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Förord 
Detta kandidatexamensarbete är skrivet efter studier i industriell ekonomi med 
inriktning mot integrerad produktion.  

Vi vill framför allt tacka Mattias Andersson på MTEK Consulting för värdefull 
information och en öppen inställning. 

Vi vill även tacka Lars Ankersson på Vici Industri AB för att du tog dig tid och gjorde 
arbetet möjligt. 

Ett stort tack går även till Solweig Fransson på Gnosjö Automatsvarvning AB för att du 
delade med dig av en härlig syn på produktion och företagande i sin helhet. 

Ett extra stort tack går till vår handledare Jan-Olov Svebéus, inriktningsansvarig för 
Integrerad produktion och industriell ekonomi på Kungliga Tekniska högskolan för att 
ha bidragit med värdefulla idéer och råd. 
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Sammanfattning 
En hård konkurrens bland dagens produktionsföretag på en global marknad ställer krav 
på dessa att vara effektiva i sina processer för att överleva. Särskilt små företag, som 
inte har ett stort företags ekonomiska muskler och möjlighet att investera i ny 
utrustning, måste vara innovativa och kunna utnyttja befintliga resurser maximalt. 
Overall Equipment Effectiveness (OEE) är ett nyckeltal som mäter ett företags 
utrustningseffektivitet. Genom att använda OEE kan ett företag uppmärksamma var det 
finns förluster i produktionsprocesserna och därefter åtgärda dessa. 

Den här rapporten ämnar reda ut i vilken utsträckning små verkstadsföretag i Sverige 
använder OEE idag. Teorin pekar på att stora effektivitetsförbättringar är möjliga 
genom användning av OEE i stora företag, dock finns endast lite litteratur som 
beskriver användningen av OEE i mindre företag. Syftet med rapporten är därför att ta 
reda på vilken potential det finns för små företag att använda sig av nyckeltalet OEE 
samt att identifiera specifika framgångsfaktorer för dessa. 

Genom intervjuer med små verkstadsföretag och konsulter väl insatta i OEE, har 
problem och framgångsfaktorer identifierats. Den empiriska undersökningen har utgått 
från den teori som framförallt behandlar användningen av OEE i stora företag, för att se 
hur problem och framgångsfaktorer i dessa företag kan relateras till användningen av 
OEE i de små företagen. Vi har också skickat en enkät till slumpvis valda små 
verkstadsföretag i Sverige för att få en tyngd i studien. 

I studien har det framkommit att det är få små verkstadsföretag i Sverige som använder 
OEE idag. Det saknas ofta kunskap om OEE och vidare anser många små företag att de 
inte har möjlighet att avvara personal att jobba med OEE, eftersom de har fullt upp med 
den dagliga driften. Ytterligare en orsak till att många små företag inte använder OEE – 
eller ens mäter sina produktionsprocesser överhuvudtaget – är att de anser sig redan ha 
ett bra maskinutnyttjande i företaget. Resultatet visar dock på att man ofta överskattar 
sin egen kapacitet i det här avseendet och att man genom att börja mäta sina 
produktionsprocesser många gånger upptäcker brister som man tidigare inte varit 
medveten om.  

Studien har visat att det finns potential för små företag att använda OEE mer än vad 
som görs idag, för att effektivisera användningen av företagens befintliga utrustning. 
För att undvika problemet med de begränsade resurserna kopplade till små företag har 
en viktig framgångsfaktor visat sig vara att implementera OEE stegvis i företaget. Dels 
med avseende på antalet maskiner och produktionslinor man till en början väljer att 
mäta OEE på, men också med avseende på mätmetod. Till en början behöver endast 
enkla, manuella mätmetoder användas. Efterhand kan dessa bytas ut till automatiska 
datainsamlingsmetoder, när resurser att investera i det finns i företaget. Ytterligare 
framgångsfaktorer har visat sig vara ett stort engagemang från ledningen och god 
kommunikation med de anställda. Här har små företag en fördel gentemot stora företag 
eftersom de har en plattare organisationsstruktur. Generellt är förståelsen för OEE och 
dess långsiktiga, positiva effekter på företaget också en avgörande framgångsfaktor för 
ett lyckat användande.  
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Abstract 
A fierce competition among production companies in a global market force them to be 
efficient in their processes in order to survive. Small companies, lacking the financial 
strength of a large company, are even more dependent on an efficient usage of existing 
resources, since they often do not have the same chance to invest in new equipment. 
Overall Equipment Effectiveness (OEE) is a ratio that measures a company's equipment 
efficiency. Using OEE will help a company trace losses in their production processes in 
order to be able to eliminate these. 

This report intends to clarify to what extent small manufacturing companies in Sweden 
use OEE today. The theory suggests that large efficiency improvements are possible 
through the use of OEE in large companies, however, a limited amount of literature 
describe the use of OEE in smaller companies. The purpose of this report is to 
investigate what potential there is for small companies to use OEE successfully and to 
identify the specific factors for success. 

In order to fulfil the purpose of the report, interviews have been made with consultants 
and small manufacturing companies, all very familiar with OEE. The empirical study 
was carried out based on theory, primarily focusing on the usage of OEE in large 
companies. Moreover a questionnaire was sent to small manufacturing companies in 
order to obtain a broader view and a deeper understanding of attitudes towards OEE in 
small companies in Sweden. 

The study reveals that there are few small manufacturing companies that use OEE today 
in Sweden. One reason is a lack of knowledge among these companies. Another key 
issue among small companies is that they are not able to spare staff to work with OEE, 
since many of them are busy with daily operations. Yet another reason why many small 
companies do not use OEE – or not even measure their production processes at all – is 
that they consider their machine utilization as being good already. The results of our 
study however show that companies often overestimate their own capabilities in this 
regard. By starting to measure the production processes, one will often discover flaws 
that were previously not understood.  

Moreover, the study has shown that small companies could use OEE more than they do 
today, in order to maximise their existing machinery’s efficiency. To avoid the specific 
problem with limited resources related to small companies, a key factor of success is a 
careful and continuous implementation in small steps in the company. This is important 
regarding the amount of machines you initially decide to measure OEE on, but the 
implementation in small steps is also important with respect to what measuring methods 
you use. Initially a small company only needs simple, manual methods. These 
measuring methods could later on gradually change to automatic data collection 
methods, when the necessary resources exist within the company. Another key factor of 
success is a large management commitment and good communication with the 
employees regarding the use of OEE. Small companies have an advantage here, 
compared to large companies, since the organizational structure is less hierarchical. 
Overall the understanding of OEE and its long-term positive impact on the company is 
yet another crucial factor for success.  
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1 Inledning  
I detta kapitel redovisas bakgrunden till det valda problemområdet. Vidare behandlas 
uppsatsens syfte och de frågeställningar som vi avser att besvara och redogöra för i de 
följande kapitlen. Ett antal begrepp som är viktiga för läsarens förståelse av uppsatsen 
förklaras också i kapitlet som avslutas med en redogörelse för avgränsningarna för 
studien samt en översikt över den vidare dispositionen av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund/ problemdiskussion 
I dagens industriverksamhet hårdnar konkurrensen hela tiden. För att överleva 
långsiktigt krävs att produktionsföretag kontinuerligt förbättrar sina arbetsprocesser och 
behåller en hög effektivitet i produktionen. En effektiv integration av 
underhållsprocesser och andra produktionsområden kan hjälpa företag att spara tid och 
pengar samt stärka områden som tillgänglighet, pålitlighet och prestanda inom 
produktionen. Detta har gjort att större organisationer världen runt har implementerat 
underhållsstrategier som Total Productive Maintenance, TPM, och Overall Equipment 
Effectiveness, OEE, (Batumalay och Santhapparaj, 2009). 

För små företag är ett externt problem den allt mer globala marknaden. Denna pressar 
företagen att utveckla innovativa produkter och tjänster och har också gett en ökad 
medvetenhet hos kunder avseende pris och kvalitet (Hiregoudar och Soragorn, 2010). 
Små företag är ofta leverantörer till stora företag, som alltmer arbetar med 
kvalitetsmodeller som Six sigma och arbetsfilosofier som Lean Production, TPM och 
OEE för att kunna möta marknadens krav. Små och medelstora företag måste således 
utveckla strategier som hjälper dem att möta dessa utmaningar och för att hantera 
externa problem måste de först se över interna problem och implementera liknande 
strategier som de stora företagen (Hiregoudar och Soragorn, 2010., Seow och Liu, 
2006). Små företag har ofta inte lika stora resurser som stora organisationer och måste 
således optimera nyttan av de befintliga. En effektiv underhållsstrategi för maskiner kan 
ge små företag stora besparingar genom undvikandet av haverier och således sänka 
livscykelkostnader och samtidigt vara innovativt avseende resurser (Seow och Liu, 
2006., Bamber, Sharp och Hides, 1999., Ahmed, Hassan och Taha, 2004). Trots detta 
finns inte förebyggande underhåll med i kärnstrategier hos många små företag som 
istället reparerar då maskinerna går sönder (Ahmed, Hassan och Taha, 2004). 

OEE anses idag vara både en enkel och effektiv metod för företagen att använda för att 
se över sina produktionsprocesser och avgöra inom vilka områden förbättringar är 
nödvändiga för att på ett effektivt sätt öka lönsamheten. 

1.2 Syfte och frågeställning 
OEE beskrivs i litteraturen som en väldigt effektiv metod att använda som underlag för 
att förbättra företagets produktionsprocesser. Det finns endast lite litteratur som 
behandlar OEE i små företag och förstudien gav en indikation på att många små företag 
inte använder sig av OEE. Så varför är det nästan enbart stora företag som valt att 
implementera OEE när mindre företag är i lika stort eller ibland, större behov av att 
effektivisera sina processer? Syftet med uppsatsen är att undersöka mer utförligt om det 
är så att många små företag inte använder sig av OEE och i så fall ta reda på varför de 
inte gör det. Är OEE verkligen användbart för alla storlekar av företag? Syftet med 
studien är också att undersöka ifall det finns utmärkande framgångsfaktorer avseende 
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införandet och användningen av OEE i små företag och i så fall lyfta fram dessa. För att 
uppfylla syftet avser vi att söka svar på följande frågor: 

• Vet små företag inte vad OEE är eller vet de vad OEE är men har inte förstått 
värdet av det? 

• Uppstår det specifika problem hos små företag i jämförelse med stora vid själva 
införandet och användandet av OEE som gör att de inte använder nyckeltalet? 

• Har små gentemot stora företag några fördelar vid införandet och användandet 
av OEE? 

• Finns det för små företag en finansiell break-even innan det är lönsamt att arbeta 
med OEE? 

• Går det att identifiera specifika framgångsfaktorer kopplade till små företag? 

1.3 Begreppsdefinition 
Under arbetets gång har vi mött flera begrepp som måste definieras innan vi använder 
dem. Ord som kan behöva ytterligare förklaring kursiveras i texten och återfinns i 
ordlistan, bilaga 1. 

Små företag/ litet företag 
Ett litet företag definieras enligt EU-lagstiftningen som ett företag som sysselsätter färre 
än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner 
euro per år (EU, 1996). 

SNI 2007 
Är en standard för branschindelningen av det svenska näringslivet som infördes 2008. 
SNI 2007 står för Svensk Näringsgrensindelning och är en variant av EU:s 
näringsgrensindelning kallad NACE. rev. 2. Statistiska centralbyrån använder denna för 
att kunna bevaka förändringar i ekonomin både i Sverige och inom EU. Varje 
branschgren blir tilldelad ett nummer, kallad SNI-kod. 
SNI-koder som används i detta arbete är:  

• 22 - Gummi- och plastvaruindustri. 
• 24 - Stål- och metallverk 
• 25 - Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 
• 29 - Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 

TAK 
TAK är den svenska benämningen på OEE. Förkortningen kommer från: Tillgänglighet 
(T), Anläggningseffektivitet (A) och Kvalitet (K). När dessa multipliceras för att 
beräkna OEE blir det T*A*K. I den här uppsatsen använder vi oss dock genomgående 
av benämningen OEE. 

Verkstadsindustrin 
Med verkstadsindustri avses i detta arbete företag som utifrån råmaterial tillverkar eller 
bearbetar produkter av metall eller plast. 
1.4 Projektavgränsning 
Studien utförs på små företag i Sverige, verksamma inom verkstadsindustrin med SNI-
kod 22, 24, 25 och 29 (Statistiska centralbyrån, 2007). Med tanke på att våra 
högskolestudier är inriktade mot integrerad produktion kändes det mest relevant att 
fokusera på den branschen. Resultatet kan därför inte generaliseras till att gälla för alla 
storlekar av företag, branscher eller företag i andra länder. Syftet är delvis att identifiera 
de praktiska egenskaperna som leder till effektivisering och lönsammare företag genom 
användningen av OEE. Vi undersöker således inte möjligheterna till effektivisering 
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genom användning av andra nyckeltal eller olika utvecklingar av begreppet OEE som 
andra forskare kommit fram till. Syftet med avgränsningen är att skapa möjlighet till 
ytterligare fördjupning inom valt problemområde. 

1.5 Disposition av uppsatsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Praktiska förslag till små företag 
I detta kapitel presenteras praktiska förslag 
till små företag som är intresserade av att 
implementera OEE. Även hur OEE beror på 
graden av automatisering av mätning och 
produktion diskuteras. 

5 Analys och sammanställning av 
undersökningen 
De problem som identifierats hos stora 
företag jämförs med de som förekommer 
hos små företag samt en diskussion om 
huruvida OEE är lämpligt för små företag. 
 

7 Slutsats och diskussion 
Här ges svar på frågeställningen och 
således om OEE är för små företag och 
vilka framgångsfaktorer som kan 
identifieras.  

1 Inledning 
Här ges en översiktlig beskrivning av 
problemområdet, syftet med studien, 
begreppsdefinitioner och avgränsningar för 
studien. 

2 Val av undersökningsmetod 
I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga i 
arbetet. Vald  teori och undersöknings-
metod diskuteras. Kapitlet avslutas med en 
kritisk diskussion av den valda metoden. 

3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs OEE utförligt samt 
de bakomliggande filosofierna. Kapitlet 
avslutas med att presentera tidigare 
fallstudier samt att diskutera hur ett litet 
företag skiljer sig från ett stort.  

