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Sammanfattning 

Detta  examensarbete  har  utförts  på  livsmedelsföretaget  Svenska  Smakupplevelser. 
Företaget  möter  en  ökad  efterfrågan  och  vill  därför  bättre  kunna  använda  sig  av  de 
resurser  som  finns  i produktionen.  I och med att  företaget är  relativt  sett ungt har de 
tidigare inte ägnat sig åt produktivitetshöjande förbättringsarbete i produktionen. Målet 
för  detta  arbete  har  därför  varit  att  skapa  goda  förutsättningar  för  Svenska  Smak‐
upplevelser att utvecklas till en  lärande organisation, genom att utveckla och förbättra 
produktionssystemet,  baserat på  insamlad  information. Detta mål har delats upp  i  två 
delmål, listade nedan. 

• Att stötta och driva arbetet med att implementera ett mätsystem för övervakning 
av  maskinprestanda  och  produktivitet  och  fastställa  relevanta  och  mätbara 
nyckeltal, för fabrikens största produktionslina. 

• Att  stötta  och  utbilda  anställda  på  Svenska  Smakupplevelser  kring  hur  ett 
systematiskt förbättringsarbete kan se ut och hur insamlade data kan användas i 
förbättringsarbete.  

Som en del av arbetet har vi gjort en litteraturstudie med syfte att upprätta en teoretisk 
referensram. I litteraturstudien behandlas ämnen och koncept inom produktionsutveck‐
ling  såsom  Lean  produktion,  Total  Productive  Maintenance  och  organisationsföränd‐
ringar. Vi har även genomfört tre referensbesök. 

För  att  uppnå  målet  med  arbetet  har  vi  skapat  en  modell  med  fokus  på  tre  delar: 
utbildning, statistikinsamling och förbättringsgrupp.  

• Vi har genomfört en utbildning med personalen på Svenska Smakupplevelser för 
att  ge  en  grundläggande  förståelse  för  Lean  produktion  och  hur  de  kan  arbeta 
med ständiga förbättringar.  

• Vi har  initierat statistikinsamling  i produktionen. Detta görs  för att  få en bättre 
kontroll  på  produktionssystemet,  det  vill  säga  för  att  kunna  se  hur  produktiva 
maskinerna i produktionen är och på så sätt identifiera problemområden.  

• Vi  har  skapat  en  förbättringsgrupp  där  dessa  problemområden  kan  diskuteras 
för  att  upptäcka  bakomliggande  faktorer  samt  för  att  komma  på  och  initiera 
förbättringsåtgärder.  

Resultaten  av  vårt  arbete  visar  bland  annat  på  att  utbildningens  utformning  var 
framgångsrik för att ge personalen en ökad förståelse, att relevanta nyckeltal tagits fram 
för produktionen, och att  förbättringsgruppen har  lett  till  flera beslut om förbättrings‐
åtgärder för att höja produktiviteten i produktionen.     

Under våren har vi satt igång en förändringsprocess på Svenska Smakupplevelser för att 
få dem att komma igång i arbetet med ständiga förbättringar. Vi har också gett dem goda 
förutsättningar för att kunna fortsätta och vidareutveckla det här arbetet. Det är nu upp 
till dem själva att ansvara för att förbättringsarbetet lever vidare.  

Utifrån det arbete som utförts inom ramen för denna rapport kan vi konstatera att den 
tredelade modell som vi grundat vårt  tillvägagångssätt på har haft en positiv  inverkan 
på Svenska Smakupplevelsers förbättringsarbete. Vi tror därför att denna modell skulle 
kunna  fungera  även  för  andra  mindre  produktionsföretag  som  önskar  arbeta  med 
ständiga förbättringar och vill att mätningar ska spela en central roll. 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Abstract 

This  Master  Thesis  has  been  conducted  at  the  food  processing  company  Svenska 
Smakupplevelser. The company is facing an increasing demand and therefore they want 
to make better use of the resources they have in their production. Earlier the company 
has not been working with improvements to increase the productivity in the production. 
The aim of this study has been to create conditions for Svenska Smakupplevelser to be 
able  to develop  into a  learning organization, by developing and  improving  their prod‐
uction system, based on gathered information. The aim has been divided into two parts: 

• To  support  the  implementation of  a measuring  system  in  order  to monitor  the 
performance and productivity of the machines as well as to define relevant and 
measurable key performance indicators. This will be done on the most important 
production line. 

• To  support  and  educate  the  employees  of  Svenska  Smakupplevelser  in  how  to 
work with improvements in a systematic way and how the gathered data can be 
used in improvement groups. 

 The  literature  review  of  this  study  contains  subjects within  production  development 
such as Lean production, Total Productive Maintenance and Organizational change. We 
have also visited  three companies where we have done  interviews  to complement  the 
literature review. 

To reach the aim of this study, we have created a model that is focused on three different 
parts: workshops, gathering data, and improvement groups.  

• We have conducted workshops with the employees of Svenska Smakupplevelser 
to  improve  their  knowledge  of  Lean  production  and  how  they  can  work  with 
continuous improvements.  

• We have initiated gathering of data in the production. This is done to get a better 
knowledge of the production system, i.e. to see the productivity of the machines 
in the production and identify areas that could be improved.   

• We have created an improvement group where these areas of improvement can 
be discussed to detect underlying factors and to come up with as well as initiate 
steps to improve. 

The  results  of  our  work  shows  that  the  way  that  the  workshops  were  designed  was 
successful,  that  relevant  key  performance  indicators  have  been  identified  for  the 
production, and that the improvement group has lead to several actions to increase the 
productivity in the production.  

During the spring we have initiated a process of change at Svenska Smakupplevelser in 
order  for  them  to  work  with  continuous  improvements.  We  have  also  given  them 
conditions  to continue and  further develop  this process.  It  is now up to  them to make 
sure that they do so and that the improvement work continues. 

This  study  shows  that  our  model,  with  the  three  different  parts,  has  had  a  positive 
impact  for  the  improvement work at Svenska Smakupplevelser. Hence we believe  that 
this model could work for other small and medium industrial enterprises who wish to 
work with continuous  improvements and where data  from measuring systems plays a 
central role. 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Förord 

Detta examensarbete har utförts på KTH under vårterminen 2012 åt företaget Svenska 
Smakupplevelser. Arbetsprocessen har varit  lärorik och  spännande och vi har  lärt oss 
mycket om både produktionsutveckling och såstillverkning.  

Vi  skulle  vilja  rikta  ett  stort  tack  till  alla  anställda  på  Svenska  Smakupplevelser  för 
förtroendet att låta oss utföra detta arbete och för all den hjälp vi fått. Vi vill också tacka 
de personer som vi intervjuat för deras väl använda råd och synpunkter. Avslutningsvis 
vill vi även tacka vår handledare, Lars Wingård, som varit till stor hjälp under arbetets 
gång med tips och idéer. 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1 Inledning 

1.1 Bakgrund om Svenska Smakupplevelser 
Det stockholmsbaserade företaget Svenska Smakupplevelser grundades 2006 och deras 
affärsidé går ut på att tillverka, sälja och distribuera handlagade matupplevelser av god 
kvalitet.  För  närvarande  ingår  tre  produktfamiljer  i  företagets  sortiment:  kalla  såser, 
dressingar och röror. Kalla såser och dressingar tillverkar de i sin egen fabrik och röror 
tillverkas hos en samarbetspartner. Företagets produkter säljs både till konsumenter via 
livsmedelsbutiker och till restauranger och grossistkedjor. Några exempel på produkter 
ur sortimentet visas i figur 1 nedan. 

 

Figur 1: En 230 mlburk                Figur 2: En dressingsflaska 

 

Figur 3: En 40 mlförpackning  Figur 4: En 2 lhink 

Eftersom  Svenska  Smakupplevelsers  huvudsakliga  näringsverksamhet  rör  livsmedels‐
framställning  utgör  livsmedelssäkerhet  en  kritisk  faktor  för  alla  företagets  aktiviteter. 
Säkerheten  regleras med hjälp av  livsmedelsstandarden BRC och HACCP, ett protokoll 
för  riskhantering.  Dessa  beskrivs  i  bilaga  1.  I  dagsläget  finns  runt  30  anställda  på 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Externa 
tekniker 

företaget  och  det  har  under  de  senaste  åren  befunnit  sig  i  en  kraftig  expansionsfas, 
någonting  som  ofta  är  typiskt  för  nystartade  företag.  Den  historiska  omsättningen 
återfinns i figur 5 nedan.  

 

Figur 5: Figuren visar den historiska omsättningen för Svenska Smakupplevelser, räknat i 
tusentals kronor per år. (Svenska Smakupplevelser, 2012) 

Företagets omsättningstillväxt har varit mycket kraftig under denna period. Under 2009 
ökade omsättningen trefaldigt jämfört med året innan och under 2010 låg tillväxten på 
strax under 100 procent. Under 2011 var ökningen strax under 70 procent.  

Företagets interna organisation finns beskrivet nedan (se figur 6). 

 

Figur 6: Figuren visar de olika organisatoriska funktioner inom Svenska Smakupplevelser 
som varit relevanta för denna rapport.  

1.2 Problemformulering 
För  att  hantera  den  ökade  efterfrågan  på  marknaden  har  Svenska  Smakupplevelser 
investerat  i  en ny  fabrik  för  sin produktion. Företaget önskar  i den nya  fabriken  få en 
bättre överblick av hur maskinerna presterar i realtid, vilka avvikelser som uppstår, vad 
det får för konsekvenser och vad som görs för att åtgärda problemen. Förhoppningen är 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att  arbete  av  denna  typ  ska  kunna  stärka  företagets  konkurrenskraft  genom  att  höja 
effektiviteten  i  produktionen, med ökad produktionskapacitet  och  kostnadseffektivitet 
som  följd.  Flytten  till  den  nya  fabrikslokalen  skedde  samtidigt  som  vi  utförde  detta 
arbete.  Innan  detta  arbete  initierades  hade  knappt  något  arbete  kring  produktions‐
utveckling gjorts på företaget, vilket ytterligare underströk potentialen för vilka vinster 
arbetet  kan  förväntas  ge.  De  åtgärder  som  gjorts  hittills  har  istället  handlat  om  att 
uppgradera maskiner med syftet att höja produktiviteten.  

Ökad  maximal  produktivitet  för  en  maskin  kan  visserligen  förbättra  den  totala 
produktiviteten, men för att hela produktionssystemet ska kunna utvecklas krävs också 
att  det  fokuseras  på  att  minimera  den  tid  då  maskinerna  inte  arbetar  på  grund  av 
oplanerade stopp, då sådana stopp innebär produktions‐ och inkomstbortfall. I Svenska 
Smakupplevelsers fall innebär exempelvis en minuts stopp på den största produktions‐
linan,  230  ml‐linan  som  står  för  runt  80  procent  av  försäljningsvärdet,  en  förlorad 
inkomst på runt 1000 kronor och en förlorad vinst på runt 500 kronor.  

Att använda mätningar och statistikinsamling som en del i arbetet med att utveckla och 
förbättra  ett  produktionssystem  anses  av  flera  författare  vara  ett  lämpligt  tillväga‐
gångssätt  (Ylipää,  2000;  Ljungberg,  2000;  Nord,  et  al  1997;  Spitzer,  2007).  Den  stora 
fördelen med att mäta och följa upp produktionssystemets prestanda ligger i att tydliga 
fakta erhålls kring hur systemet  fungerar. Dock  framhåller bland andra Spitzer (2007) 
och Ljungberg (2000) att mätningar i sig inte leder till förändringar. Det krävs dessutom 
att mätresultaten  analyseras,  diskuteras  och  ger  upphov  till  åtgärder,  för  att  produkt‐
ionsförbättringar  ska  kunna  identifieras  och  genomföras.  Produktionsutveckling  med 
hjälp av mätdata kan således delas upp i två olika områden, nämligen datainsamling och 
dataanalys.  

1.3 Målsättning för detta arbete 
Målet för detta arbete har varit att skapa förutsättningar för Svenska Smakupplevelser 
att utvecklas till en lärande organisation, genom att utveckla och förbättra produktions‐
systemet, baserat på insamlad information. Detta mål har delats upp i två delmål, listade 
nedan. 

• Att stötta och driva arbetet med att implementera ett mätsystem för övervakning 
av  maskinprestanda  och  produktivitet  och  fastställa  relevanta  och  mätbara 
nyckeltal.  

• Att  stötta  och  utbilda  anställda  på  Svenska  Smakupplevelser  kring  hur  ett 
systematiskt förbättringsarbete kan se ut och hur insamlade data kan användas.  

Arbetet  kommer  således  bidra med  kunskap  kring  hur  ett mindre  produktionsföretag 
kan  gå  tillväga  för  att  få  bättre  kontroll  över  sin  produktion  och  utnyttja  avvikelser  i 
produktionen för att öka produktiviteten och därigenom bli mer konkurrenskraftiga. 

1.4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur rapportens litteraturstudie och referensbesök har utformats, 
samt hur pass generaliserbara resultaten från denna rapport är. Dessutom beskrivs hur 
själva arbetsgången har utformats.  

1.4.1 Litteraturstudie 
Som en del i detta arbete ingick en litteraturstudie, med syftet att upprätta en teoretisk 
referensram och placera det  i en vetenskaplig kontext. Litteraturstudien pågick  främst 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under  arbetets  inledande  fas, men  viss  kompletterande  litteratur  togs  även  in  senare. 
Insamlandet  av  litteratur  skedde  till  stor  del  genom  sökningar  på  alla  databaser 
kopplade  till  biblioteket  på  Kungliga  Tekniska  högskolan.  Både  artiklar  publicerade  i 
vetenskapliga  tidsskrifter  och  böcker  användes.  Vid  sökningen  användes  bland  annat 
sökorden  Lean  production,  TPM,  OEE,  continuous  improvements  och  learning  organ
isation.  Dessutom har  diverse  äldre  examensarbeten  använts  som  inspiration,  snarare 
än rena källor.   

1.4.2 Referensbesök 
För  att  komplettera  litteraturstudien  genomfördes  även  tre  referensbesök,  för  att  ge 
ytterligare  teoretiska  perspektiv  på  arbetet.  Vi  besökte  Scania  och  två  konsultbolag 
inriktade  på  produktionsutveckling;  Mtek  och  Swerea  IVF.  Dessa  företag  ansågs 
lämpliga för referensbesök då de på olika sätt arbetade med produktionsutveckling på 
avancerad  nivå  och  då  de  hade  erfarenhet  av  förbättringsarbete  baserat  på  mätdata. 
Under  besöken  intervjuade  vi  utvalda medarbetare med  god  kännedom  om  produkt‐
ionsutveckling och mätning.  

Inför intervjuerna hade vi förberett vissa frågor, men de diskussioner som sedan fördes 
kom  till  stor  del  att  röra  sig  bortom  de  förbestämda  frågorna.  Intervjuerna 
dokumenterades  skriftligen  och  en  sammanställning  skrevs  kort  efter  genomförandet 
för att säkerställa en korrekt återgivning. 

1.4.3 Utformning av arbetet 
Då  syftet med denna  rapport  var  att bistå  Svenska Smakupplevelser  i  arbetet med att 
utveckla  sin  produktion  ansåg  vi  att  ett  nära  samarbete med  företagets  personal  var 
viktigt  för  att  säkerställa  att  användbarheten  och  nyttan  var  hög.  Att  inkludera 
nyckelpersoner från företaget i den faktiska utformningen av studien blev därför viktigt. 
Vi  har  därför  fört  informella  samtal med  personer  på  olika  positioner  inom  företaget 
under  hela  arbetets  gång,  med  syftet  att  kontinuerligt  öka  vår  förståelse  för  hur 
verksamheten  fungerar. Utformningen baserades även  till  stor del på den  information 
som  erhölls  i  litteraturstudien  och  under  referensbesöken,  speciellt  rörande  vilka 
mätparametrar  som  ansågs  relevanta.  Utformningen  av  studien  hölls  genom  hela 
arbetsperioden flexibel för att kunna anpassa den till situationen så som den utvecklade 
sig,  istället  för  att  tillvägagångssätten  var  helt  bestämda  från  början.  En  detaljerad 
beskrivning av tillvägagångssättet återfinns i kapitel 3.  

Arbetet organiserades och planerades utifrån ett  tidsschema som vi utformade  tidigt  i 
arbetsprocessen.  Schemat  finns  bifogat  i  bilaga  2.  Syftet  med  tidsschemat  var  att 
säkerställa att arbetet utfördes på ett  sådant  sätt att de önskade målen kunde uppnås 
över den avsatta tiden, samt att arbetsbördan var relativt utjämnad över hela perioden. 
Detta  schema  har  även  uppdaterats  vartefter  arbetet  fortskridit,  då  tidsplanen 
förändrades under arbetets gång. 

1.4.4 Arbetets generaliserbarhet 
Då denna uppsats rör en  fallstudie på ett specifikt  företag blir generaliserbarheten  för 
de  slutsatser  som  dragits  relativt  begränsad.  Detta  beror  på  att  studien  utförts  i  en 
specifik  miljö  under  de  förutsättningar  som  rått  inom  denna  miljö  under  tiden  för 
studiens  genomförande.  Däremot  har  vissa  mer  generella  slutsatser  dragits,  främst 
kopplade till den modell som styrt tillvägagångssättet. 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1.5 Avgränsningar 
Omfattningen  av  detta  arbete  har  begränsats  av  vissa  på  förhand  fastställda 
avgränsningar. Arbetet har pågått under vårterminen 2012 och är således tidsbegränsat. 
Detta innebär att de genomförda åtgärder som ingått i arbetet inte har utvärderats över 
längre  tid.  Det  är  även  begränsat  till  att  omfatta  endast  ett  studieobjekt. 
Tidsbegränsningen  ledde  även  till  att  vi  valde  att  fokusera  på  en  av  företagets  fyra 
produktionslinjer. På den utvalda linan produceras främst 230 ml‐burkar, vilka står för 
runt  80  procent  av  företagets  omsättning.  Denna  lina  valdes  då  insatser  på  den 
förmodades ge störst effekt för hela verksamheten.  

Detta  arbete  har  enbart  berört  Svenska  Smakupplevelsers  produktionssystem. 
Eventuella  avvikelser  eller  problem  som  rör  övriga  delar  av  företagets  verksamhet 
betraktas  därför  inte  i  någon  större  utsträckning,  om  de  inte  ses  som  relevanta  för 
fokusområdet.  

Den  tekniska  implementeringen av ett mätsystem omfattas  inte heller av detta arbete. 
Denna del kommer istället att skötas av tekniker kopplade till  företaget,  i samråd med 
oss. 

Något arbete med att ta fram konkreta åtgärder mot identifierade avvikelser utförs inte 
av  oss  inom  ramen  för  detta  arbete.  Vår  uppgift  är  istället  inriktad  på  att  stötta  och 
hjälpa de anställda att identifiera och implementera lämpliga åtgärder. 

1.6 Disposition för den fortsatta uppsatsen 
Den  återstående delen  av denna  rapport  är  uppdelad  i  nio  kapitel. Nedan  ges  en  kort 
beskrivning  av  varje  kapitel,  för  att  varje  läsare  lättare  ska  kunna  identifiera  vilka 
kapitel som är relevanta att läsa, beroende på intresse och förkunskaper.  

• Kapitel  2:  Produktionsfilosofier  och metoder  för  produktionsutveckling.  I 
detta  kapitel  beskrivs  flera  olika  koncept  som  används  för  att  utveckla 
produktionsverksamhet. Dessutom beskrivs teorier för genomförandet av organ‐
isationsförändringar. 

• Kapitel 3: Intervjuer. De genomförda intervjuerna beskrivs i detta kapitel 
• Kapitel 4: Teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket består av en fördjupad 

teoretisk genomgång av de koncept vi valt ut från kapitel 2 för att kunna uppnå 
målen  för  denna  rapport.  Kapitlet  avslutas  med  en  modell  som  beskriver  den 
bakomliggande logiken för vårt tillvägagångssätt.  

• Kapitel 5: Beskrivning av ursprungsläge. Den ursprungliga situationen i före‐
tagets produktion beskrivs i detta kapitel.  

• Kapitel  6:  Tillvägagångssätt.  I  detta  kapitel  beskrivs  ingående  det  valda  till‐
vägagångssättet, uppdelat i tre delar. Målsättningar för respektive del formuleras 
även.  

• Kapitel  7:  Resultat. En  genomgång  av  resultaten  av  studiens  olika  delar  ges  i 
detta kapitel. 

• Kapitel 8: Analys.  I detta kapitel analyseras det genomförda arbetet med fokus 
på både tillvägagångssätt och resultat, kontra målsättningar.  

• Kapitel 9: Diskussion.  I  det  avslutande kapitlet presenteras och diskuteras de 
slutsatser  som  dragits  utifrån  analysen  i  det  föregående  kapitlet.  Kapitlet 
innehåller även förslag på vidare undersökningsområden och en kritisk gransk‐
ning av genomförandet och resultaten. 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2 Produktionsfilosofier och metoder för produktionsutveckling 

2.1 Att övervaka produktion 
En  effektiv  produktion,  med  kundens  önskemål  i  centrum,  framhålls  ofta  som  en 
förutsättning  för  ett  företags  långsiktiga  överlevnad  och  framgång.  Hög  produktions‐
effektivitet  kan  därför  i  sig  utgöra  en  viktig  konkurrensstrategi.  Ett  sätt  att  öka 
effektiviteten  och  produktiviteten  hos  ett  produktionssystem  är  att  investera  i  nya 
maskiner  och  avancerad  utrustning  med  låg  cykeltid.  Att  försöka  lösa  problem  i 
produktionen enbart genom att köpa ny utrustning är dock sällan lyckat, då maskinerna 
måste  fungera  i  den  aktuella  fabrikens  befintliga  system  vilket  sällan  sker  smärtfritt. 
Genom  att  istället  fokusera  på  att  maximera  maskinernas  utnyttjandegrad  och 
identifiera  och  åtgärda  problem  kan  den  totala  effektiviteten  höjas,  utan  att  dyra 
investeringar blir nödvändiga. (Ljungberg, 2000) 

För att kunna identifiera problem krävs någon form av övervakning av hur maskinerna 
presterar.  En  central  komponent  i  ett  väl  fungerande produktionssystem är därför  ett 
system för mätning av dess prestanda. Men framför allt krävs att de resultat som mäts 
upp används som underlag  för att hitta  förbättringsmöjligheter. För bästa resultat bör 
heller inte systemets huvudsyfte vara övervakning av ett befintligt system, utan det bör 
snarare ses som ett verktyg som används för att utveckla systemet. (Ljungberg, 2000) 

Det  finns  en  stor  uppsättning  produktionsfilosofier  som  alla  lovar  en  förbättrad  och 
långsiktigt  lönsam  produktion,  såsom  Total  Productive  Maintenance  (TPM),  Lean 
produktion  och  Total  Quality  Management.  Trots  vissa  skillnader  har  de  mycket 
gemensamt,  där  en  central  komponent  är  ständiga  förbättringar.  I  avsnitten  nedan 
kommer TPM och Lean produktion att presenteras.  

2.2 Total productive maintenance 
TPM,  eller  totalt  produktivt  underhåll1  beskrivs  av  Wireman  (2004)  som  alla 
underhållsaktiviteter  som  utförs  på  ett  företag,  med  syftet  att  behålla  eller  öka 
produktiviteten  hos  den  utrustning  som  ingår  i  produktionen.  TPM‐aktiviteter  kan 
utföras  överallt  inom  en  organisation  och  bör  inte  vara  begränsade  till  endast 
produktionsavdelningen.  Enligt  McKone  et  al  (1999)  består  TPM  av  ett  system  för 
produktivt  underhåll  av  produktionsutrustning  över  dess  hela  livslängd. Detta  system 
ska innefatta företagets alla anställda. 

Konceptet  TPM  har  sitt  ursprung  i  efterkrigstidens  Japan.  Genom  att  anamma  och 
vidareutveckla  kunskaper  om  produktion  från  Amerika  kunde  japanska  företag  som 
arbetade  med  begränsade  resurser  utveckla  arbetssätt  som  byggde  på  förebyggande 
underhåll  och  utveckling,  snarare  än  på  att  låta  maskinerna  arbeta  tills  de  slutade 
fungera. Inom TPM ligger fokus på integration av underhåll och produktion, med syftet 
att kunna agera proaktivt. (Ylipää, 2000; Nord et al, 1997) 

 

 

                                                        
1 Vi väljer i denna uppsats att behålla den engelska förkortningen, för att behålla 
enhetlighet gentemot den engelska litteraturen. 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TPM kan enligt Ylipää (2000) beskrivas utifrån fem steg. 

1. Maximera  utrustningens  effektivitet  genom  optimering  av  tillgängligheten, 
prestandan, effektiviteten och produktkvalitet hos utrustningen.  

2. Upprätta en underhållsstrategi som varar över utrustningens hela livslängd. 
3. Strategin  ska  inkludera  alla  företagets  avdelningar  som  har  en  koppling  till 

utrustningen. Det kan innefatta planering, operatörer och underhållsavdelningen. 
4. All  personal,  från  företagsledning  till  operatörer,  ska  involveras  i  arbetet  med 

förbättring av kvalitet och underhåll.  
5. Uppmuntra  förbättrat  underhåll  genom  att  ge  ökat  ansvar  till  enskilda  arbets‐

grupper.  

