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Sammanfattning 

Denna studie redovisar produktivitetsmätningar för två 5-axliga CNC-maskiner (maskin B och E) 
för bearbetning av skiktlimmade produkter vid företaget Svensson & Linnér AB.  

Studien visar att organisationen klarar av att producera med en acceptabel produktivitet när 
satserna är stora. När satsstorlekarna sjunker ökar stopptiderna dramatiskt. Som ett exempel visar 
studien att stopptiden i maskin B är 12 % när satsstorleken är över 600 detaljer. Vid maskin E och 
där satsstorleken igenomsnitt är 32 detaljer är stopptiden 33 %.  En stor del av stopptiden beror på 
organisatoriska orsaker och en kraftig minskning av störningar kan erhållas genom att förbättra 
organisationen och planering för respektive maskin.  

Då utvecklingen går mot allt kortare serier måste stor energi läggas på att reducera stopptiderna. 
Det finns många goda exempel från till exempel bilindustrin där man lyckats att nå långt i detta 
arbete. Den så kallade SMED-metoden är ett exempel på ett kraftfullt verktyg för att radikalt 
minska ställtiderna vid en maskin utan att det behöver innebära några större investeringar.  

När stopptiderna tenderar att öka, ökar också riskexponeringen för olyckor och tillbud. En orsak 
till detta är den ökade stress som blir när kravet på produktiviteten ökar på grund av ökad 
konkurrens, samtidigt som produktionen i den egna verksamheten går mot allt mindre 
satsstorlekar.  

Utifrån den nu genomförda studien ges följande åtgärdsförslag: 

1. Diskutera gemensamt hur stopptiderna kan minskas utifrån vad som framkommit i 
studien och utifrån allas erfarenheter och upprätta en åtgärdslista.  

2. Sätt operativa mål för vilken produktivitetsnivå man vill sträva mot.  

3. Ta till vara på erfarenhet från tidigare perioder då det fanns en rutin för hur man 
organiserade arbetet inför ett ställ. 

4. Genomför SMED-analys vid något vanligt förekommande ställ för att fördela inre ställtid 
till yttre ställtid och genomför insatser för att reducera ställtiderna.  

5. Utarbeta rutiner för hur arbetet vid CNC-bearbetning ska organiseras. 
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Inledning 

Denna studie ingår i ett större arbete med att undersöka orsaker till och finna åtgärder mot bristande 
formstabilitet hos skiktlimmade fanerprodukter. Vid genomförande av försök med skiktlimmade 
sittskal vid företaget har det framkommit att produktiviteten vid CNC-bearbetningen inte var 
tillfredställande, vilket därmed ökar riskexponeringen för olyckor och tillbud. Sekundärt kan detta 
även innebära att formstabiliteten hos de produkter som skall bearbetas försämras då lagringstider i 
det ofta ogynnsamma klimatet kring bearbetningsmaskinerna ökar, operatörens uppmärksamhet på 
defekta produkter minskas etc. 

Försöken har utförts hos Svensson & Linnér i Rörvik. Företaget arbetar i huvudsak med 
formpressning av möbeldetaljer. Företaget har fyra CNC-maskiner av märket CMS varav tre är 5-
axliga och en som är 3-axlig. Maskinerna kallas A, B, C och E. C är den 3-axliga. Då företaget på 
grund av konkurrens från bland annat de baltiska länderna blivit utsatt för hårt pristryck måste man 
finna olika sätt att öka konkurrensförmågan. Ett viktigt steg som genomförts det senaste året är att 
verksamheten nu är koncentrerad till en produktionslokal. Denna åtgärd har förenklat planeringen av 
verksamheten och ökat effektiviteten och innebär att man i dag redovisar ett positivt rörelseresultat.  

Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökningen var att analysera vad som kan åtgärdas för att öka produktiviteten och 
förbättra säkerheten vid CNC-bearbetningen.  

Mål 

Etappmålen är enligt följande: 

1. Analys 
Störningsanalys, processgenomgång och kvantifiering av de ingående parametrarna vid CNC – 
bearbetningen. 

2. Framtagande av åtgärdslista utifrån analysen 
Vad ska åtgärdas för att kunna öka den totala utrustningseffektiviteten utifrån den inledande 
analysen? 