4 Undersökningen av OEE i små 
verkstadsföretag i Sverige 
Kapitlet redogör för hur konsulterna och 
företagen som deltog i studien ser på OEE. 
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2 Val av undersökningsmetod och metodbeskrivning 
Detta kapitel beskriver hur teoretisk information har inhämtats och vidare hur arbetet 
har utförts. Avslutningsvis görs en självkritisk granskning av den metod som använts i 
arbetet. 

2.1 Bearbetning av teorin 
Vid insamling av teoretisk kunskap har sökning av vetenskapliga artiklar genomförts i 
olika, av Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek godkända, databaser samt Google 
Scholar, eftersom artiklar härifrån är granskade av ett vetenskapligt råd. Andra skäl att i 
första hand studera vetenskapliga artiklar är att dessa källor oftast når ut med ny 
kunskap tidigare än böcker samt att vi ansåg det vara lättare att sålla och hitta 
information relevant för vårt arbete inriktat på framgångsfaktorer i små företag i 
artiklarna. Genom att läsa de vetenskapliga artiklarna har det även varit lätt att finna fler 
källor inom intressanta områden och att söka vidare på författare som anges i 
referenserna. Databaser som använts är Science Direct, Scopus, Compendex Backfile, 
ASME Digital Library, SAE Digital Library och Emerald. Google Scholar har hänvisat 
vidare till databaserna IEEE Xplore och Emerald.  

Sökord som använts enskilt är: 
• OEE 
• Overall Equipment Effectiveness 

Söksträngar som använts har varit: 
• (OEE OR “overall equipment effectiveness”) AND small AND (association* 

OR business* OR corporation* OR enterprise* OR firm* OR industri* OR 
concern* OR institution*) 

• (OEE OR “overall equipment effectiveness”) AND (association* OR business* 
OR corporation* OR enterprise* OR firm* OR industri* OR concern* OR 
institution*) 

• (OEE OR “overall equipment effectiveness” OR tpm OR “total production 
maintenance) AND small AND (association* OR business* OR corporation* 
OR enterprise* OR firm* OR industri* OR concern* OR institution*) 

Böcker som har studerats är de som anses vara grundläggande verk med stort inflytande 
på OEE:s utveckling. Olika svenska examensarbeten på C-nivå som behandlar OEE har 
även studerats. Eftersom dessa källor inte nödvändigtvis har utsatts för samma 
granskningsprocess som de vetenskapliga artiklarna, har dessa källor använts med 
försiktighet och studerats med ett extra kritiskt öga. 

2.2 Empirisk metod och datainsamling 
En studie kan utföras med hjälp av flera olika metoder. Vid insamling av data finns det 
två grundläggande metoder, kvalitativa eller kvantitativa metoder, att använda (Patel 
och Davidsson, 2003). 

Med den kvantitativa metoden samlar forskaren in data genom mätningar och statistiska 
metoder. Metoden har hög grad av standardisering, vilket innebär att frågorna som ställs 
till olika respondenter är lika varandra, ställs i samma ordning till alla respondenter och 
endast ett begränsat antal svarsalternativ är möjliga. Intervjuerna kan ske genom enkäter 
eller andra metoder där frågorna är fasta och metoden används då syftet är att jämföra 
och generalisera.  
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Med den kvalitativa metoden samlar forskaren istället in data genom intervjuer och 
tolkande analyser. Kvalitativa intervjuer har ofta låg standardisering, vilket innebär att 
frågor delvis formulerats under intervjun, och respondenten har möjlighet att svara med 
egna ord. Frågorna kan ställas med en hög eller låg grad av strukturering, där 
strukturering syftar till det svarsutrymme som ges respondenten. Metoden används med 
fördel vid undersökning av respondentens uppfattning av problemområdet. 
2.2.1 Intervjuer 
Studien bygger delvis på kvalitativa intervjuer. Detta är för att komma nära företagen 
och således skapa en djupare uppfattning och förståelse för valt problemområde, vilket 
är nödvändigt eftersom valt problemområde ges lite utrymme i tidigare forskning. 

Frågorna formades och ställdes enligt den kvalitativa metoden och skilde sig åt 
beroende på om de var riktade till konsulterna eller till företagen. De frågor som ställdes 
till konsulterna undersökte hur utbrett OEE är hos företagen, hur de arbetar med OEE 
samt om det finns utmärkande faktorer som påverkar små företag mer än stora. De 
frågor som ställdes till företagen avsåg att undersöka hur de ser på OEE, om de mött 
några problem vid införandet och användandet av OEE samt hur de arbetar med 
mätningar och insamling av data. Frågorna som ställdes till de två företagen som deltog 
i intervjuerna skilde sig åt beroende på att det ena företaget använder OEE medan det 
andra företaget inte gör det. Medan frågorna till det företag som inte använder OEE 
fokuserade på att identifiera problem de mött med OEE, var frågorna som ställdes till 
det företag som använder OEE inriktade på att identifiera framgångsfaktorer. Ingen av 
respondenterna fick ta del av frågorna som ställdes innan intervjuerna för att på så sätt 
få så spontana svar som möjligt. Frågorna återfinns i bilaga 2, 3 och 4. 

2.2.2 Enkäten 
Studien bygger delvis på en kvantitativ enkätundersökning, i syfte att kunna göra någon 
form av generalisering inom valt problemområde. Syftet med enkäten var att kartlägga 
användningen av OEE i små företag samt att undersöka och styrka identifierade 
problem och framgångsfaktorer i dessa företag. 

Enkäten utformades med hjälp av ett frågeformulärsprogram tillhandahållet av Google, 
via Google Dokument. Enkäten utformades i fyra delar där hänsyn togs till hur bekant 
företaget var med OEE och där följdfrågorna varierade beroende på svaret i föregående 
fråga. I bilaga 5 finns en del av enkäten för att visa hur den såg ut. Med tanke på 
enkätens utformning har vi valt att inte ta med hela enkäten i bilagan. En 
sammanställning av frågorna och svaren finns istället i bilaga 6. I resultatet (kap 4.4) 
sammanställs enkäten i tre delar på grund av att de inledande frågorna var lika varandra 
i alla delar och för att frågorna sedan var relativt lika varandra beroende på om företaget 
använde OEE eller inte. 

2.3 Val av respondenter 
Vi ville tidigt komma i kontakt med en oberoende part som var väl insatt i OEE. Vi fick 
då genom vår handledare kontakt med Thomas Lundholm på Kungliga Tekniska 
Högskolan, KTH. Thomas gav oss mycket information om OEE och svarade både på 
allmänna frågor om OEE och en del mer specifika frågor inriktade på mindre företag. 

För att skapa en bredd i insamlade data ville vi komma i kontakt med både ett företag 
som använder OEE och ett företag som inte använder OEE. Ett krav var dock att de på 
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det företag som inte använder OEE ändå var väl insatta i ämnet, till exempel genom att 
de undersökt möjligheterna med OEE. Anledningen till att vi ville komma i kontakt 
med ett företag som inte använder OEE var för att skapa oss en bild av de problem som 
kan uppstå hos små företag vid införandet och användningen av OEE. Syftet med att 
välja ett företag som använde OEE framgångsrikt var för att undersöka hur de eventuellt 
har löst de av oss identifierade problemen men även egna identifierade problem samt att 
undersöka vilka framgångsfaktorer som kunde identifieras.  

Sökningar efter företag på internet ledde oss till företag som arbetar som konsulter inom 
bland annat OEE samt företag som säljer mätsystem. Dessa företag gav oss referenser, 
både via hemsidan och telefon, och på så sätt kom vi i kontakt med både Gnosjö 
Automatsvarvning och Vici Industri. Dessa två företag passade studiens utgångspunkt 
mycket väl då de på Gnosjö Automatsvarvning var väl insatta i OEE, men hade valt att 
inte använda det. Vici Industri använder OEE framgångsrikt och har med hjälp av OEE, 
tillsammans med andra metoder som 5S och stark ledning, lyckats stärka sin 
marknadsposition avsevärt. 

Managementkonsulter arbetar i många olika företag och ser då ett flertal olika lösningar 
på problem och utvecklar även nya idéer. Därför har vi valt att intervjua tre konsulter. 
Konsulterna är sedan lång tid verksamma inom valt problemområde och intervjuades i 
syfte att undersöka hur de löst problem med OEE beskrivna i litteraturen samt vilka 
problem och framgångsfaktorer de själva identifierat vid införandet av OEE i olika 
företag. En fördjupad kontakt togs med Mattias Andersson på konsultbyrån MTEK, 
eftersom han, efter många år i branschen, är väl insatt i OEE och även fann studiens 
problemområde intressant. Mattias Andersson gav oss värdefull information grundad på 
sin erfarenhet från arbete med OEE i ett hundratal projekt runt om i världen. MTEK 
arbetar i huvudsak med verksamhetsutveckling på företag inom elektronikbranschen, 
vilket inte är helt i linje med valt problemområde, men detta var ett mycket värdefullt 
tillfälle att skapa en djupare förståelse för OEE. 

Enkäten utformades efter att intervjuerna ägt rum, då både problem och 
framgångsfaktorer inom studerat område identifierats, för att skapa tyngd i studien. 

2.3.1 Respondenter 
Gnosjö Automatsvarvning AB 
Gnosjö Automatsvarvning AB övertogs av familjen Fransson 1974 och är sedan dess ett 
familjeägt företag specialiserat på svarvning av komplexa detaljer i stora serier med hög 
kvalitet. Antalet anställda uppgår till ett 30-tal där alla har ett eget specialområde. 
Omsättningen uppgick 2010 till 50 MSEK. Affärsidén är att genom unik 
problemlösningsförmåga och avancerad utrustning möta kundens krav på komplexa 
svarvade detaljer. 

Mattias Andersson, MTEK Consulting, MTEK 
MTEK är en konsultfirma som specialiserat sig på supply chain management, design 
och produktion. Företaget består av sexton seniorkonsulter och har medverkat i över 
hundra projekt i sjutton länder varav flertalet har innefattat användning och införande av 
OEE. 
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Tomas Andersson, OEE Consultants 
OEE Consultants hjälper företag att förbättra sin totalekonomi genom att förbättra 
underhållsverksamheten. Detta sker genom att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa 
bland annat en hög och stabil produktionssäkerhet med hjälp av OEE. 
Thomas Lundholm 
Thomas är idag forskare på KTH Industriell produktion inom Initiative for Excellence 
in Production Research, XPRES. Målet är att vara en av Europas ledande plattformar 
för forskning och utbildning inom avancerad produktion, syftande till att möta framtida 
utmaningar för svensk industri. Thomas arbetade i slutet av 90-talet som konsult i ett 
eget företag som sålde web-baserade system för att bland annat mäta OEE. 

Vici Industri AB 
Vici Industri AB utvecklar och tillverkar motorkomponenter till den tunga 
fordonsindustrin där fokus ligger på serieproduktion av vipparmar till dieselmotorer av 
högsta klass. Företaget startades 1993 men ett ägarbyte skedde 2004. Företaget har ett 
60-tal anställda och omsättningen uppgick 2009 till ca 95 MSEK och 2010 till ca 200 
MSEK. Visionen är att bli en världsledande leverantör av vipparmar till tunga 
dieselmotorer. 

Företagen som mottog enkäten 
Företagen som enkäten skickades ut till per mail valdes slumpmässigt. De enda 
kriterierna var att de skulle uppfylla definitionen litet företag och vara verksamma inom 
verkstadsindustrin med SNI-kod 22, 24, 25 och 29 (SCB, 2007). Sökning efter dessa 
skedde via en sökmotor på www.industritorget.se 
2.4 Kritisk granskning av vald metod 
I detta kapitel granskar vi den valda metoden ur ett kritiskt perspektiv. Möjliga felkällor 
samt kritik som kan finnas gentemot den metod vi har använt oss av diskuteras. 

2.4.1 Validitet 
Med validitet menas hur väl studien mäter det den avser att mäta. För att säkra god 
validitet har vi använt oss av triangulering, där flera metoder, så som litteraturstudier, 
intervjuer och enkäter, används tillsammans, för att stärka tillförlitligheten (Patel och 
Davidsson, 2003). Inledningsvis studerades tidigare forskning för att skapa en god 
teoretisk grund. 

Den utformade enkätens frågor baseras på en grundlig studie av tidigare forskning och 
därmed anses validiteten i denna vara god, enkätens utformning, frågor och en 
sammanställning av resultatet finns i bilaga 5 och 6. 

När vi tog kontakt med Vici Industri hade vi uppgifter från år 2009. Då hade de en 
ungefärlig årsomsättning på ca 90 miljoner kronor. Detta klassade Vici Industri som ett 
litet företag enligt EU (1996). När vi besökte Vici Industri visade det sig att 
årsomsättning 2010 låg på cirka 200 miljoner kronor. Företaget togs ändå med i studien 
eftersom de med hjälp av OEE, tillsammans med andra metoder som 5S och stark 
ledning, lyckats stärka sin marknadsposition. Detta sänker dock validiteten i studien.   

2.4.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas tillförlitligheten i studien. Det vill säga huruvida samma resultat 
kommer nås om studien görs igen, oberoende av vem som gör den. Vid kvalitativa 
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intervjuer är tillförlitligheten i regel relaterad till intervjuarens förmåga och det finns 
även risk för felbedömningar av den intervjuades svar (Patel och Davidsson, 2003). För 
att stärka tillförlitligheten i dessa fall har vi båda närvarat vid samtliga intervjuer. All 
grundläggande kunskap som inhämtats från litteraturen beskrivs i teoridelen och anses 
som tillförlitlig. Med avstamp i denna kunskap och metod beskriven anses att samma 
problem och framgångsfaktorer inom valt problemområde kommer identifieras om 
studien utförs igen. För att stärka tillförlitligheten i studien utfärdades en enkät. 
Enkätens svarsfrekvens var 25 %, av vilka endast 4 % använde OEE. Svarsfrekvensen 
var lägre än väntat och detta har påverkat reliabiliteten negativt.  

2.4.3 Objektivitet 
Vid kvalitativa intervjuer finns det två parter, intervjuaren och den intervjuade. Det 
pågår ett samspel mellan dessa och det är intervjuarens uppgift att ställa upp ett 
meningsfullt resonemang om det diskuterade problemområdet. Det finns här alltid en 
risk att frågor utformas med viss subjektivitet samt att en subjektiv tolkning görs av den 
intervjuades svar. Vi har dock alltid försökt vara så objektiva som möjligt under alla 
intervjuer. För att erhålla kvalitet i intervjuerna har problemområdet studerats noggrant 
innan intervjuerna ägde rum. Detta kan ha lett till en teoretiskt färgad uppfattning om 
ämnet även om målet också här har varit att ta in så skilda meningar som möjligt. 
Intervjufrågorna finns att se i bilaga 2, 3 och 4.   