För  att  lyckas  med  dessa  steg  krävs  enligt  Ylipää  (2000)  arbete  med  tre  koncept, 
nämligen  kontroll  och  övervakning  av  produktionen  genom mätning,  att  ansvaret  för 
underhåll  läggs  på  operatörerna  samt  ständiga  förbättringar  och  förbättringsgrupper. 
För att kunna utveckla ett produktionssystem med hög tillförlitlighet krävs att underhåll 
i stor utsträckning utförs proaktivt, för att undvika att stopp och avvikelser alls uppstår. 
Även Ljungberg (2000) framhåller dessa tre koncept som centrala inom TPM.  

Willmott  och  McCarthy  (2000)  beskriver  att  många  företag  i  samband  med 
effektiviseringsprojekt  tenderar  att  ensidigt  fokusera  på  synliga  och  direkta  förluster. 
Detta  kan  innefatta  kostnader  för  arbetskraft,  material  och  administration.  Trots  att 
sådant arbete kan ge positiva effekter så är det generellt bättre att  istället  fokusera på 
vad författarna benämner som dolda förluster. Att arbeta enligt denna metodik utgör en 
viktig del av TPM (Willmott och McCarthy, 2000). Bamber et al (2003) framhåller vikten 
av att kunna kategorisera störningar och  förluster  för att kunna anpassa mätningarna. 
De  skiljer  på  sporadiska  och  kroniska  störningar,  där  de  sporadiska  störningarna  är 
sällan  förekommande,  har  stora  och  synliga  effekter  och  resultat  som  skiljer  sig 
märkbart  från  normalläget.  De  kroniska  störningarna  är  istället  små  och  därför 
svårupptäckta, men ofta mer frekvent förekommande då de ses som en del av systemet, 
snarare än som störningar. Detta innebär att de kroniska störningarna kan ge försämrad 
effektivitet  och  försämrat  utrustningsutnyttjande  utan  att  noteras.  De  kroniska 
störningarna  kan  dock  identifieras  med  hjälp  av  jämförelse  mellan  utrustningens 
faktiska och teoretiska kapacitet. Skillnaden mellan kroniska och sporadiska störningar 
finns illustrerad i figur 7. (Bamber et al, 2003; Nord et al, 1997) 

 

Figur 7: Figuren visar hur sporadiska och kroniska störningar påverkar ett system. 
Omarbetning av bild från Nord et al (1997). 

Kronisk 
förlust 

Sporadisk 
förlust 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2.2.1 Mätning med nyckeltalet OEE 
En  central  komponent  i  TPM‐konceptet  utgörs  av  nyckeltalet  overall  equipment 
effectiveness  (OEE),  eller  total  utrustningseffektivitet. Med OEE  kan  effektiviteten  hos 
utrustning mätas  och utvärderas  och nyckeltalet  har  flera  olika  användningsområden. 
OEE‐talet  beräknas  utifrån  tillgänglighet,  anläggningsutnyttjande  och  kvalitetsutbyte. 
Det uppmätta OEE‐talet kan användas som ett initialt prestandamått och sedan jämföras 
med  framtida  tal,  uppmätta  efter  eventuella  förändringar,  som  ett  bevis  på  att  en 
förbättring  har  genomförts.  OEE‐talet  kan  även  användas  för  att  jämföra  linor  eller 
enskilda maskiner med varandra, för att avgöra vilken lina eller vilken maskin som har 
lägst effektivitet och således bör förbättras. (Dal et al, 2000) 

Enligt Dal et al (2000) finns det ett flertal olika åsikter rörande vilka målnivåer som är 
lämpliga att eftersträva för de olika OEE‐komponenterna och för själva OEE‐talet. Dal et 
al (2000) argumenterar istället för att dessa nivåer bör sättas individuellt utifrån varje 
situation.  Dessutom  framhålls  att  OEE  med  fördel  kan  användas  för  att  styra 
förbättringsåtgärder, snarare än att bara användas för produktionsövervakning. För att 
OEE‐talet ska ses som ett nyttigt och användbart hjälpmedel krävs dock att data samlas 
in med hjälp av ett pålitligt och trovärdigt mätsystem, för att de resultat som erhålls ska 
ses  som  relevanta.  OEE  bör  inte  heller  vara  det  enda  nyckeltal  som  används  inom  en 
organisation, då detta kan leda till suboptimeringar. (Dal et al, 2000) 

2.2.2 Operatörsunderhåll 
Operatörsunderhållet  utgör  nästa  centrala  koncept  inom  TPM  då  det  möjliggör  ett 
minskat  produktionsbortfall  och  en  ökad  systematik  kopplad  till  rengöring  och 
underhåll.  Dessutom  innebär  det  att  operatörerna  själva  äger  och  kontrollerar  sina 
processer i större utsträckning, vilket ger bättre förståelse för hur dessa fungerar och är 
uppbyggda. Enligt Ljungberg (2000) bör operatörerna själva ansvara för rengöring och 
inspektion av de maskiner de arbetar med, då de troligtvis har god kännedom om dessa. 
Att  inte  ägna  tid  åt  rengöring  och  underhåll  av  maskiner  kan  leda  till  haverier  och 
produktionsbortfall.  Produktionspersonalen  och  underhållspersonalen  bör  därför 
arbeta  tillsammans  med  att  förebygga  och  åtgärda  fel.  För  att  ett  sådant  arbete  ska 
fungera  krävs  att  det  aktivt  stöttas  och  uppmuntras  av  företagsledningen,  samt  att 
tillräckliga resurser finns tillgängliga för utbildning och dylikt. (Ljungberg, 2000) 

Ljungberg  (2000)  beskriver  i  sju  steg  hur  operatörerna  kan  utveckla  kompetens  att 
självständigt utföra underhållsarbete.  

1. Initialrengöring. 
2. Åtgärda källor till nedsmutsning. 
3. Skapa rengörningsstandard. 
4. Initiera allmän inspektion. 
5. Initiera självständiga inspektioner. 
6. Organisation av arbetsplatsen. 
7. Arbeta med självständigt operatörsunderhåll. 

2.2.3 Förbättringsgrupper 
Det tredje grundläggande konceptet inom TPM är att förbättringsarbetet bör utföras i så 
kallade  förbättringsgrupper.  Inom  dessa  grupper  finns  bättre  förutsättningar  för  att 
goda idéer kan uppkomma än om endast en viss individ ska utforma förbättringarna av 
produktionssystemet.  Om  förbättringsgruppen  dessutom  innehåller  produktions‐
personal  innebär  det  att  de  som  påverkas  av  förändringarna  också  får  vara  med  vid 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framtagandet av dem, vilket troligtvis innebär att de uppfattas som mer positiva. För att 
dessa grupper ska fungera på ett så bra sätt som möjligt bör de dessutom arbeta mot ett 
specifikt mål och med vissa utvalda uppgifter. (Ljungberg, 2000)  

Ljungberg (2000) rekommenderar följande gruppsammansättning: 

• Ska innehålla både operatörer och reparatörer. 
• Alla operatörer i produktionen ska tillåtas att delta. 
• En handledare. 
• 4 – 7 personer. 
• Experter på olika områden kan bjudas in. 
• Gruppen ska mötas regelbundet. Deltagande ska vara obligatoriskt om inte 

särskilda skäl föreligger.  
• Mötesstrukturen ska vara tydlig och lämplig. 

2.3 Lean produktion – Effektivt resursutnyttjande 
I följande avsnitt beskrivs en uppsättning verktyg och metoder som kan användas i olika 
sammanhang  för  att  utveckla  produktionsverksamhet.  Gemensamt  är  att  de  i  stor 
utsträckning  härstammar  ur  produktionsfilosofin  Lean  produktion.  Ytterligare  en 
uppsättning verktyg som kommer ur denna filosofi  finns beskrivna i bilaga 3. Dessa är 
ställtidsreduktioner, värdeflödesanalys och flaskhalsstyrning.  

2.3.1 Grunderna inom Lean produktion 
Lean  produktion  härstammar  ursprungligen  ur  Toyotas  världsberömda  produktions‐
system och har kommit att bli mycket populärt bland produktionsföretag, som ett sätt 
att utveckla verksamheten. I avsnitten nedan beskrivs grunderna inom konceptet.  

Eliminera slöserier 
Slöseri  är  en  form  av  icke  värdeskapande, mänsklig  aktivitet  som  förbrukar  resurser. 
Womack och Jones (2003) identifierar åtta former av slöseri:    

1. Produktion av defekta produkter. 
2. Överproduktion,  det  vill  säga  tillverkning  av  varor  som  inte  behövs.  Över‐

produktion är även kallad den värsta  formen av slöseri eftersom den bidrar  till 
alla andra former av slöseri . 

3. Lager av varor som väntar på att bearbetas eller konsumeras. 
4. Överarbete, det vill säga onödiga processteg som inte tillför något värde för kund 
5. Onödig förflyttning av människor och varor. 
6. Väntan på att processteg ska bli klart eller för att någon aktivitet uppströms ska 

bli klar. 
7. Design av produkter och tjänster som inte uppfyller kundens behov. 
8. Outnyttjad kreativitet eller kompetens som finns hos medarbetarna. 

Dessa  slöserier  finns  överallt  i  en  verksamhet  och  för  att  eliminera  dem  kan  de  i 
verksamheten  använda  sig  av  Lean.  Lean  tillhandahåller  verktyg  för  att  definiera 
kundvärde, identifiera värdeflödet i verksamheten, skapa ett kontinuerligt flöde samt ett 
dragande system,  samtidigt  som det  ständigt arbetas mot perfektion. Lean produktion 
bidrar  till  att  företaget  kan  göra  mer  med mindre,  samtidigt  som  det  blir  bättre  och 
bättre med att förse kunden med exakt vad denne vill ha. 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Definiera kundvärde 
Att  kunna  definiera  kundvärde  är  det  kritiska  första  steget  mot  att  bli  Lean.  Att 
tillhandahålla  fel  vara  eller  tjänst  även  om  tillverkningen  sker  på  rätt  sätt  är  slöseri. 
Värde definieras av kunden och ska uppfylla dennes behov. Företag definierar ofta värde 
fel. Istället för att alltid sätta sig in i vad kunden egentligen vill ha utgår de från sina egna 
behov  eller  något  annat  helt  irrelevant  behov  eller  önskemål.    Inom  Lean  måste 
företaget därför  starta med att medvetet  försöka definiera värde  i  termer av  specifika 
produkter med specifika egenskaper till specifika priser genom kontinuerlig dialog med 
specifika kunder. Detta görs genom att  ignorera existerande tillgångar och teknologier 
och  tänka  om på  produktlinjenivå med  starka,  engagerade  produktteam. Detta  för  att 
inte förvränga definitionen av värde. (Womack och Jones, 2003) 

Identifiera värdeflödet 
Värdeflödet  är  uppsättningen  av  alla  aktiviteter  som  behövs  för  att  föra  en  specifik 
produkt genom de tre kritiska uppgifterna; problemlösning (från koncept till lansering), 
informationshantering  (från orderingång  till  leverans)  och  fysisk  transformation  (från 
råvara till färdig produkt). Identifiering av värdeflödet för varje produkt (eller i vissa fall 
produktfamiljer) är nästa steg  i Lean, ett  steg som företag sällan gör, men som nästan 
alltid  exponerar  enorma  och  skenande  mängder  av  slöseri.  I  en  värdeflödesanalys 
identifieras alltid tre olika aktiviteter längs värdekedjan: 

1. Aktivitet som oavkortat skapar värde, exempelvis svetsning.   
2. Aktivitet  som  inte  skapar  något  värde  men  är  oundvikliga,  som  inspektion  av 

svetsfogen för att garantera kvalitén.   
3. Samt många andra aktiviteter som visar sig vara icke värdeskapande och direkt 

undvikbara.  

Inom Lean måste de inom företaget se helheten utanför det enskilda företaget och titta 
på  hela  värdekedjan,  från  råmaterial  till  färdig  produkt,  för  att minimera  slöseriet  på 
vägen. När Lean  införs är det därför väldigt  viktigt  att hitta nya  sätt  att  tänka när det 
gäller  relationer  företag  emellan.  Det  bör  finnas  en  transparens  för  alla  steg  i 
värdekedjan,  så  att  varje  deltagande  företag  kan  granska  att  alla  gör  det  som  är 
överenskommet. Det gör att mycket slöseri kan undvikas. (Womack och Jones 2003) 

Skapa flöde  
Nästa steg i Lean är att säkerställa att de kvarvarande värdeskapande stegen flyter i ett 
kontinuerligt flöde. Traditionellt, om Lean inte används, är att gruppera aktiviteter efter 
typ  för  att  göra  arbetet  mer  ”effektivt”.  Vidare  är  det  ofta  vedertaget  att  arbetet  ska 
utföras  i  ”batcher”  (partier)  för  att  göra  det  ”effektivt”.  Aktivitet  A  utförs  på  en  hel 
”batch” innan ”batchen” går vidare till aktivitet B o.s.v. Att utföra aktiviteter i ”batcher” 
innebär  lång  väntan  för  produkterna medan det  däremot håller  arbetarna  sysselsatta, 
utrustning och maskiner fullbelagda och rättfärdigar specialiserad och snabb utrustning. 
Att  arbeta med  ”batcher”  istället  för  att  utföra de olika  stegen  i  följd  för  varje  enskild 
produkt är något som är vanligt och ett tankesätt företaget måste vänja sig av med för 
att  lyckas  implementera Lean på bästa  sätt. Om  företaget  fokuserar på produkten och 
dess  behov,  istället  för  organisationen  eller  den  befintliga  utrustningen,  så  att  alla 
nödvändiga aktiviteter utförs i ett kontinuerligt flöde kommer flödet att fungera mycket 
bättre. Problemet är att kunderna ofta har olika behov och det gäller att kunna anpassa 
produkten  efter  detta.  Företaget  måste  då  snabbt  kunna  ställa  om  till  att  göra  olika 
varianter. (Womack och Jones 2003) 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Dragande system 
Att  införa ett dragande system handlar  i sin enkelhet om att  inte producera någonting 
förrän en kund har bett om det. Detta  för att eliminera den värsta slöseri av dem alla, 
nämligen  överproduktion.  Detta  låter  kanske  enkelt  men  är  praktiskt  svårt  att 
genomföra.  För  att  bäst  beskriva  logiken  och  utmaningarna med  ett  dragande  system 
beskrivs hur ett behov från en kund vandrar bakåt genom alla nödvändiga steg. Detta är 
revolutionerande eftersom företaget kan tillverka det kunden vill ha, när kunden vill ha 
det  och  därför  skrota  försäljningsprognoser  och  liknande.  De  kan  alltså  låta  kunden 
”dra” produkten  från  tillverkaren  istället  för  att  tvinga på kunden ofta  icke önskvärda 
produkter.  En  viktig  slutsats  är  att  företaget  måste  få  dragande  flödet  genom  hela 
kedjan, från en kundorder ända bak till råmaterialet och att det endast kommer fungera 
om  alla  stationer  emellan  också  har  anpassat  sin  verksamhet  med  antingen 
enstyckstillverkning eller  små batcher,  Just  In Time, korta  leverans‐ och  ledtider  samt 
snabba omställningar mellan olika produkter. (Womack och Jones 2003) 

Perfektion 
Vartefter  en  organisation  börjar  definiera  värde  utifrån  kundernas  behov,  identifiera 
hela värdeflödet och se till att det sker kontinuerligt kommer det upptäckas att det inte 
finns  något  slut  på  förbättringarna  inom  företaget.  Företaget  kommer  ständigt  kunna 
minska  arbetet  som  krävs,  tider,  utrymme,  kostnader  och  misstag  samtidigt  som  de 
kommer allt närmre till att erbjuda produkter som kunderna verkligen vill ha.  Därför är 
den  5:e  principen  i  Lean,  perfektion  det  självklara  sista  steget.  Dessa  ständiga 
förbättringar som strävar mot perfektion kallas kaizen. Det viktigaste för att närma sig 
perfektion är synlighet. Alla ska kunna se allting så att det är lätt att kunna se bättre sätt 
att skapa värde. Vidare får anställda omedelbar feedback på förbättringar som de infört, 
vilket är en av kärnorna i Lean. Om en strävan efter Lean ska göras måste den vara både 
helhjärtad  och  långsiktig.  Det  är  svårt  att  förändra  en  hel  produktionsprocess  snabbt. 
Ekonomiska aspekter tillåter oftast inte heller att alla investeringar kan göras samtidigt 
men om Lean genomsyrar organisationen och om alla är med i  förändringsarbetet och 
tänker  långsiktigt är utgångspunkten god  för att  sträva mot Lean.  (Womack och  Jones 
2003) 

2.3.2 Jidoka  
Jidoka är ett japanskt begrepp som innebär att kvalitet byggs in i produkten genom att 
se  till  att  allt  sker  på  rätt  sätt  redan  från  början.  Om  någonting  skulle  bli  fel  så  ska 
processen  stoppas  direkt.  Genom  att  göra  på  detta  sätt  skapas  en  förutsägbarhet  om 
kvaliteten på produkten som tillverkas. (Petersson, 2008) 

Inbyggd kvalitet 
För  att  kunna  erhålla  en  kvalitetssäkrad  process  är  den  viktigaste  förutsättningen  att 
medarbetarna  har  rätt  kompetens  och  att  arbetsrutinerna  är  fastlagda.  Att  bygga  in 
kvalitet  i produkten står  i direkt motsats till det passiva kvalitetsarbete som går ut att 
kontrollera  kvalitet  in  i  produkten.  Företag  som  arbetar  med  inbyggd  kvalitet  kan 
kraftigt reducera antalet kontroller. Om systemet är bra utformat krävs endast ett fåtal 
stickprovskontroller för att säkra kvaliteten i produktionen. (Petersson, 2008) 

För att underlätta arbetet med att göra rätt  från början kan kundbegreppet brytas ner 
och förtydligas, med effekten att den direkt efterföljande stationen kan ses som en kund. 
Om kunden  finns  inom företaget möjliggör det direkt återkoppling av kvaliteten vilket 
kan bidra till ett större ansvarskännande. (Petersson, 2008) 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Poka Yoke är ett annat japanskt begrepp som står för lösningar som gör att det är mer 
eller mindre omöjligt att göra fel. Färgkodning eller geometrisk utformning av en detalj 
kan hjälpa operatören vid montering. (Petersson, 2008) 

 

 

Figur 8: Figuren visar hur det, med färgkodning, kan göras svårare att göra fel. (Pilotage 
industriel, 2012) 

Att det ska vara enkelt att göra rätt kan ibland försvåra arbetet med att effektivisera en 
arbetsplats.  Ta  ett  exempel  där  operatören  ska  skruva  åt  en  detalj  med  ett  flertal 
skruvar.  I  momentet  ingår  att  först  hämta  skruvarna,  sedan  äntra  skruvarna  och 
därefter dra åt. Ur ett effektiviseringsperspektiv, där minsta antal steg är önskvärt, ska 
operatören hämta alla skruvar på en gång, äntra dem och därefter dra åt. Det medför en 
risk  att  operatören,  efter  att  ha  äntrat  alla  skruvar,  glömmer  att  dra  åt  alla  skruvar. 
Denna felmontering, som kan vara svår att upptäcka, kan få allvarliga konsekvenser hos 
slutkunden. Om operatören  istället vill  vara  säker på att  göra  rätt  från början kan det 
vara klokare att hämta en skruv åt gången, äntra den och skruva på direkt. (Petersson, 
2008) 

Stoppa vid fel 
En process ska stoppa direkt när något går fel. En automatiserad utrustning som stoppar 
processen  direkt  när  något  går  fel  skapar  förutsättning  för  hög  kvalitet  och  hög 
produktivitet. Hög kvalitet säkras i och med att en defekt produkt aldrig kan gå vidare. 
Hög produktivitet möjliggörs när operatören kan frigöras och ägna sig åt andra arbets‐
uppgifter  parallellt  eftersom  han  inte  behöver  övervaka  processen,  då  han  vet  att 
processen stannar automatiskt om något skulle gå fel. (Petersson, 2008) 

Även i manuella processer är det viktigt att stoppa en process direkt då ett fel uppstår. 
Om  processen  inte  stoppas  finns  risk  att  fler  produkter  drabbas  av  samma  fel. 
Företagets  ledning  måste  uppmuntra  till  att  stoppa  processer  vid  fel.  Detta  för  att 
förhindra att  felaktiga produkter  tar sig vidare  i  flödet och  för att uppmärksamma var 
problemen finns. (Petersson, 2008) 

2.3.3 Avvikelser 
Standardiseringar  är  en  viktig  del  av  förbättringsarbetet  eftersom  det  är  en  förut‐
sättning för att hitta avvikelser. Om företaget inte vet vad som är normalt går det heller 
inte att veta vad som är onormalt, det vill säga vad som är avvikelser. Att identifiera och 
åtgärda avvikelser är grunden för ett effektivt och uthålligt förbättringsarbete.  Oavsett 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hur bra en process blir kommer det alltid att finnas avvikelser i den som kan åtgärdas. 
Dock kommer avvikelserna bli mindre och mer specifika allt eftersom. Ett  företag som 
även arbetar med att åtgärda små avvikelser indikerar att det finns en god förståelse för 
vad ständiga förbättringar är. (Petersson, 2008) 

Många  företag  arbetar  bara  med  att  åtgärda  de  stora  avvikelserna,  det  vill  säga  de 
avvikelser som ger störst utslag på resultatet. Stora avvikelser  tar normalt  lång  tid att 
åtgärda och kräver dessutom ofta  specialkompetens. Genom att endast arbeta med de 
stora  avvikelserna  finns  en  risk  att  förbättringsarbetet  kan  tappa  fart  eller  helt  dö  ut. 
Därför är det viktigt att också jobba med de små avvikelserna och ta ut segrar ofta, även 
om segrarna är små. Att arbeta med små avvikelser gör det möjligt att förebygga större 
avvikelser eftersom större avvikelser ofta har varit små från början. Sammanfattningsvis 
kan sägas att det alltså är viktigt att arbeta både med de stora och de små avvikelserna. 
(Petersson, 2008) 

För  att  förbättringsarbetet  ska  bli  effektivt  krävs  att  de  uppkomna  avvikelserna  kan 
struktureras. En enkel tavla ute  i produktionen kan vara ett bra sätt  för att visualisera 
avvikelserna  och  vad  som  görs  för  att  åtgärda  dem.  Ute  i  produktionen  är  tavlan 
tillgänglig  för  alla  och  det  blir  en  naturlig  mötespunkt  för  förbättringsmöten.  Dessa 
förbättringsmöten bör hållas regelbundet och syftar till att följa upp status på pågående 
förbättringspunkter  samt  för  att  ta  upp  nytillkomna  avvikelser.  De  nytillkomna 
avvikelserna tillfördelas ansvariga för att åtgärda dem. (Petersson, 2008) 

2.3.4 Utjämning (Heijunka) 
Utjämning  är  en  grundläggande  förutsättning  för  Lean  och  är  viktigt  både  ur  ett 
kvalitetsperspektiv och ur ett flödesperspektiv. Med utjämning menas att planera så att 
beläggningen av flödet blir så jämn som möjligt över tiden. Då erhålls ett effektivt taktat 
flöde med  jämn  och  hög  kvalitet  samt  ett  högt  resursutnyttjande.    Utjämning  kan  ske 
avseende volym och avseende arbetsinnehåll. (Petersson, 2008) 

Utjämning avseende volym 
I  ett  perfekt  utjämnat  flöde  kommer  produktionsvolymen  per  tidsenhet  att  hållas 
konstant.  Det  skapar  en  lugn  och  harmonisk  tillvaro  i  arbetet.  Om  stora  variationer  i 
produktionen  kan  undvikas,  kan  tiden  användas  effektivt  och  därigenom kan  ett  högt 
resursutnyttjande nås. (Petersson, 2008) 

Utjämning avseende arbetsinnehåll 
Med utjämning avseende arbetsinnehåll menas att, om möjligt, sprida ut arbetsintensiva 
produktvarianter.  Om  de  arbetsintensiva  produktvarianterna  inte  är  utspridda,  utan 
istället  kommer direkt  efter  varandra,  finns  en  risk  att  extra  resurser,  i  form av  extra 
personal, måste  kallas  in  för  att  klara  av  produktionen.  Att  kalla  in  extra  resurser  är 
kostsamt  och  om  det  inte  finns  några  extra  resurser  tillgängliga  uppstår  istället 
köbildning  i  flödet. Det  i  sin  tur bidrar  till  förlängda  ledtider. Detta  innebär att om en 
utjämning  avseende  arbetsinnehåll  genomförs  så  skapas  förutsättningar  för  att  kunna 
hantera  arbetsintensiva  produktvarianter  utan  att  överkapacitet  krävs.  (Petersson, 
2008) 

2.3.5 Fem S 
5S är en metod för att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats. 5S är också 
en naturlig start när en verksamhet påbörjar sin Lean‐satsning. Det är den därför att den 
dels är lätt att förstå och dels för att ordning och reda är en essentiell del i arbetet mot 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Lean.  En  välorganiserad  och  funktionell  arbetsplats  är  ett  baskrav  för  att  kunna 
standardisera det arbete som utförs på arbetsplatsen. Det i sin tur är en förutsättning för 
att kunna driva ut  slöseri. Arbetsgången  inom 5S beskrivs  i  figur 9 nedan.  (Petersson, 
2008) 

 

Figur 9: Figuren beskriver hur företaget, genom att arbeta med 5S, kan driva ut slöserier. 
Anpassat från Petersson et al (2008). 