3. Uppsättande av mål 
Vilken total utrustningseffektivitet är rimlig att kunna uppnå efter genomförande av åtgärder? 

4. Genomförande av åtgärder. 

5. Utvärdering av genomförda åtgärder. 
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Material och metoder 

I denna undersökning har inledande produktivitetsstudier genomförts vid två maskiner, maskin B och 
E. Maskin E kan följas under hela den studerade perioden. För maskin B redovisas några jämförande 
körningar.  

Grundteorier 

TPM som metod 

Den metodik som tillämpats i projektet har sina rötter inom TPM, Total Productive Maintenance. 
TPM är en japansk metodik som utvecklats ur de amerikanska koncepten för förebyggande 
underhåll. TPM utgår ifrån operatörens förmåga att uppfatta den information som krävs för att 
förhindra och förebygga störningar. För att möjliggöra detta måste operatörerna motiveras.  

TPM har en tydlig fokus på att förbättra processer genom att bekämpa störningarna i alla processer. 
Genom att arbeta med ständiga förbättringar kan företagen bibehålla effekterna av större 
investeringar, till exempel en investering i en såglinje och successivt höja effektiviteten och därmed 
lönsamheten.  

Inom Volvo definieras TPM enligt följande: 

TPM är ett systematiskt arbetssätt med inriktning på att skapa störningsfria processer genom varje 
medarbetares engagemang, så att vi sänker kostnader och ökar processernas totala ekonomiska 
effektivitet. 

Ofta förlitar sig företag i alldeles för stor utsträckning på att den stora investeringen ska ge det stora 
lyftet (innovationen). Den bistra verkligheten är emellertid att även konkurrenter gör detsamma och 
investerar i den senaste teknologin. Stora språng är oftast enkla att ta om man har kapital. 
Investeringar tappar emellertid successivt i värde om de inte underhålls på ett bra sätt.  

Vinnare är de som kombinerar de stora sprången med att förändra sitt interna arbetssätt och 
systematiskt tillämpar ett arbetssätt som stöder ständiga förbättringar (de små stegen). Allt för få inser 
att det är en ledningsfråga att förändra företagets arbetssätt i en sådan riktning, figur 1. 

Innovation utan
ständiga förbättringar

Innovation med
ständiga förbättringar

Tid

P
re

st
at
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n

 
Figur 1.  Jämförelse av konkurrenskraft vid innovationer med respektive utan ständiga 
 förbättringar. 
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Total utrustningseffektivitet 

Vilket tidigare nämnts är målet med studien att mäta linjens totala utrustningseffektivitet. Begreppet 
total utrustningseffektivitet definierades ursprungligen av Nakajima (1989). Uttrycket definieras 
enligt följande: 

Total utrustningseffektivitet = Tillgänglighet x Operationseffektivitet x Kvalitetsutbyte  

Tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitetsutbyte definieras i sin tur enligt följande: 

  

Den totala utrustningseffektiviteten omfattar således hur stor del av den tillgängliga tiden som 
maskinen arbetar, hastighetsförluster och ineffektivt utnyttjande av kapaciteten men också hur stor 
andel av de producerade enheterna som uppfyller de ställda kvalitetskraven. Detta medför att vi får en 
helhetssyn över maskinens effektivitet. 

Tillgängligheten är den del av den planerade tiden som maskinen är i drift, det vill säga den planerade 
tiden minus den totala tiden som maskinen står stilla. 

Operationseffektiviteten innefattar eventuella hastighetsförluster i en linje. Sådana förluster kan bero 
på att linjen inte körs optimalt under den operativa tiden, maskinen kanske inte går i den hastighet 
som är tänkt, eller att man inte utnyttjar materialflödet till fullo. Operationseffektiviteten innefattar 
också småstopp som inte bokförs i stopptiderna. 

Kvalitetsutbytet är ett mått på hur stor del av de producerade enheterna som uppfyller de 
uppställda kraven. 

Figur 2 visar sambandet mellan tider, feltyper och total utrustningseffektivitet enligt Nord 
& Johansson 1997. 
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Tillgänglig tid

Planerad och utlagd produktionstid
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Stopp
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Operativ tid
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Planerade stopp
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Tomgång och småstopp

Reducerad hastighet

Kassation och omarbetningar

Tillgänglighet

Operationseffektivitet

Kvalitetsutbyte

Total utrustningseffektivitet  

Figur 2.  Samband mellan tider, feltyper och total utrustningseffektivitet (Nord & Johansson 
 1997). 

Stopptider 

För att på ett effektivt och överskådligt sätt kunna urskilja vad de olika stoppen beror på 
har den totala tiden och den totala stopptiden för mätperioden delats in enligt tabell 1.  