Den teori och empiri som ligger till grund för utformandet av modeller och verktyg kan 
påverkas av värderingar om vad som är viktigt att undersöka (Patel och Davidsson, 
2003). Vid tiden då enkäten utformades hade både teorier och erfarenheter hos företag 
undersökts vilket kan ha påverkat utformningen av enkäten. Sammanställningen av 
enkäten bygger dock enbart på statistik. Sammanställning av enkäten finns i bilaga 6. 
2.4.4 Generalisering 
Då studien inte kan undersöka alla små företag inom valt problemområde har stickprov 
utförts. Eftersom vi menar att resultatet i studien är giltigt för alla små företag inom det 
definierade område som beskrivs i kapitel 1.4 sker en generalisering. Studien bygger 
delvis på en enkät där svarsfrekvensen var låg, vilket försvårar den önskade 
generaliseringen. Mot bakgrund av resultatet av andra empiriska studier samt 
litteraturstudier kan generaliseringen ändå anses berättigad. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt ges först en kortfattad beskrivning av den japanska modellen och TPM 
som ligger till grund för OEE. Därefter ges en mer utförlig beskrivning av vad OEE är 
samt vad och hur det beräknas. Pareto-och fiskbensdiagram beskrivs då de anses vara 
värdefulla verktyg vid användning av OEE. Den teoretiska referensramen utgörs även 
av en genomgång av tidigare studerade fall i större företag. Här belyses 
framgångsfaktorer och problem som har använts som utgångspunkt i vår empiriska 
undersökning. Avslutningsvis görs en kortfattad beskrivning av hur ett litet företag 
skiljer sig från ett stort inom vissa områden. Detta för att senare i analysen av vår 
undersökning lättare kunna identifiera framgångsfaktorer specifika för små företag. 

3.1 Den japanska filosofin 
För att förstå grundvärderingarna i OEE behövs en kortare förklaring av den japanska 
modellen. Den japanska modellen utvecklades ursprungligen hos biltillverkaren Toyota 
som grundades på 1930-talet och som, tillsammans med många andra biltillverkare, såg 
fördelarna med det löpande bandet som Henry Ford hade utvecklat. Efter andra 
världskriget följde en kraftig recession i den japanska ekonomin och japanska företag 
var tvungna att effektivisera sina tillverkningsprocesser. Toyota såg då de brister som 
Fords metoder medförde och utvecklade istället The Toyota Production System, även 
kallat Just In Time, JIT, eller senare benämnt Lean production som bygger mycket på 
det löpande bandet men även på japanska värderingar och statistiska modeller 
(Amasaka, 2009). 

Traditionellt har västerländska företag isolerat maskiner och produktionslinor ifrån 
varandra med hjälp av mellanlager så att en störning inte ska påverka hela 
produktionen. JIT syftar istället till att göra det motsatta och menar att det västerländska 
synsättet leder till slöseri. Genom att skapa produktionssystem som istället ställer höga 
krav på timing och alltså påverkas starkt av störningar, skapas en medvetenhet och en 
vilja att åtgärda dessa störningar så snabbt som möjligt och även till att förebygga 
störningarna. Genom att kontinuerligt arbeta för att minska slöseri och förbättra sina 
processer har Toyota blivit en av världens största biltillverkare och modellen har 
anammats av många och även vidareutvecklats (Slack, Chambers och Johnston, 2007). 

3.2 TPM - Total Productive Maintenance 
I takt med ökad robotisering och automatisering hos produktionsföretag blir kvaliteten 
av det som produceras allt mer beroende av den utrustning som används (Nakajima, 
1992). År 1971 introducerade Nakajima ett system i Japan för totalt produktivt 
underhåll i syfte att maximera utrustningens effektivitet. Modellen kallas Total 
Productive Maintenance (TPM) och bygger på erfarenheter från hundratals japanska 
företag som avsevärt förbättrat sitt underhållsarbete genom “japanskt sunt förnuft” och 
användande av teorierna för Förebyggande Underhåll (FU) och Produktivt Underhåll 
(PM). FU och PM utvecklades under 1950-talet respektive 1960-talet som 
framgångsrika underhållsteorier i Japan, där företag lärde sig att förebygga haverier av 
utrustning genom ett ständigt underhållsarbete. Innan dess använde företag utrustningen 
tills den gick sönder och reagerade först efteråt, vilket skapade stora onödiga kostnader. 
TPM är en vidareutveckling av de här underhållsteorierna och betonar vikten av just ett 
totalt deltagande i alla delarna i företaget, från anställda i högsta ledningen hela vägen 
ner till operatörer på golvet. Enligt Nakajima (1992) är TPM baserat på tre 
sammanhängande koncept: 
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(1) Maximering av utrustningens effektivitet 
(2) Ett självstyrande underhåll utfört av operatörerna nära maskinerna 
(3) Utförande av aktiviteter i små grupper 

I och med dessa grundläggande koncept, är ledningens engagemang och förmåga att 
skapa motivation hos operatörerna viktiga delar för att få alla i företaget delaktiga i 
förbättringsarbetet. Utbildning av operatörer är en annan viktig del i TPM för att de ska 
få den kompetens som krävs för att kunna utföra det kontinuerliga underhållsarbetet av 
utrustningen. 
3.3 OEE - Overall Equipment Effectiveness 
I kapitel 3.2 beskrivs den viktigaste delen i TPM-modellen som strävan efter att 
maximera företagets utrustningseffektivitet. Detta åstadkoms genom ett kontinuerligt 
underhållsarbete utfört av alla personer i företaget. För att kunna arbeta effektivt med 
detta är det viktigt att alla anställda känner till vilken utrustning som inte utnyttjas 
maximalt och förstår orsakerna till det (Bamber 2003). Som en viktig del i TPM 
introducerade därför Nakajima (1992) i början av 1980-talet nyckeltalet OEE för att 
kunna mäta den totala produktiviteten på enskilda maskiner och utrustning i företaget 
och på så sätt skapa en medvetenhet hos de anställda. OEE blev i USA erkänt som en 
fulländad metod i att mäta utrustningseffektivitet i slutet av 1980- och början på 1990-
talet (Hansen 2001). På senare år har användandet av OEE fortsatt att öka i popularitet 
eftersom det anses vara ett nyckeltal som är enkelt att använda och lätt för alla 
medarbetare att förstå (De Ron och Rooda, 2006). Värt att notera är, att trots att OEE 
utvecklats som en del i TPM, så kan företag idag använda sig av enbart nyckeltalet OEE 
för mätning av utrustningens effektivitet utan att implementera hela TPM-modellen 
(Hansen, 2001). 

3.3.1 Sporadiska och kroniska störningar 
Störningar kan enligt Tajiri och Gotoh (1992) delas in i två olika kategorier, kroniska 
och sporadiska störningar beroende på hur ofta de inträffar, se bild 3.1. Sporadiska 
störningar är enkla att identifiera eftersom de ofta sker snabbt och avviker stort från det 
normala läget. Dessa störningar kan ha dramatiska effekter på tillverkningsprestandan, 
men de sker i regel inte så ofta. De kroniska störningarna däremot sker löpande och är 
svåra att identifiera eftersom störningarna är små och ofta orsakade av flera olika 
samverkande faktorer. Forskning visar att det är de kroniska störningarna som i störst 
grad leder till dåligt utrustningsutnyttjande och stora kostnader, eftersom de sker 
upprepade gånger (Nord et al., 1997). 

De kroniska störningarna kan hänvisas till som ”gömda kostnader” i det avseendet att de 
är svåra att se och ofta accepteras som en del i den normala driften. För att kunna 
identifiera förluster orsakade av kroniska störningar måste företag jämföra den faktiska 
prestandan på utrustningen i förhållande till den teoretiska utrustningskapaciteten 
(Bamber, 2003). Det är just det nyckeltalet OEE gör och det blir därför ett viktigt 
verktyg i att uppenbara dessa gömda kostnader. 
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Bild 3.1.  Illustration av produktionsförluster orsakade av sporadiska och kroniska 
störningar. I bilden ser vi hur sporadiska fel ger stora störningar men förekommer mer 
sällan. Kroniska fel däremot är frekvent förekommande men ger istället mindre 
störningar. Källa: Andersson och Tholén (2008). 

3.3.2 De sex stora förlustkällorna 
De sporadiska och kroniska störningarna resulterar i olika produktionsförluster. Inom 
tillverkning finns det sex stora förlustkällor som är de vanligast förekommande 
orsakerna till sämre utrustningseffektivitet (The Fast Guide to OEE, 2011). Målet med 
OEE är att identifiera dessa förluster, för att sedan kunna begränsa dem. De sex 
förlustkällorna kan delas in i ytterligare tre kategorier: driftstoppsförluster, 
operationseffektivitetsförluster och kvalitetsförluster (Andersson och Tholén, 2008). 
Nedan ges en beskrivning av dessa och bild 3.2 ger en illustration av hur OEE beräknas 
utifrån de sex stora förlustkällorna: 
Driftstoppsförluster  

1. Utrustningsfel och produktionsavbrott.  
Det finns två typer av utrustningsfel: funktionsbortfall, där maskinen står helt 
still och reducerat bortfall, där maskinen har begränsad produktivitet. Det senare 
brukar vara det vanligaste utrustningsfelet.  

2. Ställtid- och justeringsförluster 
Driftstopp till följd av verktygsbyte och liknande. Sker till följd av att 
utrustningen måste ställas om eller anpassas till en ny produkt eller ny del av en 
produkt. 

Operationseffektivitetsförluster  
3. Tomgång och småstopp 

Dessa temporära störningar beror ofta på fel i den automatiserade processen. Ett 
exempel på fel kan vara att komponenten upprepade gånger fastnar på ett visst 
ställe till följd av felaktigt mått. 

4. Hastighetsförluster 
Företag måste köra utrustningen med reducerad hastighet i förhållande till dess 
möjliga operationshastighet. 

Kvalitetsförluster 
5. Defekter i produktionen 
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Förluster orsakade av att produkten måste kasseras eller att den måste bearbetas 
på nytt på grund av funktionsstörning hos maskinen 

6. Uppstartsförluster 
Förluster av detta slag kan t ex innebära att inställningar måste göras varje gång 
maskinen startas för att säkra god kvalitet. 

 

Bild 3.2. Illustration av hur man beräknar OEE utifrån de sex stora förlustkällorna. I 
bilden ser vi tydligt hur olika förluster dras av från den totala schemalagda tiden och 
lämnar kvar netto operativ tid. Lägg även märke till att planerade förluster inte tas med 
som en faktor vid beräkningen av OEE. Källa: Kellgren och Farina (2007). 
3.3.3 Beräkna OEE 
När företag beräknar OEE utgår de från de ovan nämnda sex stora förlustkällorna. OEE 
består av tre olika faktorer som vardera ger ett mått på driftstoppsförlusterna, 
operationseffektivitetsförlusterna och kvalitetsförlusterna och benämns tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande och kvalitet. I bild 3.2 kan ytterligare en förlustkälla identifieras 
i form av planerade förluster. Denna förlust innefattar planerade produktionsstopp som 
till exempel raster och planerat underhåll av maskiner. Dessa tas inte med i uträkningen 
av OEE, just för att de är planerade och betraktas inte som en produktionsförlust i det 
här avseendet (Dal, Tugwell och Greatbanks, 2000). 

Den exakta definitionen av OEE och hur företag räknar ut tillgängligheten, 
anläggningsutnyttjandet och kvaliteten kan variera en aning beroende på författare och 
användningsområde (Jonsson och Lesshammar, 1999). En vanligt förekommande 
definition ges av De Groote (1995) och presenteras i bild 3.3. Oavsett vilken definition 
företag använder är grundidén med OEE densamma. Det enda som skiljer är vilken typ 

Tillgänglig tid Planerade förluster 

Operativ tid 

Totalt schemalagd tid 

Netto operativ tid 

Totalt producerat antal 

Stopp- 
förluster 

Effektivitets- 
förluster 

Antal godkända Antal defekta 

 
 
1. Kassation 
2. Uppstarts- 
    förluster 

 
 
 
3. Tomgång & småstopp 
4. Hastighetsförluster 

 
 
 
* Raster 
* Avlösningar 

 
 
 
5. Utrustningsfel 
6. Omställningar & justering 

Planerade förluster Tillgänglighet Operationseffektivitet Kvalitetsutbyte 
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av data företag samlar in, vilket i sin tur leder till att det framräknade OEE-talet kan 
skilja sig åt en aning (Bamber, 2003). 

 
Bild 3.3. Beräkning av OEE. Formlerna tar hänsyn till de sex stora förlustkällorna där 
planerade produktionsstopp som till exempel raster och planerat underhåll av maskiner 
inte tas med i uträkningen av OEE, just för att de är planerade och inte betraktas som 
en produktionsförlust Källa: De Groote (1995). 

3.3.4 Idealt OEE-värde 
När Nakajima (1992) introducerade OEE-talet föreslog han följande ideala värden på de  
ingående faktorerna i OEE för ett företag i världsklass: 

● Tillgänglighet ≥ 90 % 
● Anläggningsutnyttjande ≥ 95 % 
● Kvalitet ≥ 99 % 

Dessa värden skulle resultera i ett OEE-värde på ungefär 85 %, vilket Nakajima ansåg 
var det OEE-tal som alla företag skulle sträva efter att uppnå. 

Vid studier av litteratur inser man snabbt att ett generellt idealvärde på OEE är långt 
ifrån självklart. Det finns många olika uppfattningar om vad som kan anses som ett 
acceptabelt OEE-värde. Kotze (1993) hävdade att ett OEE-tal runt 50 % är mer 
realistiskt än 85 % och därför bör utgöra ett målvärde istället. Ericsson (1997) menade 
att ett acceptabelt OEE-tal kan variera mellan allt ifrån 30 % till 80 %. Detta visar på att 
det kan vara svårt att etablera ett optimalt OEE-tal som en generell referens för alla 
företag. En ytterligare orsak till detta är att olika industrier ser väldigt olika ut (Dal, 
Tugwell och Greatbanks, 2000) och att OEE-talet varierar beroende på graden av 
automatiserade processer i företaget samt beroende på hur noggranna mätmetoder 
företagen använder sig av. Med tanke på att OEE talet varierar mycket mellan olika 
företag är nyckeltalet mest lämpat som en intern mätmetod för att jämföra hur 
utrustningseffektiviteten utvecklas inom företaget. 