Om en välorganiserad och funktionell arbetsplats skapas ger det stora möjligheter till att 
öka produktiviteten.  I många  företag går en  stor andel  tid åt  till  att  leta efter verktyg, 
material  och  information.  Upp  till  25  procent  av  arbetstiden,  alltså  10  timmar  av  en 
normal arbetsvecka, kan gå åt till sådana helt onödiga aktiviteter. Genom införandet av 
5S kan således en markant kapacitetsökning i företaget uppnås, utan några nämnvärda 
investeringar. Det förklarar varför det är så attraktivt att införa 5S. Trots det misslyckas 
många  företag  med  sin  satsning  på  5S.  Det  beror  främst  på  att  företaget  inte  lyckas 
förmedla  vikten  vid  att  5S  efterföljs  för  sina  medarbetare.  Det  krävs  en  mental 
omställning i företaget där alla är med och kontinuerligt arbetar för att driva ut slöseri. 
En sådan omställning tar tid. (Petersson, 2008) 

För att implementera 5S och nå framgång med metoden krävs att företagets ledare kan 
förklara varför det är så viktigt med 5S. Sedan måste logiska resonemang kring 5S kunna 
styrkas med faktiska mätetal som visar på en förbättrad prestation i företaget vilket gör 
företaget mer konkurrenskraftigt. Att kunna se effekterna av 5S är viktigt för att kunna 
motivera  medarbetarna  i  deras  arbete  och  visa  att  deras  ansträngningar  faktiskt  ger 
resultat. (Petersson, 2008) 

Metoden  5S  går  ut  på  att  driva  ut  slöserier  genom  att  skapa  en  välorganiserad  och 
funktionell  arbetsplats  där  alla  vet  var  de  olika  föremålen  är  placerade  och  vad  de 
används till. Metoden består av fem olika moment som alla börjar med bokstaven S: 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1. Seiri  –  Sortera.  Målet  är  att  skilja  på  verktyg  som  används  ofta,  verktyg  som 
används  sällan  och  verktyg  som  aldrig  används.  Verktyg  som  används  ofta  ska 
placeras där de används. Verktyg som aldrig används ska avlägsnas från området. 
(Petersson, 2008) 

2. Seiton – Strukturera. Varje  föremål har  sin  specifika plats. Det är både  för att 
veta var exempelvis verktyget ska hämtas men också för att snabbt kunna avgöra 
om ett verktyg saknas.  

3. Seiso  –  Systematisk  städning.  Systematisk  städning handlar delvis  om att  det 
ska vara rent och fräscht men än mer handlar det om att allt ska vara i ordning 
och fungera korrekt.  

4. Seiketsu – Standardisera. För att skapa en förutsägbar produktion och som är 
lätt  att  analysera  och  upptäcka  avvikelser  i  krävs  det  att  de  inom  företaget 
kommit överrens om ett  standardiserat arbetssätt. Detta arbetssätt  ska baseras 
på den mest effektiva kända arbetsmetoden. 

5. Shitsuke  –  Självdisciplin.  Självdisciplin  är  kanske  det  svåraste men  också  det 
viktigaste  momentet.  Här  krävs  att  medarbetarna  följer  den  överenskomna 
standarden och  själva är med och driver  förbättringar  samt driver  sökandet av 
nya förbättringar. Det är viktigt att ledningen förstår att det krävs lång tid för att 
förändra  attityden  hos medarbetarna  och  att  det  kontinuerligt måste  ses  efter. 
Annars  finns  en  risk  att  engagemanget  ebbar  ut  och medarbetarna  återgår  till 
gamla vanor.  

En välorganiserad och funktionell arbetsplats bidrar normalt  till ökat engagemang hos 
medarbetarna. Det möjliggör ett standardiserat arbetssätt där avvikelser kan upptäckas. 
Genom att upptäcka avvikelser och åtgärda dem kan en förutsägbar produktion skapas 
med förutsägbara processer. Med förutsägbara processer kan slöserier drivas ut vilket 
bidrar  till  att  variationen  i  exempelvis  ställtider  reduceras,  dvs.  att  omställningen  tar 
lika lång tid varje gång. (Petersson, 2008) 

För att nå  framgång med 5S krävs  inte enbart en arbetsledare som är ansvarig  för att 
utbilda  medarbetarna  att  driva  igenom  5S.  Det  krävs  också  att  resultatet  av  de 
genomförda åtgärderna mäts så att medarbetarnas insatser kopplas till tydliga resultat. 
Då  kan  de  se  vilken  betydelse  deras  insatser  faktiskt  har.  Först  då  kan  deras 
engagemang och motivation vinnas. (Petersson, 2008) 

2.3.6 Just In Time 
Just  In Time  är  en  av  de  viktigaste  principerna  inom Lean. Det  handlar  om  att  få  rätt 
detalj  i  rätt  antal  vid  rätt  tidpunkt.  Om  allt  kan  produceras  och  levereras  vid  rätt 
tidpunkt  kommer  väntetid,  vilket  är  en  form  av  slöseri,  att  undvikas.  Och  om  alla 
aktiviteter görs precis när de behöver göras blir flödet förutsägbart, vilket möjliggör att 
lager  kan  reduceras.  Minskade  lager  leder  i  sin  tur  till  minskad  kapitalbindning  och 
kostnadsbesparingar för företaget. (Petersson, 2008) 

Principen Just In Time beror enligt Petersson i sin tur på följande tre principer: 

• Takt.  Takten  anger  den  produktionsvolym per  tidsenhet  som  ska  produceras  i 
flödet.  Detta för att få ett jämnt och förutsägbart flöde som lyfter upp avvikelser 
till ytan. 

• Kontinuerligt flöde. Målet med ett kontinuerligt flöde är att produkten konstant 
ska  vara  i  rörelse  för  att  minimera  stopptiden  och  väntetiden.  Detta 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åstadkommer företaget med kort avstånd mellan operationer, små buffertar, små 
förpackningsenheter och frekventa transporter. 

• Dragande system. Ett dragande system fungerar så att produktion i en process i 
värdeflödet sker endast då det  finns ett behov  i nästa process. Därmed undviks 
överproduktion,  vilket  är  den  värsta  sortens  slöseri.  Ett  dragande  system  kan 
exempelvis skapas med hjälp av Kanbankort.  

2.4 Den lärande organisationen 
Inom  Lean‐konceptet  läggs  stor  vikt  på  lärande  och  utveckling  genom  experiment‐
erande. Att en organisation är kapabel till lärande är därför centralt i samband med en 
implementering  av  Lean.  I  detta  avsnitt  klargörs  vad  som  klassas  som  en  lärande 
organisation. (Garvin 2008) 

Med  hårdare  konkurrens,  framsteg  inom  tekniken  och  skiftande  kundbehov,  är  det 
viktigare än någonsin att  företag blir  lärande organisationer.  I en  lärande organisation 
får  anställda  kontinuerligt  skapa,  erhålla  och  överföra  kunskap.  Det  kommer  göra 
organisationen mer anpassningsbar än sina konkurrenter.  

Det  behövs  tre  byggblock  för  att  skapa  en  lärande  organisation:  en  stödjande 
arbetsmiljö, konkreta lärandeprocesser och ledarskap som stödjer lärande. 

• En stödjande arbetsmiljö.  
o Anställda  känner  att  de  inte måste  hålla  med  andra,  att  de  vågar  ställa 

enkla  frågor,  att  de  vågar  erkänna misstag  och  att  de  kan  uttrycka  sina 
åsikter. 

o Anställda förstår värdet i att komma på nytänkande idéer som går emot de 
existerande. 

o Anställda får ta risker och utforska nya lösningar. 
o Anställda får ta tid att granska processerna i företaget. 

• Konkreta lärandeprocesser. 
o Företaget  har  lärandeprocesser  för  att  skapa,  samla,  tolka  och  sprida 

information. 
o Företaget  har  lärandeprocesser  för  att  experimentera  och  testa  nya  sätt 

att arbeta. 
o Företaget  har  lärandeprocesser  för  samla  information  om konkurrenter, 

kunder och tekniska trender. 
o Företaget har lärandeprocesser för att identifiera och lösa problem. 
o Företaget har lärandeprocesser för utveckla de anställdas kompetens. 

• Ledarskap som stödjer lärande. 
o Företagets ledare visar sig villiga att ta emot alternativa åsikter. 
o Företagets  ledare  signalerar  vikten  av  att  de  anställda  tar  sig  tid  för  att 

identifiera problem, överföra kunskap och reflektera över arbetet. 
o Företagets  ledare engagerar  sig  för att  aktivt  fråga och  lyssna på vad de 

anställda har att säga. (Garvin 2008) 

Senge  (1990) har kommit  fram med  fem discipliner  som krävs  för att  en organisation 
ska bli lärande:  

1. Systemtänk.  Försök  se  helheten,  det  vill  säga  hela  systemet,  snarare  än  att 
fokusera på detaljer. 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2. Personlig  utveckling.  Personlig  utveckling  hos  de  anställda  är  otroligt  viktigt 
eftersom  en  organisation  endast  kan  vara  lärande  om  individerna  i  organisat‐
ionen lär sig. Personlig utveckling är inget som kan tvingas på de anställda, det är 
något de själva måste vilja. De måste själva ha en vision. 

3. Delad vision. För att en organisation ska bli riktigt effektiv så krävs inte bara att 
alla ska ha en egen vision utan att alla ska ha en gemensam vision. Överför den 
egna  visionen  till  en  gemensam.  Människorna  i  organisationen  känner  sam‐
hörighet  till  varandra  genom  den  gemensamma  visionen.  När  visionen  växer 
förser den de anställda med energi och fokus som utökar deras förmåga att vara 
kreativa. 

4. Mentala  modeller.  Mentala  modeller  är  djupt  rotade  antagande,  general‐
iseringar  eller  bilder  som  influerar  hur  vi  tolkar  världen  och  hur  vi  agerar 
därefter.  Dessa  mentala  modeller  måste  upp  till  ytan  för  att  diskuteras  och 
granskas.  

5. Grupplärning. För att en grupp ska prestera toppresultat måste allas kompetens 
tas  till  vara.  Gruppen  måste  arbeta  på  ett  koordinerat  och  innovativt  sett  och 
angripa komplexa problem. Ingen är så smart som alla tillsammans. 

2.5 Att hantera organisationsförändringar 
Implementeringen  av  koncept  som  Lean  produktion  och  TPM  i  företag  är  komplexa 
processer som kan ta  lång tid och vara svåra att genomföra. Därför är ett systematiskt 
och genomtänkt tillvägagångssätt avgörande för huruvida införandet blir framgångsrikt 
eller inte.  

2.5.1 Lewins förändringsmodell 
Av  psykologen  Kurt  Lewin  introducerades  under  1940‐talet  en  modell  som  kan 
användas som beskriver hur förändringsprocesser i sociala system kan se ut. Modellen 
kan enligt Lewin själv användas för att beskriva förändringar inom allt från små grupper 
av individer till större organisationer eller hela samhällen. Denna modell har kommit att 
ha stort inflytande på teorier kring organisationsförändringar. (Burnes, 2004) 

Enligt  Burnes  (2004)  beskriver  Lewins  modell  hur  beteendeförändringar  inom  en 
organisation är nödvändiga för att varaktig förändring av densamma ska vara möjlig att 
genomföra. I korta ordalag består modellen av tre steg, nämligen upptining, förändring 
och  återfrysning,  vilket  illustreras  i  figur  10.  I  det  första  steget,  upptining,  ingår  att 
organisationen i fråga måste övertygas om vikten av förändringen genom påvisande av 
de  risker  som  finns  kopplade  till  den  nuvarande  situationen,  samt  vilka  möjligheter 
förändringen  kan  skapa.  Själva  förändringen  genomförs  i  det  andra  steget.  Då  ingår 
förändringar av arbetssätt och rutiner som ska ge utrymme åt det nya. Denna process 
bör präglas av öppenhet,  flexibilitet och experimenterade,  samt av att organisationens 
medlemmar  inkluderas  i  arbetet.  Det  sista  steget,  återfrysningen,  handlar  om  att  de 
nyutvecklade  arbetssätten  ska  bli  en  del  av  organisationen.  En  kulturförändring  inom 
organisationen, där det nya  inkorporeras är därför ofta nödvändig  ifall  arbetet  ska bli 
bestående. (Burnes, 2004) 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Figur 10: Tolkning av Lewins förändringsmodell. Fritt från Burnes (2004). 

2.5.2 Organisationsförändring enligt Kotter  
Den konceptuella modell  bestående av  åtta  steg  som  introducerades  av Kotter  (1996) 
beskriver  från  början  till  slut  hur  en  förändringsprocess  bör  genomföras  för  att 
åstadkomma en varaktig organisationsförändring. Det finns även en tydlig koppling till 
Lewins modell som beskrivs ovan. De fyra första stegen kan ses som en förberedande fas 
i förändringsarbetet, som förbereder organisationen på att ta emot och acceptera de nya 
arbetssätten.  Steg  fem  till  sju  berör  den  faktiska  förändringen.  Det  åttonde  och  sista 
steget handlar om att förankra arbetssätten i företagets kultur och få dem att stanna. 

1) Utnyttja eller skapa en känsla av kris för att rättfärdiga förändringen 
Innan  förändringsprocessen  överhuvudtaget  kan  startas  måste  organisationens 
medlemmar  förstå  och  acceptera  behovet  av  den.  Att  kasta  in  en  organisation  i  en 
förändringsprocess som upplevs som onödig eller till och med skadlig kommer med stor 
sannolikhet  resultera  i  att  förändringsarbetet  undermineras  och  motarbetas,  med 
effekten  att  processen  blir  ogenomförbar.  Därför  räcker  det  inte  med  att  enbart 
organisationens  högsta  ledning  känner  till  vilka  externa  hot  som  har  tvingat  fram 
förändringen,  utan  de  hot  och  risker  som  finns  måste  lyftas  fram  och  förstoras  upp 
ytterligare. Detta kommer leda till att den generella känslan av trygghet i den nuvarande 
situationen  sjunker  och  förståelsen  för  varför  förändringen  är  nödvändig  kan  öka. 
Utöver att diskutera hot och problem bör även de möjligheter som förändringen skulle 
kunna leda till tas upp, som ett sätt att ingjuta hopp om att förändringen kommer leda 
till någonting bättre. 

2) Sätt samman en guidande grupp som leder förändringsarbetet 
Förändringsarbetet bör ledas av en grupp med stark ställning och stort inflytande inom 
organisationen. Därför bör denna grupp  innehålla nyckelpersoner  från så många delar 
som  möjligt  inom  organisationen  som  har  tillräcklig  kunskap  och  kompetens  för  att 
förstå problemen, som upplevs som trovärdiga samt som har tillräcklig  ledartalang för 
att  kunna  driva  arbetet.  Gruppen  som  sådan  bör  även  präglas  av  god  dynamik  och 
förtroende,  samt  arbeta mot  ett  gemensamt mål.  Att  inte  tillsätta  en  stark  grupp  kan 
innebära  att  förändringsarbetet  hamnar  i  skymundan  och  inte  ges  något  ordentligt 
utrymme i de dagliga diskussionerna internt.  

Upptining 
•  Förberedelse av 
organisationen 
•  Utstakande av 
förändringen 

Förändring 
•  Utveckling av nya 
arbetssätt 
•  Experimenterande 

Återfrysning 
•  Skapa stabilitet 
•  Bibehåll 
förändringen 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3) Utveckla en vision om ett framtida läge och en strategi för att nå dit 
Visionens  främsta  uppgift  är  att  utgöra  en  bild  av  hur  framtiden  inom organisationen 
kan  tänkas  se  ut,  riktad  till  organisationens  medlemmar.  Visionen  bör  framstå  som 
önskvärd  jämfört med  dagsläget  samt  vara  tydlig  och  kommunicerbar,  samtidigt  som 
den  måste  uppfattas  som  realistisk  för  att  tas  på  allvar.  På  detta  sätt  kan  visionen 
överglänsa  de  interna  krafter  som  vill  bevara  nuläget.  Dessutom  bör  en  strategi 
utformas  som  på  ett  trovärdigt  och  realistiskt  sätt  beskriver  hur  visionen  ska  kunna 
uppnås. Visionen är därför ett viktigt verktyg i arbetet med att rättfärdiga och motivera 
förändringen.  

4) Kommunicera visionen 
En  slagraftig  vision  har  dock  ingen  effekt  om  den  inte  är  känd  internt.  Därför  är  det 
väldigt  viktigt  att  visionen  uppmärksammas  och  kommuniceras  ut.  I  detta  arbete  bör 
många  olika  forum  användas,  för  att  nå  så många  anställda  som möjligt.  Att  visionen 
repeteras  gång  på  gång  är  även  det  viktigt  för  dess  genomslagskraft.  Den  grupp  som 
ansvarar för förändringsarbetet bör heller  inte bara beskriva visionen och agera enligt 
den, utan även kunna diskutera kring funderingar och synpunkter rörande den. Annars 
är risken stor att visionen degraderas till att enbart bli en ihålig slogan.  

5) Stötta och uppmuntra organisationen att agera enligt visionen  
Nästa  steg  i  förändringsarbetet  handlar  om  att  möjliggöra  konkreta  förändringar  i 
arbetssätt och dylikt,  anpassade efter den nya visionen och strategin. Det kan röra sig 
om  förändringar  i  organisationsstrukturen,  bokföringssystem,  styrning  samt 
utvärderings‐ och belöningssystem. Att  inte genomföra dessa  förändringar  innebär att 
visionen  aldrig  kan  bli  verklighet  och  glöms  bort.  Att  införa  dem  innan  en  nödvändig 
förståelse uppnåtts kan istället innebära att förändringarna motarbetas och försvåras.  

6) Skapa snabba resultat och visa upp dessa 
När förändringsarbetet börjat ta fart är det viktigt att exempel på framgångsrika resultat 
och uppnådda mål tidigt visas upp, för att stärka bilden av att arbetet kommer innebära 
förändringar  till  det bättre.  Förändringsarbetet bör därför planeras med  inriktning på 
att skapa goda resultat tidigt. Att inte göra det riskerar att leda till sänkt motivation och 
förståelse kring nyttan av det.  

7) Förstärk redan genomförda förändringar och utöka arbetet 
I detta stadium av förändringen bör det tydliggöras att arbetet kommit en bit på vägen, 
men att det inte på långa vägar är färdigt. Ytterligare delar av organisationen bör därför 
inkluderas i arbetet för att sprida förändringen. Det arbete som utförts innan detta steg 
ska därför ha möjliggjort denna spridning till hela organisationen. Om arbetet här tillåts 
avstanna är sannolikheten stor att de genomförda förändringarna efter en tid återgår till 
den  ursprungliga  situationen,  då  de  inte  kunnat  konsolideras  och  förstärkas  med 
ytterligare förändring. 

8) Förankra förändringen i kulturen  
Det sista steget i modellen är också det allra svåraste. När arbetet nått så pass långt har 
förmodligen  en  stor mängd  förändringar  genomförts, men  för  att  försäkra  sig  om  att 
dessa  förändringar  blir  permanenta  måste  de  nya  arbetssätten  bli  till  en  del  av 
organisationens kultur. Detta kan ske genom att de antingen inkluderas i den befintliga 
kulturen, eller helt ersätter denna och ger upphov till en ny kultur. En sådan omvälvning 
är dock komplex och kräver mycket hårt arbete. 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3 Intervjuer  
Inom ramen för detta arbete har vi utfört intervjuer med personer som på olika sätt haft 
kopplingar  till  dess  fokusområde.  Syftet  med  dessa  intervjuer  var  att  erhålla  ett 
komplement  till  arbetets  teoretiska  referensram.  Nedan  redogörs  för  de  intervjuade 
personerna. Därefter beskrivs resultatet av respektive intervju.   

• Produktionsteknikern Mattias Vestersson och produktionsledaren Johan Persson 
på Scanias bearbetningsavdelning  

• Mattias Andersson, VD på Mtek   
• Jens von Axelsson, forskare och konsult inom produktion vid Swerea IVF 

3.1 Intervju med Mattias Vestersson och Johan Persson på Scania 
Syftet  med  att  besöka  Scania  var  att  undersöka  hur  detta  företag  arbetade  med 
nyckeltalet  OEE.  Vi  ville  ta  reda  på  hur  den  tillhörande  statistikinsamlingen  var 
utformad  samt  hur  nyckeltalet  användes  i  den  dagliga  styrningen  och  det  ständigt 
pågående  förbättringsarbetet. På Scania används ett nyckeltal med benämningen OPE, 
men detta är utformat på ett likartat sätt som OEE.  

På  Scania  används  OPE  i  stor  utsträckning.  Nyckeltalet  används  som  ett  verktyg  för 
produktionsuppföljning  och  ett  individuellt  OPE‐tal  beräknas  för  varje  maskin.  Den 
nödvändiga  datainsamlingen  sker  utifrån  de  felrapporter  som  operatörerna  lämnar. 
Som  internt mål  för  utrustningseffektiviteten  har  de  på  Scania  valt  ett  OPE‐tal  på  75 
procent. OPE‐talet har stigit, men utvecklingen har skett långsamt och de har ännu inte 
nått det nuvarande målet. Det  största problemet  för bearbetningsavdelningen  rör den 
stora variationen i pålitlighet hos maskinerna, vilket försvårar planering och kapacitets‐
beräkning.  Även  de  omfattande  omriggningsarbetena  på  den  aktuella  avdelningen 
bidrar  till att OPE‐talet påverkas negativt. Dock var det  ibland nödvändigt med många 
omriggningar, vilket gjorde att ett sämre resultat tvingades fram.  

OPE  beskrivs  av  de  intervjuade  som  ett  bra  mätetal,  då  det  ger  en  god  bild  över 
produktionskapaciteten  över  längre  sikt  och  fungerar  som  underlag  för  strategiska 
beslut. Dock användes det inte till styrningen från dag till dag på Scania, utan då valde de 
istället att arbeta med mer konkreta mätetal som stopptid. Dessutom nämndes att OPE 
inte är till så stor nytta om de underliggande värdena inte betraktas med syftet att finna 
orsaken till det dåliga resultatet.   

Angående mätmetodik rekommenderade Mattias att det vid manuella mätningar främst 
fokuseras på det absolut nödvändigaste,  istället  för att  försöka mäta allt. Han föredrog 
enkla,  grövre  mätningar  framför  detaljerade  och  komplicerade,  som  kunde  vara 
svårtolkade.  Detta  baserade  han  på  det  nuvarande  arbetssättet,  som  han  såg  som 
plottrigt. Det byggde på att stora mängder data skulle samlas in på många olika sätt.  

Vid  automatiserade  mätningar  kunde  systemet  innehålla  större  komplexitet  och  fler 
variabler,  då  inget  aktivt  insamlingsarbete  krävdes.  Dock,  framhöll  Mattias,  bör  ett 
sådant  system vara  flexibelt  nog  att möjliggöra uppdateringar  och  förändringar  så  att 
nya mätetal kan börja följas, ifall det skulle bli intressant i framtiden.  

OPE beräknas  utifrån  de  tre  variablerna T  (tillgänglighet),  A  (anläggningsutnyttjande) 
och  K  (kvalitet).  På  Scania  används  följande  klassifikationer  av  dessa,  enligt  de 
intervjuade. 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• T beräknas genom att lägga samman den totala mängden stopptid orsakad av fel 
på den aktuella maskinen och sedan jämföra med total tillgänglig tid.  

• A  beräknas  genom  att  lägga  samman  tiden  för  alla  avvikelser  hos  maskinen 
orsakade av handhavandefel2, jämfört med tillgänglig tid.  

• K  beräknas genom att  jämföra  tiden det  tagit  att  tillverka eventuella kasserade 
bitar. Att upptäcka kvalitetsbrister är en del av operatörernas arbetsuppgifter.  

Därefter  gick  intervjun  över  till  att  handla mer  om  hur  Scanias  förbättringsarbete  är 
organiserat.  Johan  skiljde  på  reaktivt  och  proaktivt  förbättringsarbete.  Att  arbeta 
reaktivt innebär att ta reda på vad som gått fel och förhindra att det händer igen, medan 
proaktivt  arbete  syftar  till  att  identifiera  och  förhindra  potentiella  problem  eller 
avvikelser.  

För  att  ett  aktivt  förbättringsarbete  ska  få  fäste  och bli  varaktigt  inom organisationen 
framhöll de intervjuade vikten av att en tydlig koppling finns mellan de aktiviteter som 
genomförs och de strategiska och operationella mål som finns på högre organisatorisk 
nivå. Dessutom bör  förbättringsarbetet  synliggöras  för all personal  som berörs av det. 
På  Scania  genomförs  dagligen  korta  möten  på  alla  avdelningar,  med  syftet  att 
kommunicera  ut  det  nuvarande  produktionsläget,  ta  in  information  kring  eventuella 
problem eller avvikelser som inträffat sedan det senaste mötet, samt ge uppdateringar 
kring  pågående  förbättringsarbete.  De  intervjuade  beskrev  detta  som  ett  sätt  att  lyfta 
problem i den takt de uppstår, snarare än att göra det i efterhand.  

Johan ansåg att ambitiösa mål var en viktig del av förbättringsarbetet, då det sporrade 
organisationen att hela  tiden anstränga  sig  fullt ut. Mattias  framhöll dock att uppsatta 
mål även måste upplevas som realistiska för att ge full effekt.  

Avslutningsvis diskuterades hur anställda på ett företag på bästa sätt kan motiveras att 
arbeta med  ständiga  förbättringar.  Följande  punkter  nämndes  av  de  intervjuade  som 
viktiga. 

