finns redan 
angiven i mallen. Då alla värdeadderande aktiviteter är lokaliserade samlas den angivna datan 
in genom att personalen gör mätningar i produktionen. Mätresultaten förs sedan in på sina 
respektive platser i värdeflödeskartan. 

4.4 TAK-mätning 

När Gnutti Powertrain AB ska beräkna TAK-värdet på de olika maskinerna används data från 
värdeflödeskartan. TAK beräknas genom att multiplicera tillgängligheten, 
anläggningsutnyttjandet och kassationspåverkan med varandra där alla uttrycks i procent. 

4.4.1 Tillgänglighet 

Tillgängligheten beräknas genom att produktionstiden divideras med den planerade tiden.     
 
Tillgängligheten  =  Produktionstid 
             Planerad tid  
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Produktionstiden är den tiden som maskinen producerar produkter och beräknas genom att 
räkna bort all den tid som maskinen stått still från den planerade tiden. Det finns flera olika 
anledningar till att maskinen står still där några kan vara ställtid, materialbrist, personalbrist 
eller verktygsproblem. Alla anledningar till att maskinen står still ska rapporteras av 
operatörerna i affärssystemet M3 när deras skift slutar.  
 
Produktionstid  =  Planerad tid – Stopptid – Ställtid 
 
Den planerade tiden är den tiden som det är möjligt för maskinen att producera produkter. Då 
Gnutti Powertrain AB anser att stillestånd i maskinerna på grund av orderbrist inte är något 
som de kan påverka dras denna tid bort från den tid då det är möjligt för maskinen att 
producera. Detta innebär att den planerade tiden inte räknar med den tid då maskinen står still 
på grund av orderbrist. Datan för stilleståndstiden orsakad av orderbrist och tiden då maskinen 
producerade rapporteras in av operatören vid skiftslutet. Operatören kommer då även att 
specificera vilket typ av skift som har genomförts. Affärssystemet vet sedan antalet 
tillgängliga timmar under det skiftet som då blir den planerade tiden. Tillsammans med alla 
olika stilleståndstider och orsaker rapporteras likaså orderbristen. För att förenkla inmatningen 
av stopporsakerna i affärssystemet finns olika koder som kategoriserar stopporsakerna. 
Operatören skriver då bara en kod för stopporsaken och hur lång stillståndstiden blev. 
 
Planerad tid  =  Rapporterat skift – Orderbrist 

4.4.2 Anläggningsutnyttjande 

Anläggningsutnyttjandet beräknas genom att effektförlusterna divideras med 
produktionstiden. 
 
Anläggningsutnyttjande  =   Effektförluster 
    Produktionstid 
 
Effektförluster är den optimala cykeltiden multiplicerat med antalet tillverkade. Den optimala 
cykeltiden blir den tidigare uppmätta cykeltiden som finns att tillgå i 
värdeflödeskartläggningen. Antalet tillverkade är det antal produkter som tillverkades under 
den planerade tiden. Då den optimala cykeltiden multipliceras med antalet tillverkade är det 
möjligt att se hur lång tid det skulle krävas för maskinen att producera det specifika antalet 
vid optimala förhållanden. 
 
Effektförluster = Optimal cykeltid * Antalet tillverkade 
 
När sedan effektförlusterna divideras med produktionstiden beräknas hur mycket längre tid i 
procent som krävdes för att tillverkad det specifika antalet och det är detta som kallas för 
anläggningsutnyttjandet. 
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4.4.3 Kassationspåverkan 

Kassationspåverkan beräknas genom att kassationsförlusterna divideras med effektförlusterna. 
 
Kassationspåverkan  =   Kassationsförluster 
                     Effektförluster    
 
Kassationsförlusten räknas fram genom att den optimala cykeltiden från värdeflödeskartan 
multipliceras med antalet tillverkade produkter som blev godkända. Antalet godkända och 
antalet kasserade produkter rapporteras även det av operatören i affärssystemet då skiftet 
slutar.  
 
Kassationsförluster  =   Optimal cykeltid * Antal godkända 
 
När beräkningarna är gjorda erhålls ett procenttal som beskriver hur många produkter som 
blev godkända det totala antalet tillverkade. Om inga produkter kasseras kommer siffran 
hamna på 100%. 

4.4.4 TAK-beräkning 

När tillgängligheten, anläggningsutnyttjandet och kassationspåverkan är uträknade återstår det 
endast att beräkna TAK-värdet. Detta värde uttrycks likaså i procent och beräknas genom att 
de tre kategorierna multipliceras med varandra. 
 
TAK  =   Tillgänglighet * Anläggningsutnyttjande * Kassationspåverkan 
 
TAK-värdet används sedan för att finna den utrustning som är i störst behov av förbättring 
och även för att kunna se hur de olika förbättringarna påverkar utrustningens effektivitet. 
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5. Analys 
I detta kapitel jämförs det arbetssätt som Gnutti Powertrain AB använder med teorierna. 

5.1 Processkartläggning 

Teorin beskriver att ett vanligt sätt att visualisera en processkartläggning är genom att rita ett 
flödesschema. På Gnutti Powertrain AB används också ett flödesschema för visualiseringen, 
dock skiljer sig designen på flödesschemat jämfört med teorin. Teorin beskriver schemat som 
olika symboler för de olika aktiviteterna där sedan pilar dras mellan symbolerna för att 
beskriva flödets riktning. Gnutti Powertrain AB använder sig istället av en tabell som de 
kallar för process flow diagram. Varje aktivitet numreras i den ordning de kommer i 
processen och en symbol beskriver vilken typ av aktivitet som utförs. En efterföljande text 
beskriver också mer ingående vad det är som händer i varje aktivitet. 
 
Grundprincipen för Gnutti Powertrain AB´s process flow diagram är densamma som den som 
teorin beskriver. Det är endast designen som skiljer de två flödesschemana åt, vilket indikerar 
att varje företag har sitt eget sätt att illustrera och utforma sitt flödesschema på. 

5.2 Värdeflödeskartläggning 

Enligt teorin delas värdeflödeskartan in i tre olika delar som beskriver leverantörsinformation, 
materialflöde och informationsflöde. Dessa tre delar finns likaså med i Gnutti Powertrain 
AB´s värdeflödeskarta och även designen överensstämmer med teorin. Den information och 
data som visas i Gnutti Powertrain AB´s värdeflödeskarta är till stor del också den som 
beskrivs i teorin. I vissa tillfällen väljer de dock att exkludera viss data för att istället 
komplettera med någon annan. Detta görs för att anpassa värdeflödeskartan på bästa sätt till 
Gnutti Powertrain AB´s situation och arbetssätt. 
 
Gnutti Powertrain AB följer grundprincipen för värdeflödeskartläggning som beskrivs i 
teorin. Den data och information som anses vara viktig att nämna i värdeflödeskartan är alltid 
beroende på vilket företag som gör den. Då företag kan existera i olika situationer där olika 
områden prioriteras påverkar detta innehållet i värdeflödeskartan. 

5.3 TAK-mätning 

Teorin beskriver bokstaven T i TAK som tidstillgänglighet medan Gnutti Powertrain AB 
enbart kallar det för tillgängligheten. I teorin nämns det två sätt att beräkna 
tidstillgängligheten, antingen räknas planerade stoppen med eller ej. Gnutti Powertrain AB 
gör som Nakajima vilket innebär att de inkluderar deras planerade stopp när de beräknar 
TAK-värdet på deras maskiner. Enligt teorin beräknas tidstillgängligheten genom att 
stilleståndstiden dras bort från den totala tillgängliga tiden för att sedan divideras med den 
totala tillgängliga tiden. Detta görs på samma sätt på Gnutti Powertrain AB fast är beskrivet 
med en del andra termer. Det som till exempel kallas för den totala tillgängliga tiden i teorin 
kallar de för planerad tid.  
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Bokstaven A i TAK beskrivs i teorin som anläggningsutnyttjande vilket också Gnutti 
Powertrain AB kallar det. Detta beräknas enligt teorin genom att den verkliga cykeltiden 
multipliceras med processad mängd för att sedan divideras med tillgänglig operativ tid. Gnutti 
Powertrain AB gör också på detta sätt, dock har de olika termerna inte samma namn. I teorin 
nämns det att även utnyttjad produktionstakt ska inkluderas i anläggningsutnyttjandet. Detta 
är något som Gnutti Powertrain AB valt att exkludera då de inte kan få tag på den teoretiska 
cykeltiden för sina maskiner.  
 