3.4 Paretodiagram 
Paretos lag är en generell lag, som bygger på empiriska studier, som indikerar att 20 % 
av orsakerna ofta står för 80 % av verkan. I allt förbättringsarbete behövs det avgöras 
vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Paretos diagram syftar till att visa på 
de få orsaker som ger en stor verkan. Metoden är att sortera information hos problemen, 
eller orsaker till dem, i dess grad av viktighet. Detta mäts ofta som ”frekvensen av 
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händelsen” som placeras i fallande ordning i diagrammet. På detta sätt tydliggörs 
områden som behöver störst tillsyn (Slack, Chambers och Johnston, 2007). I bild 3.4 
visas ett exempel på Paretodiagram. 

Bild 3.4.  Frekvensen av felen visas i staplarna och dess ackumulerade felprocent visas 
i linjen. Här ser vi att stoppet hos maskinen nästan till 80 % beror på elfel. För att 
åtgärda, eller minska stoppen i maskinen så effektivt som möjligt bör således fokus 
läggas på elfelet. Källa: Omarbetad från Slack, Chambers och Johnston (2007). 

3.5 Fiskbensdiagram 
Detta är en grafisk metod för att enkelt se vilka orsaker som gett en speciell verkan. Vid 
framtagandet av ett fiskbensdiagram möts en grupp för att brainstorma och hela tiden 
ställa sig frågor som varför, vad, när, hur och var. Gruppen bör bestå av personer med 
flera kompetenser för att vara så effektiv som möjligt. Ofta utgår gruppen från 
huvudrubriker och arbetar sig sedan ner i problemet. Genom att ställa dessa frågor 
kommer gruppen fram till vad som verkligen orsakar problemen (Slack, Chambers och 
Johnston, 2007). I bild 3.5 visas ett exempel på fiskbensdiagram. 
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Bild 3.5. Ovan ser vi några vanliga huvudrubriker som gruppen som arbetar med att 
identifiera orsaker ofta utgår ifrån vid brainstorming samt orsakernas väg fram till 
verkan. Källa: Omarbetad från Slack, Chambers och Johnston (2007). 

3.6 Tidigare fallstudier - problem och framgångsfaktorer i större företag 
Ljungberg (1998) beskriver hur företag kan få en uppfattning av storleken och 
anledningen till förluster hos sina maskiner. Ljungberg beskriver även problem som 
avser användandet av datainsamling och OEE samt lösningar till dessa problem. Det 
första problemet som identifieras är datainsamling. De flesta företagen har någon form 
av datainsamling men det vanligaste är att företag endast mäter tiden för större stopp 
eller tiden för underhåll. Denna ger dock ingen korrekt bild av förlusterna i 
produktionen (Ljungberg, 1998). Även Bamber (1999) menar att det viktiga för att få ett 
så korrekt OEE-tal som möjligt är att kvaliteten på datan är hög och att denna ska mätas 
direkt efter de sex stora förlustkällorna. 

Alltför ofta ger datan missvisande information, eller ingen alls, avseende problem som 
verktygsbrist, maskin väntar på operatör eller dylikt. Sådan data gör det svårt att arbeta 
med OEE och gå till botten med orsakerna. Felaktig data kommer snabbt att leda till 
bristande tillit hos ledningen och det är således viktigt att tid och arbete läggs ner på 
förbättringar i datainsamlingen (Dal, Tugwell och Greatbanks, 2000). Ändå är det 
främsta målet hos OEE inte att få ett så optimalt tal som möjligt utan ett enkelt tal som 
berättar var det finns utrymme för förbättring (Dal, Tugwell och Greatbanks, 2000., 
Bamber et. al., 2003). Dal, Tugwell och Greatbanks (2000) identifierade hos ett företag 
att den insamlade datan gjord av operatörerna inte var riktigt pålitlig, eftersom 
anteckningar om stopp i produktionen ofta inte utfördes. Denna ignorans och brist på 
rutin hos operatörerna åtgärdades genom utbildning och möten där alla var delaktiga i 
att utveckla en standard för att mäta. 

Det är även viktigt att OEE inte blir det enda sättet att mäta prestanda på. OEE ger ett 
bra perspektiv på produktionen men bör kompletteras med mer traditionella mått som 
leveranssäkerhet och produktivitet (Dal, Tugwell och Greatbanks, 2000). 
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Ett annat problem som Ljungberg (1998) identifierat är att det även verkar finnas ett 
motstånd bland operatörer och förmän att faktiskt samla in data över huvud taget. Det 
finns även skilda meningar angående beroendet av olika stopp på produktionen. 
Automatiska system är effektiva för att mäta alla stopp som påverkar produktionen men 
de är ofta dyra och hittar inte själva orsakerna till störningarna. Manuella mätningar 
hittar ofta orsaker men kan bli omfattande, komplexa och tidskrävande, vilket tar tid 
från operatören att åtgärda det faktiska stoppet. Formulären som används för att 
registrera stopp och orsaker är ofta designade av någon som inte arbetar i produktionen 
och inte riktigt förstår komplexiteten hos processerna. Det är inte heller alltid den 
insamlade datan tas om hand av ledningen, något som avsevärt sänker motivationen hos 
operatörerna som samlar in den. För att åtgärda dessa problem menar Ljungberg (1998) 
att steg ett måste vara att övertyga operatörerna om nyttan av att samla in data. Sedan 
måste det bli lättare att samla in den och då föreslår Ljungberg en förenklad manuell 
metod i två steg. Först placeras en stor whiteboardtavla fram där operatörerna endast 
drar ett streck för de vanligaste orsakerna till en störning, dessa sammanställs av 
ledningen varje vecka. När sedan operatörerna vant sig vid denna metod, och även 
själva vill utvecklas, utvecklas denna till att omfatta alla orsaker samt tider för 
eventuella stopp, oavsett storlek. Tiden för att arbeta med datainsamlingen ska då inte 
överstiga femton minuter per dag och operatör.  Vid de tillfällen då operatören inte 
hinner, eller glömmer att registrera tiden för stoppet kan denna beräknas enligt bild 3.6. 

 
Bild 3.6. Bilden visar hur mindre stopp hos maskinerna kan beräknas, då operatörerna 
missat eller inte hunnit registrera tiden. Källa: Ljungberg (1998). 

Automatiska system är trots sin komplexitet överlägsna på att registrera längden av 
stoppen, frekvensen av dem och även på att registrera vart i maskinen felet uppstod och 
bör enligt Ljungberg (1998) användas. 

OEE kan sägas kombinera kunskap och resurser från områdena produktionsdrift, 
underhåll och förvaltning av tillverkningsutrustning och resurser. Detta är för att 
faktorer som tillgång på material, kvalitet på verktyg, fixturer med flera påverkar OEE-
talet och i dessa fall kan inte alltid operatörerna påverka. För att lyckas med OEE 
behövs således kunskapen hos flera individer samt att dessa är väl insatta i OEE och 
utbildning blir då här en väsentlig faktor. Det är även viktigt med tydligt ansvar för vem 
som vid behov ska se till att ett aktuellt område förbättras. I ett team är detta oftast inget 
problem eftersom alla besitter speciell områdeskunskap (Bamber et. al., 2003). 
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3.6.1 Summering av ur teorin identifierade framgångsfaktorer 
Ur teorin kan således nedanstående framgångsfaktorer identifieras. 

● Utbildning av personal avseende anledningen till arbetet med OEE. 
● Ta tillvara flera kompetenser inom företaget. 
● Korrekta värden på insamlad data. 
● Automatiserade system för att mäta stopp i produktionen. 
● Det ska vara enkelt att samla in data, både manuellt och automatiskt. 
● Standardiserade arbetssätt vid registrering och insamling av data. 
● OEE bör kompletteras med andra mätetal som effektivitet och produktivitet. 
● OEE skall användas som incitament till förbättringsarbete. 
● Kontinuerlig utveckling av metoderna som används för att samla in data. 

3.7 Vad skiljer ett litet verkstadsföretag från ett stort 
Studien har identifierat faktorer inom valt problemområde som utmärker sig när små 
företag jämförs med stora.  

3.7.1 Kunder 
Små verkstadsföretag kan se olika ut, men är många gånger underleverantörer till större 
företag, som alltså blir deras kunder. Idag är konkurrensen stenhård bland dessa små 
företag, inte minst på grund av den ökade globaliseringen och konkurrensen från 
lågkostnadsländer (Maksod och Endre, 2007). Kan företag inte leverera det kunden 
efterfrågar riskerar företagen att denna vänder sig till en annan underleverantör istället. 
Många gånger har små verkstadsföretag endast ett fåtal egna produkter som de 
producerar i stora volymer till ett fåtal kunder, vilket medför att företagen blir starkt 
beroende av att behålla varje enskild kund. För att små verkstadsföretag ska överleva 
långsiktigt är det därför viktigt att kunna anpassa sin produktion till vad kunden 
efterfrågar och göra ständiga produktionsförbättringar för att hålla nere kostnaderna. 

3.7.2 Resurser 
Små företag har inte samma tillgång till finansiella och personella resurser som stora 
företag (Ahmed, Hassan och Taha, 2004). Kostnaden för att implementera ett 
prestationsmätningssystem sådant som OEE är, i förhållande till företagets storlek, 
större i ett litet företag än för ett stort företag. Vad gäller de begränsade personella 
resurserna innebär det att det kan vara svårt att avvara personal för tilläggsaktiviteter 
såsom införande av ett prestationsmätningssystemet. All personal är redan involverad i 
att driva den dagliga verksamheten och har ingen extra tid över (Andersson et al. 2006). 

3.7.3 Organisation 
Mindre företag karaktäriseras många gånger av sämre strategisk planering än stora 
företag och avsaknaden av en formaliserad beslutsprocess. Detta kan i många fall leda 
till ett alltför kortsiktigt tänkande i de små företagen (Garengo et al. 2005). 
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4 Undersökningen av OEE i små verkstadsföretag i Sverige 
I detta kapitel redogörs för resultaten av de empiriska studierna. En redogörelse görs 
för hur konsulterna som intervjuades ser på OEE och de problem som beskrivs i 
litteraturen samt hur de löst de problem som de själva mött vid införandet och 
användningen av OEE. Konsulterna beskriver även framgångsfaktorer som de sett i sitt 
arbete med OEE. Sedan följer en sammanfattning av intervjuerna med Gnosjö 
Automatsvarvning och Vici Industri där de beskriver sin syn på OEE. Kapitlet avslutas 
med en sammanställning av resultaten från enkäten.  

4.1 Konsulterna 
Konsulterna anser att idag är OEE ett relativt känt begrepp men förstår ändå om inte 
små företag har hört talas om det. Anledningen till att små företag inte använder OEE 
tror de är för att det saknas mognad hos företagen, begreppet är ännu inte etablerat hos 
små företag. En annan anledning till att så få små företag använder OEE är att företagen 
tror att de redan har bra maskinutnyttjande. Konsulterna menar att många gånger blir 
företagen överraskade av det låga OEE-talet när de väl börjar mäta. Det finns även 
många företag som vill sälja dyra, avancerade system för mätning vilket kan göra att de 
företag som vill komma igång med mätningarna upplever att de initialt behöver göra 
stora investeringar. Detta menar Thomas Andersson kan vara en orsak till att många 
små företag inte använder OEE. 

Eftersom OEE är en del i TPM (kap 3.2) ställdes frågan hur viktigt det är att införa 
TPM tillsammans med OEE. Här var alla överens om att TPM inte behövs tillsammans 
med OEE, men vill användaren få ett högt värde på OEE är förmodligen införandet av 
TPM av stort värde. Det är inte heller OEE-talet i sig som är det viktiga utan att företag 
får en förståelse för vilka förluster de har. Tanken med OEE är att det ska leda till 
uppföljning i produktionen och till att hitta metoder att minska, eller eliminera, sina 
förluster. 

När företagen inför OEE behövs det förmodligen nya arbetsrutiner, men inte 
nödvändigtvis nya mätsystem. Ofta räcker det enligt konsulterna initialt med papper och 
penna, detta beror dock givetvis på situationen. Mattias Andersson menar att om 
företagen i ett senare skede vill komma upp i OEE-tal över 85 % kan automatiska 
system behövas. Thomas Lundholm beskrev konkreta fall då kroniska fel identifierats 
genom införandet av automatiska mätsystem och menar att med manuella system kan 
det bli svårt att hitta dessa kroniska störningar och att automatiska system av den 
anledningen blir nödvändiga. 

I användningen eller vid införandet av OEE ska det inte vara någon större skillnad 
mellan stora och små företag eller vara speciellt svårt att införa OEE i små företag. 
Tvärtom menar konsulterna att det till och med kan finnas fördelar hos små företag i 
och med att dessa ofta inte lika trögrörliga som stora. Detta är på grund av att små 
företag ofta har kortare kommunikations- och beslutsvägar. 

Enligt Mattias Andersson beror de gånger som han sett att införandet av OEE inte 
lyckats på att företagen inte fokuserat på det som är viktigt, alltså vad talet ska användas 
till och hur de ska driva förbättringsarbetet. En annan anledning är att ledningen tappat 
intresset och Mattias Andersson menar att i 80 % av fallen är problemen som uppstår 
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ledningsberoende. Ytterligare en anledning är enligt Thomas Lundholm att personalen 
har känt sig stressad i och med att dess arbete börjar mätas. 

En annan fråga undersökte om det finns en break-even för små företag. Frågan 
undersökte även om detta kan vara en orsak till att små företag inte bör använda OEE 
utan istället bör lägga resurserna på den dagliga driften. Här var konsulterna överens om 
att små företag inte har samma resurser som stora företag att lägga på förbättringsarbete 
och att det även kan vara så att det finns en break-even, men om mätmetoderna är enkla 
och inte tar tid är detta inte längre en ursäkt. Det gäller även att prioritera vid införandet 
av nya arbetsmetoder. Det gäller att se till mödan i förhållande till kostnaden. Tomas 
Andersson menar även att om ett företag har stor överkapacitet i sin tillverkning är 
kanske inte fokus på OEE av största prioritet. 

För att lyckas med OEE är standardiserade arbetssätt att föredra. Detta ska inte bara 
gälla sättet att mäta på utan även hur förbättringsarbetet går till. 