• Förbättringar innebär ofta att arbetssituationen förändras till det bättre.  
• Att  uppmärksamma  existerande  problem  och  åtgärder  är  viktigt  för  att  stärka 

motivationen. Lämpliga forum, som exempelvis dagliga möten, krävs för detta. 
• Att  förbättra  sig  handlar  om  att  vårda  sin  arbetsplats  och  skydda  sig  mot 

konkurrens.  
• Att kända problem åtgärdas är ofta en motivationsfaktor i sig för att ägna sig åt 

förbättringsarbete.  

3.2 Intervju med Mattias Andersson, Mtek 
Målet med intervjun med Mattias Andersson var att skapa en klarare bild kring varför 
nyckeltalet OEE borde användas, hur det kunde användas och hur användandet av OEE 
borde  implementeras,  både  generellt  och  kopplat  till  arbetet  på  Svenska  Smak‐
upplevelser.  

Företaget Mtek  erbjuder  konsulttjänster  och  stöd  inom diverse  områden kopplade  till 
effektivisering och utveckling av produktionsverksamhet. OEE är  ett  av  flera områden 
där företaget besitter kunskap. Intervjun utfördes i Mteks lokaler i Upplands Väsby.  

                                                        
2 Handhavandefel definierades som alla sådana fel där den mänskliga faktorn kunde 
anses vara orsaken, snarare än att det uppstått ett fel i maskinen. 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Enligt  Mattias  är  OEE  ett  kraftfullt  och  konkret  nyckeltal  som  bygger  på  hårda  fakta 
kring  vad  som  faktiskt  sker  i  produktionen.  Dock  krävs  komplement  i  form  av  andra 
nyckeltal  för  att  en  styrning  där  OEE  spelar  en  central  roll  ska  bli  framgångsrik. 
Överproduktion  lyftes  fram  som  en  allvarlig  företeelse  som  OEE‐mätningen  inte  kan 
uppmärksamma. Detta bör istället mätas genom att dokumentera den andel produkter 
som inte säljs utan kasseras. Den något invecklade beräkningsgången som används för 
att  ta  fram  OEE‐talet  medför  dessutom  en  viss  komplexitet,  vilket  kan  göra  det 
nödvändigt med användarutbildning. Att få acceptans bland personalen för användandet 
av OEE krävs även, framhåller Mattias.  

För att uppnå en förbättring av det uppmätta OEE‐talet rekommenderade Mattias arbete 
med 5 S samt tydlig visualisering. Även ställtidsreduktioner lyftes fram som en effektiv 
metod  som  kunde  ge  stora  förbättringar,  särskilt  om  inget  arbete  gjorts  tidigare med 
syftet  att  minska  dessa  tider.  Dagliga,  korta  möten,  med  en  fast  start‐  och  sluttid 
beskrevs  av  Mattias  som  ett  väl  beprövat  sätt  att  kommunicera  ut  och  gå  igenom 
resultaten  av  mätningar  med  produktionspersonalen,  som  en  ytterligare  grund  till 
ständiga  förbättringar  då  personalen  inkluderas  i  utvecklingsarbetet.  Han  rekomm‐
enderade följande frågor som fokusområde: 

• Vad tillverkade vi igår? 
• Vad gick fel? 
• Vad ska vi tillverka idag? 
• Vad kan gå fel? 

Dessutom tog Mattias upp vikten av att nå ut till produktionspersonalen i samband med 
en  implementering  av  OEE  och  ständiga  förbättringar.  Att  identifiera  nyckelpersoner 
med inflytande i gruppen och övertyga dessa, samt att få med sig tillräckligt många av de 
inblandade lyftes fram som två centrala punkter. Genom att låta produktionspersonalen 
ta del av mätresultaten och delta i mätarbetet kan de få ökad förståelse för både vad som 
mäts samt kring vilka de största problemen i  tillverkningen faktiskt är, vilket även det 
skapar en ökad acceptans för OEE och ständiga förbättringar. Det bör även tydliggöras 
att mätningarna  inte  syftar  till  att  straffa  någon  eller  tvinga  fram mer  stress,  utan  att 
målet är att arbetet ska kunna utföras smartare.   

3.3 Intervju med Jens von Axelsson, Swerea IVF 
Intervjun med  Jens  von  Axelsson  syftade  till  att  erhålla  en  bild  av  hur  företag  bör  gå 
tillväga vid implementeringen av ett arbetssätt präglat av ständiga förbättringar, ur ett 
akademiskt  perspektiv.  Svaren  är  baserade  på  forskning  som  Jens  varit  delaktig  i  och 
tagit del av.  

Jens  inledde  intervjun  med  att  beskriva  ett  företag  som  bestående  av  olika  system. 
Istället  för  förbättringsarbete  använde  han  uttrycket  förbättringssystem,  vilket  bör 
utgöra en del av produktionssystemet. Dessutom nämndes bland annat styrningssystem 
och mätsystem, kopplade till företaget strategi och målsättningar. Att de olika systemen 
hänger  ihop  ur  ett  helhetsperspektiv  är  centralt  för  att  arbetet  ska  bli  framgångsrikt. 
Risken för fragmenteringar och suboptimeringar är annars stor, då en enhetlig målbild 
saknas.  Därtill  krävs  även  engagemang  och  delaktighet  från  företagsledningen,  till‐
sammans med adekvata resurser.  

Jens nämnde även hur Toyota, i egenskap av erkänd biltillverkare i världsklass, fördelar 
arbetstiden  mellan  drift  och  utveckling  inom  produktionen.  85  procent  av  tiden 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tillbringades  på  drift  och  arbete  med  produktionssystemet  och  15  procent  av  tiden 
ägnades åt utveckling och förbättringar, genom att arbeta med förbättringssystemet.  

Därefter beskrev Jens en modell för hur en implementering av Lean‐arbetssätt kan vara 
utformad. Modellen finns även beskriven i figur 11.  

Figur 11: Figuren visar en modell för hur en implementering av Lean kan vara utformad. 

 

1. Enas om inrikting. Initialt bör organisationen i fråga utvärderas med avseende 
på  dess  flöde  och  strategi,  samt  hur  pass  mottaglig  organisationen  är  för  de 
tilltänkta  förändringarna,  i  samråd  med  ledningen.  Utifrån  denna  analys  ska 
sedan FVP (företagets vägledande principer) ställas upp.  

2. Introduktion  av  konceptet.  Därefter  introduceras  Lean‐konceptet  till  hela 
organisationen.  I  detta  skede  ska  grunderna  och  historian  till  Lean  beskrivas, 
tillsammans med de alla olika metoder som ingår i konceptet.  

3. Pilotgrupper.  Nästa  steg  är  att  genomföra  ett  pilotprojekt  som  syftar  till  en 
implementering  inom  ett  begränsat  område,  som  exempelvis  en  specifik 
arbetsgrupp  eller  produktionslina.  Projektet  ska  inledas  med  mer  ingående 
utbildning om Lean och de förbättringsåtgärder som ska implementeras. Därefter 
ska  implementeringen  genomföras,  utvärderas  och  vidarerapporteras.  Om 
resultaten  bedömts  vara  användbara  ska  de  implementeras  i  resten  av 
organisationen.  Syftet  är  att  göra  det  möjligt  för  organisationen  att  kunna 
experimentera med nya arbetssätt som ett sätt att möjliggöra lärande. Enligt Jens 
kan ett sådant projekt  förväntas pågå  i ett kvartal, men om tillräckliga resurser 
finns kan även en kortare projekttid vara möjligt.  

De  åtgärder  som  genomförs  och  implementeras  bör  härstamma  ur  de  nyckeltal  och 
målsättningar  som  valts  ut  initialt.  Baserat  på  dessa  kan  avvikelser  identifieras,  som 
orsaker  till  att  målen  inte  nås.  Avvikelserna  bör  sedan  åtgärdas,  genom  att  arbeta 
systematiskt med förbättringsaktiviteter. Produktionspersonalen bör ha en viktig roll  i 
detta  arbete,  exempelvis  genom  att  ta  ansvar  för  analyser  och  åtgärder  baserat  på 
insamlad data. 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Jens  beskrev  även  i  vilken  ordning  han  ansåg  det  lämpligt  att  implementera  de  olika 
delarna  av  Lean‐konceptet,  vilket  finns  beskrivet  i  figur  12.  Initialt  bör  produktions‐
processerna  stabiliseras  och  standardiseras,  med  syftet  att  göra  produktionen 
förutsägbar.  När  företaget  klarat  av  detta  steg  bör  de  fastställda  standarderna  börja 
utvecklas  och  förändras,  genom  arbete  i  förbättringsgrupper.  Slutligen  bör  företaget 
angripa  tuffare utmaningar som rör andra områden än bara produktionen, eller skapa 
sådana utmaningar genom att radikalt höja ambitionsnivån.  

 

Figur 12: Figuren visar i vilken ordning de olika delarna ur Leankonceptet bör 
implementeras i en organisation. 

En  förbättringsgrupp  borde  enligt  Jens  inte  bestå  av  allför många  personer  och  både 
operatörer och produktionschef eller gruppledare bör utgöra permanenta medlemmar. 
Gruppen ska ha tillgång till tekniker, kvalitetsansvariga och dylikt för rådfrågning, men 
dessa  funktioner behöver  inte ständigt vara representerade  i gruppen. Gruppen måste 
även ges ett entydigt ansvarsområde och klara direktiv  för vilka förändringar gruppen 
själv kan genomföra och vilka som kräver godkännande från andra funktioner. 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4 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel kommer de centrala delarna från respektive koncept ur kopplas samman, 
för att ge läsaren ett helhetsperspektiv på hur den teoretiska referensramen för denna 
uppsats har utformats. Dessutom kommer de valda delarna beskrivas mer ingående.  

Då målsättningen  för detta arbete delvis handlade om att  stötta Svenska Smakupplev‐
elsers  implementering  av  ett  mätsystem  fann  vi  det  lämpligt  att  använda  oss  av 
nyckeltalet OEE,  taget ur TPM‐konceptet. Detta  stöttades även av de olika personer vi 
intervjuade,  särskilt  av  Mattias  Andersson  på  Mtek.  Att  implementera  hela  TPM‐
konceptet ansågs  för omfattande  för ett arbete av denna karaktär och det  fanns heller 
inget önskemål från företagets sida om en så pass omfattande implementering.  

4.1 Driftsuppföljning med hjälp av nyckeltalet OEE 
I följande avsnitt beskrivs hur OEE beräknas, hur mätningar kan utföras och vilka risker 
som måste beaktas i samband med mätningar.  

4.1.1 Vilka förluster kan angripas med OEE? 
OEE synliggör i första hand förluster eller problem kopplade till specifika maskiner eller 
utrustning.  Enligt  Dal  et  al  (2000)  kan  dessa  förluster  delas  upp  i  sex  separata  delar, 
vilka kan samlas i tre kategorier. 

1. Den  första  kategorin  innefattar  vad  som  benämns  som  stopptidsförluster  och 
visar vilken den faktiska tillgängligheten för utrustningen är.  

• Förluster  orsakade  av  avbrott  eller  felaktigheter  i  utrustningens  drift‐
förmåga. 

• Förluster  orsakade  av  omställningar  eller  driftstopp  orsakade  av  oplan‐
erat underhåll. 

2. Den andra kategorin berör  förluster  relaterade  till utrustningens prestanda. De 
orsakas av att driften sinkas av externa faktorer.  

• Förluster  orsakade  av  att  utrustningen  drabbas  av  korta  avbrott  eller 
störningar eller går på tomgång. 

• Förluster  orsakade  av  att  den  satta  hanteringshastigheten  inte  stämmer 
överens med den hastighet som utrustningen är designad för att klara.  

3. Den  tredje  kategorin  berör  förluster  orsakade  av  kvalitetsbrister  hos  de 
tillverkade enheterna, som uppkommit på grund av utrustningen.  

• Förluster  orsakade  av  ett  försämrat  kvalitetsutbyte  i  utrustningens 
uppstartsfas. 

• Förluster orsakade av bristande kvalitet och efterarbete, som uppkommit 
på grund av trasig eller avvikande utrustning.  

4.1.2 Mätning och beräkning av OEE 
För att beräkna OEE ska all  tid som förlorats på grund av någon av de ovan beskrivna 
förlusterna skalas bort. På så sätt kan den faktiska tiden och effektiviteten synliggöras. 
Se figur 13 nedan för en grafisk redogörelse för detta. 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Figur 13: Figuren visar på vilket sätt de sex stora förlusterna påverkar OEEtalet. Figuren 
är utformad baserat på Ericssons (1997) beskrivning av en OEEberäkning. 

OEE  kan  på  svenska  översättas  till  TAK,  som  står  för  tillgänglighet,  anläggnings‐
utnyttjande  och  kvalitet.  OEE  för  en  viss  maskin  eller  utrustning  kan  beräknas  på 
följande sätt (Ericsson, 1997).  

OEE [%] = T * A * K  

Nedan beskrivs hur respektive faktor tas fram. 

Beräkning av tillgänglighet 

 

Tillgängligheten  beräknas  utifrån  den  tillgängliga  arbetstiden  och  den  uppmätta 
stopptiden under en viss tidsperiod. Med andra ord så beräknas tillgängligheten genom 
att  jämföra  den  faktiska  tiden  då  utrustningen  är  i  arbete  med  den  tillgängliga 
arbetstiden.  Genom  att  dra  bort  stopptiden  från  den  tillgängliga  tiden  erhålls  den 
operativa tiden.  

Enligt  Nord  et  al  (1997)  kan  även  korta  stopp  räknas  som  stopptid,  ifall  tillförlitlig 
utrustning  för  uppmätning  av  även  korta  stopp  finns.  Om  så  inte  är  fallet  bör 
småstoppen istället räknas inkluderas i beräkningen som en form av sämre anläggnings‐

Tillgänglig tid – Stopptid 

T (Tillgänglighet) [%] =  

  Tillgänglig tid 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utnyttjande. Anledningen  till detta är  svårigheterna med att  tillförlitligt uppskatta den 
tidsmängd som faktiskt gått förlorad. 

Beräkning av anläggningsutnyttjande 

 

För att beräkna anläggningsutnyttjandet används den ideala cykeltiden för utrustningen 
för  att  ta  fram  vilken  tidsåtgång  som  teoretiskt  sett  borde  vara  nödvändig,  för  den 
tillverkade mängden över en viss  tidsperiod. Detta  jämförs sedan med den  tillgängliga 
operativa tiden under samma tidsperiod. Anläggningsutnyttjandet påverkas enligt Nord 
et  al  (1997)  av  mindre  problem  som  inte  alltid  registreras  som  stopp  och  av  att 
utrustningen  inte  klarar  av  att  arbeta  så  pass  snabbt  att  den  når  upp  till  sin  ideala 
cykeltid.  

För att bestämma utrustningens ideala, eller köpta, cykeltid rekommenderar Nord et al 
(1997)  att  metoderna  nedan  prövas,  i  fallande  ordning,  tills  en  lämplig  metod 
identifierats.  

1. Den hastighet utrustningen är designad för att kunna leverera. 
2. Den högsta kända hastigheten hos liknande utrustning. 
3. Flödets högsta hastighet. 
4. Den högsta hastighet som provats i utrustningen. 
5. Den högsta hastighet som går att beräkna teoretiskt. 
6. Den högsta hastighet som mätts upp  för utrustningen under en  tidigare period. 

Dock krävs bra underlag för att denna metod ska vara tilförlitlig. 
7. Dagens  cykeltid  tillsammans  med  en  ambitionsnivå  för  hur  mycket  tiden  ska 

sänkas, som ska indikera målsättningen för framtida förbättringar. 

Beräkning av kvalitetsutbyte 

 

För  att  beräkna  kvalitetsutbytet  för  en  viss  tidsperiod  behöver  alla  enheter  som 
genomgått den aktuella processen kontrolleras för att fel ska kunna upptäckas.  

4.2 Mätteknik 
Ett  centralt moment  i  arbetet med OEE  är  datainsamling  och  prestationsmätning.  Vid 
datainsamling  för  OEE‐talet  är  främst  stopptid  av  intresse,  men  även  cykeltider  och 
antal kasserade enheter är relevant att mäta. Mätningar kan både utföras manuellt och 
automatiserat.  För  att  en  mätaktivitet  ska  vara  av  nytta  krävs  dock  att  den  följs  av 
analyser  och  eventuella  åtgärder.  Mätningar  ska  inte  fungera  som  ett  passivt 
kontrollsystem utan användas aktivt i det dagliga arbetet för att identifiera förluster och 
indikera  var  förbättringar  bör  implementeras.  Att  mätningarna  faktiskt  berör  de 

Ideal cykeltid * Processat antal 
A (Anläggningsutnyttjande) [%] =  

  Tillgänglig operativ tid 

Processat antal – Antal felaktiga 
K (Kvalitetsutbyte) [%] =  

  Processat antal 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områden där  förlusterna  finns är även det viktigt  för att de ska kunna  identifieras. Att 
diskutera det riktiga syftet med mätningen, alltså att resultatet ska ligga till grund för ett 
förbättringsarbete,  redan  innan  den  påbörjats  är  därför  viktigt.  (Nord  et  al,  1997; 
Bamber et al, 2003; Spitzer, 2007)  

4.2.1 Manuell mätning 
Manuell  mätning  sker  genom  att  antalet  stopp  och  tidsåtgången  per  stopp 
dokumenteras  av  en person  som övervakar den  aktuella  utrustningen. Genom att  låta 
operatörerna ansvara för dessa manuella mätningar kan de erhålla en djupare förståelse 
för vad syftet med mätningen är och hur mätresultaten kan användas. Då de även bör 
involveras i den efterföljande analysen är denna förståelse viktig för hela processen. Det 
kan  däremot  vara  relevant  att  i  vissa  fall  låta  en  annan  person  sköta mätningen,  ifall 
operatören  är  upptagen  med  andra  arbetsuppgifter  och  därför  inte  har  möjlighet  att 
notera vissa stopp. (Nord et al, 1997) 

Arbetet med att mäta och dokumentera stopp riskerar dock att ses som en extra börda 
som tar tid från det övriga arbetet. Av denna anledning blir det än viktigare att grundligt 
kunna motivera nyttan med mätarbetet. Ytterligare en risk med att använda manuella 
mätmetoder är att den mänskliga  faktorn kan påverka  resultatet. Vissa  stopp kan helt 
undgås att upptäckas, eller så är operatören inte särskilt noggrann när det kommer till 
att  dokumentera  varje  stopp.  Dessutom  finns  en  risk  att  vissa  brister  eller  stopp 
överhuvudtaget  inte  ses  som  problem,  då  operatören  i  fråga  är  så  pass  van  vid 
förekomsten av dessa. (Nord et al, 1997) 

4.2.2 Automatisk mätning 
Modern produktionsutrustning erbjuder i de flesta fall en möjlighet till automatiserade 
mätningar  tack  vare  inbyggda  sensorer  som  registrerar  olika  störningar.  Med 
automatisk  mätning  undgår  inga  stopp  registrering,  vilket  är  en  stor  fördel. 
Stoppregistreringen  kan  med  fördel  göras  halvautomatisk  genom  att  låta  operatören 
registrera  orsaken  till  stoppet  manuellt.  Dock  kan  automatiserade  system  försämra 
förståelsen  av mätningarna  hos  operatörerna. Ofta  kan  även  operatörsutbildning  vara 
nödvändigt.  Dessutom  försämras  flexibiliteten  ifall  omfattande  omprogrammerings‐
arbeten är nödvändiga för att en systemförändring ska vara möjlig. (Nord et al, 1997) 

4.3 Risker med mätningar 
De goda  effekterna  från  ett mätsystem är många, men det  finns  även ett  flertal  risker 
kopplade  till  införandet  av  ett  sådant  system.  Enligt  Spitzer  (2007)  finns  en  stark 
tendens bland företag som inför mätsystem att  fokusera åtgärder på sådant som mäts. 
Dock  är  det  inte  en  garanti  för  att  det  som  faktiskt  orsakar  problem  i  verksamheten 
åtgärdas. Områden eller aktiviteter som ligger utanför mätsystemet riskerar därför att 
eftersättas. Spitzer (2007) tar upp ett flertal olika risker som kan kopplas till mätningar, 
vilka listas nedan. 

• Mätsystemet är  för omfattande och komplext. Om stora mängder data tas  in 
av  mätsystemet  utan  att  organisationen  klarar  av  att  hantera  och  analysera 
informationen  fyller  inte mätsystemet  någon  funktion.  I  det  läget  kan  det  vara 
lämpligare  att  istället  ha  ett  simplare  system  som ger  färre men mer  relevanta 
mätningar. 

• Mätningar och incitamentsystem. Incitament och belöningar till individer som 
beror  av  mätningar  riskerar  att  resultera  i  att  fokus  enbart  ligger  på  det  som 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mäts, snarare än vad som är bäst för hela organisationen. Det kan ge upphov till 
suboptimeringar.  

• Mätresultaten  förknippas  med  rädsla.  Om  olika  typer  av  hot  eller  straff 
används  för  att motivera  individer  att  uppnå  satta mål  för mätningar  tenderar 
dessa  mätningar  att  ha  en  negativ  effekt  på  hur  organisationen  fungerar. 
Personalen stressas och pressas att nå målen  till varje pris,  för att undvika den 
annars väntande bestraffningen.  

• Fel  saker  mäts.  Om  fokus  ligger  på  att  förbättra  valda  mätvärden,  blir  den 
övergripande effekten sällan god om parametern som mäts i själva verket inte är 
kopplad till de mål som önskas uppnås. Bristande verksamhetskännedom är ofta 
en orsak till att detta problem uppstår. 

• Anpassning eller förbättring av resultaten. Genom att enbart positiva exempel 
lyfts fram, eller att insamlad data anpassas för att ett bättre resultat ska nås, kan 
mätningar  manipuleras  för  att  ge  en  bättre  bild  av  verksamheten  än  vad  som 
faktiskt är sanning. Då döljs problemen istället för att uppmärksammas, vilket är 
motsatsen till vad ett fungerande mätsystem bör ge upphov till.  

Ett mätsystem  kan  bidra  till  förändring  och  utveckling,  om  rätt  förutsättningar  finns. 
Dessa  förutsättningar  kan  delas  in  i  fyra  olika  nyckelområden,  vilka  beskrivs  nedan. 
Mätningar  som  används  som  ett  verktyg  för  att  styra  och  utveckla  verksamheten 
tenderar  att  tas  emot  bättre  än  om  de  används  för  att  gradera  eller  utvärdera 
densamma. (Spitzer, 2007)  

• Rätt kontext. Mätningar bör förekomma i en miljö eller ett sammanhang där de 
ses som nyttiga hjälpmedel, snarare än som en kontrollmetod.  

• Fokus  på  rätt  data.  Mätningar  ska  vara  inriktade  på  att  ta  fram  relevant 
information, utan att organisationen översvämmas av olika data.  

• Integrering mellan olika mätningar. Om flera olika mätningar görs bör dessa 
vara sammanlänkade så att de kan fungera tillsammans och inte ger upphov till 
målkonflikter.  

• Interaktion med mätsystemet.  För  att mätningarna  ska  kunna  ge  upphov  till 
förändring  och  utveckling  krävs  att  organisationens  anställda  interagerar  med 
systemet och använder sig av den information det ger. 

4.4 Sammankoppling av teorier 
En viktig del i ett systematiskt förbättringsarbete är ett mätsystem. Men för att arbetet 
ska  fungera  och  ge  resultat  över  längre  sikt  krävs  mer  än  bara  mätningar. 
Organisationen måste ha resurser och kunskap nog att kunna gå igenom mätresultaten, 
dra korrekta slutsatser rörande bakomliggande orsaker och implementera åtgärder som 
utvecklar  arbetet.  Systemet  bör  därför  vara  användarvänligt  och  den  information 
systemet  producerar  bör  vara  lätt  att  tolka  och  använda,  samtidigt  som  den  ska  vara 
relevant. Viss upplärning av systemanvändarna kan dock vara nödvändig. Systemet bör 
ses som ett hjälpmedel  i arbetet med att utveckla produktionen, snarare än endast ett 
utvärderingsverktyg.  Valet  av  OEE  som  huvudsakligt  nyckeltal  innebär  även  det  vissa 
risker, även om OEE inkluderar flera olika aspekter. Mattias Andersson på Mtek nämnde 
särskilt  överproduktion  som  ett  slöseri  som  OEE  inte  inkluderar,  då  det  enbart 
fokuserar  på  att  maximera  kapacitetsutnyttjandet  oavsett  efterfrågan.  Detta  stämmer 
överens med Spitzers  (2007) påstående  att mätningar  tenderar  att  dra  fokus  från det 
som inte mäts, samt att de kan ge upphov till suboptimeringar. 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Vi har valt att beräkna OEE enligt den beräkningsmall som finns återgiven i avsnitt 4.1.2 
tidigare  i  uppsatsen.  Under  besöket  på  Scania  beskrevs  en  annorlunda  modell,  som 
särskiljde maskinfel  och  handhavandefel,  snarare  än  stopp  och  hastighetsreduktioner. 
Att beräkna OEE enligt detta  sätt upplevdes  inte  som relevant  för detta arbete, då det 
ansågs  relevant att kunna mäta  stopptid oavsett orsak,  samt då det kan vara  svårt att 
särskilja maskinfel och handhavandefel.  