Den sista bokstaven i TAK som är K beskrivs enligt teorin som kvalitetsutbyte medan Gnutti 
Powertrain AB kallar den för kassationspåverkan. Beräkning enligt teorin görs genom att de 
kasserade produkter dras bort från det processade antalet för att sedan divideras med processat 
antal. Även detta beräknar Gnutti Powertrain AB på samma sätt fast med andra ord på de 
olika termerna. I denna beräkning väljer de också att multiplicera optimal cykeltid med antalet 
godkända ovanför bråkstrecket och med antalet tillverkade multiplicerat med optimal cykeltid 
under bråkstrecket. Resultatet blir detsamma då cykeltiderna tar ut varandra i beräkningen. 
 
Kassationspåverkan   =   Optimal cykeltid * Antal godkända 

Antal tillverkade * Optimal cykeltid 
 
Slutligen nämner teorin att tidstillgängligheten, anläggningsutnyttjandet och kvalitetsutbytet 
ska multiplicerat med varandra för att bilda det slutliga TAK-värdet. Denna beräkning görs på 
samma sätt av Gnutti Powertrain AB som i teorin. Teorin om hur ett TAK-värde beräknas 
följs alltså helt av Gnutti Powertrain AB där den enda skillnaden är benämningarna på de 
olika termerna. 
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6. Utförande och resultat 
I detta kapitel presenteras den information och data som samlats in på Gnutti Powertrain AB 
och även de olika beräkningar som gjorts utifrån den insamlade datan. 

6.1 Processkartläggning 

För att få en grundförståelse för produktionsprocessen hos Gnutti Powertrain AB gjorde vi en 
processkartläggning i form utav ett flödesschema. Då Gnutti Powertrain AB tillverkar många 
olika typer av produkter med olika vägar genom produktionen valde vi att enbart följa en 
produkt för att avgränsa arbetet. Produkten som vi följde är en rulle av stål som kallas 2013.  
Processkartläggningen gjordes genom att först få en överblick av vilka maskiner som 2013-
rullen bearbetades i genom att intervjua och samtala med personalen. När vi väl hade fått en 
överblick valde vi att studera varje aktivitet mer noggrant för att få en bättre förståelse. Detta 
gjorde vi genom att vi själva iakttog varje aktivitet och intervjuade personal då frågor 
uppkom. Bilaga III visar det flödesschema vi skapade utefter de aktiviteter vi studerade. I 
flödesschemat visas alla de aktiviteter som 2013-rullen genomgår från råmaterial till färdig 
produkt. Varje aktivitet som visas i vårt flödesschema tilldelas en siffra som förklarades i det 
empiriska kapitlet ”4.2 Processkartläggning”. 

6.2 Värdeflödeskartläggning 

Efter processkartläggningen var gjord blev de olika aktiviteterna tydligare och på så sätt blev 
det lättare att göra en värdeflödeskartläggning. För att komplettera vår 
värdeflödeskartläggning gjorde vi både egna mätningar och intervjuer av personalen. 
Kartläggningen kan ses i bilaga IV. Då plan och hål ska svarvas på 2013-rullen finns det två 
olika maskiner som kan göra detta parallellt, 61059 och 61064. På grund av detta har vi valt 
att följa båda två maskinerna i vår värdeflödeskartläggning. 
 
För att få en exaktare cykeltid klockades tiden på 10 stycken bitar som kom ut ur maskinerna 
för att sedan dividera resultatet med 10. Om samma mätning av tiden skulle ske mellan enbart 
två bitar ökar osäkerheten i mätningen. I Gnutti Powertrain AB´s värdeflödeskarta summeras 
alla cykeltider till en total cykeltid. Summeringen av cykeltider görs för att kunna se hur 
förändringar påverkar den totala cykeltiden och därmed se om det är möjligt att tillverka fler 
rullar. Därför valde även vi att inkludera den totala cykeltiden i vår värdeflödeskarta. 
 
För att få fram tiden på hur långa ställtiderna är samt hur ofta de genomförs intervjuade vi 
operatörerna för att på så sätt kunna få en så bra uppskattning som möjligt. Då de flesta 
maskinerna tillverkar flera olika artiklar med olika dimensioner blir omställningarna olika 
långa beroende på vilken artikel som har varit i maskinen innan.  I vissa fall krävs det större 
justeringar i maskinerna och ibland krävs det i stort sett ingen justering, detta medförde att vi 
tog en genomsnittlig ställtid för de berörda maskinerna.  
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Skift Mantimmar

1 40

2 80

3 105

4 140

Genom att intervjua flödescheferna fick vi fram hur många skift, vilka partistorlekar, det 
uppmätta TAK-värdet och antal operatörer varje maskin har. Efter 
att fått fram hur många skift respektive maskin har fick vi även fram 
hur många timmar i veckan som operatören är tillgänglig vid 
maskinerna (se figur 4). Genom att dividera den totala maskintiden 
per vecka i sekunder genom en rulles cykeltid kunde vi få fram vad 
för veckokapacitet maskinen har vid 100% TAK. TAK-värdet vi 
fick av företaget var av varierande kvalité och är noterat i vår 
värdeflödeskarta.  
 
Veckokapacitet 100% TAK = Total maskintid per vecka 

Cykeltid 
 
Av flödescheferna fick vi även antalet kassationer och antalet godkända artiklar som var 
tillverkade av respektive maskin. För att göra det möjligt att få en procentsats på 
kassationerna dividerades antalet kassationer med antalet kassationer adderat med antalet 
godkända artiklar (bilaga V). Dock är inte siffrorna för maskinerna under samma tidsperiod 
men förhållandet mellan de defekta och godkända artiklarna blir ändå detsamma. 
 
Kassationer =                   Antalet kassationer               . 
   Antalet kassationer + Antalet godkända 
 
För att göra det möjligt att få fram veckobehovet tog vi reda på vad årsbehovet av 2013 var 
och dividerade det med 48 veckor. Anledningen till att årsbehovet dividerades med 48 och 
inte 52 är att Gnutti Powertrain AB räknar med att de har igång produktionen 48 veckor om 
året. Genom att dividera det framräknade veckobehovet med fem dagar fick vi fram vad det 
dagliga behovet var.  

 
Lagrena mellan maskinerna har kartlagts genom att vi har noterat hur många av 2013-rullen 
som låg i respektive lager vid fyra tillfällen för att sedan kunna få fram ett medelvärde (Bilaga 
VI). För att få fram hur länge en rulle ligger i snitt i respektive lager dividerades varje lagers 
medellager med det dagliga behovet. Genom att summera tiden för alla medellager fås tiden 
fram hur länge i snitt en rulle ligger i lager. Sen summerades alla medellagren med varandra 
för att få fram vad det totala medellagret var. I det totala medellagret inkluderas inte 
råvarulagret då många artiklar i fabriken använder sig utav samma typ av råmaterial.  
 
Antal dagar i lager =      Medellager  . 

  Dagligt behov 
 
 
Mellan maskinerna skickas enbart hela partier och det innebär att rullarna får vänta både 
innan och efter bearbetningen i varje maskin. Då vi har fått fram vad varje maskins 
produktionstid är för ett parti fick vi fram den totala tiden som varje rulle är i maskinen för att 

Figur 4 
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både bearbetas och vänta på att bearbetas. Genom att summera alla maskinernas 
produktionstider för ett parti kunde vi få fram vad den totala tiden är som varje rulle ligger i 
och vid maskinerna. Genom att addera den totala produktionstiden med den totala tiden en 
rulle ligger i lager fås den totala ledtiden för en rulle. På så sätt är det möjligt att se hur lång 
tid det tar från att produktionen av en rulle startar tills rullen är en färdigställd produkt (bilaga 
VII).  
 
Omsättningshastigheten, det vill säga hur ofta lagret förnyas under ett år, beräknades genom 
att årsbehovet divideras med det totala medellagret. 
 
Omsättningshastighet =         Årsbehov        . 

    Totalt medellager 
 
Sträckan mellan maskinerna är enbart mätt på en karta över produktionen för att på så sätt få 
en uppskattning på ungefär hur långt som rullarna förflyttar sig under deras produktionstid. 

6.3 TAK-mätning 

För att få fram datan som gör det möjligt att beräkna TAK-värdet har vi använt oss utav vår 
värdeflödeskartläggning, våra undersökningar samt intervjuer med personalen. 

6.3.1 Tidstillgänglighet 

För att räkna ut tidstillgängligheten valde vi att räkna på cykeltiden istället för att räkna med 
den totala tillgängliga tiden som teorin nämner. Då alla maskiner inte är belagda hela tiden 
var den totala tillgängliga tiden svår att få ett korrekt värde på. Den verkliga cykeltiden kunde 
vi däremot själva mäta och vi kunde även få fram hur många som var tillverkade under 
respektive tidsperiod. Dock är förhållandet mellan de båda sätten detsamma vilket medför att 
tidstillgängligheten också blir den samma oavsett räknemetod. 
 