Mattias Andersson tog upp delar av den kritik som riktats mot OEE, nämligen att det 
finns risk för suboptimering. Detta kan ske om företagen fokuserar för mycket på att 
enbart förbättra OEE och inte tänker på de andra delarna i företaget. OEE påverkar 
oftast ledtid och leveranssäkerhet positivt men lageromsättning måste bevakas separat. 
På så sätt poängterades att det är viktigt att företagen har en övergripande bild av alla 
delar i produktionen för att förhindra suboptimering. OEE är bara en del i det totala 
arbetet och det är viktigt att inte enbart stirra sig blind på det. OEE får aldrig bli ett 
argument till att tacka nej till att producera en viss produkt bara för att det sänker värdet 
på OEE. Lönsamheten måste analyseras individuellt för varje produkt. 

Konsulterna är även överens om att om företagen varken arbetar med mätningar eller 
förbättringsarbete så kommer något annat företag att göra det. Detta företag kommer då 
att stärka sin konkurrenskraft och eventuellt konkurrera ut de andra företagen. 

4.2 Gnosjö Automatsvarvning 
När Gnosjö Automatsvarvning undersökte möjligheterna med OEE var det för att de 
ville ha ett enkelt tal som alla kunde förstå. Nyckeltalet skulle ge en bra överskådlig bild 
av hur effektiv produktionen hade varit under en viss period. De mätte sedan tidigare sin 
produktion, både manuellt och automatiskt, och använder ett homogent system för att 
mäta alla delar av produktionen. När företaget undersökte möjligheterna med OEE hade 
de redan automatiska mätsystem, så att införa OEE med hjälp av automatiska system 
skulle inte innebära någon kostnad. 

Anledningen till att Gnosjö Automatsvarvning inte använder sig av OEE idag är att de 
inte upplevde att det var enkelt för operatörerna att förstå samt att de inte ansåg att 
nyckeltalet passade deras produktion. Istället använder de sig av andra nyckeltal som t 
ex leveranssäkerhet, kassationer och reklamationer. Dessa är enkla att förstå och även 
enkla att sätta monetära termer på, vilket enligt dem är viktigt för att skapa en förståelse 
hos personalen. Att överföra statistik till pengar menar de är ett bra sätt att 
kommunicera effektivitet eftersom det kan alla relatera till bättre än till ett procenttal. 
Gnosjö Automatsvarvning menar också att OEE inte passar dem eftersom de har en 
blandad produktion. I början av tillverkningen av en produkt är både störningarna i 
maskinerna och kassationerna flera, vilket sänker OEE-talet. De har även bearbetning i 
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olika material som gör att de ibland kan köra flera timmar utan ett enda stopp, medan 
det vid körning av andra detaljer krävs att de stoppar maskinerna oftare för att göra 
diverse inställningar. Detta påverkar också OEE-talet och om de då vill ha ett högt 
OEE-tal, säg 90 %, så måste man tacka nej till dessa arbeten trots att de är lönsamma. 
På grund av denna stora variation i produktionen ville de mäta på andra sätt för att se 
mer konkret var det finns utrymme för förbättringar. 

4.3 Vici Industri 
Anledningen till att Vici Industri införde OEE var att man ville ta reda på hur man låg 
till produktivitetsmässigt och se var de behövde förbättra sig. För att samla in datan 
använde man till en början endast manuella system. Initialt kan det gå bra med papper 
och penna men Vici Industri menar att det finns risker med manuella mätsystem. Dessa 
är att de allra kortaste stoppen inte registreras och att kroniska fel, som i långa loppet 
ger upphov till sämre utnyttjandegrad av maskinerna missas. Därför anser Vici Industri 
att ju längre i processen med mätningar företag kommer, desto viktigare blir det med 
bättre metoder att samla in data. Idag använder man sig således av både automatiska och 
manuella system, och graden av automatisering skulle man även fortsätta att utveckla. 
Vici Industri menar även att det kan finnas ett värde i att ha manuella metoder där 
operatörer får fylla i för hand. Detta kan skapa en medvetenhet och ett engagemang hos 
dem som samlar in datan och arbetar med maskinerna. Däremot kräver manuella 
insamlingsmetoder mer administrativt arbete. Vici Industri menar även att det är viktigt 
att den som mäter är medveten om att de kroniska felen kan missas, vilket leder till att 
det uträknade OEE-talet blir högre än vad det egentligen är. Även graden av 
automatisering hos utrustningen påverkar OEE-talet då automatiserad utrustning i regel 
har fler störningar än enkel manuell utrustning samt att det höjer den teoretiska 
kapaciteten. Sedan Vici Industri började mäta har den tekniska tillgängligheten ökat och 
de anser att personalen har blivit mer uppmärksam på vad som orsakar slöseri och hur 
sådana aktiviteter kan kontrolleras och hanteras bättre. 

De anser även att det är viktigt att operatörerna har en övergripande bild av hur OEE 
fungerar. Operatörerna skall veta hur de mäter och vad mätdata ska användas till. Detta 
är för att arbetet med att samla in data ska kännas meningsfullt. I förbättringsarbetet 
anser Vici Industri att det är viktigt med god kommunikation med operatörerna så att de 
förstår varför förbättringsarbetet äger rum. Det kan annars finnas en risk att de känner 
sig övervakade. De menar att en operatör inte alltid behöver känna ett direkt incitament 
att följa upp och anteckna fel, då det kortsiktigt inte påverkar lönen. Här lägger Vici 
Industri vikt vid att förmedla till personalen att arbetet är viktigt ur ett långsiktigt 
perspektiv för företagets överlevnad. För att göra detta använde sig Vici Industri av en 
stor whiteboardtavla där OEE-talet, tillsammans med information som kvalitet och 
kassationer, presenterades. 

Vid frågan om Vici Industri tror att man som litet företag haft några fördelar gentemot 
ett stort företag vid införandet av OEE tror man att en plattare organisation är en fördel 
eftersom det då kan vara lättare med snabba beslut. Däremot finns det inte alltid samma 
resurser, i form av kapital, kunskap och personal, hos små företag. Ett exempel på detta 
är enligt Vici Industri att hög grad av automatisering kräver hög kompetens. 

På Vici Industri registrerade man felorsaker till stopp och temposänkningar genom att 
operatören direkt kunde kryssa i ett alternativ av vanliga felorsaker på en lista. Om inte 
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felet fanns med på den listan fick operatören kryssa i en kolumn för övriga störningar. 
Om kolumnen för övriga störningar fylldes med många kryss tog man reda på 
felorsaken till detta. I början när man implementerade OEE var kryssen i kolumnen för 
övriga fel väldigt många, och det visade sig att det fanns okända fel som man inte hade 
observerat tidigare, så kallade gömda eller kroniska fel. Genom att hela tiden registrera 
felen, ser Vici Industri även behovet av att handla i förebyggande syfte och underhålla 
maskinerna så att dessa fel kan undvikas. Genom detta arbete anser man att deras 
processer förbättras kontinuerligt. Ett exempel på hur registreringen kan se ut visas i 
bilaga 7. 

Att införa OEE var i Vici Industris fall inte kostsamt. Vici Industri anser att det är 
viktigt att arbetet med OEE sker i steg så att utvecklingen till mer kostsamma och 
effektiva mätsystem först kommer när ekonomin finns. Inledningsvis kan företag 
fokusera på ett fåtal fel och några maskiner och låta arbetet med mätningar utvecklas 
med tiden. Vici Industri menar även att använda sig av nyckeltal har alla företag 
användning av genom att de får konkret fakta på vart de ligger i produktivitet. Utan 
nyckeltal blir det mer en känsla som styr och inte konkret fakta. Däremot blir det en 
annan fråga om hur mycket tid företag ska lägga ner på att analysera data och hur 
avancerade mätsystem företag ska ha. De investeringar som ett företag gör idag måste 
självklart vara rimliga ur kostnadssynpunkt och det är viktigt att se långsiktigt på 
investeringar. På Vici Industri upplever man att kraven på dem som leverantör har ökat. 
Vid ett par tillfällen har även kunder kommit ut till Vici Industri för att se produktionen 
för att bedöma om företaget är en lämplig leverantör. Vid dessa tillfällen har Vici 
Industri kunnat visa upp en medveten produktion som lett till fler kontrakt. Vici Industri 
anser därför att man kontinuerligt måste utvecklas för att vara konkurrenskraftigt och 
även för att nå sitt mål som en världsledande leverantör av vipparmar. 

4.4 Sammanställning av enkäten 
Nedan följer en sammanställning av enkäten. Metoden för enkäten beskrivs i kapitel 
2.2.2 och en sammanfattning över svaren återfinns i bilaga 6. 

4.4.1 Gemensamt för alla företag 
Den första frågan gällde hur bekanta företagen är med OEE. Här svarade 63 % att de 
aldrig har hört talas om begreppet, resten kände till det, men endast 4 % använder OEE i 
företaget. Enkäten undersökte även hur många av företagen som mäter sina processer 
och då svarade ungefär hälften att de inte mäter sina processer. Anledningarna till detta 
var att de anser att de till viss del redan har bra maskinutnyttjande, att det är 
tidskrävande och även att det är dyrt med mätsystem. Bland de företag som mäter är en 
kombination av manuella och automatiska mätmetoder det allra vanligaste. 
Anledningen till att de mäter anges i huvudsak vara för att säkra kvaliteten, men även 
för att undersöka maskinstopp och temposänkningar. Nästan alla anger att de registrerar 
orsaker till störningar. Andra anledningar är i de flesta fallen för att identifiera 
flaskhalsar, och hälften av företagen anger att datan även används till andra nyckeltal. 
En tredjedel vill även använda datan för att undersöka sitt maskinutnyttjande. Nästan 
alla företag lägger ner mindre än trettio minuter per dag på att samla in data och även 
mindre än trettio minuter per dag på att bearbeta den. En majoritet av företagen som inte 
använder OEE anger att de ändå har vissa mål, till exempel produktivitet, som de 
arbetar efter, och bland dem som använder OEE anger hälften att de har ett mål på vad 
OEE-talet ska ligga på inom en viss tidsperiod. 
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4.4.2 Företag som inte är så insatta i OEE 
Av dem som inte hade hört talas om OEE, eller inte var så insatta i begreppet, mäter 
hälften produktivitet. Nästan alla mäter leveranssäkerheten och kvalitet. Ingen mäter 
dock ställtider. Mer än hälften anser att de redan har bra maskinutnyttjande och ungefär 
hälften anser att det inte finns ett behov av att investera i nya mätmetoder eller 
mätsystem. Andra halvan menar istället att de faktiskt har ett ganska stort behov av nya 
mätsystem. Samtidigt tycker alla företag att det är viktigt att mäta sina system för att 
kunna vara konkurrenskraftiga gentemot andra företag. 

Påståendet att insamling och bearbetning av en stor mängd data är tidskrävande och 
något som inte gynnar företaget anser lite mer än hälften stämma. Att kontinuerligt 
förbättra sina processer genom att mäta anser ungefär en tredjedel vara viktigt. En fråga 
i enkäten avsåg att undersöka huruvida det är viktigt att informera personalen om varför 
företagen mäter för att arbetet med mätningar ska vara meningsfullt. Här svarade upp 
till 50 % att det är viktigt medan 18 % anger att det stämmer till viss del. Att använda 
nyckeltal som är lätta att förstå var de flesta företagen överens om. 

Anledningen till att vissa företag inte infört OEE varierar, och vissa anser att de inte har 
tillräcklig kunskap om OEE. Framför allt anses det vara tidskrävande att arbeta med 
OEE och att det inte finns tillräckliga resurser till detta samt att nyttan inte skulle 
överstiga kostnaderna. 

4.4.3 Företag som är väl insatta i OEE 
Sättet som företagen kommer i första kontakt med OEE varierar, det är både genom 
konsulter, andra företag och personal. Några undersökte möjligheterna med OEE mellan 
år 1995 och 2000, men en majoritet undersökte möjligheterna mellan år 2005 och 2010. 
Den primära anledningen var då för att använda OEE som en mätmetod för interna 
processer och att använda ett nyckeltal som är lätt att förstå samt för att undersöka om 
det finns outnyttjad kapacitet. Angående införandet av OEE tyckte alla företag att det 
var tidskrävande. Hälften anger att det möttes av motstånd hos operatörerna och en 
majoritet anger att operatörerna inte fick tillräcklig information om vad OEE skulle 
användas till. Alla företag anser att det är viktigt med utbildning av personal för en 
lyckad implementering av OEE men engagemang hos ledningen anses dock viktigare. 
Andra faktorer som anges vara mycket viktiga är enkla mätsystem och automatiska 
mätsystem samt att begränsa tiden som läggs ner på insamling och bearbetning av data. 
Även erfarenhet hos den som implementerar OEE anses vara viktigt samt att det finns 
konkreta mål att arbeta efter. Däremot anses inte incitamentprogram för de anställda ha 
någon direkt påverkan på implementeringen av OEE. 

Huruvida OEE har påverkat företagens processer anger man att områden som 
produktdesign, ledtid och investeringar inte har påverkats. Däremot har områden som 
teknisk tillgänglighet, ställtider, leveranssäkerhet, underhåll av maskiner, kvalitet, 
personalkostnader och medvetenhet hos personal angående produktionen påverkats till 
det positiva. 
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5 Analys och sammanställning av undersökningen 
I detta kapitel analyseras resultatet från vår empiriska undersökning genom en 
jämförelse med teorin samt egna resonemang kring problemområden och 
framgångsfaktorer specifika för små företag. Först diskuteras identifierade problem 
kopplade till små företag i användningen av OEE, därefter diskuteras hur företagen bör 
bemöta dessa problem för att avslutningsvis sammanfatta de identifierade 
framgångsfaktorerna kopplade till små företag.  
5.1 Identifierade problem specifika för små företag 
Nedan beskrivs alla problem, som identifierats i den empiriska undersökningen, 
specifika för små företag. Dessa jämförs också med delar av teorin. 