Enligt Ljungberg (2000) bör ett förbättringsarbete baserat på TPM‐konceptet grundas i 
tre områden, nämligen driftsuppföljning och statistikinsamling, operatörsunderhåll och 
preventivt  underhåll,  samt  införande  av  förbättringsgrupper.  Inom  Lean  produktion 
framhålls vikten av ett väl fungerande produktflöde, som bland annat utvecklas genom 
kontinuerliga  åtgärder  och  möten  (Womack  och  Jones,  2003).  Även  inom  Lean‐
konceptet  är  förbättringsgrupper  alltså  viktiga  komponenter,  som  ett  sätt  att 
uppmärksamma  avvikelser  och  ta  fram  åtgärder.  Både  inom  Lean  och  TPM  sätts 
gruppbaserat  lärande  i  centrum.  Genom  att  använda  ett  väl  utformat mätsystem  som 
indikator på vilka områden som kräver åtgärder kan gruppen analysera bakomliggande 
orsaker  och  ta  fram  lämpliga  åtgärder.  På  detta  sätt  kan  gruppmedlemmarna  lära  sig 
tillsammans,  vilket  enligt  Senge  (1990)  är  en  viktig  komponent  hos  en  lärande 
organisation.  Även Oliver  (2009)  påpekar  att  det  inom  en  organisation  bör  finnas  ett 
organisatoriskt lärande för att ett arbete med ständiga förbättringar ska lyckas.  

Att  införa  nya  arbetssätt  i  en  organisation  innebär  stora  förändringar  och  risken  att 
förändringsarbetet  misslyckas  är  generellt  stor.  Ett  starkt  engagemang  och  en  god 
förståelse  för  behovet  av  förändringen  måste  finnas  inom  organisationen  för  att  rätt 
förutsättningar  ska  kunna  skapas  (Kotter,  1996).  Jens  von Axelson beskrev  en modell 
(se  avsnitt  3.3)  för  hur  företag  kan  implementera  Lean‐inspirerade  koncept,  där  allt 
arbete byggde på företagets strategi och vägledande principer. Poängen med modellen 
var  att  skapa  förutsättningar  för  ett  internt  experimenterande  med  nya  arbetssätt, 
genom att genomföra pilotprojekt där ett specifikt arbetssätt implementerades i en viss 
del  av  produktionssystemet.  Arbetssättet  spreds  vidare  till  den  övriga  organisationen 
först  när  pilotgruppen  testat  och  utvärderat  det,  samt  anpassat  det  till  de  lokala 
förhållandena och målsättningarna. Initialt bör fokus ligga på att skapa en stabilitet och 
förutsägbarhet  i  verksamheten.  Den  övriga  organisationen  har  tidigare  gjorts  bekant 
med  det  aktuella  konceptet  genom  olika  utbildningsinsatser.  Genom  att  arbeta  med 
denna modell  sker  förändringar  stegvis, med en  tydlig vision  i  egenskap av  företagets 
vägledande  principer  som  ledstjärna.  På  så  sätt  kan  vissa  risker  som  uppkommer  i 
samband med förändringsprojekt, beskrivna av Kotter (1996), minskas.  

4.5 Vår modell för tillvägagångssätt 
Genom att följa den modell som Jens von Axelson beskrev, kombinerat med de önskemål 
som fanns från Svenska Smakupplevelsers sida, kunde vi identifiera tre arbetsområden 
som krävdes för att uppnå målet med studien.  

• Personalutbildning  
• Statistikinsamling och OEE‐beräkning  
• Pilotprojekt med förbättringsgrupp och fokus på hur insamlade data kan 

användas  

Syftet med personalutbildningen var att öka förståelsen inom organisationen för nyttan 
med  ständiga  förbättringar  och  mätning.  Den  kan  därför  ses  som  ett  förberedande 
arbete  inför  implementeringen  av  ett  mätsystem  och  förbättringsgrupper.  Dessa  två 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delar är nära sammanlänkade, då arbetet i gruppen till stor del baseras på det som mäts. 
Statistikinsamlingen  blir  därför  verkningslös  ifall  resultaten  inte  diskuteras  och 
analyseras. Vår modell för tillvägagångssätt beskrivs grafiskt i figur 14 nedan.  

 

 

Figur 14: Figuren visar den modell som vårt tillvägagångssätt baserats på. Axeln 
demonstrerar i vilken ordning de olika delarna bör komma. 

 

 

 

   

  Utbildning 

 

 Förbättringsgrupp 

 

  

 

   

Statistikinsamling 

Arbetsgång 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5 Beskrivning av ursprungsläge på Svenska Smakupplevelsers 
produktionsanläggning 

5.1 Den gamla fabriken i Solna 

5.1.1 Tillverkningsprocessen 
I den gamla fabriken i Solna hade Svenska Smakupplevelser fyra produktionslinor. Varje 
lina var separat. Det var en lina för flaskdressingar, en lina för 40 ml‐förpackningar för 
sås eller dressing, en lina för större förpackningar för sås (2, 5 och 10 liter) och en lina 
för främst 230ml‐förpackningar men också 500ml‐förpackningar för sås, enligt tabell 1. 
I dagsläget tillverkas ca 80 % av företagets produkter vilket också motsvaras av ca 80 % 
av företagets intäkter på 230/500ml‐linan. Vi valde därför tidigt under arbetets gång att 
fokusera på denna lina.  

  2, 5 och 10 l  230/500 ml  40 ml  Flaskor 

Sås  Ja  Ja  Ja  Nej 

Dressing  Nej  Nej  Ja  Ja 

Tabell 1: Tabellen visar vilka produkttyper som kan tillverkas på fabrikens fyra olika 
produktionslinor. 

230/500ml‐linan 
På  230/500ml‐linan  i  Solna  tillverkades  en  rad  olika  såser.  Linan  bestod  av  fem 
maskiner:  två  blandningskar,  en  fyllningsmaskin,  en  packningsmaskin  och  en  pallast‐
ningsmaskin.  

1. Blandningskar.  Först  blandades  sås  i  en  eller  båda  blandningskaren  (se  figur 
15). Kryddor och andra ingredienser fylldes på manuellt medan olja pumpades in 
automatiskt.  Det  blandades  delvis  genom  roterande  blad  och  delvis  genom  att 
såsen pumpades genom en mixer. Normalt tog en blandning runt 35 minuter att 
bli  färdig.  När  blandningen  var  klar  kunde  såsen  pumpas  över  via  slangar  till 
fyllningsmaskinen. Ett blandningskar rymmer ungefär 600 liter. 

 

Figur 15: Figuren visar de två blandningskaren. 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2. Fyllningsmaskin. Fyllningsmaskinen var rent mekanisk men sensorer hade satts 
på för att reglera maskinen. Till att börja med så pumpades såsen till en behållare 
(se  figur 16). Över behållaren  satt  det  en  sensor  som mätte nivån  i  behållaren. 
Om  såsen  i  behållaren  skulle  sjunka  under  en  viss  nivå  så  stannade 
fyllningsmaskinen.  Operatören  vid  fyllningsmaskinen  reglerade  mekaniskt  hur 
mycket  sås  som maskinen  skulle  fylla  på med vid  varje påfyllning.  Sås  fylldes  i 
burkar,  lock  sattes  på  och  burkarna  förslöts  väl.  Burkarna  och  locken  var 
förberedda med etiketter. Burkar och lock fylldes på manuellt ungefär varannan 
minut  (se  figur  17).  Efter  förslutning  skickades  burkarna  ut  på  band  till 
packningsmaskinen.  Det  tog  omkring  25  minuter  för  fyllningsmaskinen  att 
tömma ett blandningskar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Figuren visar 
fyllningsmaskinen där sås fylls i burkar 

och lock sätts på.  

 

Figur 17: Figuren visar en operatör som 
fyller på lock manuellt. 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3. Packningsmaskin. Packningsmaskinen tog emot burkar från fyllningsmaskinen 
(se figur 18). Packningsmaskinen hade en högre kapacitet än fyllningsmaskinen 
och  kunde  därför  utan  problem  ta  hand  om  de  burkar  som  kom  från 
fyllningsmaskinen. Burkarna radades upp och placerades ovanpå varandra för att 
sedan  packas  i  en  kartong  som  sedan  limmades  ihop.  Kartonger  och  limkulor 
skulle fyllas på manuellt, men utöver detta gick maskinen automatiskt.  

 

Figur 18: Figuren visar burkar som åker in i packningsmaskinen för att packas i kartonger. 

4. Pallastningsmaskin.  Pallastningsmaskinen  tog  emot  kartonger  som  sattes  på 
pall. När en pall nästan var klar signalerades det till operatören som skulle vara 
beredd att manuellt byta pall när pallen var klar. Pall kunde bytas utan att linan 
behövde stoppas. Pallastningsmaskinen hade precis som packningsmaskinen en 
högre kapacitet än fyllningsmaskinen. 

De tre andra linorna kan kortfattat beskrivas som följande: 

Flaskdressing 
1. Dressing blandades i blandningskar och kopplades ihop med fyllningsmaskin. 
2. Flaskorna placerades manuellt på band. 
3. Flaskorna fylldes automatiserat med dressing. 
4. Kork sattes automatiserat på flaskorna. 
5. Kork skruvades åt automatiserat. 
6. Etikett sattes på automatiserat. 
7. Flaskor packades manuellt i kartonger. 

2, 5 och 10 l‐linan 
1. Sås blandades i blandningskar och kopplades ihop med fyllningsmaskin. 
2. Hinkar togs fram och fylldes på manuellt. 
3. Hinkar packades manuellt. 

40ml‐linan 
1. Sås eller dressing blandades  i blandningskar och kopplades  ihop med  fyllnings‐

maskin. 
2. Förpackningar fylldes automatiserat i fyllningsmaskin. 
3. Förpackningar packades manuellt i kartonger. 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Figur 19: Figuren visar en nulägesbeskrivning i produktionen från gamla fabriken i Solna. 

5.1.2 Hygienzoner 
På grund av de hygienkrav som ställs på företag inom livsmedelsindustrin har Svenska 
Smakupplevelser anpassat  sin verksamhet  i enlighet med BRC‐standarden och arbetar 
utifrån riktlinjer  förenliga med HACCP.  Idag har  företaget tre stycken hygienzoner: vit, 
blå och grå. 

• Vit  zon:  Vit  zon  är  den  zon  med  högst  krav  på  hygien  och  zonen  omfattar 
produktionen där tillverkningen sker. Det är otroligt viktigt att försöka minimera 
farliga  partiklar  utifrån,  såsom  smuts  eller  allergena  partiklar,  eftersom  dessa 
kan hamna  i såsen och bli  livshotande för konsumenten. Därför måste alla bära 
vit  rock,  vita  byxor,  skyddande mössa  och  särskilda  skor  (se  figur  20).  När  en 
operatör  kommer  in  i  vit  zon  måste  denne  tvätta  händer  med  desinficerande 
medel. 

 

Figur 20: Figuren visar de arbetskläder som ska bäras i vit zon. 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• Blå  zon:  Blå  zon  omfattar  resten  av  fabriken.  När  en  operatör  lämnar  vit  zon 
måste  skor  bytas,  mössan  tas  av  och  en  blå  rock  ska  sättas  på  över  den  vita 
rocken (se figur 21 och figur 22). 

 

• Grå zon: Grå zon är utanför  fabriken, exempelvis på  lastkajen där produkterna 
lämnar fabriken för att transporteras vidare.  

5.2 Den nya fabriken i Vinsta 
Svenska  Smakupplevelser  har  under  tiden  då  denna  rapport  skrivits  flyttat  sin 
produktion  till  en  ny  fabrik  för  att  kunna  möta  morgondagens  efterfrågan  och 
kvalitetskrav. Den nya fabriken är: 

• Modernare. Det har investerats i ny modern utrustning för att uppnå ett bättre 
flöde. 

• Fräschare. Den nya fabriken är byggd i toppklass för att klara höga kvalitetskrav. 
• Rymligare.  Ytan  i  produktionen  är  betydligt  större  än  i  den  tidigare  fabriken 

vilket  ger  möjligheter  att  utöka  antalet  linor  i  produktionen  i  takt  med  att 
efterfrågan stiger och produktportföljen utökas. 

• Mer  välplanerad.  Fabriken  är  planerad  så  att  flödet  från  inleverans  till  ut‐
leverans ska ske så effektivt som möjligt. 

5.2.1 230/500 ml‐linan 
I och med fabriksflytten från Solna till Vinsta har 230/500ml‐linan förändrats en del. Ny 
utrustning  har  tillkommit,  en  maskin  har  ersatts  och  layouten  på  linan  har  också 
ändrats.  

Ersättning av maskin och ny utrustning 
Pallastningsmaskinen  har  ersatts  av  en  pallastningsrobot  som  är  gemensam  för  alla 
linor  (se  figur 23). Dessutom har  en  röntgen  tillkommit mellan  fyllningsmaskinen och 
packningsmaskinen  (se  figur 24). Röntgen är  till  för  att  säkerställa  så  att  inga okända 
partiklar, som kan vara skadliga för konsumenten, har kommit in i burken. På så sätt är 
röntgen ett ytterligare steg för ökad kvalitet och säkerhet i produktionen.  

Figur 21: Figuren visar gränsen mellan 
vit och blå zon. I blå zon måste blå rock 

sättas på. 

 

Figur 22: Figuren visar gränsen mellan 
vit och blå zon. När man kommer in i vit 

zon måste händerna tvättas. 
desinficerande medel. 

 



  41 

 

 

 

Ändrad layout 
230/500ml‐linan har i den nya fabriken fått en ändrad layout. Blandningskaren står nu 
parallellt  istället  för  seriellt  (se  figur  25).  En  röntgenmaskin  står  mellan  fyllnings‐
maskinen  och  packningsmaskinen.  Packningsmaskinen  och  pallastningsroboten  står 
inte längre i vit zon utan är nu belägna i blå zon. Transportbandet går alltså från röntgen 
som står i vit zon genom ett hål i väggen till packningsmaskinen som står i blå zon, vilket 
visas i figur 26. 

 

 

Figur 25: Figuren visar blandningskaren 
som nu står parallellt istället för seriellt. 

Figur 23: Figuren visar den nya 
pallastningsroboten. 

 

Figur 24: Figuren visar den nya 
röntgenmaskinen. 

 

Figur 26: Figuren visar burkar som 
lämnar vit zon och åker in i blå zon 

för att packas. 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Figur 27: Figuren visar en nulägesbeskrivning från den nya fabriken i Vinsta. 

5.3 Förbättringsarbete på Svenska Smakupplevelser 
Idag sker förbättringsarbete i produktionen utifrån ett kvalitetsperspektiv. Det betyder 
att de åtgärder som görs ämnar i första hand inte till att effektivisera produktionen, utan 
de  görs  för  att  leva  upp  till  de  kvalitetskrav  som  ingår  i  BRC.  Alltså  finns  inget 
förbättringsarbete som direkt går ut på att effektivisera produktionen idag. 

5.3.1 Avvikelserapportering 
Avvikelserapporteringen  på  Svenska  Smakupplevelser  är  manuell.  Om  längre  stopp 
uppstår  i produktionen ska en avvikelserapport skrivas. Formulär  finns då  tillgängliga 
där  operatören  ska  ange  stopporsak  och  tidsåtgång.  Dock  finns  ingen  klocka  i 
produktionen  utan  operatören  får  uppskatta  tiden  själv.  Avvikelserapporten  skickas 
sedan till företagets kvalitetsansvarige. 

5.3.2 HACCP‐möte 
Varannan vecka  får de  som kan ur  ledningen vara med på ett HACCP‐möte. Det är ett 
möte där de, utifrån ett kvalitetsperspektiv, diskuterar avvikelserna i produktionen. Om 
nödvändigt så skapas förbättringsprojekt och en ansvarig för projektet utses. Projektet 
ges också ett planerat slutdatum. 

5.3.3 Action Plan  
Informationen om avvikelser och åtgärder förs sedan manuellt in i en Action Plan. Det är 
en  Excel‐fil  som  innehåller  avvikelser,  åtgärder,  ansvarig  för  förbättringsprojekt  och 
planerat  slutdatum  för  förbättringsprojekt.  På  så  sätt  kan  kvalitetsansvarig 
dokumentera  och  sammanställa  alla  avvikelser  och  följa  utvecklingen  i  förbättrings‐
projekten vid kommande HACCP‐möten.  I dagsläget är Action Plan bara tillgängligt  för 
kvalitetsansvarig  vilket  innebär  att  ledningen  och  produktionspersonalen  inte  har  en 
klar bild om vilket förbättringsarbete som pågår. 



  43 

6 Planerat tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet består av tre delar, baserat på den modell för tillvägagångssätt som 
den  teoretiska  referensramen  resulterade  i.  Delarna  är  utbildning,  förbättringsgrupp 
och statistikinsamling. Tanken bakom denna modell finns beskriven i avsnitt 4.5. 

6.1 Utbildning 
Som en del i detta examensarbete ville vi utföra en utbildning för personalen på Svenska 
Smakupplevelser.  I utbildningen skulle det  ingå en presentation kring grunderna  inom 
Lean produktion samt en praktisk träning i form av aktiviteten Lean‐spelet.  

6.1.1 Syfte med utbildningen 
Syftet  med  utbildningen  var  att  skapa  en  ökad  förståelse  för  vilken  nytta  Lean  och 
ständiga  förbättringar kan utgöra  för Svenska Smakupplevelser. Dessutom ville vi visa 
vikten av att verksamheten ska styras av ett helhetsperspektiv. För att skapa en så god 
potential  för  lärande  som  möjligt  skulle  utbildningen  inriktas  på  problembaserat 
lärande.  Utbildningsdeltagarna  skulle  även  ombes  att  fylla  i  en  enkät  före  och  efter 
utbildningen, som ett sätt för oss att ta reda på hur de uppfattat den, för att underlätta 
vår egen utvärdering. Den enkät som användes återfinns i bilaga 4.  

6.1.2 Problembaserat lärande 
Problembaserat lärande är en utlärningsmetod som bygger på att utbildningsdeltagarna 
lär sig genom att till stor del arbeta med konkreta problem och lösa dessa. Motsatsen till 
detta  är  att  deltagarna  enbart  instrueras  av  en  lärare,  utan  att  vara  delaktiga.  Att 
utforma  utbildningar  enligt  denna  modell  verkar  ge  goda  resultat,  gällande  både 
mängden  överförd  kunskap  och  tiden  den  nya  kunskapen  finns  kvar  hos  deltagarna. 
Dessutom kräver ofta problemlösning att ny kunskap  tas  in,  vilket  gör  att  inlärningen 
blir en automatisk biprodukt av själva problemlösningsprocessen samt en nödvändighet 
för att klara av uppgiften. (Badurdeen et al, 2010) 

6.1.3 Utbildningspresentation 
Utbildningen  skulle  inledas med  en  presentation  där  grunderna  inom  Lean‐konceptet 
presenterades.  Vi  förmodade  att  utbildningsdeltagarna  inte  hade några,  eller möjligen 
begränsade  kunskaper  om  Lean  sedan  innan.  Syftet  var  därför  att  ge  deltagarna  en 
grundförståelse  för konceptet och vad  företaget kan uppnå genom att arbeta med det. 
Som ett komplement till presentationen och för att underlätta för deltagarna att minnas 
vad vi gick  igenom sammanställde vi  även en sammanfattning av presentationen,  som 
skulle delas ut till alla anställda. Denna finns i bilaga 5. 

På grund av att många tidigare okända begrepp och metoder skulle introduceras under 
utbildningen lades mycket kraft ner på att göra presentationen tydlig, lättförståelig och 
grundläggande. Innehållet finns sammanfattat nedan.  

• Bakgrunden och filosofin tillhörande Lean produktion och liknande produktions‐
filosofier. 

• Nyttan med dessa arbetssätt. 
• Standardiserade processer. 
• Vikten av kommunikation. 
• Värdeskapande aktiviteter. 
• De åtta slöserierna. 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6.1.4 Utformning för Lean‐spelet 
Lean‐spelet  är  ett  utmärkt  sätt  att,  på  ett  praktiskt  sätt,  ta  till  sig  de  teoretiska 
metoderna och verktygen inom Lean. Lean‐spelet används brett inom industri, service‐
verksamheter  och  högskolor  i  Sverige  och  ses  som  ett  kraftfullt  verktyg  inom 
förbättringsarbete. Genom att spela Lean‐spelet får de anställda en bättre förståelse för 
vad Lean är, vad de kan ha  för nytta av Lean och var och hur de kan börja. Spelet har 
utvecklats av Revere AB, i samarbete med Chalmers. (Revere, 2012) 

I  Lean‐spelet  simuleras  en  verkstadsmiljö med  tillverkningsprocesser  från  råvaror  till 
färdig produkt. Produkterna och råvarorna består av legobitar som ska monteras enligt 
givna  mallar.  Till  en  början  finns  en  stor  förbättringspotential  i  tillverkningen  och 
genom  att  applicera  metoder  som  ställtidsreduktioner,  Just  In  Time  och  dragande 
system  ser  de  hur  de  kan  arbeta  smartare  och  vilka  resultat  det  ger.  Spelet  spelas  i 
omgångar där varje omgång avslutas med en diskussion kring vad som gick fel eller var 
problematiskt och hur de kan förhindra att detta fel återuppstår. Denna diskussion ska 
resultera  i  konkreta  förändringar  av  spelets  utformning,  där  bland  annat  de metoder 
som  nämnts  ovan  kan  användas.  Som  komplement  används  även  ett  Excel‐blad  som 
bidrar med finansiell information baserat på hur utfallet varit efter varje omgång.   

 

Figur 28: Figuren visar komponenterna från Leanspelet (legobitar, duplo, tidtagarur etc). 

Badurdeen  et  al  (2010)  har  genom  att  utvärdera  en  stor  uppsättning  existerande 
simulationsövningar  och  spel  ämnade  för  Lean‐utbildning  kommit  fram  till  att  det 
undersökta  utbildningsmaterialet  generellt  brister  på  fyra  olika  punkter,  beskrivna 
nedan.  

• Bristande fokus på mjuka aspekter såsom kommunikation och lärande. Att dessa 
aspekter  behärskas  är  absolut  nödvändigt  för  att  ett  företag  ska  kunna  arbeta 
enligt Lean‐konceptet.  

• För stor  fokus på  linjärt  lärande där åtgärder utförs utan att kunna utvärderas, 
istället  för att  lärandet bygger på en cyklisk process enligt exempelvis Plan‐Do‐
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Check‐Act‐metodiken. Ett stort problem kopplat till detta är att spelet inte tillåts 
pågå över tillräckligt många omgångar för att effekterna av förändringar ska bli 
tydliga.  

• Spelledaren eller instruktören agerar inte på rätt sätt. Istället för att enbart stötta 
deltagarna att  själva  identifiera och  lösa de existerande problemen presenterar 
instruktören hela lösningen och förklarar själv varför den leder till förbättringar. 
Detta försvårar inlärningsprocessen.  

• Bristande realism i spelen, då de vanligtvis  inte utförs  i en  faktisk produktions‐
miljö,  saknar  fysiska  objekt  som  ska  hanteras  eller  innehåller  orealistiska 
begränsningar.  

För  att  motverka  att  bristerna,  beskrivna  i  de  fyra  punkterna  ovan,  skulle  påverka 
utbildningen negativt strävade vi efter att fokusera extra mycket på följande områden: 

• Skapa  goda  förutsättningar  för  kommunikation  mellan  deltagarna  efter  varje 
spelomgång, genom att uppmuntra till diskussion.  

• Då  spelet  pågår  över mellan  fem och  sex  omgångar  fanns  goda möjligheter  för 
deltagarna att själva se vilka effekter som olika åtgärder haft. Det Excel‐blad som 
ingår  i  spelet  skulle  underlätta  ytterligare  för  deltagarna  att  kunna  utvärdera 
åtgärderna finansiellt.  

• I  egenskap  av  instruktörer  skulle  vi  inte  styra  vilka  förslag  eller  åtgärder  som 
diskuterades,  utan  vår  uppgift  rör  enbart  att  instruera  deltagarna  i  spelets 
grunder  samt övervaka  så  att  spelreglerna  följs. Vissa  ledtrådar och  tips kunde 
dock ges, ifall deltagarna inte verkade komma framåt.  

• För  att  göra  spelet  så  pass  realistiskt  som  möjligt  är  begränsningarna  av 
potentiella  förbättringsåtgärder  små.  Att  spelet  inte  utförs  i  en  verklig 
produktionsmiljö  är  i  praktiken  en  nödvändighet,  då  någon  sådan  inte  fanns 
tillgänglig för denna typ av aktivitet.  

6.2 Mätarbete och statistikinsamling 
Att samla in data ligger till grunden för allt förbättringsarbete. Om det inte går att mäta 
nuläget,  kan  företaget  inte  veta  vilka  förbättringsåtgärder  som  ska  göras  eller  vilken 
effekt  de  får.  Statistikinsamlingen  ger  alltså  information  om  nuläget,  om  vad  som 
behöver åtgärdas och visar dessutom resultaten av förbättringsarbetet över tid. 

6.2.1 Syfte med statistikinsamlingen 
För  att  kunna  få  en  bättre  kontroll  på  produktionssystemet  önskade  Svenska 
Smakupplevelsers  kunna  mäta  hur  pass  produktiva  de  olika  maskinerna  var,  samt 
kunna  identifiera  vilka  områden  som  behövde  förbättras.  Syftet  med  denna  del  av 
arbetet  var  därför  att  avgöra  vilka  parametrar  som  var  relevanta  och  säkerställa  att 
systemet byggdes på ett sådant sätt att mätresultaten var både användbara och tydliga. 
Dessutom skulle vi introducera statistikinsamlandet för företagets anställda.   