För att räkna ut tidstillgängligheten har vi valt att ta varje stopp och dess stopptid för att sedan 
räkna ut hur mycket extra cykeltid per rulle detta blir. För att räkna ut hur mycket extra 
cykeltid varje stopp blir per rulle dividerades stopptiden med antal tillverkade mellan stoppen. 
 
Extra cykeltid per stopp =                 Stopptid                     . 

Antal tillverkade mellan stoppen 
 
Varje extra cykeltid summeras sedan till en total extra cykeltid per rulle. Den totala extra 
cykeltiden adderas sedan med vår mätta cykeltid, det vill säga den verkliga cykeltiden, till en 
total cykeltid. På så sätt är det möjligt att se hur stor del av den verkliga cykeltiden är av den 
totala cykeltiden. Detta gör att vi får fram hur stor tidstillgängligheten är. 
 
Tidstillgängligheten =           Verklig cykeltid                  _ 

Verklig cykeltid + Total extra cykeltid 
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Möte

Svarvning plan och hål (61059) Tid/st

30 min var 2:vecka 0,060

Svarvning plan och hål (61064) Tid/st

30 min var 2:vecka 0,062

Rundslipning (61021) Tid/st

30 min var 2:vecka 0,024

Hening 61086 Tid/st

30 min var 2:vecka 0,020

Planerade stopp 
Då tidstillgängligheten inte enbart består av ej planerade stopp var vi även tvungna att 
införskaffa data om de planerade stoppen. Gnutti Powertrain AB är medvetna om de 
planerade stoppen på maskinerna vilket gjorde att vi kunde ta reda på vilka planerade stopp 
varje maskin har samt fråga operatörerna om hur lång tid respektive stopp tar.  
 
Förebyggande underhåll 
Genom att intervjua operatörerna kunde vi få fram vilka typer av underhåll som de gör på 
respektive maskin samt om de görs under tiden maskinen opererar eller ej. De underhåll som 
görs under tiden maskinen opererar har vi valt att inte ta med i vår extra cykeltid då de ej 
påverkar maskinens output. Efter att allt förebyggande underhåll var funnet räknade vi ut hur 
många sekunder extra cykeltid i snitt det blev per tillverkad rulle. Detta gjordes genom att ta 
den beräknade tiden för underhållet dividerat med antalet tillverkade rullar mellan 
underhållens starter (se bilaga VIII).  
 
Genomsnittlig underhållstid per bit =         Tid för att genomföra underhållet            . 

Antal tillverkade bitar mellan underhållens starter 
 
Ställtid 
Från värdeflödeskartläggning kunde vi få fram vad varje maskin har för ställtid. Dock är två 
av maskinerna permanentriggade vilket innebär att de inte ställer om maskinerna. Det medför 
att dessa två maskinernas ställtider inte kommer att påverka den extra cykeltiden. För att få 
fram hur ofta de andra två maskinerna ställs frågade vi operatörerna och fick ett snitt på 
ungefär hur ofta de ställs. På så sätt kunde vi räkna ut den extra cykeltiden på dessa två 
maskinerna (se bilaga IX).  
 
Stålbyte 
För att ta reda på hur ofta operatörerna byter 
verktygsstål, det vill säga utför stålbyten, intervjuade 
vi operatörerna och kunde därmed få en uppskattning 
av hur ofta de byts samt hur lång tid det tar att byta 
verktygsstålet (Se bilaga X). Då verktygsstålen är 
väldigt dyra och tiderna mellan bytena varierar byts 
stålen när de är utslitna och byts inte i förebyggande 
syfte. När ett verktygsstål är utslitet märks det i 
toleranstesterna. 
 
Möte 
Ungefär varannan vecka stannar de fyra maskinerna i 
en halvtimme för ett informationsmöte vilket också 
lägger till en extra cykeltid på varje rulle (Se figur 5).  
 
  

Figur 5
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Ej planerade stillestånd 
För att få reda på de ej planerade stoppen gjordes enkla formulär för att på så sätt få 
operatörerna att notera stopporsakerna i maskinerna. I teorin nämns det att många operatörer 
inte skriver ner stopporsakerna då de anser att det tar längre tid att skriva ner stopporsaken än 
att åtgärda den. Detta märkte även vi under tiden vi plockade in våra formulär från 
produktionen, då operatörerna nämnde andra problem som ej blivit antecknade. Därför 
gjordes både en undersökning där vi delade ut ett formulär som operatörerna skulle fylla i 
samt en muntlig undersökning för att finna ej noterade stopporsaker.  
 
Formulär 
För att finna de ej planerade stillestånden gjordes en undersökning. Denna undersökning 
gjordes genom att vi först intervjuade operatörerna om vilka störningar, det vill säga 
stopporsaker, som förekom på maskinen och vad som orsakade dem. Efter att ha fått fram 
några stopporsaker gjorde vi ett formulär som operatörerna sedan skulle fylla i. I formuläret 
skulle de fylla i hur länge maskinen stod still vid varje stopp samt anteckna om det uppkom 
stopporsaker som ej redan var noterade i formuläret. I bilaga XI illustreras hur formuläret såg 
ut för Hening 61086. Formuläret lades ut vid maskinerna måndagen den 26 mars 2012 kl 
12:00 och samlades in onsdagen den 4 april 2012 kl 12:00. För att få ut hur många timmar 
varje maskin opererade under undersökningsperioden frågades logistikpersonalen och tiderna 
visas i figur 6. I figuren visas att svarvning av plan och hål (61064) hade registrerat 234,5 
timmar medan det enbart finns 216 timmar på nio dagar. Felrapportering av tid noterades även 
i den TAK-rapport där TAK-värdet för 61064 blev 106% och tidstillgängligheten blev 
123,5%. Då 61064 hade för många registrerade timmar i två olika rapporter under olika 
perioder valde vi att räkna ut hur många timmar varje maskin borde ha gått baserat på hur 
många skift respektive maskin har.  

 
Figur 6 

Det vi räknade med var att maskinerna hade 24 tillgängliga timmar per vardag och 10 timmar 
per helgdag. Anledningen till att vi valde 24 timmar är för att maskinerna går även när 
personalen är på rast och detta var även möjligt att urskilja i TAK-rapporter vi fått från 
företaget. Dock går det ej att urskilja planerad tid för helger i TAK-rapporten vilket gjorde att 
vi baserade våra helgtider på tidsrapporteringen. Detta resulterade i att undersökningen låg ute 
i 168 tillgängliga timmar i maskinen 61059 som svarvar plan och hål samt i heningsmaskinen. 
Undersökningen låg ute i 188 tillgängliga timmar i rundslipningsmaskinen och i den andra 
maskinen som svarvar plan och hål (61064). Anledningen till att maskinen som svarvar plan 
och hål (61064) fick 188 tillgängliga och inte 168 som den andra (61059) var att maskinen 
hade körts i fyra skift istället för tre under mätperioden. Då rundslipningsmaskinen både har 
högre cykeltid och inte enbart kör 2013 blir det att heningsmaskinen får stå och vänta på 
rullarna. Detta medförde att vi baserade de tillgängliga timmar på heningsmaskinen på tre 

Tider från Gnutti Beräknad tillgänglig tid

Svarvning plan och hål (61059) 121,3 168

Svarvning plan och hål (61064) 234,5 188

Rundslipning (61021) 192,7 188

Hening (61086) 127,5 168
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skift, istället för de fyra tidigare nämnda skiften, då detta överensstämde bäst med de värdena 
vi fått fram från tidsrapporterna.  
 
I bilaga XII sammanfattas formulären med stopporsaker, stopptider samt hur ofta de uppkom. 
De noterade stopporsakerna var: 
 
Svarvning plan och hål (61059): 
I denna maskin noterades inga stopp under vår undersökningsperiod. 
 
Svarvning plan och hål (61064): 
I denna maskin noterades bara en stopporsak och den var ”dubbla detaljer”. Dubbla detaljer 
innebär att armen som lyfter ut rullen ur svarven har en sliten o-ring och får därmed inte ut 
rullen ur svarven. Detta gör att det blir dubbla detaljer i svarven och maskinen stannar.  
 
Rundslipning (61021): 
I rundslipningsmaskinen noterades fyra olika stopporsaker. 

 ”Rulle fastnar i ingående ränna till slipning” orsakas av att rännorna ändras vid ställ av 
maskinen. Om rännorna inte blir exakta vid stället kan rullarna fastna i rännan och 
därmed orsaka stopp i maskinen. 

 ”Rulle fastnar i inmatning till rundhetsmätning” innebär att rullen hamnar snett i 
inmatningen till rundhetsmätningen och därmed stannar maskinen. 

 ”Verktygsproblem” innebär att verktyget har fel inställning eller är slitet och därmed 
tillverkar defekta bitar.  

 ”Maskinfel” var i detta fall att maskinens spindellager var på väg att haverera och 
gjorde ett konstigt ljud vilket medförde att underhållspersonalen fick undersöka 
problemet. 