5.1.1 Personalresurser 
I enkäten framkom att det vanligast upplevda problemet hos små företag kopplat till att 
implementera och använda OEE är att det är tidskrävande samt att det oftast är svårt att 
avvara personal för den här typen av arbete (kap 4.4). Ofta har produktionschefen i ett 
litet företag fullt upp med den dagliga driften. På Vici Industri var det dagliga arbetet 
med OEE, såsom till exempel uppföljning av data, fördelat på både produktionschefen 
och en produktionstekniker. Genom att vara två blir det lättare att hinna med sina rutiner 
kopplade till den dagliga driften. Ännu mindre företag än Vici Industri har dock inte 
alltid den här möjligheten och även om det, som i Vici Industris fall, är två personer 
som känner till hur man beräknar och använder OEE i företaget, så är ett annat problem 
att man blir väldigt beroende av några få personer. Om någon av dessa blir sjuk eller 
slutar är det viktigt att kunna fortsätta arbetet med OEE.  

5.1.2 Finansiella resurser 
Ett annat problem, kopplat till små företag, som framkom i intervjuerna, är att de inte 
har samma möjlighet att investera i dyra mätsystem för att mäta produktionen (kap 4.1). 
En i teorin identifierad framgångsfaktor för stora företag är att använda automatiserade 
mätsystem vid användningen av OEE för att inte missa gömda förluster (Ljungberg, 
1998). Små företag har ofta inte pengar att investera i det.  

5.1.3 Varierad produktion 
Många små företag ägnar sig åt legotillverkning. Om variationen hos produkterna är för 
stor, som i Gnosjö Automatsvarvnings fall, är det inte alltid motiverat att lägga ner stora 
resurser på att mäta OEE-talet och på förbättringsarbete om nästkommande order ser 
helt annorlunda ut. Gnosjö Automatsvarvning (kap 4.2) menar på att om de i alla 
kundordrar utgick från vilket OEE-tal det skulle leda till, skulle det innebära att de 
tackade nej till att producera vissa detaljer som gav ett lägre OEE-tal, vilket inte skulle 
gynna företaget. 

5.1.4 Ett alltför kortsiktigt perspektiv 
Att införa OEE är någonting som gynnar ett företag i ett längre perspektiv. I början kan 
det uppstå kostnader i form av utbildning av personal, nya arbetsrutiner och eventuellt 
nya mätsystem. I och med att små företag många gånger kan sakna ett långsiktigt 
tänkande vid beslutsprocesser (kap 3.7.3) är de inte alltid villiga att investera i OEE. 
5.2 Är OEE lämpligt för små företag? 
Med utgångspunkt från kapitel 5.1 diskuteras här hur de identifierade problemen 
påverkar möjligheten för små företag att använda OEE. Vilken potential finns det 
egentligen för små företag att använda OEE i jämförelse med större företag? Är det 
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faktum att endast 4 % av de som svarade på enkäten använder OEE ett bevis på att OEE 
inte är lämpat för små företag, eller finns det andra faktorer som är avgörande för att 
många små företag inte använder OEE idag? Nedan bemöts de identifierade problemen 
i kapitel 5.1 med motargument och en analys kring varför vi anser att OEE är lämpligt 
även för små företag. Det finns till och med vissa fördelar som ett litet företag kan ha, 
jämfört med ett större, vid implementeringen av OEE. 
5.2.1 Resurser 
Ett stort problem för små företag är de otillräckliga resurserna både i personella och 
finansiella termer, (kap 4.1 och kap 4.4). 

Vad gäller de finansiella resurserna är det viktigt att företaget tänker igenom och 
planerar investeringen som krävs för att börja använda OEE innan en implementering 
sker. Givetvis måste investeringen vara rimlig ur kostnadssynpunkt. Tomas Andersson 
beskriver i kapitel 4.1 att små företag många gånger kan ha en bild av att det är 
överdrivet kostsamt att använda OEE, eftersom IT-företag vill sälja in sina dyra, 
automatiska mätsystem. I våra intervjuer däremot har det framkommit att ett införande 
av OEE inte alls behöver vara särskilt kostsamt och att det initialt inte krävs 
automatiska mätsystem, det kan räcka med penna och papper. Genom att börja med 
enkla insamlingsmetoder, kan företag istället successivt utveckla metoderna till mer 
sofistikerade system när de finansiella resurserna finns (kap 4.1 och 4.3). 

Det är snarare tiden som krävs att implementera och jobba med OEE som är det stora 
problemet i ett litet företag. I enlighet med både teorin och resultatet av vår 
undersökning kommer ett lyckat införande av OEE att kräva både tid och engagemang 
från ledningen för att OEE ska bli ett nyckeltal som hela företaget kan ta till sig och 
förstå. 

För att möjliggöra den nödvändiga tidsavsättningen handlar mycket om att prioritera. 
Genom att se OEE som en långsiktig investering och inte stirra sig blind på de 
kortsiktiga kostnaderna, blir det lättare att motivera en satsning på OEE. Ett långsiktigt 
tänkande kan i sig vara ett problem bland små företag, (kap 3.7.3) men är någonting 
som ofta gynnar implementeringen av OEE (kap 4.3). 

Det bästa sättet att hantera personalresursproblemet i ett litet företag är genom att 
implementera OEE stegvis i företaget, vilket Vici Industri gjorde (kap 4.3). Genom att 
börja använda OEE på ett fåtal maskiner eller en lina och att endast ett fåtal operatörer 
får lära sig rutinerna kopplade till OEE till en början blir det lättare att hinna med. När 
tiden är mogen kan sedan användningen utökas. 
5.2.2 Manuell eller automatisk datainsamling 
Med tanke på de resursbegränsningar små företag har, uppstår en fråga huruvida de ska 
använda sig av manuella eller automatiska datainsamlingsmetoder. Enligt Ljungberg 
(1998) är det att föredra att använda sig av automatiska mätmetoder i stora företag för 
att dra nytta av OEE:s fulla potential, annars blir det svårt att finna de gömda 
förlusterna. Men eftersom små företag ofta inte har de finansiella resurser som krävs att 
investera i dyra mätsystem är det bättre att till en början använda sig av manuell 
datainsamling. Vid manuell datainsamling registreras en orsak samt tiden för det 
eventuella stoppet på ett protokoll. I bilaga 7 presenteras ett exempel på mätprotokoll. 
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Det kan till och med finnas en fördel i att ha manuella metoder där operatörerna själva 
får fylla i värden, eftersom de blir mer delaktiga i arbetet och får en förståelse för var 
problem finns (kap 4.3). Det är dock viktigt att företaget är medvetet om att ett manuellt 
system kommer att missa att registrera en del av småstoppen och de kroniska felen, 
vilket i sin tur leder till att det uträknade OEE-talet blir högre än vad det egentligen är. I 
kapitel 6.1 presenteras en matris i syfte att göra företagen uppmärksamma på detta. Här 
spelar ytterligare en faktor in, nämligen hur automatiserad utrustningen är. Hur detta går 
ihop förklaras tydligare i kapitel 6.1. 
5.2.3 Varierad produktion 
Är det motiverat för ett litet företag att mäta OEE om produktionen är väldigt varierad? 
I intervjun med Lars Ankersson (kap 4.3) menade han att alla företag har en nytta av att 
mäta sina processer för att ta reda på den egentliga utrustningseffektiviteten i företaget. 
Ett företag som har väldigt varierad produktion kan trots allt finna ett incitament i att 
veta hur effektivt de faktiskt har lyckats producera en viss produkt, även om 
nästföljande inte kommer att se likadan ut.  Då är frågan ifall OEE är rätt nyckeltal för 
ett företag med stor variation i produktionen? Givetvis finns det fall då kanske inte OEE 
är av lika stort värde. I ett väldigt litet företag som specialanpassar varje enskild produkt 
efter kunden kanske inte OEE är helt motiverat. Eftersom OEE används för att se om 
företag kan få ut mer av sin nuvarande utrustning är inte heller OEE ett nyckeltal som 
passar ett företag med överkapacitet i utrustningen (kap 4.1). 

I de flesta fall finns det dock stora fördelar med OEE, och det handlar snarare om att 
avgöra vilka resurser som ska läggas ner på mätsystem och liknande än att inte använda 
det alls. Även om produktvariationen är stor, kan företag tjäna på att genom OEE 
identifiera fel, som sedan följs upp. För att återkomma till vad Gnosjö 
Automatsvarvning nämnde om att OEE skulle innebära att man tackade nej till att 
producera vissa produkter, menade Mattias Andersson (kap 4.1) att OEE aldrig bör bli 
ett argument till att tacka nej till att producera en viss produkt. Är det så att en viss typ 
av produkt ger ett väldigt lågt OEE-tal bör istället orsaken till det redas ut. I vissa fall 
kan företag till och med behöva gå till kunden och ställa krav på en förändring från 
deras sida. Är toleransgraden så snäv att utrustningen måste köras med alltför reducerad 
hastighet, måste företag ifrågasätta ifall det verkligen är motiverat. Kanske kan designen 
ändras till att gynna produktionsprocessen mer. Lars Ankersson nämnde ett konkret 
exempel där den av kunden tillhandahållna tillverkningsritningen av en viss produkt var 
dåligt utförd. Referensplanet i ritningen var satt på ett sätt som försvårade produktionen 
och genom att istället använda ett annat referensplan kunde en omfixturering undvikas, 
vilket höjde OEE-talet. En annan viktig sak att komma ihåg är att OEE-talet endast är 
en faktor som speglar utrustningseffektiviteten och bör inte enskilt bli ett motiv till att 
inte producera en vara, här spelar även andra faktorer in och det är därför viktigt att se 
OEE som en del i ett större perspektiv. 

5.2.4 Inser inte behovet 
Att endast 4 % av de små företagen som svarade på vår enkät använder OEE idag tyder 
ändå på att användandet av OEE i små verkstadsföretag är väldigt begränsat. I 
intervjuerna med både konsulterna och Lars Ankersson menade de att en stor anledning 
till att små företag inte använder OEE beror på bristande kunskap samt att de inte anser 
sig ha ett behov av att mäta sina processer. Att hela 63 % av de företag som svarade på 
enkäten aldrig hade hört talas om begreppet OEE visar tydligt på en bristande kunskap 
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hos de små företagen. 

Vad gäller behovet av att mäta menade Lars Ankersson (kap 4.6) att företag som inte 
mäter sina processer många gånger tror att de har bättre effektivitet än vad de faktiskt 
har. Detta stöds även av dem som deltog i enkäten. Det finns en risk att bli 
“hemmablind” och inte se sina egna fel och misstag.  Utan att mäta blir det mer en fråga 
om gissning, som nästan alltid visar sig felaktig (kap 4.3). Av alla företag som svarade 
på enkäten mätte hälften inte några processer över huvud taget inom produktionen idag 
(kap 4.4.1). Enligt konsulterna har företag som implementerat OEE många gånger blivit 
förvånade över att deras OEE-tal varit så lågt, vilket tyder på att det finns en tendens att 
inte till fullo förstå behovet av OEE förrän efter det att företag har implementerat det. 
5.2.5 Fördelar kopplade till små företag 
Små företag har även fördelar vid implementeringen och användandet av OEE i och 
med en plattare organisationsstruktur (kap 3.7.3). Eftersom en avgörande faktor i att 
lyckas med OEE i ett företag består i att kunna förankra grundprincipen med OEE i hela 
företaget, är det en stor fördel att kommunikationsvägarna är kortare i små företag. Den 
platta organisationen bidrar också till att förändringar är lättare att genomföra i 
företaget. Eftersom ledningen arbetar närmare operatörerna blir det lättare att förmedla 
nyttan och hur arbetet ska utföras. I kapitel 3.6 beskrivs hur integrerade kunskaper kan 
vara nödvändiga (Bamber et al., 2003). Eftersom operatörer i små företag arbetar nära 
ledning och konstruktion bildas kunskaper inom varandras områden och ett effektivare 
arbete med OEE kan, jämfört med i ett stort företag, ske. Det blir även lättare för 
operatörerna att se att OEE inte bara är statistik som ingen använder. I de fall där 
återkoppling till personalen inte har skett har motivationen snabbt sjunkit 

5.3 Framgångsfaktorer för ett lyckat användande av OEE i små företag 
Med utgångspunkt i det som har diskuteras i föregående kapitel sammanställs här 
framgångsfaktorer identifierade i vår undersökning av små verkstadsföretag. 
5.3.1 Stegvis implementering 
Stegvis implementering gäller i två avseenden. I enlighet med diskussionen kring 
manuella och automatiska mätmetoder i (kap 5.2.2) bör små företag börja med att införa 
manuella system, för att sedan successivt övergå till automatiska system när de 
resurserna finns. 

En stegvis implementering kan också motiveras med att stora förändringar sällan får 
något fäste i företag om de sker på en och samma gång. Dels kan de anställda motsätta 
sig stora förändringar om de sker för fort och dels kan det bli svårt att hinna med i små 
företag där ledningen ofta har mycket uppgifter kopplade till den dagliga driften som 
också måste skötas (kap 4.3). Det är även fördelaktigt att inledningsvis fokusera på de 
områden där den största andelen felen antas förekomma, alternativt vid identifierade 
flaskhalsar. Genom små kontinuerliga förändringar begränsas arbetet till det företaget 
behärskar för stunden, samtidigt som operatörer och anställda får tid att vänja sig vid 
förändringarna. I kapitel 5.2.1 beskrivs hur stegvis implementering kan underlätta vid 
begränsade resurser. 

5.3.2 Engagemang och drivkraft från ledningen 
Engagemang och drivkraft från ledningen beskrivs både i teorin och av företagen som 
den absolut viktigaste faktorn för en lyckad implementering av OEE (kap 3.6, 4.1 och 
4.4). Att vara övertygad om att OEE är en bra metod som gynnar företaget i längden är 
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avgörande för att motivera till det arbete som införande av nya metoder ger. 
Tillsammans med detta ansåg företagen som svarade på enkäten även att kunskap om 
OEE är viktig vid införandet. Den som implementerar OEE genom sitt engagemang bör 
ha satt sig in ordentligt i hur OEE fungerar (kap 4.4). 
5.3.3 Kommunikation med de anställda 
I kapitel 3.3, 4.3 och 4.4 beskrivs personalproblem som kan uppstå vid införandet av 
OEE. För att lösa dessa problem anser både konsulterna och företagen som deltog i 
studien att det är viktigt med utbildning och återkoppling till operatörerna samt att 
förklara varför arbetet med OEE är viktigt. Det är även viktigt att operatörerna har en 
övergripande bild av hur OEE fungerar för att de ska förstå orsakerna till eventuella 
låga OEE-tal. Initialt behöver operatörerna inte ha djupare kunskaper om hur OEE 
fungerar, men att fler förstår hur det fungerar är även bra för företaget så att inte detta 
blir beroende av ett fåtal personer (kap 4.3). 