6.2.2 Manuell mätning av OEE 
Syftet med mätningarna skulle vara att kunna beräkna ett OEE‐tal, genom att samla  in 
data  manuellt.  För  att  kunna  beräkna  OEE  behövde  vi  data  som  rörde  hur  länge 
maskinerna  var  aktiva,  hur  länge  de  stod  still,  med  vilken  cykeltid  de  arbetade,  hur 
mycket som kasserades samt hur mycket som producerades. 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Mätningarna  skulle  utföras  genom  att  vi  skulle  tillbringa  en  dag  i  produktionen  och 
observera  hur maskinerna  presterade.  Vi  skulle  dela  upp  bevakningen  av maskinerna 
mellan oss, för att kunna observera så mycket som möjligt.  

För varje maskin  skapades ett övervakningsprotokoll där  tid, driftstatus och eventuell 
stopporsak eller kommentar skulle anges. När arbetsdagen inleddes skulle driftstatusen 
för varje maskin noteras, genom att ange ifall den var ”på” eller ”av”. Om statusen ”av” 
angavs  skulle  även orsaken  till  att maskinen  inte var  aktiv noteras. Därefter  skulle  en 
notering göras varje gång maskinen ändrade driftstatus, samt ifall någonting annat som 
ansågs  relevant  inträffade.  Exempel  på  sådant  kunde  vara  byte  av  pall,  eller 
överflyttning av en blandning från det ena blandningskaret till det andra.  

Tidsmätningar med syftet att bestämma cykeltiden i linans flaskhals, fyllningsmaskinen, 
skulle genomföras genom att räkna antalet burkar som producerats under en minut. Tre 
mätningar direkt efter varandra skulle upprepas för att ge säkra resultat.  

6.2.3 Manuell mätning utförd av operatörer i förbättringsgrupp 
I  förbättringsgrupperna  skulle  operatörerna  till  en  början,  tills  det  automatiska 
mätsystemet var på plats, mäta aktivitetstiden manuellt. För att kunna mäta stopptiden 
skulle  operatörerna  registrera  alla  stopp  under  drift,  genom  att  anteckna  dessa  i  en 
problemlogg. Utöver stopporsak skulle även en ungefärlig tidsåtgång för stoppet anges. 
Denna logg utgjordes av ett dokument som återfinns i bilaga 6. 

Om ett stopp uppstod skulle  första prioritet vara att  få  igång  linan  igen. Så snart  linan 
kommit  igång och tid  fanns  för att  fylla  i dokumenten skulle det göras. Vi skulle också 
förklara hur de skulle använda de data som dokumenten gav. Med denna metod skulle 
operatörerna  känna  sig  delaktiga  i  förbättringsarbetet  och  själva  börja  tänka  på  hur 
produktionen kunde förbättras.  

6.2.4 Automatisk mätning av OEE 
För att få ut de data som krävs vid beräkningen av OEE har vi fört kontinuerliga samtal 
med företagets tekniker om exakt vilken data vi behöver från respektive maskin. Nedan 
finns en specifikation för vad ett automatiskt system skulle behöva kunna mäta för att 
ett OEE‐tal ska kunna beräknas, för varje maskin på 230 ml‐linan.  

Blandningskärl 
• Angivelse  om  kärlet  är  aktivt.  Eftersom  endast  den  operatör  som  ansvarar  för 

såsblandningen kan avgöra när såsen är färdig att skickas vidare blir det svårt att 
mäta exakt när blandningen är färdig.  

• Dokumentation om hur många blandningar kärlet producerat under ett skift 

Fyllningsmaskin 
• Angivelse  om  maskinen  är  aktiv  och  fyller  burkar.  Om  ett  stopp  uppstår  ska 

stopptiden registreras. 
• Räkna  antalet  producerade  produkter,  alltså  antalet  produkter  som  lämnar 

maskinen.  
• Vikten av de burkar som kontrolleras för att säkerställa att vikten är korrekt bör 

även föras in i systemet. 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Packmaskin  
• Angivelse  om  maskinen  är  aktiv  och  packar  lådor.  Om  ett  stopp  uppstår  ska 

stopptiden registreras. 
• Räkna antalet packade lådor.  

Pallastningsrobot 
• Angivelse om roboten är aktiv. Om ett stopp uppstår ska stopptiden registreras. 
• Räkna antalet producerade produkter, alltså antalet produkter packats på pall.  

Ifall alla de data som beskrivits ovan kan registreras, kan OEE beräknas. Tillgängligheten 
fås  genom  mätningen  av  stopptid.  Anläggningsutnyttjandet  fås  genom  att  jämföra 
mängden producerade  enheter med den  teoretiska maxmängden  som bestäms av den 
maximala  cykeltiden  för maskinerna.  Kvalitetsutbytet  bestäms  genom  att  jämföra  hur 
många  burkar  som  packats  på  en  pall  av  roboten med  hur många  fyllda  burkar  som 
producerats i fyllningsmaskinen.  

Genom att systemet får information om den teoretiska vikten av varje blandning, utifrån 
de  olika  recepten,  kan  även  svinn  beräknas.  Detta  kan  göras  genom  att  jämföra  den 
sammanlagda vikten av all den sås som finns i de burkar som packats på pall med den 
teoretiska  vikten.  Den  sammanlagda  vikten  kan  fås  av  att  de  kontrollvägningar  som 
utförs.  

Då alla maskiner på 230ml‐linan kommer från olika leverantörer presenteras data från 
de maskinerna på olika sätt. För att all data skulle kunna sammanföras och analyseras 
på ett enkelt och visuellt sätt skulle ett gemensamt system införas så att signalerna från 
varje maskin blev homogena. Dock ansvarar företagets tekniker för att genomföra detta 
arbete. 

6.3 Förbättringsgrupp 
Efter att personalen på företaget hade fått en allmän utbildning i Lean Production skulle 
förbättringsgrupper kunna sättas upp. Vi ämnade, i enlighet med den implementerings‐
modell  Jens  von  Axelson  beskrev,  att  sätta  upp  en  pilotgrupp  på  en  av  produktions‐
linorna  i  fabriken.  Med  pilotgruppen  skulle  vi  då  kunna  utveckla  en  fungerande 
förbättringsgrupp och  se  att metoderna vi  valt  fungerar och  är  effektiva. Därefter  kan 
förbättringsgrupper sättas upp på resterande linor och konstrueras på ett liknande sätt.  

6.3.1 Syfte med förbättringsgruppen 
Arbetet med en förbättringsgrupp skulle syfta till att på ett avgränsat sätt föra in ett nytt 
arbetssätt  i  organisationen,  som var  fokuserat på  att  inleda en utveckling  av produkt‐
ionssystemet  genom  ständiga  förbättringar  och  inkluderande  av  produktionspersonal. 
Ett  mer  specifikt  syfte  var  att  lära  ut  hur  mätresultat  skulle  kunna  användas  i  ett 
förbättringsarbete.  

6.3.2 Personer inkluderade i förbättringsgruppen 
Det  är  viktigt  att  de  personer  som  dagligen  arbetar  med  linan  ingår  i  förbättrings‐
gruppen. Det är de som arbetar med maskinerna och  lättast kan upptäcka avvikelser  i 
produktionen. På 230ml‐linan arbetar under ett skift två eller tre operatörer. Vi ville att 
dessa  skulle  vara  inkluderade  i  förbättringsgruppen.  Det  är  även  viktigt  att  den 
produktionsansvarige  deltar  i  förbättringsgruppen.  Därför  ville  vi  inkludera  både 
operatörerna  och  produktionsansvarig  i  de  dagliga mötena  som  skulle  hållas.  För  att 
göra  det  så  snabbt  och  enkelt  som möjligt  ämnade  vi  att  ha  mötena  i  anslutning  till 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produktionsområdet.  Utöver  operatörer  och  produktionsansvarig  kan  det  behövas 
experter  i  förbättringsgruppen  som  inte måste delta  i  alla möten men  som  ska kunna 
kontaktas  vid  behov.  Då  Svenska  Smakupplevelser  är  ett  livsmedelsföretag med  höga 
hygien‐  och  kvalitetskrav  så  ville  vi  inkludera  kvalitetsansvarig  som  expert  i 
förbättringsgruppen.  Företaget  kvalitetschef  skulle  vara  med  och  godkänna  förbätt‐
ringsåtgärderna och se till att de sker i enlighet med alla kvalitetskrav. Slutligen ville vi 
också att en tekniker skulle inkluderas som expert för att, vid behov, kunna föreslå hur 
förbättringsåtgärderna kunde genomföras. 

6.3.3 Dagligt möte 
Det dagliga mötet ska vara ett kort möte som hålls i anslutning till produktionsområdet 
så att det  inte blir ett stort avbrott  i produktionen. Vi ämnade därför hålla mötet  i blå 
zon  eftersom  det  ligger  i  anslutning  till  produktionen  samtidigt  som  hygienkraven  är 
lägre där än i vit zon. Mindre strikta hygienkrav skulle möjliggöra användandet av bland 
annat tuschpennor. Vid varje möte skulle följande frågor tas upp: 

• Vad har vi tillverkat sen förra mötet? 
• Vad gick fel och varför? 
• Vad ska vi tillverka idag? 
• Vad kan gå fel och hur kan vi förebygga det? 

Mötet  skulle  även  kretsa  kring  de  problemloggningsdokument  som  användes  i  den 
manuella  mätning  som  operatörerna  utfört.  Utöver  dessa  frågor  så  skulle  det 
dokumenteras  om  operatörerna  hade  hunnit med  att  tillverka  det  som  hade  beställts 
från  produktionsplaneraren  eller  om de  rent  av  hade  tillverkat mer  än  vad  som hade 
beställts. 

6.3.4 Vår roll 
Vår  roll  i  förbättringsgruppen  skulle  vara  att,  till  en  början,  leda  mötena,  förklara 
metodiken,  förklara vad OEE är  för något och hur de kan använda de data de  får  från 
maskinerna i sitt förbättringsarbete. Vår roll skulle också vara att skapa en kontinuitet i 
förbättringsarbetet och se till att förankra det här arbetssättet. Vi skulle också samla in 
loggningsdokumenten och visualisera resultaten. 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7 Resultat  

7.1 Utbildning 
I  detta  avsnitt  redogörs  för  utfallet  av  den  personalutbildning  som  vi  genomförde, 
baserat på resultatet av de enkäter som delades ut. Enkätresultatet i sin helhet återfinns 
i bilaga 7. Samma utbildning hölls vid två separata tillfällen, med en veckas mellanrum. 
Vid  det  första  tillfället  deltog  kontorspersonalen  och  vid  det  andra  deltog 
produktionspersonalen.  

7.1.1 Enkät före utbildningen 
Enkäterna  före  utbildningen  visade  att  både  produktionspersonalen  och 
kontorspersonalen hade ganska höga  förväntningar på utbildningen (se  figur 29,  fråga 
1).  Dock  så  menade  en  del  ur  produktionspersonalen  att  de  inte  hade  fått  någon 
information om vad utbildningen skulle handla om och därför inte visste vad de kunde 
förvänta sig av utbildningen. 

Fråga 1: Vilka förväntningar har du på dagens utbildning? 

Fråga 3: Hur viktigt tycker du att det är att företaget arbetar med ständiga förbättringar? 

Tabell 2: Tabellen visar frågor på enkäten före utbildningen. 

 

Figur 29: Figuren visar svarens medelvärden på enkäten före utbildningen. 

Alla respondenter tyckte att det är mycket viktigt att arbeta med ständiga förbättringar 
för att hålla Svenska Smakupplevelser konkurrenskraftigt (se figur 29, fråga 3). Genom 
att  arbeta  med  ständiga  förbättringar  utvecklas  företaget  och  det  förenklar  också 
arbetet i produktionen.  

Kontorspersonalen  tyckte  att  Svenska  Smakupplevelser  arbetar  på  ett  osystematiskt 
sätt med ständiga förbättringar. Det finns en hel del idéer men det leder ingen vart. Det 
enda  utvecklingsarbetet  i  företaget  sker  utifrån  HACCP‐möten,  det  vill  säga  ur  ett 
kvalitetsperspektiv.  De  menar  också  på  att  det  finns  ett  ojämnt  engagemang  inom 
organisationen för att arbeta med ständiga förbättringar. 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Produktionspersonalen  tycker  inte  heller  att  arbetet  med  ständiga  förbättringar  på 
Svenska  Smakupplevelser  är  bra.  De  upplever  att  det  saknas  forum  där  förbättrings‐
åtgärder kan diskuteras och idéer ventileras.  

Enkäten visade också att kontorspersonalen hade en klarare uppfattning om vad Lean 
Production  är  gentemot  produktionspersonalen.  I  produktionspersonalen  hade  näst‐
intill ingen hört talas om Lean Production.  

7.1.2 Enkät efter utbildningen 
Resultaten  från  enkäten  efter  utbildningen  var  mycket  positiva  både  från 
kontorspersonalen  och  från  produktionspersonalen.  I  princip  var  alla,  förutom  en 
person ur produktionspersonalen, nöjda eller mycket nöjda med utbildningen (se figur 
30, fråga 1). De tyckte att det var en bra genomgång samt att vi gjorde det klart, tydligt 
och konkret. De tyckte också att det var bra med en praktisk övning för att lättare kunna 
ta till sig teorin. En person tyckte att det var underhållande men inga nyheter direkt. 

Fråga 1: Vad tyckte du om utbildningen? 

Fråga 2: Levde utbildningen upp till dina förväntningar? 

Fråga 3: Hur upplevde du presentationen? 

Fråga 4: Hur upplevde du Lean‐spelet? 

Fråga 5: Hur upplevde du diskussionerna i Lean‐spelet? 

Fråga 6: Hur viktigt tycker du att det är att företaget arbetar med ständiga förbättringar? 

Tabell 3: Tabellen visar frågor på enkäten efter utbildningen. 

 

Figur 30: Figuren visar svarens medelvärden på enkäten efter utbildningen. 

De  allra  flesta  tyckte  att  utbildningen  var  över  förväntan  (se  figur  30,  fråga  2). 
Kommentarer  vi  fick  var  att  det  var  en  hög  standard  på  allt.  En  del  ansåg  också  att 
utbildningen  var  över  förväntan  eftersom  de  inte  visste  vad  utbildningen  skulle 
innehålla.  Det  var  bra  att  presentationen,  som  var  gjord  med  exempel  från  Svenska 
Smakupplevelsers  produktion,  knöt  an  till  deras  konkreta  situation,  vilket  gjorde  det 
mer greppbart. 

Vidare så var Lean‐spelet mycket uppskattat (se  figur 30,  fråga 4). Det var ett kreativt 
spel där de kunde se hur utvecklingen gick framåt och resultaten förbättrades i och med 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att förbättringsåtgärder inom produktionen gjordes. En person menade dock att spelet 
saknade  verklighetsförankring  vilket  gjorde  det  meningslöst.  Diskussionerna  i  spelet 
upplevdes också som givande (se figur 30, fråga 5) för alla deltagare utom för en person 
som menade att det inte var något nytt. 

På den sista frågan på enkäten fick deltagarna ange vad de tar med sig från utbildningen. 
Bland  kontorspersonalen  nämndes  bland  annat  att  det  är  viktigt  att  få  med  alla  i 
förbättringsarbetet.  Idag  styrs  Svenska  Smakupplevelser  uppifrån  och  alla  inkluderas 
inte. Därför måste de arbeta mer med att få samsyn i företaget. Vidare tyckte de att bra 
metoder  och  angreppssätt  på  viktiga  problem behövs  i  deras  dagliga  situation.  Spelet 
var kul och synliggjorde tanken om den övergripande balansen i den totala processen. I 
produktionspersonalen  var  en  kommentar  att  det  var  bra  team  building.  En  annan 
kommentar  var  att  det  inte  fanns  något  personen  i  fråga  kunde  komma  på  som  han 
kunde ta med sig från dagens utbildning. 

Ytterligare ett resultat  från utbildningen kom till vår kännedom först ett  flertal veckor 
efter genomförandet. Personalen på kontorsnivå hade tillsammans beslutat att  försöka 
förbättra arbetssituationen genom att besluta om vissa standardiserade aktiviteter. Ett 
exempel  på  detta  var  att  företagets  planeringsansvarige  hade  avsatt  tid  som  enbart 
skulle ägnas åt planering, under första halvan av dagen. På så sätt uppnåddes ett bättre 
arbetsflöde eftersom flera andra aktiviteter var beroende av planeringen.  

7.1.3 Lean‐spel 
I avsnittet nedan beskrivs resultatet av Lean‐spelet.  

Utbildning 1 med kontorspersonalen 

Tabell 4: Tabellen visar resultaten i Leanspelet från utbildning 1. 

Tabellen visar i korta drag resultatet för spelets 5 omgångar. Efter varje omgång fördes 
en diskussion kring hur deltagarna upplevde att omgången gick, med fokus på vad som 
inte  fungerade.  Därefter  valdes  åtgärder  ut  för  att  åtgärda  dessa  problem.  Dessa 
åtgärder  resulterade  i  förändringar  av  spelets  uppsättning.  De  två  första  omgångarna 
uppvisade  båda  ett  mindre  bra  resultat.  I  den  tredje  omgången  blev  det  bättre,  men 
vinsten uteblev ändå.  I  den  fjärde omgången  försämrades  leveranssäkerheten kraftigt, 
men  i den  femte och sista omgången blev resultatet bra, med både hög  lönsamhet och 
leveransprecision.  

  Vinst  Lönsamhet 
Leverans‐
säkerhet 

Åtgärder efter runda 

Runda 1  ‐176  ‐46 %  52 % 
Ny ugnstyp, balansering (utjämning av 
arbetsbörda mellan stationer) 

Runda 2  ‐186  ‐56 %  42 % 
Reducerad ställtid press, reducerad 
batchstorlek (1 produkt/batch) 

Runda 3  ‐11  ‐2 %  94 % 
Kanbanstyrning (platsbegränsat mellanlager), 
personalreducering, layoutförändring 

Runda 4  67  16 %  52 %  Ytterligare kanbanlager 

Runda 5  201  34 %  92 %  ‐ 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Figur 31: Figuren visar kostnad, försäljning och vinst i Leanspelet från utbildning 1. 

Figur 31 visar försäljningsintäkter (fsg), kostnader och vinst  för respektive runda. Den 
gör tydligt att ökade intäkter inte räckte för att åtgärda de problem med lönsamhet som 
fanns i företaget, utan kostnaderna var även tvungna att sänkas. 

Utbildning 2 med produktionspersonalen 

  Vinst  Lönsamhet 
Leverans‐
säkerhet 

Åtgärder efter runda 

Runda 1  ‐346  ‐157 %  29 % 

Förändrad layout (förkortande av transportsträckor, 
gemensamt råvarulager), personalreduktion (en person 
mindre) 

Runda 2  ‐106  ‐21 %  73 % 
Byte av ugn, personalreduktion (en person och en 
arbetsstation mindre), schemabyte 

Runda 3  ‐166  ‐54 %  27 % 

Reducerad batchstorlek (en produkt per batch), 
ställtidsreduktion press, rollförändringar (en personal 
fungerar som alltiallo) 

Runda 4  78  13 %  100 % 
Införande av kanbanlager (begränsning av antalet platser i 
mellan‐ och färdigvarulager) 

Runda 5  87  15 %  85 %  ‐ 

Tabell 5: Tabellen visar resultaten i Leanspelet från utbildning 2. 

Initialt blev resultatet under den andra omgången negativt och leveranssäkerheten var 
mycket  låg.  Detta  berodde  till  stor  del  på  en  rörig  och  komplicerad  startuppställning. 
Först i den fjärde rundan blev resultatet acceptabelt. Dock förblev kostnaderna höga på 
grund  av  en märkbar  överproduktion  denna  runda.  Till  den  sista  rundan  försökte  de 
åtgärda detta genom att införa lager med begränsad storlek (kanbanlager), vilket ledde 
till sänka kostnader men även ett visst försäljningstapp på grund av missade leveranser. 
Som lösning på detta problem hade en förändring av storleken på kanbanlagren kunnat 
införas, anpassat efter volymen. 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Figur 32: Figuren visar kostnad, försäljning och vinst i Leanspelet från utbildning 2. 

Bilden visar försäljningsintäkter, kostnader och vinst för respektive runda. Kostnaderna 
förblev  höga  genom  hela  spelet,  vilket  var  en  starkt  bidragande  orsak  till  att  vinsten 
aldrig blev särskilt stor. 

7.2 Mätarbete och statistikinsamling 

7.2.1 Manuell mätning utförd av oss 
Som  en  del  i  arbetet med  att  undersöka  hur  ett mätsystem kunde  utformas  och  vilka 
parametrar som var relevanta att mäta för att kunna beräkna ett OEE‐tal, genomfördes 
en manuell mätning av oss. Resultatet av denna mätning beskrivs i detta avsnitt. Syftet 
med mätningen  var  att  på  manuell  väg  ta  fram  de  data  som  behövdes  för  att  kunna 
beräkna ett OEE‐tal för den aktuella dagen. Därför mättes stopptid, cykeltid samt antalet 
kassationer.  Dessutom  mättes  hur  stort  svinn  som  uppstod,  främst  i  samband  med 
diskning inför byte av produkt.  

Mätningen  utfördes  den  19  mars  i  Svenska  Smakupplevelsers  fabrikslokaler.  Mät‐
ningarna utfördes på de maskiner som finns på 230 ml‐linan.  

Mätning av stopptid 
Resultatet  av  stopptidsmätningen  är  beskrivet  i  figur  33  nedan.  Då  fyllningsmaskinen 
vid  mättidpunkten  utgjorde  linans  flaskhals,  redovisas  endast  resultatet  för  denna 
maskin  nedan.  Resultaten  för  övriga  maskiner  går  att  finna  i  bilaga  8.  Drift‐  och 
stopptider  finns  beskrivna  både  grafiskt  i  form  av  ett  diagram  och  skriftligen  i 
tabellform. I diagrammet representerar de gröna fälten den tid som maskinen varit aktiv 
och bearbetat produkter. De röda  fälten representerar den  tid maskinen stått  stilla på 
grund av ett eget stopp, alltså ett stopp orsakat av den aktuella maskinen. De orangea 
fälten  representerar  i  sin  tur  den  tid maskinen  stått  stilla  på  grund  av  stopp  i  andra 
maskiner  längs  linan. Produktionen längs  linan var under den aktuella dagen planerad 
att starta klockan 07.30 och avslutas klockan 15.15, vilket gör att arbetsdagen bestod av 
7  timmar och 45 minuter. Den  tidsaxel  som  finns  i diagrammet  räknar  tiden  i  timmar 
och minuter (TT.MM) från starttiden. 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Figur 33: Figuren visar tid som fyllningsmaskinen stod på eller av. 

  Summa Av  Summa På (grön)  Total arbetstid 

Tid  03.30  04.15  07.45 

Andel  45 %  55 %  100 % 

  Egna stopp (röd)  Andra stopp (orange)  Total stopptid 

Tid   01.48  01.42  03.30 

Andel  51 %  49 %  100 % 

Tabell 6: Tabellen visar tid som fyllningsmaskinen stod på eller av. Den visar också om 
stopp orsakades av den egna maskinen eller annan maskin. 

Resultatet  av  mätningarna  visar  på  att  produktionen  under  den  aktuella  dagen  hade 
stora  problem.  Maskinen  stod  still  under  nästan  hälften  av  arbetsdagen,  med 
konsekvensen  att  hela  produktionen  på  linan  fick  stoppas  under  samma  tid.  Vissa  av 
stoppen orsakades av att maskinen var tvungen att vänta på att ny sås skulle blandas. En 
stor andel av den totala stopptiden uppkom dock i samband med ett maskinfel som både 
innebar  att  maskinen  fick  arbeta  på  lägre  hastighet  under  en  del  av  dagen,  samt  att 
produktionen  fick  stoppas  ytterligare  en  gång  för  byte  av  den  trasiga  komponenten. 
Dessutom förekom flera kortare stopp, kopplade till bland annat att färdiga pallar byttes 
i linans slut eller att lock och burkar hann ta slut i maskinen.   

I mätningarna framkom även att runt hälften av maskinens stopptid berodde på fel eller 
problem  uppkomna  hos maskinen.  Den  övriga  stopptiden  orsakades  av  händelser  vid 
andra maskiner längs linan.  

Mätning av cykeltid 
Tidsmätningar med syftet att bestämma cykeltiden i linans flaskhals, fyllningsmaskinen, 
genomfördes genom att räkna antalet burkar som producerats under en minut. Enbart 
flaskhalsen  observerades,  då  den  styr  cykeltiderna  på  linans  övriga  maskiner.  Tre 
mätningar upprepades direkt efter varandra  för att ge säkrare resultat. Detta utfördes 
två gånger, då  flaskhalsens produktionshastighet var sänkt under  första halvan av den 
aktuella  dagen.  Vid  tiden  för  mätning  2  var  hastigheten  satt  till  max.  Resultatet  av 
mätningarna redovisas i tabell 7 nedan.  

  Burkar per minut, snitt  Cykeltid (sekunder) per burk, snitt 

Mätning 1  52 burkar  1,15 sekunder 

Mätning 2  70 burkar  0,86 sekunder 

Tabell 7: Tabellen visar cykeltid för fyllningsmaskinen. 