  
Hening invändigt (61086): 
Det enda felet som noterades i Heningsmaskinen var ”Rulle fastnar i ränna”. Detta fel innebär 
att rullarna fastnar när de ramlar ner från paletten och in i maskinen.  
 
Muntlig undersökning 
När den föregående undersökningen samlades in lade vi märke till att operatörerna inte hade 
noterat alla stopporsaker som hade hänt under undersökningsperioden. Därför gjordes en 
intervju med respektive operatör för varje maskin. Genom att göra denna intervju försökte vi 
få fram de stopporsakerna som operatörerna ej hade noterat samt om det fanns stopporsakar 
som uppkommer mer sällan. För varje stopporsak som operatörerna berättade för oss fick de 
göra en uppskattning av hur ofta de förekom samt hur länge maskinen stod still vid varje 
stopp. De nya stoppen som vi fick reda på var: 
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Svarvning plan och hål (61059): 
I formuläret som hade lämnats till operatörerna hade svarvning av plan och hål (61059) inte 
ett enda noterat fel. Vid intervjun med operatören kom det fram två stopporsaker. 
 

 Den första stopporsaken var att cykelstart-knappen ej fungerade ibland. För att kunna 
starta maskinen är operatören tvungen att trycka upp mot 30 gånger på knappen. Då 
detta elfel kan uppkomma allt från flera gånger på en dag till att ta fler månader 
mellan gångerna är det svårt att identifiera felorsaken. Dock tas inte detta fel med i 
vårt TAK-värde då operatören inte kunde uppskatta hur länge maskinen stod still plus 
att felet hände oregelbundet. 

 Den andra stopporsaken är att rullarna ramlar ner på golvet istället för att matas in i 
svarv 1. Detta orsakas av att en rulle fastnar i rännan efter paletten och när paletten 
matar ner nya rullar lägger de sig på den fastnade rullen och faller därmed ner på 
golvet. Felet upptäcks av operatören då rullarna börjar falla på golvet. Operatören 
uppskattar att felet uppstår cirka en gång per dag och skift och gör att maskinen står 
still mellan en till två minuter per gång. 

 
Svarvning plan och hål (61064): 
Operatören till svarvning av plan och hål nämnde två stopporsaker som ej hade blivit noterade 
i formuläret. 

 Det första som operatören till svarvning av plan och hål (61064) nämnde var att 
rullarna fastnar i rännan ut från både svarv 1 och 2. Felet inträffar på grund av att spån 
följer med rullen efter svarningen och gör att rullen ej rullar i rännan. Detta fel kan 
orsakas av två anledningar. Den första anledningen är att operatören inte har blåst bort 
spånen ordentligt på verktyget, vilket ska göras med jämna mellanrum. Andra 
anledningen kan vara att verktyget är slitet och är därmed dåligt på att skjuta iväg 
spånen från rullen.  Felet uppstår på båda svarvarna och inträffar maximalt 10 gånger 
per dag och skift och gör att maskinen står still mellan en till två minuter per gång. Då 
maskinen maximalt står still 10 gånger per svarv har vi valt att räkna med 5 gånger per 
svarv och skift istället. Detta medför att vi räknar med att maskinen står still cirka 30 
gånger per dag av enbart detta problemet. 

 Den andra stopporsaken som nämndes var att rullen fastnar i vändaren. Detta orsakas 
av att det har följt med en spåna från föregående svarv och gör att rullen kilas fast i 
vändaren. Felet åtgärdas genom att operatören petar till rullen med fingret så den rullar 
vidare i rännan. Stopp uppskattas inträffa cirka 2 gånger i veckan per skift och gör att 
maskinen står still i en till två minuter per gång. 

 
Rundslipning (61021): 
I rundslipningsmaskinen kunde operatören enbart komma på ytterligare en stopporsak. 
Stopporsaken var att rullarna hamnar snett i hissen och gjorde att rullarna kilades fast. Dock 
hände detta problem väldigt sällan och operatören kunde inte minnas när det hade hänt sist. 
Då operatören inte kunde minnas när problem hände sist ansåg vi att detta stopp inte var 
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relevant att ta med i vårt TAK-värde. Operatören nämnde även att om stoppet uppstod var det 
för att stället ej hade gjorts noggrant.  
 
Hening invändigt (61086): 
Även i heningsmaskinen kom det upp två stopporsaker som ej hade blivit noterade i 
formuläret. 

 Den första stopporsaken som nämndes var att brynet som henar rullen behöver brynas. 
Detta upptäcks då bitarna inte längre uppfyller toleranserna. Brynet behöver brynas 
cirka en till två gånger per skift och dag och gör att maskinen står still mellan två och 
tre minuter per gång. 

 Den andra stopporsaken som inträffar är att armen som utför toleransmätningarna 
släpper ner rullarna fel i rännan och medför att maskinen stannar. Detta inträffar cirka 
en gång i veckan per skift och gör att maskinen står still i en till två minuter per gång. 

 
Alla uppskattade tider som noterades när vi intervjuade operatörerna om de stopporsakerna 
som inte blev nämnda i vårt formulär, är om operatören står vid maskinen (Bilaga XIII). Är 
operatören på rast eller vid en annan maskin vid stopptillfället kan stopptiderna bli längre. Då 
det är svårt att uppskatta hur ofta som stoppen inträffar när operatören är vid en annan maskin 
eller på rast har vi valt att göra två TAK-värden, ett när operatören är vid maskinen och ett när 
operatören är frånvarande. 
 
Under våra intervjuer med operatörerna fick vi även reda på att Gnutti Powertrain AB har 
under de senaste åren jobbat hårt med att minimera stopporsakerna, vilket har medfört att 
maskinerna inte har så många stopp längre. 
 
Från våra undersökningar fick vi fram de ej planerade stoppen som operatörerna antecknade 
samt nämnde.  De noterade stoppen gjorde att vi kunde vi räkna ut hur mycket extra cykeltid 
detta blev, då vi fick veta hur många som var tillverkade under undersökningsperioden. Extra 
cykeltiden räknades ut genom att dividera sammanlagda stopptiderna med antalet producerade 
under undersökningsperioden. I och med att det gjordes två typer av undersökningar räknade 
vi fram ett TAK-värde för enbart stopp som noterades i formuläret och ett TAK-värde baserat 
på både resultatet från formuläret och den muntliga undersökningen. Alla extra cykeltider från 
vårt formulär samt vår muntliga undersökning är sammanfattade i bilaga XIV.  
 
Vissa av de noterade stoppen påverkar även kvalitetsutbytet på maskinen då de produceras 
felaktiga produkter. Detta är något vi har valt att inte inkludera i våra TAK-värden i och med 
att det är svårt att uppskatta hur många defekta artiklar varje stopp genererar.  
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Tidstillgänglighet 
Efter att vi hade fått tag på alla extra cykeltider och summerat dem kunde vi räkna fram vad 
tidstillgängligheten blev. 
 
Tidstillgängligheten =  Verklig cykeltid               _ 

Verklig cykeltid + Total extra cykeltid 
 
I figur 7 visas vad tidstillgängligheten blir när vi inte räknar med de ej planerade stoppen. Det 
visas även vad tidstillgängligheten blev baserat på enbart formuläret och formuläret plus den 
muntliga undersökningen. 

 
Figur 7 

6.3.2 Anläggningsutnyttjade 

Teorin nämner även att den teoretiska cykeltiden krävs för att kunna beräkna den utnyttjade 
produktionstakten. I TAK-rapporterna vi fått från företaget nämns det både optimal 
produktion och verklig produktion. I en av rapporterna var den verkliga produktionstakten 
242 stycken per timme och den optimala produktionstakten 231 stycken per timme och därför 
valde vi att inte använda dessa siffror. Hade dessa siffror använts hade den utnyttjade 
produktionstakten blivit 105%, vilket gjorde att vi satte den teoretiska cykeltiden till det 
samma som den verkliga cykeltiden. Detta medför att den utnyttjade produktionstakten blev 
100%. 
 
Utnyttjad produktionstakt = Teoretisk cykeltid 

Verklig cykeltid 
 
  

Tidstillgänglighet

Ej planerade stopp

Svarvning plan och hål (61059) 94,55% 94,55% 94,35%

Svarvning plan och hål (61064) 95,45% 95,16% 94,71%

Rundslipning (61021) 94,82% 93,33% 93,33%

Hening (61086) 98,74% 98,38% 96,96%

Tidstillgänglighet 

(Formulär)

Tidstillgänglighet

Båda undersökningarna
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Tillg. Operativ tid Summa stopptid Cykeltid

[Timmar] [Minuter] [Sekunder]

Svarvning plan och hål (61064) 188 33 24 000 26 10400 92,20%

Svarvning plan och hål (61059) 168 0 21 200 25 8833 87,63%

Rundslipning (61021) 188 186 57 510 11,3 10831 96,02%

Hening invändigt (61086) 168 27 39 400 11 7223 71,66%

Tillverkade

rullar

Verklig processtid 

[Minuter]

Verklig 

utnyttjandegrad

Den verkliga processtiden fick vi fram genom att få den processade mängden i maskinerna 
under vår undersökning för att sedan multiplicera det med den verkliga cykeltiden, vilket 
illustreras i figur 8. 
 