5.3.4 En del i en större helhet 
Många som deltog i studien menar att sunt förnuft är det som måste styra produktionen 
(kap 4.1, 4.3 och 4.4). Att stirra sig blind på att enbart höja OEE-talet ger fel 
prioriteringar och kan leda till suboptimeringar (kap 4.1). Sedan används OEE ofta 
tillsammans med andra metoder som 5S, lean production och six sigma för att skapa en 
helhet i verkstaden. 

5.4 Positiva effekter av OEE i små företag 
Studien har identifierat positiva effekter genom användningen av OEE hos små företag. 
Dessa diskuteras nedan. 
5.4.1 Direkta effekter av OEE i små företag 
Studien har undersökt om små företag har sett några direkta effekter av arbetet med 
OEE. Den främsta effekten är en ökad medvetenhet hos personalen avseende 
produktionen i dess helhet och vilka faktorer som orsakar slöseri samt hur sådana 
faktorer kan kontrolleras och hanteras bättre. Den tekniska tillgängligheten har stigit hos 
några av företagen, och företagen menar även på att OEE har påverkat områden som 
ställtider, leveranssäkerhet, underhåll och kvalitet till det positiva. OEE har lett till 
besparingar i investeringar i vissa fall men inte i alla (kap 4.3 och 4.4.3). 
5.4.2 Synergieffekter 
En av frågorna som studien avsåg att undersöka var om det fanns en break-even vid 
användningen av OEE. Problemet med en sådan diskussion är att parterna kan tala om 
två olika saker. Ena parten kan mena att det kan finnas en ekonomisk gräns för de direkt 
synbara besparingarna som investeringar ger, då det inte längre är lönsamt med 
ytterligare investeringar. Andra parten kan mena att ingen hänsyn tas till de 
synergieffekter som investeringarna och arbetet kan ge.  

OEE skapar inte bara fokus på brister hos maskinerna utan även fokus på bristande 
områden som ställtider och långa bearbetningstider. Detta leder vidare till områden som 
design och måttsättning samt fixturer (kap 4.3). Även leverantörsfrågor kan bli aktuella 
på grund av bristande materialförsörjning. Personalfrågor aktualiseras där personalbrist 
och bristande kunskaper avseende underhåll och produktion samt layout på 
produktionslinor måste hanteras. Givetvis är dessa faktorer svåra att sätta monetära 
termer på men får inte hamna utanför diskussionen. Investeringar i OEE och att 
förbättra dessa områden måste ses långsiktigt (kap 4.3). 
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5.4.3 OEE för framtiden 
Bland de som mäter sina processer finns en gemensam syn på att alla företag ständigt 
måste förbättra sig för att kunna konkurrera mot omgivningen, annars kommer någon 
snart att konkurrera ut dig (kap 4.1–4.3). En gemensam uppfattning är även att OEE har 
stärkt deras konkurrenskraft. Det blir även allt vanligare att kunder, både nya och 
befintliga, kommer ut för att inspektera huruvida företag är lämpliga som leverantörer. 
Att då kunna visa upp en medvetenhet och effektivitet avseende produktionen kan leda 
till nya kunder och fler kontrakt (kap 4.3). 
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6 Praktiska förslag till små företag 
Under studien har vi hittat praktiska verktyg som lett till ett enkel införande och enkel 
användning av OEE i små företag som presenteras nedan. 
6.1 Matris för olika riktvärden beroende på automatiseringsgrad 
I och med att de framräknade OEE-talen kan skilja sig åt beroende på 
automatiseringsgrad av mätmetoder och utrustning, (kap 4.3 och 5.2.2) gav Lars 
Ankersson oss en idé om en matris som uppmärksammar denna skillnad. Eftersom 
målet med OEE är att skapa en medvetenhet hos företaget om sin 
utrustningseffektivitet, anser vi att det är av stor betydelse att dessa skillnader förstås till 
fullo. I och med att utrustningen i många små företag inte alltid är helt automatiserad 
och att mätmetoderna för att samla in data till OEE-talet initialt bör vara manuella, för 
att sedan automatiseras när möjlighet finns (kap 3.6, 4.1 och 4.3) är denna matris 
särskilt viktig för små företag. Har företaget ett högt OEE-tal med i första hand manuell 
utrustning och manuella mätmetoder, är det viktigt att inte nöja sig där, vilket tydligt 
illustreras i bild 6.1. I matrisen nämns inga konkreta värden på OEE-talet, eftersom det 
skulle kräva en studie och en djupare analys av olika OEE-tal i flera företag med olika 
automatiseringsgrad. 
6.1.1 Automatiseringsgrad av mätsystemet 
I enlighet med vad som står i kapitel 3.6 och 4.3 har valet av insamlingsmetod av 
mätdata betydelse för vad det uppmätta OEE-talet blir. Samlas mätdata in manuellt 
riskeras att många kroniska fel missas att registreras, vilket leder till att det framräknade 
OEE-talet blir högre. I ett helt automatiserat mätsystem kommer däremot alla stopp att 
registreras samtidigt som faktorn, som finns vid manuell mätning, att en person 
glömmer att registrera ett stopp eller fel försvinner. 

6.1.2 Automatiseringsgrad av utrustningen 
Även automatiseringsgraden på utrustningen har betydelse. Väldigt komplex och 
automatiserad utrustning har i regel fler störningar än enkel manuell utrustning (kap 
4.3). Eftersom OEE-talet mäts i förhållande till den teoretiska kapacitetsnivån på 
utrustningen kommer OEE-talet med största sannolikhet att bli lägre i och med att 
automatiseringsgraden ökar. Viktigt att komma ihåg är alltså att även om OEE-talet blir 
lägre för en automatisk maskin behöver inte det innebära att den faktiska produktionen 
är sämre, eftersom produktionskapaciteten ökar i förhållande till en manuell maskin. 
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             Mätsystem 
 
 
Utrustning 

 
Manuellt 

 
Halvautomatiskt 

 
Automatiskt 

 
Manuellt 

	   	   	  

 
Halv-automatiskt 

	   	   	  

 
Automatiskt 

	   	   	  

	    = kan förvänta sig höga värden på OEE-talet 
	    = kan förvänta sig lägre värden på OEE-talet 
Bild 6.1. Matrisen visar på att OEE-talet varierar beroende på grad av automatisering, 
både vad gäller utrustning och mätmetod. Har ett företag manuella mätsystem och 
manuella arbetsmetoder kan de förvänta sig ett högre OEE-tal på grund av att de 
minsta störningarna inte registreras samt att manuella arbetsmetoder ger färre 
störningar.   
6.2 Orsak-verkan-diagram och Paretodiagram 
Nakajima (1992) anser att grundläggande kvalitetsverktyg som orsak-verkan-diagram 
och Pareto-diagram är helt nödvändiga för att lyckas med OEE. Orsak-verkan-diagram 
är en väldigt effektiv metod för att identifiera de grundläggande orsakerna till problem. 
För att de ska vara så effektiva som möjligt bör de tas fram i samråd med operatörer 
som känner maskinerna bäst (kap 3.6). En modell på orsak-verkan-diagram är 
fiskbensdiagrammet som beskrivs i kapitel 3.5. För att sedan hantera de identifierade 
felen på ett effektivt sätt är Pareto-diagram en enkel metod som beskrivs i kapitel 3.4. 
6.3 Stor whiteboardtavla 
I kapitel 3.6 beskrivs hur en stor whiteboardtavla kan användas av de som samlar in 
datan för att enkelt registrera störningar och där datan sammanställs av ledningen varje 
vecka. Hos Vici Industri används en whiteboardtavla för att ge en överskådlig 
information till de anställda så att alla känner sig delaktiga (kap 4.3). En stor 
whiteboardtavla kan alltså användas för att minska två identifierade problem: att enkelt 
registrera orsaker till en störning och ge en överskådlig information så att alla känner 
sig delaktiga. I bilaga 7 presenteras även ett exempel på mätprotokoll. 
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7 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel sammanställs de slutsatser vi har dragit av arbetet, genom att besvara de 
frågeställningar som presenterades i inledningen av uppsatsen. Det följer sedan en 
kritisk reflektion av arbete samt förslag på vidare forskning. 

7.1 Slutsats 
I undersökningen av små verkstadsföretag har vi kommit fram till att många mindre 
företag aldrig har hört talas om begreppet OEE. Av de små företag som känner till 
begreppet är det ändå få som använder det. En orsak kan vara att de har en felaktig bild 
av de faktiska kostnaderna av att implementera OEE i företaget. För att börja använda 
OEE behövs inga dyra automatiska mätsystem till en början, utan penna och papper kan 
vara fullt tillräckligt. Ytterligare en anledning är att de tror att de har en bättre 
utrustningseffektivitet än vad de faktiskt har och ser inget direkt behov av att mäta sina 
processer. Undersökningen visar på att många av de som inte mäter sina processer anser 
sig ha ett högt maskinutnyttjande idag, men utan att mäta är denna uppfattning mest en 
gissning, som oftast visar sig vara felaktig enligt Lars Ankersson på Vici Industri. 

Det främsta problemet vid användningen av OEE specifikt för små företag är de 
begränsade resurserna både avseende personal och kapital. Små företag har oftast inte 
möjlighet att avvara personal för att jobba med OEE, eftersom de istället behövs i den 
dagliga driften. Ett annat identifierat problem specifikt för små företag är att de ofta 
saknar ett långsiktigt tänkande i beslutsprocesser, vilket kan missgynna ett 
framgångsrikt användande av OEE. Vidare kan ett problem vara att produktionen är 
väldigt varierad och att utrustningen måste ställas om och anpassas efter varje 
kundorder. Det blir då svårare att se om en förbättring verkligen har skett genom att 
relatera till OEE-talet. Nyckeltalet skiljer sig beroende på vad företag producerar.  

Vidare vad gäller de finansiella resursbegränsningarna hos små företag och om det finns 
en finansiell break-even har vi inte kunnat identifiera någon konkret minsta storlek på 
företag där kostnaderna för att använda OEE tar ut nyttan av att använda det. Mycket 
handlar snarare om att anpassa och ta beslut internt i företag om hur stora resurser 
företag ska lägga på OEE. Att använda OEE behöver inte vara särskilt kostsamt och 
mycket små företag kan därför välja att endast använda enkla, manuella mätmetoder. 
Enda gången det inte är lämpat att implementera OEE i företaget är om det finns 
överkapacitet i produktionsutrustningen.  

Identifierade framgångsfaktorer för ett lyckat användande av OEE är att ledningen 
engagerar sig och lägger ner tid i ett initialt skede för att kommunicera OEE:s 
långsiktiga positiva effekter på företaget. Detta minskar risken för interna motsättningar 
mot nya arbetsrutiner och liknande kopplat till en användning av OEE. Eftersom små 
företag ofta saknar resurser att avvara personal är ytterligare en framgångsfaktor att 
implementera OEE stegvis, vilket begränsar resursbehovet. För att lyckas med OEE är 
det även viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv i och med att det tar tid från ledningen 
och kräver ett stort engagemang.  

Sammanfattningsvis anser vi att det finns stor potential för små företag att använda 
OEE mer än vad som görs idag. Genom att noga planera implementeringen av OEE i 
företaget och vara medveten om de positiva långsiktiga effekterna anser vi att många 
små företag har mycket att vinna på att använda det. Eftersom små företag har en 
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plattare organisation än stora företag kan det många gånger dessutom gå snabbare och 
enklare att genomföra de förändringar som krävs vid införandet av OEE. I och med att 
konkurrensen på marknaden är stenhård och just med tanke på att små företag har 
begränsade resurser att investera i ny utrustning, är det extra viktigt för dem att utnyttja 
befintlig utrustning så effektivt som möjligt. Genom att börja använda OEE kan arbetet 
mot ökad utrustningseffektivitet ta vid. Detta kan i sin tur leda till att mycket pengar 
sparas in på uteblivna investeringar av nya maskiner. 

7.2 Kritisk reflektion 
OEE:s styrka är dess enkelhet. Ändå har det funnits utrymme för många vetenskapliga 
rapporter och uppsatser inom ämnet som diskuterar olika problem och utvecklingar av 
OEE. Även denna uppsats fanns det utrymme för och det finns absolut plats för fler 
inom ämnet OEE i små företag. Vi har genom denna studie fått en djupare förståelse för 
OEE och för hur olika delar av produktionen hos företag är länkade till varandra. OEE 
har även visat sig vara komplexare än vad vi inledningsvis trodde. En nackdel med 
studien är att den endast har varit teoretisk och grundats på intervjuer och enkäten. För 
att få full förståelse för de problem och framgångsfaktorer som uppsatsen diskuterar 
skulle ett praktiskt arbete med OEE i ett företag varit önskvärt. Särskilt med avseende 
på de praktiska förslagen som vi ger i kapitel 6, hade det varit intressant att se hur de 
faktiskt fungerar i ett företag som inte jobbat med OEE tidigare. På grund av 
tidsbegränsningen i arbetet har detta tyvärr inte varit möjligt. Vi har i studien varit i nära 
kontakt med konsulter som är förespråkare för OEE. Detta kan gett oss en subjektiv 
uppfattning av OEE:s positiva och negativa sidor. I intervjuerna har en öppen dialog 
hållits och detta har troligtvis gett oss en djupare förståelse för OEE, än om slutna 
frågor ställts. Men det finns istället risk för subjektiva tolkningar från vår sida. Även 
teorin ger möjlighet till en vinklad uppfattning då i huvudsak endast positiva 
erfarenheter av OEE förmedlas i litteraturen, ingen vill visa sitt nederlag. I en ny 
undersökning borde även intervjuer ha hållits med operatörer för att se om deras syn på 
OEE skiljer sig från ledningens. Kritik ska även riktas mot enkäten som förvisso fick ett 
godkänt deltagande (24 % av 102 företag) men där endast 4 % använde OEE. Detta låga 
deltagande sänker validiteten och förminskar möjligheterna till generaliseringar. I 
frågeformulärsprogrammet som användes sammanställdes resultatet automatiskt och det 
gick inte att se vilka, av de företag som enkäten skickades till, som svarade. Detta 
gjorde att vi tyvärr inte kunde skicka en påminnelse till dessa. I en ny studie borde 
hänsyn tas till det samtidigt som enkäten ska skickas till fler företag. 
7.3 Vidare forskning 
I litteraturen finns det väldigt lite beskrivet om OEE i små företag och således finns det 
stort utrymme för vidare forskning inom detta område. I denna studie fanns endast 
utrymme för en teoretisk undersökning av OEE hos små företag och av den anledningen 
kan vidare praktiska fallstudier av införandet av OEE hos små företag vara av intresse. 
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Bilaga 1. Ordlista 
Break-even 
Avser den gräns där kostnaden av investeringar är större än den ekonomiska nytta investeringen 
skapar. 