Den maximala  cykeltiden  för  produktion  i  fyllningsmaskinen  bedömdes  därför  till  70 
burkar i minuten, eller 0,86 sekunder per tillverkad burk. Nord et al (1997) framhåller 
att det valda tillvägagångssättet är en av flera lämpliga metoder för att bestämma cykel‐
tiden för en maskin.   

00.00  01.12  02.24 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 07.12  08.24 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OEE‐beräkning  
För  att  kunna  beräkna  ett  OEE‐tal  för  fyllningsmaskinen  behövde  vi  information  om 
stopptid, cykeltid, antal producerade produkter samt antal kasserade produkter. För en 
tydligare  genomgång  av  beräkningsgången  för  OEE,  se  avsnitt  4.1.2.  Mängden 
producerade burkar togs fram genom att räkna antalet burkar som lastades på pall och 
sedan lägga till de burkar som kasserades under dagen. Antalet burkar som fylldes med 
sås  i  den  aktuella  maskinen  beräknades  på  detta  sätt  till  14660  stycken.  Antalet 
kasserade  burkar  mättes  genom  att  eventuella  kassationer  observerades  och  doku‐
menterades. Sammanlagt kasserades 30 burkar.  

Tillgänglighet = (Tillgänglig tid – Stopptid)/Arbetstid = (465 – 210)/465 = 54,8 % 

Anläggningsutnyttjande = Cykeltid (minuter) * Producerat antal/(Tillgänglig tid – 
Stopptid) = 0,86/60 * 14660/(465 – 210) = 82,4 % 

Kvalitetsutbyte = (Producerat antal – Kasserat antal)/Producerat antal = (14660 – 
30)/14660 = 99,8 % 

OEE = T * A * K = 54,8 % * 82,4 % * 99,8 % = 45 % 

OEE‐talet för fyllningsmaskinen under den aktuella dagen hamnade alltså på 45 procent. 
Särskilt tillgängligheten, som hamnade på strax över 50 procent, drog ner talet.  

Svinn 
I  samband  med  mätningen  undersökte  vi  även  hur  mycket  material/sås  som  gick 
förlorat i samband med byte av produkttyp. Vid byte behöver all utrustning diskas och 
rengöras, för att säkerställa att kvaliteten inte försämras. Ett produktbyte gjordes under 
den aktuella dagen. Av den  första såstypen gjordes  fem blandningar och av den andra 
typen  gjordes  en  blandning.  Svinnet  beräknades  genom  att  jämföra  alla  ingrediensers 
vikt, enligt receptet, med den vikt all sås som placerats på pallen hade.  

Resultatet av mätningen visade att svinnet var så pass stort att det utgjorde en märkbar 
del av den totala produktionen. Orsaken till svinnet bedömdes till stor del vara att sås 
blev  kvar  i  blandningskaren,  samt  i  de  slangar  som  gick  mellan  karen,  blandnings‐
pumpen och fyllningsmaskinen. 

 

Figur 34: Figuren visar svinn. Sås blir kvar i blandningskaren och går förlorad i samband 
med diskning. 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I tabell 8 och 9 nedan beskrivs mängden svinn i detalj. Då endast en blandning av såstyp 
2 gjordes bör svinnet för denna sats ge en god bild av hur mycket sås som går förlorad i 
samband med diskning.  

Såstyp 1         Såstyp 2       

                

Burkar  12384      Burkar  2244    

vikt/burk (kg)  0,204      vikt/burk (kg)  0,218    

Total vikt (kg)  2526      Total vikt (kg)  489    

                

Receptvikt (kg)  527      Receptvikt (kg)  540    

Blandningar  5      Blandningar  1    

Total vikt (kg)  2635      Total vikt (kg)  540    

                

Svinn (kg)  109      Svinn (kg)  51    

Svinn i procent  4%      Svinn i procent  9%    

Tabell 8: Svinnet för såstyp 1  Tabell 9: Svinnet för såstyp 2 

7.2.2 Operatörernas manuella mätning  
Statistik samlades in med hjälp av det dokument för problemloggning vi upprättat. Vi lät 
operatörerna vid 230 ml‐linan dokumentera tillgängligheten och stopporsaker på linan 
via  detta  dokument,  per  skift.  För  att  underlätta  datainsamlingen  valde  vi  att  låta 
operatörerna enbart dokumentera driften i fyllningsmaskinen. Fel som uppkom i andra 
maskiner,  som  innebar  att  linan  stoppades,  kunde  ändå  dokumenteras  då  fyllnings‐
maskinen  tvingades  vänta.  Dock  kunde  inte  orsaken  till  sådana  stopp  dokumenteras 
noggrant då operatören inte hade någon kännedom om vad som stoppade driften. Under 
merparten av den period då dokumenten var i omlopp kördes fabriken dygnet runt, med 
tre skift. Vi valde att  lämna ut dokumenten  till operatörerna som arbetade under skift 
ett och två, alltså dag‐ och kvällsskiftet. Dokumenten lämnades ut under en period av tre 
veckor,  men  alla  dagar  under  denna  period  täcktes  inte.  Detta  berodde  delvis  på  att 
dokumenten inte delades ut inför alla de aktuella skift som ingick i perioden, samt på att 
vissa dokument aldrig fylldes i, eller aldrig återlämnades. samband med att dokumenten 
samlades  in  fördes  även  ett  kort  samtal med  den  ansvarige  operatören  kring  hur  det 
aktuella passet varit, med avseende på stopp och tillgänglighet. Dessutom diskuterades 
kort de olika stopporsaker som skrivits ner, ifall några oklarheter förelåg. Detta gjordes 
dock  inte  för  alla  insamlade  dokument.  Då  ett  intresse  fanns  från  företagets  sida  att 
analysera mätresultaten över tid delades de genomförda mätningarna in i två perioder. 
Resultatet för respektive period finns redovisade nedan.  

Vid sammanställandet av de insamlade dokumenten redovisades både antalet stopp och 
den stopptid som uppkom i samband med dessa, per skift och per stopporsak. Då de  i 
förväg ifyllda tidsangivelserna på dokumenten var relativt oprecisa, med syftet att göra 
dokumentationen  simpel,  tog  vi  ett  ungefärligt  medelvärde  av  varje  tidsintervall.  De 
gjorda uppskattningarna beskrivs i tabell 10 nedan. 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Tidsintervall på 
dokument 
(minuter) 

Uppskattat 
medelvärde 
(minuter) 

Under 1  1 

1 – 5  3 

5 – 15  10 

15 – 60  40 

Över 60  60 

Tabell 10: I tabellen anges de medelvärden som antagits för de tidsintervall som fanns 
utskrivna på loggningsdokumentet. 

Mätresultat från period 1 
Utifrån  mätresultaten  kunde  tillgängligheten  för  maskinen  beräknas.  Den  totala 
tillgängliga  arbetstiden  under  ett  skift  antogs  vara  åtta  timmar.  Tillgängligheten  visas 
även  i  figur  35  nedan,  i  vilken  den  stora  variationen  är  tydlig.  Som  figuren  visar 
varierade tillgängligheten kraftigt mellan de olika mätperioderna. En sammanfattning av 
mätresultaten finns i bilaga 9. 

 

Figur 35: Figuren visar den uppmätta tillgängligheten per skift under period 1. Den 
maximala tillgängligheten per skift är 8 timmar. 

Generellt  återkom  flera  olika  problem  som  kunde  kopplas  till  flytten  och  nyinvest‐
eringarna.  Exempelvis  uppstod  stora  problem  när  de  större  500  ml‐burkarna 
producerades,  då  dessa  extra  höga  burkar  hade  försämrad  balans  och  därför  föll  av 
transportbanan  flera  gånger.  Särskilt  vid  övergångarna  mellan  banan  och  röntgen‐
maskinen uppstod problem, orsakade av det gap som de två rundade banorna bildade. 
Detta åtgärdades dock snabbt av ansvariga tekniker, genom att lägga in en bred kil över 
gapet. Även den nya packningsroboten orsakade vissa problem. Delvis berodde det på 
att  roboten  hade  vissa  problem  driftsmässigt,  men  den  största  andelen  stopp  kunde 
kopplas  till att endast en person på  företaget var utbildad  för att  sköta roboten under 
drift,  vilket  gjorde  att  produktionen  styrdes  av  hur  denna  person  arbetade.  Dock 
inleddes  snabbt  utbildning  av  ytterligare  operatörer,  för  att  komma  ur  denna 
ofördelaktiga situation. Dessutom uppkom flera stopp på grund av olika problem med 
kartongförpackningarna i pallmaskinen. 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Mätresultat från period 2 
Mätningarna  under  den  andra  perioden  genomfördes  på  samma  sätt  som  under  den 
första. Resultatet,  i  form av tillgänglighet per skift,  finns redovisat  i  figur 36 nedan. En 
mer omfattande sammanställning av resultaten finns i bilaga 10. 

 

Figur 36: Figuren visar den uppmätta tillgängligheten per skift under period 2. Den 
maximala tillgängligheten per skift är 8 timmar. 

Under  den  andra  mätperioden  framstod  problem  med  packningsmaskinen  och  de 
använda kartongerna som den absolut största orsaken till stopp.  

7.2.3 Automatisk mätning 
När  detta  examensarbete  inleddes  i  slutet  av  januari  var  tanken  att  den  automatiska 
mätningen  skulle  komma  igång  i  slutet  av  april.  Svenska  Smakupplevelser  ville  sätta 
igång  med  implementeringen  av  mätsystemet  så  fort  de  hade  flyttat  till  den  nya 
fabriken, vilket skulle ha varit i mitten av april. När de väl var på plats i den nya fabriken 
skulle  implementeringen  ta  1‐2  veckor  då  inhyrda  tekniker  skulle  arbeta  med 
maskinerna efter att produktionen var avslutad för dagen. Men en rad olika faktorer har 
bidragit till att det automatiska mätsystemet, i slutet av maj, ännu inte implementerats. 

Till att börja med har  flytten dragit ut på  tiden.  Istället  för att vara klara med  flytten  i 
mitten av april, som först var sagt,  flyttade Svenska Smakupplevelser produktionen till 
nya fabriken i början av maj. I och med flytten så blev det stopp i produktionen ett par 
dagar  eftersom  maskinerna  från  den  gamla  fabriken  skulle  flyttas,  sättas  upp  och 
kalibreras. Transportband skulle också sättas upp och nya maskiner skulle  installeras. 
Det var en viss inkörningsperiod med de nya maskinerna tills de kunde fungera felfritt. 
Alla  dessa  stopp  i  produktionen  gjorde  att  Svenska  Smakupplevelser  kom  efter  med 
ordrar från kund. Detta samtidigt som högsäsongen började och efterfrågan på sås steg 
kraftigt. Dessutom lanserade Svenska Smakupplevelser just då sin första TV‐reklam med 
Erik Lallerstedt vilket också bidrog till en ökad efterfrågan på deras produkter.  

Flytten och den ökade efterfrågan har bidragit till att Svenska Smakupplevelser har fått 
arbeta  treskift,  det  vill  säga  dygnet  runt,  för  att  kunna  komma  ikapp  i  produktionen. 
Därmed  har  det  inte  funnits  någon  tid  för  teknikerna  att  arbeta med maskinerna  och 
implementera mätsystemet. Dessutom har  Svenska  Smakupplevelser  varit  tvungna  att 
prioritera andra arbetsuppgifter för att få verksamheten i den nya fabriken att fungera. 
Men  det  finns  i  alla  fall  en  beställning  på  installation  och  implementering  av  det  nya 
systemet och förhoppningen är att det kan ske under juni månad 2012. 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7.3 Förbättringsgrupp 
Arbetet med  förbättringsgruppen var nära kopplat  till den manuella statistikinsamling 
som utfördes av maskinoperatörerna. Resultatet beskrivs ovan i avsnitt 7.2.2. Två möten 
genomfördes, vilka baserades på den insamlade informationen. Det andra mötet kom till 
då mötesdeltagarna vid det första mötet visade stort intresse för detta arbetssätt.  

7.3.1 Vår roll 
Våra  ansvarsområden  var  delvis  att  dela  ut  och  samla  in  loggningsdokumenten  och 
sedan sammanställa och visualisera resultaten, men också att sammankalla till möte.  

7.3.2 Genomförande av möte 1 med förbättringsgrupp 
Mötet hölls av oss tillsammans med fabrikschefen, den planeringsansvarige och kvalit‐
etschefen  och  pågick  i  cirka  45 minuter.  Mötet  inleddes med  att  vi  presenterade  det 
erhållna mätresultatet, vilket  låg  till grund  för en diskussion om problemområden och 
förbättringsåtgärder.  Särskilt  sammanställningen  av  den  totala  stopptiden  listat  per 
stopporsak  ansågs  intressant,  vilken  presenteras  i  figur  37  nedan.  Utifrån  denna 
sammanställning  kunde  mötesdeltagarna  direkt  identifiera  de  huvudsakliga  problem‐
områdena och även komma fram till vissa åtgärder. Alla problemområden kunde dock 
inte  analyseras,  då  den  angivna  stopporsaken  inte  gav  tillräckligt mycket  information 
om vad som faktiskt hade hänt.  

 

Figur 37: Figuren visar de dokumenterade stopporsakerna under period 1, listade per total 
stopptid per orsak. Detta är en sammanställning av alla stopp som registrerades under 

elva dokumenterade arbetsskift. 

0  20  40  60  80  100  120  140  160  180 

Service grünwald 
Stopp / konstigt ljud 
Löst lock i maskin 

Byte luftslang 
Röntgenmaskin avstängd 

Kollade kartong 
Vatten i sås 

Kontroll av batch 
Slut på lock 
Slut på burk 

Justering av band 
Stopp / okänt 
Väntar på sås 

Problem med lock 
Omkoppling av såsslang 

Inkö robot 
Möte 

Krash i grunwald 
Stopp robot 

Krash i banan 
Disk 

Okänt, andra rummet 
Reparation pack 

Dåliga kartonger/krasch pack 

Minuter 



  60 

7.3.3 Diskuterade åtgärder vid möte 1 
En  stor  mängd  stopp  hade  orsakats  av  problem  med  kartonglådorna  i  packnings‐
maskinen.  Flera  olika  orsaker  diskuterades  av  mötesdeltagarna,  bland  annat  dålig 
perforering  och  bristande  kontroll  av  kartongarken  vid  påfyllning.  Den  insamlade 
informationen skulle även användas som underlag inför en kommande diskussion med 
leverantören om bristande kartongkvalitet.  

Behovet  av  tydligare  rutiner  diskuterades  även.  Särskilt  i  samband  med  diskning 
bedömde  mötesdeltagarna  att  tydligare  rutiner  behövdes.  För  att  ta  fram  sådana 
beslutades  att  de  skulle  närvara  i  samband  med  diskningar  för  att  kunna  identifiera 
utvecklingsområden. Även  tydligare  rutiner  för påfyllnad av burkar och  lock nämndes 
som ett viktigt område.  

Dessutom beslutades  att  ett  nytt möte  skulle  hållas  runt  14  dagar  senare  och  att  den 
manuella mätningen skulle pågå fram till dess. På så sätt skulle de få en indikator på ifall 
de  valda  åtgärderna,  men  även  andra  pågående  arbeten,  hade  haft  någon  effekt  på 
tillgängligheten och stopptiden.  

7.3.4 Genomförande av möte 2 med förbättringsgrupp 
Det andra mötet var upplagt på samma sätt som det första. Vi gick igenom stopporsaker, 
vilka  visas  i  figur  38,  och  tillgänglighet  på  linan.  Vid  detta  möte  kunde  vi  dessutom 
jämföra  resultaten  mellan  den  första  och  den  andra  perioden  vilket  gav  mötet  en 
ytterligare  dimension.  Förutom  fabrikschef  och  planeringsansvarig  deltog  också  en 
operatör, som har stort ansvar på 230ml‐linan.    

 

Figur 38: Figuren visar de dokumenterade stopporsakerna under period 2, listade per total 
stopptid per orsak. Detta är en sammanställning av alla stopp som registrerades under nio 

dokumenterade arbetsskift. 

7.3.5 Diskuterade åtgärder vid möte 2 
Fabrikschefen reagerade starkt på att produktionen stod still en så pass stor del av tiden 
på grund av oplanerade stopp. Han ville därför genomföra en rad olika åtgärder för att 
komma  till  bukt med problemen. Till  att  börja med ville  han  att  fler  och noggrannare 
tidsstudier skulle göras i produktionen. Han ville att dessa skulle göras på olika delar av 
linan,  både  i  vit  zon  och  i  blå  zon  för  att  ge  en  mer  rättvis  bild.  Han  ville  dessutom 
vidareutveckla  stopploggarna  så  att  de  skulle  innehålla  vissa  standardstopporsaker. 
Detta för att samma sorts fel inte ska loggas olika av olika operatörer. Direkt uppföljning 
av stopploggarna ska ske för att minimera effekterna av problem i produktionen. Vidare 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skulle  kommunikationen  i  produktionen  förbättras  med  hjälp  av  walkie‐talkies.  Med 
dem  kan  det  bli  en  tydligare  kommunikation  mellan  vit  zon,  blå  zon  och  lager.  Med 
bättre  kommunikation  blir  arbetet  och  flödet  mer  effektivt.  Slutligen  så  diskuterades 
återigen införande av nya arbetsrutiner för att förenkla arbetet i produktionen. 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8 Analys  

8.1 Utbildning 
I detta avsnitt undersöker vi om utbildningen på Svenska Smakupplevelser nådde upp 
till de mål som hade satts, huruvida utformningen på utbildningen var korrekt och om 
något skulle kunnat ha gjorts bättre. 

8.1.1 Utbildningens mål 
Målen med utbildningen var:  

• Att  ge  kontorspersonalen  och  produktionspersonalen  en  ökad  förståelse  för 
vilken  nytta  som  finns  med  Lean  produktion  och  att  arbeta  med  ständiga 
förbättringar.  

• Att visa på vikten av att verksamheten styrs utifrån ett helhetsperspektiv.  

Vår  presentation,  i  vilken  vi  beskrev  nyttan  med  att  arbeta  med  Lean  och  ständiga 
förbättringar,  fick mycket positiv respons  från samtlig personal. Vidare så diskuterade 
personalen  på  egen  hand  olika  förbättringsåtgärder,  Lean‐verktyg  och  Lean‐metoder 
mellan  rundorna  i  Lean‐spelet.  De  diskuterade  bland  annat  balansering,  det  vill  säga 
utjämning av arbetsbörda mellan stationerna. Detta visar både på en ökad förståelse för 
Lean produktion och på ett helhetsperspektiv på hela verksamheten hos personalen.  

Något som personalen tog med sig  från utbildningen var  tanken om den övergripande 
balansen i den totala processen samt hur viktigt det är att få med alla i organisationen 
för att skapa en samsyn  i verksamheten. De tyckte också att utbildningen var bra som 
team building, vilket  skapar  förutsättningar  för bättre kommunikation  i produktionen. 
Bättre  kommunikation  underlättar  steget  att  föra  upp  problem  till  ytan  och  skapar 
möjligheter  till  att  kunna  arbeta  mer  effektivt.  Med  bättre  kommunikation  kan 
personalen  också  uppnå  en  bättre  förståelse  för  hela  verksamheten  och  inte  enbart 
deras individuella område.  

Utifrån de resultat som utbildningen gav kan vi konstatera att målen med utbildningen 
är uppnådda.  

8.1.2 Utbildningens utformning 
Utbildningen  bestod  av  en  teoretisk  del  och  därefter  en  praktisk  del.  Detta  visade  sig 
vara  en  framgångsrik metod  för  att  uppnå  de mål  vi  hade  satt  upp.  Utbildningen  fick 
mycket höga betyg från deltagarna. De tyckte att det var en bra genomgång som var klar, 
tydlig och konkret samt att det var en lärorik praktisk övning. Därför kan det anses att 
utbildningen  i  sin  helhet  var  utformad på  ett  konstruktivt  och  effektivt  sätt. Det  finns 
dock ett par förbättringspunkter för utbildningen. 

8.1.3 Förbättringspunkter i utbildningen 
Några  punkter  i  utbildningen  kunde  ha  gjorts  bättre.  Till  kontorspersonalen  hade  vi 
personligen delat  ut  inbjudningar  till  deltagarna och  förklarat  vad utbildningen  skulle 
innehålla.  Till  produktionspersonalen  delade  vi  ut  inbjudningarna  via  produktions‐
ansvarig eftersom han visste vilka i produktionen som skulle arbeta under utbildnings‐
tillfället. Tyvärr förmedlade denne inte informationen vidare till produktionspersonalen. 
Detta medförde att de allra flesta från produktionen inte visste vad utbildningen skulle 
innehålla och var därmed oförberedda på innehållet. Om de hade varit förberedda hade 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de  kanske  lättare  kunnat  ta  till  sig  det  som  sades  under  presentationen  och  i  Lean‐
spelet. 

 Vår  tanke  var  från början  att  blanda  grupperna  så  att  deltagarna  skulle  komma både 
från produktionen och från kontoret.  Syftet var att skapa en bättre kommunikation och 
samhörighet mellan de båda grupperna. Vi tänkte att detta skulle underlätta för framtida 
diskussioner och förbättringsarbeten. På grund av praktiska skäl var detta inte möjligt, 
vilket var synd med tanke på att en viktig del av utbildningen handlar om helhetsper‐
spektivet. Detta skulle blivit ännu klarare om personal från alla delar av organisationen 
deltar samtidigt. 

Slutligen  fick  vi  också  en  kommentar  i  enkäten  efter  utbildningen  om  att  Lean‐spelet 
saknade verklighetsförankring. En sådan kommentar innebär att vi inte nått hela vägen 
fram  i  att  förmedla  budskapet.  Lean‐spelet  är  inte  till  för  att  enbart  simulera 
produktionen  i en verksamhet utan det  ska visa hur viktigt det är att uppmärksamma 
och diskutera problemområden inom hela verksamheten för att kunna bli mer effektiva. 

8.1.4 Sammanfattning analys av utbildning 
• Målen om att ge personalen ökad förståelse  för Lean och ständiga  förbättringar 

samt  att  understryka  vikten  av  att  verksamheten  styrs  utifrån  ett  helhets‐
perspektiv anses vara uppnådda. 

• Då  innehållet  i  utbildningen  förmedlades  framgångsrikt  och målen med  utbild‐
ningen uppnåddes anses utbildningen har varit utformad på ett konstruktivt och 
effektivt sätt. 

• Produktionspersonalen  kunde  ha  blivit  bättre  informerad  på  förhand  om  vad 
utbildningen skulle innehålla för att sedan lättare kunna ta till sig den. 

• Det hade varit bättre att blanda grupperna  för att skapa ett  forum där kontors‐
personalen och produktionspersonalen fått chans att diskutera och samarbeta. 

• Vi kunde ha förtydligat på vilka sätt som Lean‐spelet knyter an till den verkliga 
produktionen och verksamheten i helhet. 

8.2 Mätarbete och statistikinsamling  

8.2.1 Manuell mätning utförd av oss 
Målet med vår manuella mätning var att kunna beräkna ett OEE‐tal  för maskinerna på 
230/500ml‐linan.  Genom de mätpunkter  som hade  satts  ut  var  det möjligt  för  oss  att 
beräkna OEE‐talet för respektive maskin på 230/500ml‐linan. Exempelvis för fyllnings‐
maskinen  var  tillgängligheten  54,8  procent,  anläggningsutnyttjandet  var  82,4  procent 
och  kvalitetsutbytet  var  99,8  procent  vilket  gav  ett  OEE‐tal  på  45  procent.  Tillför‐
litligheten  i  resultaten  anser  vi  som  relativt  sett  goda  då  vi  själva  har  genomfört 
tidsmätningar  och  dokumenterat  mätningarna.  Dock  är  metoden  för  att  räkna  fram 
resultatet i detta fall viktigare än själva resultatet. Vi har lyckats få fram OEE‐tal för alla 
maskiner på 230/500ml‐linan och det kan alltså konstateras att vi uppnått målet med 
vår manuella mätning.  

Identifierad förbättringspotential 
Resultatet visar var förbättringar kan göras längs 230/500ml‐linan. Störst förbättrings‐
potential  på  exempelvis  fyllningsmaskinen  finns  på  tillgänglighet  som  ligger  på  54,8 
procent. Detta då maskinen stod stilla en stor del av tiden på grund av oplanerade stopp. 
Svenska  Smakupplevelser  skulle  alltså,  enligt  resultaten  från  vår  manuella  mätning, 
tjäna  mycket  på  att  identifiera  avvikelser  så  att  dekan  reducera  antalet  oplanerade 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stopp.  Det  är  därför  viktigt  att  avvikelser  registreras  och  dokumenteras  så  att 
förbättringsåtgärder kan göras. Om Svenska Smakupplevelser på ett lätt sätt kan se vilka 
de  mest  frekventa  problemen  är  på  varje  maskin  kan  de  se  vilka  problem  som  bör 
angripas snarast. 