Verklig processtid = Processad mängd * Verklig cykeltid 
 

Figur 8 

 
För att sedan räkna ut den verkliga utnyttjandegraden dividerade vi den verkliga processtiden 
med den tillgängliga operativa tiden, vilket även kan ses i figur 8. 
 
Verklig utnyttjandegrad =  Verklig processtid 

Tillgänglig operativ tid 
 
För att sedan räkna ut anläggningsutnyttjande multipliceras verkliga utnyttjandegraden med 
den utnyttjade produktionstakten, vilket i detta fall är 1, vilket medför att 
anläggningsutnyttjandet blir detsamma som den verkliga utnyttjandegraden (Se figur 9). 
 

 
Figur 9 

6.3.3 Kvalitetsutbyte 

Med hjälp av uträkningar i värdeflödeskartläggningen fick vi fram vad kvalitetsutbytet var för 
respektive maskin (Bilaga V). 
  

Anläggningsutnyttjande

Svarvning plan och hål (61059) 92,20%

Svarvning plan och hål (61064) 87,63%

Rundslipning (61021) 96,02%

Hening (61086) 71,66%
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Utan ej planerade stopp Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte TAK‐värde

Svarvning plan och hål (61059) 94,55% 92,20% 99,80% 87,00%

Svarvning plan och hål (61064) 95,45% 87,63% 99,85% 83,52%

Rundslipning (61021) 94,82% 96,02% 99,86% 90,92%

Hening (61086) 98,74% 71,66% 99,89% 70,68%

Formulär Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte TAK‐värde

Svarvning plan och hål (61059) 94,55% 92,20% 99,80% 87,00%

Svarvning plan och hål (61064) 95,16% 87,63% 99,85% 83,26%

Rundslipning (61021) 93,33% 96,02% 99,86% 89,49%

Hening (61086) 98,38% 71,66% 99,89% 70,42%

6.3.4 Total utrustningseffektivitet 

Genom att multiplicera tidstillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbytet fick vi 
fram vad TAK-värdet var för dessa fyra maskiner. Vi har valt att ta fram fyra stycken olika 
TAK-värden för att på så sätt kunna se hur de ej planerade störningarna påverkar TAK-värdet. 
Det första TAK-värdet som beräknades syns i figur 10 och är utan de ej planerade stoppen. 
 

Figur 10 

 
I figur 11 visas det TAK-värde som baserades enbart på resultatet från formuläret som hade 
delats ut till operatörerna.  

Figur 11 

 
TAK-värdet som baserades på både formuläret och den muntliga undersökningen redovisas i 
figur 12. 
 

 
Figur 12 

 
I figur 13 har vi räknat ut ett TAK-värde om stoppen vi fick från vår muntliga undersökning 
skulle ske när operatörerna är frånvarande. Istället för att maskinen står still i till exempel 1,5 
minuter har vi satt att den står still i 15 min, för att på så sätt se frånvarons inverkan på TAK-
värdet. 

 
Figur 13 

Formulär+muntlig undersökning Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte TAK‐värde

Svarvning plan och hål (61059) 94,36% 92,20% 99,80% 86,83%

Svarvning plan och hål (61064) 94,71% 87,63% 99,85% 82,87%

Rundslipning (61021) 93,33% 96,02% 99,86% 89,49%

Hening (61086) 96,96% 71,66% 99,89% 69,41%

Stopp inträffar vid frånvaro Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte TAK‐värde

Svarvning plan och hål (61059) 92,66% 92,20% 99,80% 85,26%

Svarvning plan och hål (61064) 90,85% 87,63% 99,85% 79,49%

Rundslipning (61021) 93,33% 96,02% 99,86% 89,49%

Hening (61086) 85,77% 71,66% 99,89% 61,40%
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de olika problemen och begränsningarna som uppkommit under vår 
studie och i sin tur har utformat våra slutsatser och rekommendationer. 

7.1 Processkartläggning 

För att göra processkartläggningen var vi tvungna att urskilja processen och aktiviteterna som 
krävs för att tillverka rullen. Då Gnutti Powertrain AB tillverkar många olika produkter utöver 
2013-rullen, som var den vi skulle följa, medför detta att det finns en mängd olika maskiner 
och produktflöden. Det är också vanligt att flera olika produkter bearbetas i samma maskin. 
Allt detta gjorde så att det i vissa lägen blev svårt att urskilja de processer och aktiviteter som 
kunde kopplas till 2013-rullen. Då vi även saknade någon tidigare erfarenhet och kunskap om 
en bearbetande produktion krävdes det vissa ansträngningar för att förstå de olika 
aktiviteterna och maskinerna. Innan vi påbörjade studien hade vi uppfattningen om att 
processkartläggningen skulle vara enklare och mindre tidskrävande än vad den faktiskt visade 
sig vara. Även efter processkartläggningen var gjord kompletterades den vid ett flertal 
tillfällen då vi fick ny förståelse för olika delar av processen. 

7.2 Värdeflödeskartläggning 

För att göra en värdeflödeskartläggning krävs en mängd olika data. Innan vi påbörjade vår 
studie hade vi förhoppningar om att mäta den mesta av den datan själva för att kunna 
garantera att datan är korrekt. Vi insåg dock tidigt att egna mätningar tar lång tid att göra och 
ibland behöver de genomföras under en längre tid för att bli ackurata. Eftersom studien var 
tidsbegränsad valde vi att istället införskaffa den mesta datan genom att intervjua personal.  
 
I början hade vi liten erfarenhet om hur värdeflödeskartläggningen utförs och vilken data som 
kan behövas. Detta medförde att vi hade svårare att precisera frågorna i intervjuerna vilket 
skapade vissa missförstånd som ledde till att vi ibland fick inkorrekt data. Vi insåg allt 
eftersom att det var ett problem, dock var det först framåt slutet av studien som 
frågeställningarna blev mer välformulerade. Det är viktigt att inse att frågorna inte alltid är 
formulerade på bästa sätt och därför bör alltid svaren granskas noggrant.  
 
Under en del av intervjuerna kunde vi förstå att personalen hade svårt att få fram olika data då 
de inte visste exakt var den fanns att tillgå. Datan kunde också ibland hämtas på olika ställen 
och ibland var det nödvändigt att räkna fram den med hjälp av annan data. Allt detta säger oss 
att det finns risker för att datan förvrängs eller misstolkas vilket gör detta till ytterligare en 
anledning att granska den data vi erhöll. Även om det krävdes en del tid och arbete för att få 
fram datan var det ändå möjligt att få fram nästan all data. Detta var tack vare att Gnutti 
Powertrain AB för mycket statistik på sin produktion. 
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7.3 TAK-mätning 

För att göra det möjligt att räkna ut tidstillgängligheten valde vi att räkna med cykeltiden 
istället för att räkna med den totala tillgängliga tiden som teorin nämner. Då alla maskiner inte 
är belagda hela tiden var den totala tillgängliga tiden svår att få ett korrekt värde på samt att 
inte alla siffror som vi fick från företaget stämde överens med verkligheten. Den verkliga 
cykeltiden kunde vi däremot själva mäta och vi kunde även få fram hur många som var 
tillverkade under respektive tidsperiod. Dock är förhållandet mellan de båda sätten detsamma 
vilket medför att tidstillgängligheten också blir den samma oavsett räknemetod. 
 
Då Gnutti Powertrain AB har ett tydligt schema över de planerade underhållen underlättade 
det vid framtagningen av datan om de förbyggande underhållen. Även ställtid, stålbyte och 
möte var relativt regelbundna vilket gjorde att ett någorlunda korrekt värde gick att få fram. 
Dock var de oplanerade stoppen avsevärt svårare att få ett korrekt värde på.  
 