Uppdelningen har utförts enligt den tyska standarden VDI 3423, vilken är framtagen av 
”Verein Deutsche Ingeniure”. Till den tyska standarden har även valts att lägga en stopp-
orsak som beror på den interna kvalitetsutsorteringen. Denna kallas TIQ vilket även framgår 
av tabell 1. Indelningen har utförts för att på ett enklare sätt kunna påvisa inom vilka 
områden vi har den största andelen stopptid i den aktuella linjen.    

I ett system kan i huvudsak två typer av stopp särskiljas; sporadiska och kroniska fel. En-
ligt Nord & Johansson (1997) är det främst de kroniska störningarna man bör angripa. 
Anledningen till detta är att man genom att reducera dessa kommer att minska normalnivån 

Tabell 1.  Definition av förekommande tider. 

Totalt tillgänglig tid Exempelvis ett skift. 

Totalt använd tid All tid maskinen är bemannad under en period. Inklusive alla stopp, 
ställ etc. 

Körtid (Operativ tid) All verklig körtid under en period. 

Organisatoriska stopp Stopptid som kan hänföras till organisatoriska skäl. 

Ställtid All tid för postning. Ingår i TDTO. 

Tekniska stopp Stopptid som kan hänföras till tekniska skäl. 

Tid för underhåll Underhålls som utförs under TU. 

Tid för omkörning  Omkörning av internt utsorterade produkter Tjo.  
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av störningar i systemet. Nord & Johansson (1997) anser att sporadiska störningar 
sannolikt alltid kommer att finnas i ett system, men deras effekt på de totala förlusterna är 
normalt sett små jämfört med de kroniska störningarna. De anser ändå att försök att följa 
upp och eliminera de sporadiska felen bör ske, figur 3. 

Kroniska fel

Sporadiska fel

Optimalt tillstånd

Förluster

Tid

Normalnivå

 

Figur 3.  Beskrivning av kroniska och sporadiska förluster i en tillverkningsprocess (Nord & 
 Johansson, 1997). 

Mätmetoder 

Mätningarna har utförts under en 2-veckorsperiod från den 6 oktober till och med den 20 oktober 
2005. Fortsättningsvis används följande benämningar för olika tidsperioder: 

Mätperiod 1:   6−13 oktober, 2005 
Mätperiod 2: 13−20 oktober, 2005 

Den praktiska mätningen har genomförts av operatörerna i linjen. De parametrar som antecknats i 
tidrapporten av operatörerna är datum, ordernummer, orderns början och slut, maskincykeltid, 
arbetscykeltid, stoppets början, stoppets slut, stoppets placering samt den troliga orsaken till stoppet. 
Efter en inledande analys konstaterades att operatörerna inte hade förutsättningar att hinna registrera 
alla stopp, främst stopp som var mindre än tre minuter.  

Stopptider 

Stopptiderna har antecknats av operatörerna i linjen kontinuerligt under ovan angivna mätperiod. 
Tiderna har registrerats dagbokslikt, vilket innebär att det går att följa tiden minut för minut under 
hela mätperioden.  

Operationseffektiviteten 

Operationseffektiviteten utgörs av förhållandet mellan den verkliga cykeltiden och den teoretiskt 
möjliga cykeltiden.  Den teoretiska cykeltiden har räknats fram genom maskinens aktuella högsta 
möjliga takttid (tid för hantering av material till och från maskin samt maskincykeltid vilket är det 
samma som arbetscykeltid) Genom dessa beräkningar erhålls maxkapaciteten i antal detaljer per 
körning. Den teoretiska maxkapaciteten per körning jämförs sedan, som tidigare nämnts, med det i 
verkligen producerade antalet detaljer.  
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Kvalitetsutbytet 

I linjen uppkommer framförallt kvalitetsutfall baserat på felkörningar på grund av defekter i 
materialet. Mängden defekter kan påverkas av vilken kvalité som den ingående råvaran är beskaffad 
med samt limningskvaliteten. Då det fanns en viss osäkerhet i redovisningen angavs 3 % som en 
normalt förekommande spillandel.  
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Systembeskrivning 

Organisation och teknik 

Organisationsbeskrivning 

CNC maskinerna bemannas med två skift från måndag morgon till fredag kväll, den totala 
tillgängliga tiden blir då 9940 minuter för aktuell period.  