De sex stora förlustkällorna 
Se kapitel 3.3.2. 

Fixturer 
Är inom verkstadstekniken anordning som används för att hålla fast arbetsstycket i 
verktygsmaskinen under bearbetning. 

Incitamentprogram 
Incitamentsprogrammens syften är främst att motivera, behålla och belöna kvalificerad 
personal i företaget. Belöningarna är ofta av ekonomisk karaktär i form av resor, 
aktietilldelningar eller bonus. 

Just In Time (JIT) 
Är en planeringsfilosofi som strävar efter att producera och leverera varor i precis den 
mängd och den tidpunkt som de behövs. 
 
Kassationer 
De produkter som inte kan säljas för att de inte möter uppsatta kvalitetskrav. 
Lean Production 
Är ett förhållningssätt för verksamhetens ledning att kontinuerligt arbeta med att minska alla 
typer av slöseri. 

Ledtid 
Ur ett kundperspektiv är det tiden från det att kunden placerar en order tills produkterna 
erhålls. 

Löpande bandet 
Grundidén med löpande bandet är att det som monteras sakta förs framåt längs en sträcka och 
utan att stanna monteras av olika specialiserade arbetsgrupper med väl avgränsade 
arbetsuppgifter. Idén bygger på studier av hur personal kan utföra ett arbete så effektivt och 
snabbt som möjligt. 

Omfixturering 
Processen att frigöra arbetsstycket från dess fixtur och sedan spänna fast det igen, 
antingen i samma fixtur i ny position eller i en ny fixtur. 
Six sigma 
Ett förhållningssätt till förbättring och kvalitetshantering som har sitt ursprung hos Motorola 
Company. Arbetet baseras på statistiska metoder men har utvecklats till en filosofi avseende 
förbättringsarbete och har ett speciellt förhållningssätt att mäta, förbättra och hantera kvalitet 
och verksamhetens prestanda. 

Seniorkonsulter 
Är en konsult som har flera års erfarenhet inom sitt arbetsområde. Tiden det tar att bli 
befordrad till seniorkonsult varierar beroende på person och det företag där personen är 
anställd. 
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Slöseri 
Definieras här som ”allt utom det absolut nödvändigaste” och omfattar slöseri från 
överproduktion, slöseri i väntetid, slöseri i transportering, slöseri i att hålla inventarier, slöseri i 
bearbetning, slöseri i rörelser och slöseri i bristande kvalitet. 

Ställtid 
Är den tid det tar att ställa om utrustningen från tillverkning av den sista artikeln i en 
produktionssats till den första godkända artikeln i nästa sats. 
Suboptimering 
Innebär att en uppgift optimeras ur en aspekt men att denna lösning inte är optimal ur en 
annan aspekt. 

Supply Chain Management 
Integrationen av affärsprocesser från slutanvändare till huvudleverantören som tillhandahåller 
produkter, tjänster och information som skapar värde för kunden. 

Utrustning 
Med utrustning avses de maskiner, verktyg och annat materiel som används vid produktion. 

5S 
Är en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. S:en står för: 
sortera, systematisera, städa, standardisera och sköta om. 
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Bilaga 2. Intervju Gnosjö Automatsvarvning 

1. Vilka mätdata använder ni er av idag? 
a. Mäter ni maskinstopp, temposänkningar och kassationer? 

2. Hur samlar ni in data? Automatiskt eller manuellt? 
3. Uppskattningsvis hur mycket tid läggs ner på insamlande och bearbetning av data? 
4. Hur används den insamlade datan? 

a. Hur tolkas den? 
b. Har ni sett någon tydlig förbättring sedan ni började använda den? 

5. Har ni konkreta mål ni arbetar efter, t ex inom ett år ska vi ha ökat produktiviteten med 
x antal procent? 

a. Hur tar medarbetarna del av dessa och känner de sig delaktiga i dessa mål? 
6. Använder ni er av andra nyckeltal än OEE idag? 

a. I så fall vilka? 
7. Hur gick ni tillväga när ni införde era mätsystem? 
8. Hur kom ni i kontakt med OEE? 
9. Vad var den grundläggande tanken bakom införandet av OEE? 
10. Mötte ni några konkreta problem i och med implementeringen av OEE? 

a. Hur valde ni att lösa dessa? 
11. Införde ni OEE stegvis? 

a. I så fall hur lång tid skulle de ta? 
12. Skulle ni använda er av automatisk eller manuell mätning? Eller en kombination av 

både och? 
13. Skulle ni använda er av några grundläggande kontrollverktyg som t.ex. Pareto eller 

orsak-verkan protokoll? 
14. Tror ni att det är viktigt med nya automatiska och effektiva mätsystem för att lyckas 

med OEE? 
15. Upplevde ni att förändringarna möttes av motstånd bland de anställda? 
16. När ni skulle implementera OEE, hyrde ni då in en extern konsult eller sköttes det helt 

självt av företaget? 
17. Var de anställda inkl. ledningen medvetna om vad OEE-talet skulle användas till. 

a. I så fall hur har ni informerat dem? 
18. Hade ni bestämda mål var OEE-talet skulle ligga på, inom en viss period? 
19. Var syftet med OEE att användas som en intern mätmetod eller för att benchmarka 

andra företag? 
20. Vilka fördelar, eller nackdelar, tror du små företag har gentemot stora företag vid 

implementering och användning av OEE? 
21. Att implementera OEE kan kanske vara kostsamt med tanke på mätsystem, utbildning 

m.m. Hur resonerar ni runt detta? 
22. Upplever ni att det finns en ekonomisk break-even där det inte längre är lönsamt att 

förbättra sina processer? 
23. Tror ni att införandet av OEE skulle stärka er position på marknaden jämfört med 

dagens mätningsprocesser? 
24. Upplever ni ett tryck eller krav ifrån kunder (större företag) på högre kvalitet och lägre 

priser nu jämfört med för 10 år sedan? 
25. Upplevde ni att införandet av OEE direkt skulle medföra stora kostnader t.ex. i form av 

avancerade mätsystem och att ni tvekade av denna anledning? 
26. Vad tror ni att ni skulle ha för OEE-tal idag om ni mätte det? 
27. Vilka var de direkt avgörande faktorerna som gjorde att ni valde att inte implementera 

OEE/TAK? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till Vici Industri 

1. Hur kom ni i kontakt med OEE? 
2. Varför valde ni att införa OEE? 
3. Använder ni er av automatisk eller manuell mätning? 

a. Har detta utvecklats under tiden? 
4. Varför tror ni att ni har lyckats med införandet/ användningen av OEE?  
5. Vilka faktorer tror ni är avgörande för en lyckad implementering och användning av 

OEE? 
6. Mötte ni några konkreta problem vid införandet och genom användningen av OEE? 

a. Hur har ni valt att lösa dessa? 
7. Skiljer sig sättet ni mäter era processer på nu och innan ni införde OEE? 
8. Anser ni att utbildning och information avseende OEE och dess användning är viktigt, 

eller räcker det att ledningen vet hur det fungerar? 
9. Införde ni OEE stegvis och i så fall hur lång tid tog det? 
10. Tror ni att det viktigt med nya automatiska och effektiva mätsystem för att lyckas med 

OEE? 
11. Upplevde ni att förändringarna möttes av motstånd bland de anställda? 
12. Har OEE lett till kontinuerligt arbete med underhåll? 
13. Har operatörerna blivit mer uppmärksamma på vad som orsakar “slöseri” och hur 

sådana aktiviteter kan kontrolleras och hanteras bättre? 
14. Har ni upptäckt s.k. kroniska störningar (små störningar som inte direkt märks i 

produktionen jämfört med ett stort haveri) efter att ni införde OEE? 
15. Har införandet av OEE skapat en medvetenhet även utanför själva produktionen t ex 

ledningen? 
a. I sådana fall hur påverkar det strategin eller prioriteringarna med avseende på 

produktionen? 
16. Upplever ni att OEE är lätt att förstå? 
17. Vad har ni för mål med OEE, t.ex. OEE-tal i procent? 
18. Är syftet med OEE att användas som en intern mätmetod eller för att benchmarka andra 

företag? 
19. Är de anställda medvetna om vad OEE-talet ska användas till, t ex förbättrat underhåll? 

a. I sådana fall hur har ni informerat dem? 
20. Var det kostsamt att implementera OEE? 
21. Har OEE påverkat era processer? 

a. I så fall hur? 
22. Tror ni att alla små företag bör använda sig av OEE? 
23. Tror ni att införandet av OEE har stärkt er position på marknaden? 
24. Upplever ni ett tryck eller krav ifrån kunder (större företag) på högre kvalitet och lägre 

priser nu jämfört med för 10 år sedan? 
25. Vilka fördelar eller nackdelar tror ni små företag har gentemot stora i och med 

införande av OEE? 
26. Är det någon skillnad på OEE-talet beroende på graden av automatisering? 
27. Hur undviker man att bli ”hemmablind” i sin produktion? 
28. Vilka faktorer tror ni är avgörande för att lyckas med OEE? 
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Bilaga 4. Intervjufrågor till konsulter 

1. Hur länge har företag använt sig av OEE i Sverige? 
a. Anser du att metoden fortfarande är relativt ny i Sverige eller anses det som en 

välbeprövad metod? 
2. Hur många produktionsföretag i Sverige skulle du uppskatta använder sig av OEE idag?  

a. Hur många tror du använder sig av det om 10 år?  
b. Ungefär hur många små företag tror du använder sig av det idag? 

3. Är det ett krav eller en önskan att implementera TPM i samband med implementeringen 
av OEE?  

a. Har detta någon påverkan på OEE-talet? 
4. När företag implementerar OEE, måste de då införa nya rutiner och datasystem för 

insamlande av data eller kan de ofta använda redan befintliga rutiner och system? 
a. Kommer detta att påverka resultatet?  
b. Hur enkla system kan man ha? 

5. Tror du att det är vanligt att företag inte själva inser behovet av OEE förrän efter dem 
har börjat använda sig av det, med tanke på att det bättre än andra metoder mäter 
”gömda” förluster i tillverkningen, s.k. kroniska fel? 

6. Används OEE mest som ett nyckeltal för att mäta företagets interna förbättring eller kan 
det också användas för att jämföra med andra företag? 

7. Vilka är de vanligaste misstagen företag gör vid implementeringen av OEE?  
a. Skiljer sig dessa mellan stora och små företag? 

8. Anser du att OEE är för alla storlekar och typer av producerande företag?  
a. Tror du små företag skulle kunna tjäna på att använda OEE? 

9. Varför väljer vissa företag att inte använda OEE?  
a. Är det många mindre företag som inte känner till begreppet? 

10. Har små företag några fördelar eller nackdelar gentemot större företag vid 
implementering och användandet av OEE? 

11. Kan du ge ett konkret exempel på någon gång då det har misslyckats att implementera 
OEE i ett litet företag.  

a. Vad tror du anledningen till det var? Hur hade man kunnat undvika detta? 
12. Kan ni se några skillnader eller framgångsfaktorer i små företag beroende på 

engagemanget från ledningen? 
13. Vinner alla små företag på att införa OEE i långa loppet eller finns det en break-even 

där det inte längre är lönsamt att förbättra sina processer? 
14. Vad tror du framförallt kan vara en avgörande faktor för att många små företag inte 

använder sig av OEE idag? 
15. Vilka faktorer har du sett är avgörande för en lyckad implementering och användning 

av OEE med de företag du har jobbat? 
16. Hur litet är det minsta företaget där du har varit med och implementerat OEE?  

a. Var det framgångsrikt?  
i. Om det var det, vad var utmärkande för framgången i det fallet? 
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Bilaga 5. Del av enkäten 

 

 
Ytterligare frågor följde i den ordinarie enkäten 
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Bilaga 6. Grafisk sammanställning av enkäten 
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1. Identifiera flaskhalsar. 
2. Förebyggande underhåll 
3. Återkoppling till de anställda, i form av olika nyckeltal. 
4. Undersöka maskinutnyttjande 
5. Andra anledningar 
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1. Vi har inte tillräcklig kunskap om OEE/TAK och dess användningsområde. 
2. Vi ser inget behov av att mäta de parametrar som OEE-talet mäter. 
3. Vi anser att de totala investeringskostnaderna skulle överstiga nyttan som 

OEE skapade. 
4. Kostnaden för nya mätsystem skulle bli för stor. 
5. Det tar för mycket tid att samla in den data som krävs. 
6. Vi har inte resurser att avvara personal för att arbeta kontinuerligt med 

OEE/TAK. 
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1. Utbildning av personal. 
2. Engagemang från ledningen. 
3. Enkla mätsystem. 
4. Automatiska mätsystem. 
5. Begränsa tiden som läggs ner på datainsamling/bearbetning. 
6. Erfarenhet från den som implementerar OEE/TAK. 
7. Kommunikation med de anställda. 
8. Konkreta mål för OEE/TAK som ska uppnås inom en tidsperiod. 
9. Incitamentprogram för de anställda kopplade till OEE/TAK-målen. 
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Bilaga 7. Mätprotokoll för störningar i utrustningen 
Mätprotokoll för maskin/ lina: 

Störning Tid i minuter för stopp Kvalitetsbrister 

 < 1 < 5 < 10 < 15 < 20 < 30 > 40  

Störning 1  ׀      Fel 1  

Störning 2        Fel 2  

Störning 3        Fel 3  

Störning 4        Fel 4  

Störning 5        Fel 5  

Övrigt        Övrigt  

Planerad produktionstid: 

Planerat antal detaljer: 

Antal tillverkade detaljer: 

Exempel på hur ett mätprotokoll kan utföras. I exemplet dras ett streck för varje 
störning i den rad som är märkt störning i den kolumn med tid som passar bäst. I högra 
delen registreras kvalitetsbrister. Med denna information beräknas sedan OEE enligt 
bild 3.3. I detta exempel har störning nummer ett med en stopptid på ca fem minuter 
registrerats. Källa: Eget. 