För att finna de oplanerade stoppen gjordes två typer av undersökningar, en genom ett utdelat 
formulär och en muntlig undersökning. Anledningen till att en muntlig undersökning gjordes 
var för att vi lade märke till att operatörerna inte hade engagerat sig tillräckligt och inte fyllt i 
alla stopporsaker i vårt formulär. De kan finnas flera olika anledningar till att stopporsakerna 
ej blivit noterade, en kan vara att de tycker att det tar för lång tid att anteckna och att de inte 
förstår anledningen till varför felen ska noteras. Det kan även vara så att de inte inser att 
maskinen har ett fel då de tror att det är sådan maskinen är, dock går oftast dessa fel också att 
åtgärda. En annan anledning kan vara att om operatörerna antecknar mycket fel på ”sin” 
maskin kan de få en känsla av att felen har personliga grunder snarare än mekaniska eller 
elektriska. Det kan också vara så att operatören inte vill anteckna felen då det blir personligt 
och de tror inte att de inte gör sitt jobb rätt. Detta kan vara en av anledningarna till att felet 
”rulle fastnar i ränna från svarv” inte fanns antecknat i vårt formulär som låg ute i nio dagar. 
Dock nämndes stoppet i vår muntliga intervju och att stoppet kunde inträffa upp till 20 gånger 
per skift och dag. I och med att felet berodde på att operatören inte blåst bort spånorna 
tillräckligt eller att verktyget ej var bytt i tid är detta kopplat till operatören. En annan 
anledning till att Gnutti Powertrain AB kan ha svårt att samla in stopporsakerna till de små 
oplanerade stoppen är att operatören rapporterar stopporsakerna i slutet av sitt skift, vilket 
innebär att de enbart kommer ihåg de lite större och allvarligare stoppen.  
 
Genom att göra en muntlig undersökning ville vi få operatören att nämna saker som de inte 
rapporterar i vanliga fall samt stopporsaker som inte blivit nämnda i vårt formulär. Tack vare 
den muntliga undersökningen kunde vi få fram fler stopporsaker och även få en detaljerad 
beskrivning av hur de uppkom. Den muntliga undersökningen gjordes efter att vi hade vistats 
en tid bland maskinerna och hade fått en bättre uppfattning om hur processen och maskinerna 
fungerar. Genom att ha förståelse för processen och maskinerna kunde frågorna ställas på ett 
sådant sätt att risken för missförstånd minskades. I början av vår studie märktes det tydligt att 
operatörerna inte gav oss de svar vi ville ha på våra frågor. En anledning till detta kan ha varit 
att vi hade okunskap om deras praktiska arbete och att operatörerna hade okunskap om vårt 
teoretiska arbete. När vi börjat förstå hur maskinerna fungerade var det även lättare att 
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formulera frågorna så att operatörerna förstod vad vi frågade efter och därmed minska 
osäkerheten i svaren. I och med att det lätt blir missförstånd är det viktigt att vara kritisk mot 
den data som samlas in och inte lita blint på datan. Vi valde att fråga olika operatörer samma 
frågor för att på så sätt minimera risken för feltolkningar och få ett mer ackurat svar. För att få 
ett så bra värde som möjligt ska antingen operatören engageras i arbetet på något sätt eller den 
som mäter TAK-värdet stå och aktivt jobba vid maskinen för att på så sätt finna 
stopporsakerna själv.   
 
För att räkna ut anläggningsutnyttjandet krävs utnyttjad produktionstakt. Då vi inte kunde få 
fram den teoretiska cykeltiden valde vi att sätta denna till 100%. Därför vet vi inte hur 
effektiva maskinerna är och om de går i full hastighet eller om de går med minskad hastighet. 
Om maskinen går med minskad hastighet och de har sänkt hastigheten för att minska antalet 
fel kan de inte gå till grunden för vad problemet är då de ej vet hur många procent av full 
hastighet som den utnyttjar för tillfället. Detta kan medföra att den totala produktionstakten 
blir lägre vilket gör att de inte kan producera lika många rullar. Dock är det svårt att få fram 
den teoretiska cykeltiden på en fleroperationsmaskin då den inte enbart är konstruerad för att 
tillverka en specifik produkt utan programmeras för att tillverka företagets produkter.  
 
För att räkna ut den utnyttjade produktionstakten var tanken att använda oss utav värden från 
företagets TAK-rapporter där det nämns både optimal produktionstakt och verklig 
produktionstakt. Den optimala produktionstakten tänkte vi använda som den teoretiska 
cykeltiden och den verkliga produktionstakten som den verkliga cykeltiden för att på så sätt 
kunna räkna ut hur stor den utnyttjade produktionstakten är. I en av rapporterna var den 
verkliga produktionstakten 242 stycken per timme och den optimala produktionstakten 231 
stycken per timme och därför valde vi att inte använda dessa värden. Hade dessa värden 
använts hade den utnyttjade produktionstakten blivit 105% vilket inte är möjligt. 
 
Ett annat fall där värdena från företaget inte stämde överens med verkligheten var när vi 
skulle få reda på hur många timmar som respektive maskin hade gått under tiden som vårt 
formulär hade legat ute vid maskinerna. Då det enbart finns 216 timmar på nio dagar och vi 
fick ut från tidsrapporten att maskinen som svarvar plan och hål (61064) hade körts i 234,5 
timmar valde vi att räkna ut hur många timmar varje maskin borde ha gått under 
undersökningsperioden. Att de registreras för många timmar på maskinen kan vara en av 
anledningarna till att maskinen som svarvar plan och hål (61064) hade ett TAK-värde på 
106% och en tidstillgänglighet på 123,5%. TAK-rapporterna som vi fick är inte för samma 
tidsperiod som tidsrapporterna vi fick gällande perioden för vår formulärundersökning. Detta 
visar att rapportering av tider är ett problem som återkommer.  
 
I teorin nämns det att beräkningsmetoderna brukar variera mycket och på så sätt blir det svårt 
att jämföra olika företags TAK-värde med varandra då TAK-värdet ej baseras på samma typ 
av data.  Detta är något vi också har noterat i vårt fall då vårt TAK-värde inte går att jämföra 
med företagets framräknade TAK-värde. Anledningen till att vi inte kan jämföra det med 
deras TAK-värde är att undersökningarna inte baseras på samma värden. Då deras värden 



45 
André Malmberg och Marcus Tibratt 

 

sköts via deras affärssystem M3 så tar de med de rapporterade tiderna från operatörerna. Vi 
har däremot valt att räkna med den tid som maskinerna bör ha gått då vi anser att de 
rapporterade tiderna inte går att använda på grund av att de inte överensstämmer med 
verkligheten. Dock ger ingen av dessa metoder ett exakt värde men om tidsrapporteringen blir 
bättre är företagets nuvarande metod det bästa alternativet.  
 
Enligt teorin anses svarning av plan och hålmaskinen (610659) samt rundslipningsmaskinen 
(61021) ha ett bra TAK-värde. Dock har ingen av våra maskiner från vår studie har ett dåligt 
TAK-värde utan de är från cirka 70% och uppåt. Däremot har vi med stor sannolikhet inte fått 
ett exakt TAK-värde på någon av maskinerna men då metoden är den samma för alla fyra går 
det att jämföra TAK-värdena med varandra.  
 
Då vi har använt oss av samma metod på alla fyra maskinerna kan vi se hur mycket 
störningarna påverkar TAK-värdena. Efter att ha sammanställt vårt formulär lade vi märke till 
att de stoppen som blivit noterade i formuläret påverkar TAK-värdet mellan 0% och 1,43% 
(Figur 14). Om detta speglar verkligheten hade det inneburit att stoppen hos Gnutti 
Powertrain AB inte har så stor inverkan på deras TAK-värde. 
 

 
Figur 14 

Efter vi gjort vår muntliga undersökning lade vi märke till att de stoppen som blev nämnda 
påverkar bara TAK-värdet mellan 0% och 1,01%. Dock är dessa värden baserade på att 
operatören ständigt står vid maskinen. Då detta inte är fallet valde vi att göra ett TAK-värde 
där de flesta felen hände när operatören inte var vid maskinen på grund av att operatören är på 
rast eller vid en annan maskin (Figur 15). 