I varje skiftlag ingår 1 personer per CNC-maskin. Studien har omfattat två maskiner, maskin B och 
maskin E. Samtliga operatörer har haft samma ansvar för att stopptiderna antecknats. Figurerna 4−6 
visar olika moment vid produktionen. 

Processbeskrivning 

Maskin E används normalt för att producera inredningsdetaljer till en kund, Kabe-husvagnar, och 
omfattar fanerhantering, pressning, CNC-bearbetning, avsyning och leverans.  

 

 

Figur 4.  Formpressning av detaljer till husvagnsinredning. 
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Figur 5.  Fräsmall för CNC-bearbetning. 

 

Figur 6.  CNC-bearbetad formpressad detalj till husvagnsinredning. 
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Resultat 

Total utrustningseffektivtet 

Den totala utrustningseffektiviteten har kunna beräknas för maskin E för hela den 
undersökta perioden, det vill säga mellan den 6 och 20 oktober. Då den manuella 
registreringen för maskin B inte var fullständig används endast några körningar för en 
jämförande analys. Tabell 2 anger fördelningen av värden för total utrustningseffektivitet 
(OEE) för mätperdiod 1 och 2 för maskin E. Den fortsatta utvärderingen utgår ifrån dessa 
båda perioder.  

Tabell 2.  Sammanställning av produktionsdata för maskin E för hela mätperioden. 

Aktivitet Period 1 Period 2 Totalt

Tillgänglig tid (minuter) 4990 4363 9353

Rast/plan stopp (minuter) 254 1029 1283

Produktionstid (minuter) 4736 3334 8070

Stopptid (minuter) 998 1115 2113

Stopptid (%) 21 33 26

Tillgänglighet (%) 79 67 74

Maxkapacitet (st) 758 672 1430

Verklig produktion (st) 541 418 959

Operationseffektivitet (%) 71 62 67

Kvalitetsutfall (%) 97 97 97

Total utrustningseffektivitet, 
OEE (%) 50 40 48

 

De ideala tillstånden enligt Nakajima (1989) är: 

− Tillgängligheten > 90 % 
− Operationseffektiviteten > 95 % 
− Kvalitetsutbytet > 98 % 
− Total utrustningseffektivitet 84 % 

Enligt tabell 2 tillståndet i den undersökta processen: 

− Tillgängligheten ca 74 % 
− Operationseffektiviteten ca 67 % 
− Kvalitetsutfallet ca 97 % (endast bedömt värde då det finns en viss osäkerhet i redovisningen) 
− Total utrustningseffektivitet 48 % 

Med en total utrustningseffektivitet på 48 % finns en stor förbättringspotential att ta till för att öka 
produktiviteten och på så sätt förbättra konkurrensförmågan. 
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Tillgänglighet 

Tillgängligheten var under hela mätperioden 74 % med en fördelning för mätperiod 1 på 79 % och 
för mätperiod 2 på 67 %, tabell 2. 

Stopptider 

Under perioden har maskin E varit bemannad i 9353 minuter, tabell 2. Under den första perioden var 
satsstorleken i medeltal 68 detaljer jämfört med period 2 där satsstorleken var 32 detaljer. I tabell 2 
synliggörs tydligt skillnaden mellan stopptiderna för de olika perioderna där andelen stopptid stigit 
från 21 % under period 1 till 33 % under period 2. Den största ökningen kan relateras till de ökade 
ställtiderna, enligt figur 7 och tabell 3 samt figur 8 och tabell 4, vilka visar stopptider för maskin E 
under mätperiod 1 respektive mätperiod 2. 

Stopptid vid CNC - E. Period 6-13 oktober (minuter) 
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Figur 7.  Fördelning av stopptider för maskin E för perioden 6−13 oktober 

I samband med intervjuer med operatörer framgår det att en stor andel tid i samband med omställning 
kan relateras till organisatoriska störningar, till exempel att leta verktyg, osäkerhet inför ny produkt, 
omprioriteringar etc. Att så är fallet bekräftas också då tiden för samtal är en hög post, se figur 7 och 
tabell 3.  

Kasserat material verkar vara ett problem i produktionen, men detta har dock inte har studerats i 
detalj, figur 8. 
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Tabell 3. Fördelning av stopptider för maskin E för perioden 6−13 oktober 

Orsak till stopp Tid
(minuter)

Andel av total tid 
(%)

Ställtider 508 50,2

Samtal 208 20,5

Spillhantering/städning 93 9,2

Materialhantering 85 8,4

Personlig tid 28 2,8

Skiftbyte 22 2,2

Adm. av journal 32 3,1

Hjälpa arbetskamrat 26 2,6

Extern montering 7 0,7

Olyckstillbud 3 0,3

Totalt: 1012 100

 
 

 
 

Figur 8. Exempel på kasserade detaljer på grund av limfel. 
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Stopptid vid CNC -  E. Period 13-20 okt (minuter)
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Figur 9.  Fördelning av stopptider för maskin E för mätperiod 2 (13-20 oktober, 2005). 

I figur 9 och tabell 4 syns tydligt den jämfört med föregående mätning (figur 8, tabell 3) ökade 
andelen ställtid på grund av de mindre satsstorlekarna.  

Tabell 4.  Fördelning av stopptider för maskin E för perioden 13−20 oktober. 

Orsak till stopp Tid 
(minuter) 

Andel av total tid  
(%) 

Ställtider 726 65 

Samtal 151 14 

Spillhantering/städning 93 9 

Adm. av journal/pappersarb. 57 5 

Materialhantering/lasta bil 50 4 

Personlig tid 38 3 

Totalt: 1115 100 

Tabell 5 och 6 visar fördelningen av värdena för total utrustningseffektivitet (OEE) för maskin E, 
under mätperioderna 1 och 2.  

För körningarna 10, 15, 17 finns en osäkerhet i rapporteringen då operationseffektiviteten inte kan 
överstiga 100 %,. Förmodligen beror felaktigheten på hur antalet körda detaljer har redovisats. Då det 
producerade antalet vid dessa körningar inte är höga påverkar det inte slutbedömningen i någon större 
utsträckning.  
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Tabell 5.  Fördelningen av värdena för total utrustningseffektivitet (OEE) för maskin E, under 
 period 1.  

Svensson&Linner r (min) för maskin E - period 6-13 oktober

Aktivitet Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Totalt %
Ta bort spill 2 6 8 0,8
Samtal 7 14 14 89 7 12 65 208 20,6
Byta stål/vektyg 5 16 7 4 32 3,2
Tömma vedlåda 4 4 0,4
Städa 4 10 20 16 7 9 66 6,5
Skiftbyte 15 7 22 2,2
Ställ 50 30 55 25 47 18 225 22,2
Byte av sandpapper 4 3 4 15 4 30 3,0
Extern motnering 7 7 0,7
Byte av materialpall 7 6 38 23 4 7 85 8,4
Byte av spillpall 7 8 15 1,5
Leta verktyg 10 10 1,0
Justering av program 15 10 3 62 28 118 11,7
adm av journal 4 14 18 1,8
Fel referensnummer 13 13 1,3
Nytt program 80 80 7,9
Klocka mask 14 14 1,4
Hjälp arbetskamrat 26 26 2,6

Olyckstillbud 3 3
Personlig tid 10 13 5 28
Tillgänglig tid 185 493 178 324 2105 751 502 452 4990
Rast 0 10 0 33 120 40 21 30 254
Produktionstid 185 483 178 291 1985 711 481 422 4736
Stopptid 37 82 56 106 201 194 201 135 1012
Stopptid % 20% 17% 31% 36% 10% 27% 42% 32% 21%
Tillgänglighet % 0,80 0,83 0,69 0,64 0,90 0,73 0,58 0,68 0,79
Maxkapacitet(st) 87 98 20 46 349 89 69 62 758
Verklig produktion (st) 60 52 15 52 182 78 50 52 541
Operationseffektivitet% 0,7 0,5 0,8 1,1 0,5 0,9 0,7 0,8 0,7
Kvalitetsutfall % 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
OEE 0,54 0,43 0,50 0,70 0,45 0,62 0,41 0,55 0,54

 

Tabell 6.  Fördelning av total utrustningseffektivitet (OEE) vid maskin E under mätperiod 2. 