 
Figur 15 

TAK

Utan ej planerade 

stopp Formulär Skillnad* Stopptyper

Båda 

undersökningar Skillnad**Stopptyper Skillnad***

Summa

stopptyper

Svarvning plan och hål (61059) 87,00% 87,00% 0,00% 0 86,83% 0,17% 1 0,17% 1

Svarvning plan och hål (61064) 83,52% 83,26% 0,26% 1 82,87% 0,39% 2 0,65% 3

Rundslipning (61021) 90,92% 89,49% 1,43% 4 89,49% 0,00% 0 1,43% 4

Hening (61086) 70,86% 70,42% 0,44% 1 69,41% 1,01% 2 1,45% 3

* Skillnad i 

procentenheter 

mellan utan ej 

planerade stoppen 

och formuläret

** Skillnad i 

procentenheter 

mellan formulär och 

båda 

undersökningarna

*** Skillnad i 

procentenheter mellan 

utan ej planerade stopp 

och alla ej planerade 

stopp

TAK

Utan ej planerade 

stopp Formulär Skillnad* Stopptyper

Stopp inträffar pga 

operatörsfrånvaro Skillnad** Stopptyper Skillnad***

Summa

stopptyper

Svarvning plan och hål (61059) 87,00% 87,00% 0,00% 0 85,26% 1,74% 1 1,74% 1

Svarvning plan och hål (61064) 83,52% 83,26% 0,26% 1 79,49% 3,77% 2 4,03% 3

Rundslipning (61021) 90,92% 89,49% 1,43% 4 89,49% 0,00% 0 1,43% 4

Hening (61086) 70,86% 70,42% 0,44% 1 61,40% 9,02% 2 9,46% 3

** Skillnad i 

procentenheter mellan 

formulär och stopp 

inträffar pga 

operatörsfrånvaro

* Skillnad i 

procentenheter 

mellan utan ej 

planerade stoppen 

och formuläret

*** Skillnad i 

procentenheter mellan 

utan ej planerade stopp 

och alla ej planerade 

stopp
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För att se hur mycket stoppen påverkar TAK-värdet när operatörerna inte är vid maskinen 
satte vi att maskinen stod still i 15 minuter istället för 1,5 som det hade blev då operatören 
stod vid maskinen. I och med att operatören har lunchrast i 30 min valde vi att halvera denna 
tid för att på så sätt få ett relativt jämförbart värde. När vi hade höjt stopptiden lade vi märke 
till att skillnaden mellan formuläret och stopp som inträffar när operatören inte är vid 
maskinen nu blev mellan 0% och 9,02%. Detta visar att fel som inträffar när operatören inte 
är vid maskinen får stora konsekvenser på TAK-värdet. I figur 16 visas hur många 
procentenheter varje stopp har av den totala skillnaden och hur det påverkar TAK-värdet. 
Genom att studera figuren syns det hur mycket inverkan frånvaron har på respektive stopp.  
 

 
Figur 16 

  

% per stopptyp % per stopptyp

0,17% 1,74%

0,22% 1,34%

0,36% 0,36%

0,48% 3,15%

Fel inträffar när operatören 

är vid maskinen

Fel inträffar när operatören 

är frånvarande
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8. Slutsats och rekommendationer 
I detta kapitel nämns de slutsatser vi kommit fram till utifrån diskussionen för att sedan 
formulera våra rekommendationer till företaget. 
 
I diskussionen syns det att om operatören är vid maskinen vid stopptillfället påverkar varje 
stopporsak maskinernas utrustningseffektivitet mellan 0,17% och 0,48%. Detta anser vi är rätt 
låga värden per stopporsak och påverkar det totala TAK-värdet med enbart mellan 0,17% och 
1,45%. Dock har vi enbart funnit mellan en till fyra stopporsaker på maskinerna vilket innebär 
att vi med stor sannolikhet inte har kartlagt alla stoppen. Detta medför att för varje stopporsak 
som vi ej har funnit försämras utrustningseffektiviteten med upp till 0,48% per stopporsak om 
de uppkommer ungefär lika ofta och gör att maskinen står still ungefär lika länge som de vi 
funnit. Däremot om stoppen gör att maskinen står still en längre tid påverkas 
utrustningseffektiviteten med mer än våra angivna värden. Sannolikheten för att vi inte har 
funnit längre stopp är lägre än att vi inte har funnit de kortare, då de längre stoppen lättare 
uppmärksammas. På så sätt anser vi att varje ytterligare stopporsak ger mellan cirka 0,2% och 
0,5% sämre utrustningseffektivitet.  
 
 I figur 15 i resultatkapitlet visas våra uppskattningar om hur länge maskinerna står still då 
stoppen inträffar när operatören är vid en annan maskin eller på rast. Utrustningseffektiviteten 
påverkas då mellan 0,36% och 3,15% av respektive stopp. Detta är rätt stor skillnad mot 
föregående värden där det högsta värdet var 0,48%. I den totala utrustningseffektiviteten syns 
det ännu större skillnad där TAK-värdet nu ligger mellan 1,43% och 9,46%. Att de ej 
planerade stoppen påverkar med upp till 9,46 % anser vi vara en hög siffra. Dock har vi sedan 
tidigare nämnt att dessa värden är baserade på i värsta fall scenario vilket gör att den höga 
siffran inte är så sannolik. Däremot har vi tidigare påvisat om hur svårt det är att kartlägga alla 
störningarna. Vilket innebär att vi med stor sannolikhet inte kartlagt alla störningar vilket 
innebär att TAK-värdena från vårt värsta fall scenario har högre rimlighet att de speglar 
verkligheten, då vi har ett mindre antal stopp men baserat varje stopp på en längre stopptid. 
Detta visar att det även är viktigt att finna störningar på ett företag för att på så sätt kunna göra 
en så korrekt mätning som möjligt av utrustningseffektiviteten.  
 
Utöver att finna störningarna är det även viktigt att basera sitt TAK-värde på korrekt data. I 
resultatet nämns det att tidsrapporteringen av noterade maskintimmar i maskinen som svarvar 
plan och hål (61064) har 234,5 registrerade timmar medan det enbart finns 216 timmar på nio 
dagar. Då timmarna som tidstillgängligheten grundas på inte blir rätt blir även TAK-värdena 
fel, vilket syns tydligt för maskinen som svarvar plan och hål (61064) där TAK-värdet blev 
106%. I detta fall uppmärksammas det hur viktigt det är att basera sitt TAK-värde på ackurata 
värden annars tas beslut på ett TAK-värde som inte stämmer överens med verkligheten. 
Därför är det viktigt att rapporteringarna på maskinerna blir korrekta.  
 
I TAK-rapporterna vi fått från företaget nämns det både optimal produktion och verklig 
produktion. I en av rapporterna var den verkliga produktionstakten 242 stycken per timme och 
den optimala produktionstakten 231 stycken per timme. Hade dessa värden använts hade den 
utnyttjade produktionstakten blivit 105%. Detta visar att det är viktigt att ha korrekta värden 
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samt att det uppmärksammas då värdena blir fel. Även dessa inkorrekta värden påverkar 
TAK-värdet genom att det blir högre än vad det är i verkligheten samt att företaget ej vet 
vilken utnyttjad produktionstakt som maskinen har. Att den verkliga produktionstakten blir 
högre än den optimala kan bero på två orsaker. Det kan vara så att den dokumenterade 
optimala produktionstakten ej är korrekt och i detta fall för låg. Det skulle även i detta fall 
kunna bero på en felrapportering. Om en operatör rapporterar in fler antalet tillverkade under 
en viss period än vad som egentligen tillverkades medför detta att verklig produktionstakt 
ökar och kan överskrida den optimala produktionstakten. 
 
Utifrån slutsatsen om tidsrapportering och även det möjliga rapporteringsfelet av antalet 
tillverkade anger detta att det finns problem med rapporteringarna som operatörerna gör i 
affärssystemet. Det går dock inte med säkerhet säga hur frekventa eller omfattande 
felrapporteringarna är. Då en felrapportering helt kan avgöra om TAK-värdet beskriver 
verkligheten eller inte bör rapporteringarna granskas kritiskt. Därför rekommenderar vi Gnutti 
Powertrain AB att engagera sina operatörer så att de noterar rätt tider samt få dem att förstå 
vikten i att rapporteringen blir korrekt. En åtgärd skulle kunna vara att undersöka om det finns 
möjligheter att sätta någon typ av varning eller spärr i deras affärssystem om det rapporteras 
för många timmar. 
 
En annan rekommendation är att kolla över maskinerna så att de dokumenterade optimala 
produktionstakterna är korrekta på respektive maskin för att på så sätt kunna använda dessa 
värden för att få ett mer korrekt TAK-värde. Detta gör det även möjligt att se hur maskinen 
förhåller sig mellan den verkliga produktionstakten och den optimala produktionstakten.  
 
För att mäta utrustningseffektiviteten i ett industriföretag kan företaget gå till väga på många 
olika sätt. I diskussionen har vi både diskuterat vårt och Gnutti Powertrain AB´s sätt att mäta 
utrustningseffektiviteten. Då vi inte baserar våra beräkningar på samma värden går det ej att 
jämföra våra beräkningar på ett bra sätt. Utifrån analysen går det tydligt se att Gnutti 
Powertrain AB till största delen följer grunden för teorierna kring TAK-beräkningar. De 
skillnader som påvisats har uppstått då de har anpassat mätmetoden utefter sin egen 
verksamhet. Därför råder vi Gnutti Powertrain AB att fortsätta mäta sin utrustningseffektivitet 
på de sätt som de gör idag. Vi vill poängtera vikten i att statistikföra så mycket som möjligt 
och likaså organisera datan väl för att alla lätt ska hitta den data som söks. Detta kommer att 
underlätta vid framtida mätningar. Gnutti Powertrain AB bör kolla över deras olika 
rapporteringar i affärssystemet för att på så sätt för ett mer korrekt TAK-värde som de senare 
kan använda vid beslutsgrundanden. Som det ser ut idag går inte alla TAK-värden att lita på 
då de baseras på inrapporterad data som ej är realistisk.  
 
Vi har under denna studie insett att det är svårt att mäta och beräkna ett exakt TAK-värde. 
Därför bör TAK-värden granskas kritiskt och enbart ses som en riktlinje vid 
beslutsgrundanden.  
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Bilaga I, Gnutti Powertrain AB´s process flow diagram 
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Bilaga II, Gnutti Powertrain AB´s värdeflödeskartläggning 
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Bilaga III, Vårt flödesschema 
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Bilaga IV, Vår värdeflödeskartläggning 
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Bilaga V, Kassationer 
Antal kasserade Antal godkända Kassation Kvalitetsutbyte

Automatsvarv (81324) 538 72 479 0,74% 99,26%

Tvätt (60006) 0,00% 100,00%

Värmebehandling (inkl inmatning) 28 355 1 243 640 2,23% 97,77%

Slipning (34450) 0 177 350 0,00% 100,00%

Svarvning plan och hål (61059) 43 21 246 0,20% 99,80%

Svarvning plan och hål (61064) 55 36 698 0,15% 99,85%

Rundslipning (61021) 102 74 767 0,14% 99,86%

Hening invändigt (61086) 59 51 678 0,11% 99,89%

Tvätt (60006) 0,00% 100,00%

Polering (61080) 0 41 557 0,00% 100,00%

Packning (61097) +kontroll 0,00% 100,00%
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Bilaga VI, Lager 
 

 
 

  

Mätning 20-mar 26-mar 29-mar 04-apr Medellager
Materialtält:
Vikt (Kg) 24 140
Vikt per bunt(38st) (Kg) 990
Stänger (St) 923
Antal rullar (2013) 235 000 235 000

Innan Tvätt
Antal rullar (2013) 0 0 0 0 0
Innan Värmebehandling
Antal rullar (2013) 0 14 901 18 709 16 802 12 603
Innan slipning
Antal rullar (2013) 45 040 41 920 0 6 240 23 300
Innan Minc (K-lager)
Antal rullar (2013) 12 480 0 11 895 0 6 094
Innan Nova
Antal rullar (2013) 12 000 8 700 2 700 8 100 7 875
Innan Hening
Antal rullar (2013) 0 2 700 6 600 9 600 4 725
Innan Tvätt nr2
Antal rullar (2013) 0 0 0 0 0
Innan Polybond
Antal rullar (2013) 0 0 0 0 0
Innan Rostskydd
Antal rullar (2013) 0 0 0 0 0
Efter Rostskydd
Antal rullar (2013) 0 0 4 769 2 000 1 692

Totalt i lager 69 520 68 221 44 673 42 742 56 289
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Bilaga VII, Ledtid 

 
 

  

Ledtid (Dagar) Lager (Dagar) Parti
Automatsvarv (81324) 0,76 3120
Tvätt (60006) 0,02 3120
Värmebehandling (inkl inmatning) 0,46 2,52 3120
Slipning (34450) 0,07 4,66 3120
Svarvning plan och hål (61064) 1,63 1,22 4800
Rundslipning (61021) 1,08 1,58 4800
Hening invändigt (61086) 0,85 0,95 4800
Tvätt (60006) 0,03 4800
Polering (61080) 0,57 4800
Packning (61097) +kontroll 0,26 0,34 4800
Summa 5,73 11,26

Maskinledtid 5,73
Lager ledtid 11,26
Total Ledtid 16,99
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Bilaga VIII, Förebyggande Underhåll 

 

 

 

 

Svarvning plan och hål (61059) Tid/st

Dagligt 30min/21h * 0,595

Vecko 10min/105h 0,040

Kvartal 3h/1260h 0,060

Halvår 3h/2520h 0,030

Helår 24h/5040h 0,119

0,843

Cykeltid 25s

Bitar i timmen 144st

Svarvning plan och hål (61064) Tid/st

Dagligt 30min/21h 0,619

Vecko 10min/105h 0,041

Kvartal 3h/1260h 0,062

Halvår 3h/2520h 0,031

Helår 24h/5040h 0,124

0,877

Cykeltid 26s

Bitar i timmen 138,46

Rundslipning (61021) Tid/st

Externt underhåll 8h/10080h 0,009

Dagligt 10min/20h ** 0,096

Vecko 0 *** 0,000

Kvartal 30min/1680h 0,004

0,109

Cykeltid 11,5s

Bitar i timmen 313,04

Hening (61086) Tid/st

Dagligt 10min/20h 0,092

Vecko 5min/140h 0,007

Månad 30min/560h 0,010

0,108

Cykeltid 11s

Bitar i timmen 327,27

*** Görs under 

tiden maskinen 

opererar

Förebyggande underhåll

* 3 skift 

105 timmar/ 5 dagar 

= 21 timmar per dag

** 4 skift

140 timmar /7 dagar 

= 20 timmar per dag
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Bilaga IX, Ställtider 

 

  

Ställtider

Svarvning plan och hål (61059) Tid/st

Ställtid 3h/315h * 0,238

Svarvning plan och hål (61064) Tid/st

Permanentriggad 0,000

Rundslipning (61021) Tid/st

Ställtid 3h/70h ** 0,493

Hening (61086) Tid/st

Permanentriggad 0,000

* Ställs i snitt var 

tredje vecka

** Ställs i snitt 2 

gånger i veckan
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Bilaga X, Stålbyte 

 

  

Stålbyte

Svarvning plan och hål (61059) Tid/st

Antal rullar mellan byte 2 000 0,300

Tidsåtgång 10min

Svarvning plan och hål (61064) Tid/st

Antal rullar mellan byte 2 000 0,300

Tidsåtgång 10min

Rundslipning (61021) Tid/st

Antal rullar mellan byte 600 000 1 680h* 0,006

Tidsåtgång 30min

Hening (61086) Tid/st

Antal rullar mellan byte 300 000 1 680h* 0,012

Tidsåtgång 1h

*Antal timmar på 3 

månader
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Bilaga XI, Exempel på ett undersökningsformulär 
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Bilaga XII, Sammanfattning av undersökningsformuläret 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa Tillg. Operativ tid Summa stopptid

[Timmar] [Minuter]

Svarvning plan och hål (61064) Svarvning plan och hål (61064) 188 33

Möte 30 30 30 90

Dubbla detaljer 1 1 3 1 5 2 15 1 3 1 33 Svarvning plan och hål (61059) 168 0

Svarvning plan och hål (61059) Rundslipning (61021) 188 186

Möte 30 30 30 90

Hening invändigt (61086) 168 27

Rundslipning (61021)

Möte 30 30 30 90

Rulle fastnar i ingående ränna till slipning 10 10 10 30

Rulle fastnar i inmatning till rundhetsmätning 6 6

Verktygsproblem 30 30 30 90

Maskinfel 60 60

Hening invändigt (61086)

Möte 30 30 30 90

Rulle fastnar i ränna 2 2 4 2 4 3 10 27

                                                                          Tillfälle

Stopporsak
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Bilaga XIII, Sammanfattning av muntlig undersökning 

 

  

Stopporsaker Tid per stopp

Svarvning plan och hål (61059)

Rullar ramlar ner på golvet 15 1,5* 25 000 0,054

Svarvning plan och hål (61064)

Fastnar i ränna från svarv 30 1,5* 25 000 0,108

Fastnar i vändare 6 1,5* 25 000 0,0216

0,1296

Rundslipning (61021)

Hening (61086)

Bryna brynet 25 2,5* 25 000 0,15

Arm släpper rullen fel 4 1,5* 25 000 0,0144

0,1644

Antal stopp 

per vecka

Antal tillverkade i veckan 

baserat på veckobehovet

Extra 

cykeltid

*Medelvärde på 

angivet värde från 

operatör
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Bilaga XIV, Ej planerade stillestånd 

 

 

  

Ej planerat stillestånd

Svarvning plan och hål (61059) Formulär Muntlig undersökning Summa

Stillestånd [sek] 0

Antal producerade under 

mättiden 21 200

Extra cykeltid/rulle 0 0,054 0,054

Svarvning plan och hål (61064)

Stillestånd [sek] 1 980

Antal producerade under 

mättiden 24 000

Extra cykeltid/rulle 0,083 0,1296 0,212

Rundslipning (61021)

Stillestånd [sek] 11 160

Antal producerade under 

mättiden 57 510

Extra cykeltid/rulle 0,194 0 0,194

Hening (61086)

Stillestånd [sek] 1 620

Antal producerade under 

mättiden 39 400

Extra cykeltid/rulle 0,041 0,1644 0,206
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