Svensson&Linner min) för maskin E - period 13-20 oktober

Aktivitet Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr15 Nr 16 Nr 17 Nr 18 Nr 19 Nr 20 Nr 21 Totalt %
Ta bort spill 0 0,0
Samtal 24 18 20 25 12 23 6 23 151 13,5
Byta stål/vektyg 16 16 1,4
Tömma vedlåda 5 5 0,4
Städa 8 30 8 25 5 76 6,8
Skiftbyte 0 0,0
Ställ 30 3 32 17 29 10 40 35 50 17 16 35 314 28,2
Byte av sandpapper 3 3 0,3
Extern motnering 0 0,0
Byte av materialpall 13 17 30 2,7
Byte av spillpall 6 6 12 1,1
Leta verktyg 0 0,0
Justering av program 27 28 6 15 10 86 7,7
adm av journal 0 0,0
Service 0 0,0
Nytt program/malltillverkning 192 45 70 307 27,5
Klocka mask 0 0,0
Hjälp arbetskamrat 0 0,0
Lasta lastbil 20 20 1,8
Pappersarbete 18 25 14 57 5,1
Personlig tid 18 5 5 10 38 3,4
Tillgänglig tid 397 302 203 466 150 175 140 380 140 346 225 166 1273 4363
Rast/plan stopp 30 30 0 30 13 20 21 15 10 32 0 0 828 1029
Produktionstid 367 272 203 436 137 155 119 365 130 314 225 166 445 3334
Stopptid 138 231 86 48 75 47 105 40 35 88 65 32 125 1115
Stopptid % 38% 85% 42% 11% 55% 30% 88% 11% 27% 28% 29% 19% 28% 33%
Tillgänglighet % 62% 15% 58% 89% 45% 70% 12% 89% 73% 72% 71% 81% 72% 67%
Maxkapacitet(st) 56 9 20 117 16 39 2 186 26 55 52 34 60 672
Verklig produktion (st) 52 10 15 78 11 5 2 68 26 50 25 26 50 418
Operationseffektivitet% 93% 111% 75% 67% 69% 13% 100% 37% 100% 91% 48% 76% 83% 62%
Kvalitetsutfall % 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
OEE 56% 16% 42% 58% 30% 9% 11% 32% 71% 63% 33% 60% 58% 40%  
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Tabell 7 visar fördelningen av värdena för total utrustningseffektivitet (OEE) för maskin B, under 
mätperioderna 1 och 2.  

Intressant är att studera körning nr 1 där operationseffektiviteten är på hög nivå och tillgängligheten 
hög. Det är dessa nivåer man bör sträva efter att nå genomsnittligt vilket kräver insatser för att bland 
annat minska stopptiderna. Då körningen 1 omfattar 644 detaljer vilket får anses som en stor sats blir 
ställtiderna fördelade på ett stort antal detaljer vilket ger ett gynnsamt resultat.  

Tabell 7.  Fördelning av värdena för maskin B, total utrustningseffektivitet (OEE) för körning 1 
 och 2.  

Aktivitet Nr 1 Nr 2 Totalt %
Ta bort spill 0 0,0
Samtal 45 45 18,1
Byta stål/vektyg 13 13 5,2
Tömma vedlåda 0 0,0
Städa 5 5 2,0
Skiftbyte 10 10 4,0
Ställ 95 5 100 40,3
Byte av sandpapper 3 3 1,2
Extern motnering 0 0,0
Byte av materialpall 10 10 4,0
Byte av spillpall 0 0,0
Leta verktyg 0 0,0
Justering av program 0 0,0
adm av journal 0 0,0
Fel referensnummer 0 0,0
Nytt program 0 0,0
Klocka mask 0 0,0
Hjälp arbetskamrat 0 0,0
Väntar på jobb 20
Adm 15 5 20
Personlig tid 22 22
Tillgänglig tid 2005 60 2065
Rast 60 10 70
Produktionstid 1945 50 1995
Stopptid 238 10 248
Stopptid % 12% 20% 12%
Tillgänglighet % 0,88 0,80 0,88
Maxkapacitet(st) 730 12 742
Verklig produktion (st) 644 8 652
Operationseffektivitet% 0,9 0,7 0,9
Kvalitetsutfall % 0,97 0,97 0,97
OEE 0,75 0,52 0,75

Stopptider (min) för maskin B - för körning 1 och 2. 
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Slutsatser 

Studien visar att organisationen klarar av att producera med en acceptabel produktivitet när satserna 
är stora. När satsstorlekarna sjunker ökar stopptiderna dramatiskt. Som ett exempel visar studien att 
stopptiden i maskin B är 12 % när satsstorleken är över 600 detaljer. Vid maskin E och där 
satsstorleken igenomsnitt är 32 detaljer är stopptiden 33 %.  Då en stor del av stopptiden oftast beror 
på organisatoriska orsaker kan en kraftig minskning av störningar erhållas genom att förbättra 
organisationen och planering för respektive maskin.  
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