Mätpunkter 
Mätpunkterna vi hade valt för fyllningsmaskinen, packningsmaskinen och pallastnings‐
maskinen fungerade mycket bra för att kunna räkna ut OEE‐talet på respektive maskin. 
Däremot var det svårare att välja rätt mätpunkter för att kunna räkna ut OEE‐talet  för 
blandarkaren. Det blev dels svårt eftersom det var oklart hur lång tid det faktiskt tog för 
att blanda såsen och hur lång tid som blandarkaren enbart agerade buffert och väntade 
på  att  fyllningsmaskinen  kunde  ta  emot  såsen.  Vi  uppskattade  grovt  den  ideala 
cykeltiden,  det  vill  säga hur  lång  tid det  borde ha  tagit  att  blanda och överföra  såsen. 
Något som ytterligare försvårade beräkningen var att sås som tillverkades i blandarkar 
1 pumpades över till blandarkar 2 innan det pumpades vidare till fyllningsmaskinen. Det 
innebar att blandarkar 2 mestadels av dagen enbart agerade buffert och fick således ett 
väldigt lågt anläggningsutnyttjande.  

Relevans 
En viktig anledning till varför mätningar ska genomföras i produktionen är för att kunna 
se var det  finns möjligheter  till  förbättringar. Kvalitetsutbytet på 230/500ml‐linan var 
100 procent eller nära 100 procent på alla maskiner. Är det då intressant att genomföra 
mätningar  på  kvalitetsutbytet  på  230/500ml‐linan?  Vi  vill  hävda  att  det  är  det.  Alla 
slöserier, även om det är små, bör drivas ut ur organisationen och de kan inte nöja sig 
förrän kvalitetsutbytet är 100 procent på alla maskiner. Dessutom kan vi  inte veta att 
Kvalitetsutbytet  kommer  vara  100  procent  på  alla  maskiner  alla  dagar.  Under  vår 
mätning gjordes inga fel i blandarkaren. Men om ett fel skulle göras i blandarkaren och 
en blandning  inte  skulle  bli  godkänd  innebär det  att  uppemot 600  liter  skulle  behöva 
slängas vilket skulle innebära en kraftig försämring i kvalitetsutbyte.  

Komplettering till OEE 
Vi  märkte  att  ett  stort  problem  i  produktionen  på  Svenska  Smakupplevelser  var  att 
svinnet var så pass stort. Drygt 50 kg sås per kar och produkttyp gick förlorad i samband 
med diskning, något  som OEE‐talet  inte  tar hänsysn  till. Vidare så  fokuserar OEE‐talet 
främst på produktiviteten, det vill säga att få ut så mycket som möjligt ur maskinen. Det 
fokuserar  inte  alls  på  hur  efterfrågan  på  produkten  ser  ut.  Om  hänsyn  bara  tas  till 
produktivitet och inte till efterfrågan finns en stor risk att företaget överproducerar. Då 
produkten  på  Svenska  Smakupplevelser  har  en  klart  begränsad  hållbarhetstid  leder 
överproduktion lätt till inkurans, det vill säga att produkter får slängas. Vi ser därför att 
OEE‐talet bör kompletteras med ”Svinn” och ”Inkurans”. 

Sammanfattning analys av manuell mätning utförd av oss 
• Vi har lyckats att kunna beräkna OEE‐tal för alla maskiner på 230/500ml‐linan. 
• Det finns en stor förbättringspotential på linan och Svenska Smakupplevelser har 

mycket  att  vinna  på  att  börja  identifiera  avvikelser  och  reducera  antalet 
oplanerade stopp. 

• Mätpunkterna vi valt på fyllningsmaskinen, packningsmaskinen och pallastnings‐
maskinen  har  fungerat  mycket  bra.  Mätpunkterna  på  blandarkar  1  och  2  har 
fungerat men är mer komplexa än på övriga maskiner vilket  är  en  försvårande 
omständighet. 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• Tillgänglighet,  anläggningsutnyttjande  och  kvalitetsutbyte  är  alla  relevanta 
faktorer att mäta i produktionen på Svenska Smakupplevelser. 

• OEE‐talet borde kompletteras med ”Svinn” och ”Inkurans”. 

8.2.2 Operatörernas manuella mätning 
Detta  avsnitt  innehåller  en  analys  av  resultaten  från  den  manuella  mätningen  som 
utfördes  av  operatörerna,  samt  en  diskussion  kring  hur  väl  resultaten  speglar  den 
faktiska produktionsmiljön och hur väl det  faktiska  tillvägagångssättet  överensstämde 
med  det  planerade. Målet med  denna  del  av  arbetet  var  delvis  att  samla  in  data  från 
produktionen,  men  också  att  det  skulle  kunna  användas  i  arbetet  med  förbättrings‐
gruppen.   

Jämförelse med målsättning 
Det faktiska tillvägagångssättet avvek till viss del från det planerade. Ambitionen var att 
placera  ut  dokument  vid  varje maskin  längs  den  aktuella  linan,  istället  för  enbart  vid 
fyllningsmaskinen. Syftet med detta var att få en så omfattande beskrivning av stopp och 
problem som möjligt. Att endast  fyllningsmaskinen betraktades sågs dock  inte som ett 
stort problem, då linan saknar buffertar mellan maskinerna och ett stopp någonstans på 
linan  därför  direkt  tvingar  fram  stopp  överallt.  Däremot  hade  mer  detaljerad 
information kunnat  fås om stopporsaker vid övriga maskiner. Vi hade även  tänkt vara 
mer delaktiga  i produktionsmiljön  inledningsvis,  för att stötta och hjälpa operatörerna 
med  att  fylla  i  dokumenten  korrekt.  Operatörerna  ansåg  dock  inte  att  detta  var 
nödvändigt, då ifyllningsmetodiken var relativt simpel. Trots detta finns ändå en risk att 
dokumentet inte fyllts i korrekt, med försämrad pålitlighet för resultatet som följd.  

Pålitlighet 
Pålitligheten i undersökningen kan av flera olika skäl diskuteras. Då mätningen utfördes 
manuellt av operatörerna själva, fanns enligt Nord et al (1997) en allmän risk att vissa 
stopp inte dokumenterades då operatören inte hann, glömde eller medvetet avstod från 
det,  eller att  stoppen dokumenterades  som mindre allvarliga än vad de  i  själva verket 
var. Nedan finns ytterligare faktorer som kan ha påverkat pålitligheten listade. 

• De utdelade blanketterna fylldes inledningsvis inte i korrekt. 
• Alla stopp registrerades inte.  
• Det  är  osäkert  hur  pass  exakt  operatörerna  kunde  uppskatta  tidsåtgången  för 

respektive stopp. De snittider som valdes för de olika tidsintervallen kan även de 
ha  varit  felaktigt  satta,  om  exempelvis  operatörerna  i  stor  utsträckning  gjorde 
feluppskattningar av stopptiden. Då det saknas en klocka i produktionslokalen är 
risken stor för feluppskattningar.   

• Vissa utdelade dokument försvann och kunde därför inte ingå i resultatet. 
• Olika  benämningar  av  samma  orsaker  till  stopp  kan  ha  använts  av  olika 

operatörer, vilket kan ha gett missvisande resultat.  

Implikationer från mätresultaten 
De genomförda mätningarna pekar på att tillgängligheten verkar kunna variera mycket 
mellan skift och mellan olika dagar, både under mätperiod 1 och 2. Detta visas i figur 35 
och 36 i avsnitt 7.2.2. Detta skulle kunna vara en konsekvens av att vissa operatörer inte 
registrerade  lika  många  av  de  stopp  som  skedde  jämfört  med  andra.  Dock  stöds 
slutsatsen  att  tillgängligheten  faktiskt  varierade  även  av  information  som  framkom 
under  diverse  informella  samtal  med  olika  personer  på  företaget.  De  påpekade  att 
samma problem ofta återkom i produktionen, samt att mängden stopp ofta kunde skilja 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sig mycket åt mellan skift. Detta skulle kunna vara en indikator på att vissa operatörer 
använde sig av arbetsmetoder som innebar ett sämre produktionsresultat. Dock anser vi 
att  ytterligare mätarbete  och  diskussion med  både  operatörer  och  produktionsledare 
krävs  innan  denna  slutsats  kan  fastställas  till  fullo.  För  att  öka  säkerheten  vid 
tidsuppskattningar  bör  även  en  klocka  sättas  in  i  produktionslokalen.  Men  att 
operatörerna alls  inkluderades  i diskussioner om produktionsutveckling ses ändå som 
en positiv utveckling, då detta inte alls gjorts tidigare.  

Under den period då mätningarna genomfördes fanns ingen standard för hur arbetet vid 
den  aktuella  maskinen  skulle  utföras.  Det  skulle  därför  kunna  innebära  att  de  olika 
operatörerna som arbetade vid den inte utförde arbetsuppgifterna på exakt samma sätt, 
av den orsaken att det saknades tydliga instruktioner. Konsekvensen av detta kunde då 
vara att vissa operatörers arbetsmetoder gav upphov till en större mängd stopp, om de 
exempelvis inte arbetade lika proaktivt som andra. Genom att ta fram tydligare rutiner, 
som  kan  ligga  till  grund  för  en  arbetsstandard,  skulle  denna  problematik  kunna 
motverkas.  En  arbetsstandard  skulle  kunna  röra  både  arbetet  under  drift,  men  även 
rutiner  för  städning  och  kontroll  i  samband  med  start  av  maskinerna.  Genom  att 
använda 5S‐metoden skulle de kunna komma igång med ett sådant arbete.  

Sammanfattning analys av operatörernas manuella mätning 
• Undersökningens  pålitlighet  kan  diskuteras  då  det  förekom  ett  stort  bortfall 

bland  registreringsdokumenten,  samt  då  det  är  osäkert  ifall  alla  stopp 
dokumenterades.  

• Tillvägagångssättet  skilde  sig  till  viss  del  från  det  planerade,  med  följden  att 
risken för en försämrad pålitlighet kan ha ökat.  

• Resultaten  visar  att  tillgängligheten  för  den  undersökta  fyllningsmaskinen 
varierar mycket mellan de olika mätperioderna, vilket tyder på att stopp till viss 
del kan bero på handhavandefel.  

• Om  så  är  fallet  skulle  en  tydligare  arbetsstandard  kunna motverka  problemet. 
Ytterligare undersökningar krävs dock innan detta kan fastställas till fullo.  

• Inkluderandet  av  operatörerna  har  inneburit  en  utveckling  av  förbättrings‐
arbetet.  

8.2.3 Automatisk mätning  
Målet med den automatiska mätningen var att möjliggöra för Svenska Smakupplevelser 
att själva kunna samla in värdefull mätdata och använda det i förbättringsarbete. I slutet 
av maj 2012 har det automatiska mätsystemet ännu inte implementerats i produktionen 
på  Svenska  Smakupplevelser.  Däremot  har  vi  gett  en  specifikation  till  den  ansvarige 
teknikern  på  vad  som  är  nödvändigt  att  kunna mäta  på  varje maskin  på  230/500ml‐
linan  för  att  kunna  beräkna  maskinens  OEE‐tal  och  det  finns  förhoppningar  om  att 
kunna  implementera  systemet  under  juni  månad.  Alltså  kan  det  sägas  att  vi  inte  har 
uppnått  vårt  mål  med  den  automatiska  mätningen  men  vi  har  gett  Svenska 
Smakupplevelser  förutsättningarna  för  att  själva  kunna  implementera  och  använda 
mätsystemet. 

Orsaker 
En viktig orsak  till varför det automatiska mätsystemet  inte har  implementerats än är 
att  Svenska Smakupplevelser  just har  flyttat  till  en ny  fabrik och har prioriterat  att  få 
igång  en  fungerande  verksamhet  där  innan  de  implementerar  mätsystemet.  Det  har 
också  varit  oklart  vem  på  företaget  som  ska  vara  ansvarig  för  att  det  mätsystemet 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implementeras.  Produktionsansvarig  och  tillförordnad  fabrikschef  på  fabriken  i  Solna, 
som  vi  har  haft mest  kontakt med  under  våren,  är  inte  fabrikschef  på  nya  fabriken  i 
Vinsta.  Det  har  inneburit  att  det  inte  riktigt  har  legat  på  hans  bord  att  ansvara  för 
implementering av mätsystemet i nya fabriken. Samtidigt har den som nu är fabrikschef 
på  fabriken  i  Vinsta  varit  ansvarig  för  uppbyggnaden  av nya  fabriken och har  således 
inte haft tid till detta projekt. Därför har vi fått agera på egen hand, skött dialogen med 
teknikerna och utifrån bästa  förmåga  försökt  få systemet  implementerat. Om det hade 
funnits  en  ansvarig  på  Svenska  Smakupplevelser,  som  hade  haft  till  uppgift  att 
implementera mätsystemet som vi har  tagit  fram, skulle det ha varit  lättare. Samtidigt 
har  vi  självklart  förståelse  för  Svenska  Smakupplevelser  som  har  haft  fullt  upp  med 
flytten till nya fabriken. 

Faktorer för en lyckad implementering 
För  att  Svenska  Smakupplevelser  ska  kunna  genomföra  implementeringen  av  det 
automatiska mätsystemet utan oss krävs det att en person på företaget ska ansvara för 
att detta projekt drivs igenom. Förslagsvis skulle det vara fabrikschefen, den person som 
kommer  att  arbeta  med  det  här  systemet  dagligen.  Det  krävs  också  att  tid  tas  från 
produktionstiden så att teknikerna har möjlighet att implementera systemet. Vi förstår 
att  det  kan  vara  svårt  under  högsäsong men  tror  samtidigt  att  det  är  nödvändigt  att 
systemet  implementeras  så  snart  det  går  eftersom  det  nu  har  satts  igång  en 
förändringsprocess på företaget där både operatörer och ledning har börjat arbeta med 
ständiga  förbättringar.  Om  implementeringen  skjuts  på  framtiden  finns  en 
överhängande  risk  att  projektet  läggs  ner  och  arbetet  återgår  till  det  vanliga.  Det  är 
också  nu  som  ledningen  förstår  innebörden  av  OEE,  hur  det  mäts  och  hur  det  kan 
analyseras. 

Det  är  alltså  viktigt  att  så  snart  som möjligt  implementera  systemet.  Vidare  så måste 
resultaten från mätningarna samlas i en gemensam bas så att det blir  lätt att  få ut den 
information de vill åt. Informationen borde presenteras på ett visuellt och lättförståeligt 
sätt och ska vara tillgänglig för alla som kan ha intresse utav den, både operatörer och 
ledning. Det är också mycket viktigt att kontinuerligt använda sig av mätsystemet så att 
det blir en naturlig del i arbetet med ständiga förbättringar. 

Sammanfattning analys av automatisk mätning 
• Det  automatiska  systemet  har  ännu  inte  implementerats  men  förhoppningar 

finns om att systemet kan bli verklighet inom kort. 
• Goda  förutsättningar  finns  för  företaget  att  själva  implementera  systemet  och 

använda det i ett förbättringsarbete. 
• Den främsta orsaken till varför systemet ännu inte har implementerats är för att 

Svenska Smakupplevelser just flyttat till en ny fabrik och har fokuserat på att få 
igång verksamheten samt att möta efterfrågan. Men en ytterligare orsak är att det 
varit en oklar ansvarsbild vilket försvårat processen. 

• För att lyckas med implementeringen krävs att det finns en ansvarig på Svenska 
Smakupplevelser, förslagsvis fabrikschefen, som ska se till att implementeringen 
genomförs. 

• Implementeringen bör genomföras snarast annars finns en överhängande risk att 
projektet glöms bort och skrotas. 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8.3 Förbättringsgrupp 
Målet  med  förbättringsgruppsarbetet  var  främst  att  introducera  ett  arbetssätt  som 
byggde på att problem i produktionen skulle diskuteras utifrån genomförda mätningar.  

På grund av produktionen befann sig i ett kritiskt läge, orsakat av problem som uppstod 
i  samband  med  den  genomförda  flytten,  kunde  vi  inte  hålla  dagliga  möten  utifrån 
problemloggningsdokumenten.  Vi  försökte  kompensera  detta  genom  att  i  så  stor 
utsträckning  som  möjligt  diskutera  loggen  med  den  aktuella  operatören,  men  detta 
lyckades  inte  alltid.  Dessutom  bidrog  inte  dessa  diskussioner  till  att  sprida  kunskap 
kring de stopp som inträffat och det fanns heller ingen möjlighet att diskutera åtgärder, 
då  inga  personer  med  kompetens  eller  mandat  att  genomföra  förändringar  i 
produktionen deltog.  

Vid det första mötet som vi genomförde kunde vi istället inkludera data från elva skift, 
vilket  innebar  att  sammanställningen  gav  en  mer  omfattande  bild  över  hur  produkt‐
ionen fungerat jämfört med om vi enbart hade haft data från samma dag. Dock innebar 
det  att  ett  antal  av  de  dokumenterade  stoppen  i  praktiken  inte  uppmärksammades 
förrän  efter  flera  veckor.  Att  inga  operatörer  deltog  under  mötet  innebar  både  att 
direktinformation om situationen i produktionsmiljön saknades och att inga möjligheter 
till att få förtydligad information om otydliga stopporsaker fanns. Men mötesdeltagarna 
hade  ändå  så  pass  god  kunskap  om  produktionsmiljön  att  de  kunde  identifiera  flera 
problem utifrån de angivelser som erhållits.  

Vid det andra mötet  inkluderades en operatör  i  förbättringsgruppen vilket var mycket 
givande  för  diskussionerna  som  fördes  under  mötet  eftersom  denne  hade  så  pass 
mycket mer information om vad som hade hänt och när.  

8.3.1 Relevans för Svenska Smakupplevelser 
Trots att arbetet med förbättringsgruppen inte gick enligt plan framstår ändå resultatet 
som  positivt,  då  mötesdeltagarna  fann  den  erhållna  informationen  mycket  intressant 
och då mötet gav upphov till flera konkreta åtgärder. Att de tog till sig resultatet på det 
sätt de gjorde anser vi tyda på att det inom företaget finns ett intresse för att arbeta med 
mätningar  och  en  förståelse  för  vilken  roll  de  kan  spela  i  ett  arbete  med  ständiga 
förbättringar. Detta bedömer vi i sin tur vara centralt för företagets framtida möjligheter 
att lyckas med implementeringen av ett mätsystem som en del i ett förbättringsarbete.  

Att  Svenska  Smakupplevelser,  under  möte  2,  beslutade  sig  för  att  inte  bara  fortsätta 
arbetet med förbättringsgruppen, utan också att vidareutveckla det, är otroligt positivt 
och viktigt  för arbetets  fortsatta existerande. Genom att Svenska Smakupplevelser gör 
arbetet till sitt eget blir chanserna för att lyckas större. 

Att  arbeta  med  förbättringsgrupper  verkar  därför  vara  ett  lämpligt  och  relevant 
arbetssätt  för  Svenska  Smakupplevelser  baserat  på  dessa  resultat.  Även  mötes‐
deltagarnas  intresse  för  mätresultaten  pekar  på  att  detta  arbetssätt  verkar  vara 
lämpligt. 

8.3.2 Förbättringspunkter 
Genom  att  inkludera  operatörer  under  mötet  kan  ytterligare  aspekter  på  problem 
tillföras, vilket visades under möte 2. Ambitionen bör även vara att möten av denna typ 
ska bli en permanent företeelse och att de ska hållas oftare än en gång varannan vecka. 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De listade stopporsakerna kan förtydligas ytterligare för att underlätta förståelse av vad 
som inträffat. Detta kan ske genom mer ingående diskussioner med de operatörer som 
utfört  loggningsarbetet,  eller  genom  att  föra  in  ett  antal  standardstopporsaker  i 
loggningsdokumentet för ofta förekommande problem. Att  låta operatörerna ange mer 
specifikt vad som lett upp till stoppet, snarare än enbart vad som inträffat, kan även det 
ge tydligare och mer lättanalyserade resultat.  

För  att  förbättringsgrupper  ska  bli  en  permanent  företeelse  hos  Svenska  Smak‐
upplevelser krävs att den person som ansvarar för produktionsutveckling aktivt driver 
arbetet med denna typ av möten, ser till att samla in data och även utvecklar systemet 
för  datainsamling.  Utan  denna  typ  av  engagemang  kommer  mätningarna  att  vara 
verkningslösa.  I  dagsläget  råder  viss  oklarhet  kring  vem  som  i  framtiden  kommer  ta 
denna roll.  

8.3.3 Sammanfattning av analys förbättringsgrupp 
• Arbetet med förbättringsgruppen skedde  inte enligt plan, då dagliga möten  inte 

kunde hållas. Operatörerna inkluderades inte heller i det möte som hölls. 
• Ett möte hölls utifrån operatörernas manuella mätningar, med goda resultat trots 

avvikelse från vår plan.  
• Intresset för mätningar och förbättringar bedömdes som högt, då flera åtgärder 

beslutades under de båda mötena och då de på företaget var intresserade av att 
fortsätta och vidareutveckla arbetet med förbättringsgrupper. 

• Att  ytterligare  tydliggöra  bakomliggande  orsaker  till  stopp  skulle  underlätta 
identifikationen av lämpliga åtgärder.  

• Ett långsiktigt engagemang hos Svenska Smakupplevelsers produktionsansvarige 
krävs för att arbetet med förbättringsgruppen ska bli permanent.  

8.4 Sammanfattande analys 

8.4.1 Noterade förändringar av arbetssätt 
Ett av målen med detta arbete var att stödja Svenska Smakupplevelser att utvecklas mot 
att  kunna  arbeta  med  ständiga  förbättringar.  För  att  kunna  bedöma  hur  pass  långt 
företaget  kommit  inom  ramen  för  vårt  arbete  har  vi  använt  oss  av  tre  utvärderings‐
kriterier,  tagna ur The Lean Toolbox  (2007). De kriterier  vi  valt  är  förbättringsarbete, 
arbetsprocesser och analys av grundorsaker och vi valde ut dessa utifrån sammanlagt 15 
kriterier, då vi ansåg att de var av störst relevans för vårt specifika arbete.  

Förbättringsarbete 
Förbättringar och åtgärder har skett kontinuerligt i produktionsmiljön under den tid vi 
funnits på  företaget. Dock  är många  åtgärder kopplade  till  problem som uppkommit  i 
samband med flytten och de genomförs generellt inte förrän problemen faktiskt märks i 
form av stopp eller kassationer. Att sträva efter att rikta om arbetet mot att präglas av 
ett  mer  proaktivt  agerande  är  dock  viktigt  för  att  förbättringsarbetet  ska  kunna 
utvecklas.   

I  det  arbete  vi  utfört  har  även  operatörerna  inkluderats  på  ett  sätt  som  inte  skett 
tidigare,  genom att  de har  fyllt  i  stopploggar  och  i  viss  utsträckning diskuterat  stopp‐
orsaker med  oss.  Om  en  sådan  utveckling  kan  få  fortgå  tror  vi  att  förbättringsarbetet 
kommer kunna fungera bättre, tack vare att fler aspekter på problem uppmärksammas. 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Tidigare har förbättringar i stor utsträckning styrts ur ett kvalitetsperspektiv. Genom att 
mäta  stopptid  och  tillgänglighet  har  vi  även  kunnat  belysa  vikten  av  att  genomföra 
förbättringar  ur  ett  rent  produktivitetsperspektiv,  utan  att  kvaliteten  ska  behöva  bli 
sämre.   

Sammanfattningsvis verkar alltså förbättringsarbetet på Svenska Smakupplevelser vara 
på väg att utvecklas  till  att  innefatta  fler personer än  tidigare och  få en ökad  fokus på 
stopptid och produktivitet.  

Arbetsprocesser 
Att  utveckla  arbetsprocesser  ur  ett  helhetsperspektiv  är  någonting  vi  bedömer  som 
centralt  för Svenska Smakupplevelser,  särskilt på kontorsnivån. Även om  inte detta är 
direkt kopplat till produktionsdriften så påverkar det ändå hur företaget fungerar. Visst 
arbete med  att  utveckla  sådana  rutiner  har  initierats.  Tydligare  kommunikation  är  en 
central bit i detta arbete bedömer vi. 

Arbetsprocesserna i produktionen kan utvecklas genom tydligare arbetsrutiner, som ett 
sätt  att  standardisera  arbetet  och  minska  antalet  stopp.  Tidigare  har  avsaknaden  av 
arbetsrutiner varit påtaglig, men ambitionen är att utveckla sådana. Denna ambition fick 
ytterligare kraft tack vare de uppmätta resultaten för stopptid som visade på flera olika 
stopporsaker som kunde härledas till bristande rutiner.  

Analys av grundorsaker 
Att söka efter grundorsaken till stopp och andra problem är centralt för att förhindra att 
de återuppstår. På Svenska Smakupplevelser  finns ambitionen att arbeta på detta sätt. 
Problem i produktionen tenderar dock att återuppstå, vilket tyder på att arbetet med att 
finna  och  eliminera  grundorsakerna  inte  fungerar.  Även  problem  av  denna  typ  kan 
relateras till bristande arbetsrutiner, men skulle även kunna vara kopplat till en brist på 
förståelse hos operatörerna för hur maskinerna och systemen fungerar. Avsaknad av tid 
för  tekniker  att  verkligen  utvärdera  och  analysera  stopp  kan  vara  en  ytterligare 
förklaring.  

Förståelsen  för  behovet  av  att  analysera  grundorsaker  finns  alltså, men  för  att  någon 
förändring  ska  ske  inom  denna  kategori  krävs  att  ökat  arbete  läggs  på  att  finna  och 
åtgärda  dem.  Med  stor  sannolikhet  skulle  förbättrade  rutiner  och  ökade  resurser  till 
stoppanalyser  krävas  för  att  arbetet  ska  få  någon  långsiktig  effekt.  Att  genomföra 
mätningar  och  analysera  resultaten  i  en  förbättringsgrupp  verkar  dock  underlätta 
identifierandet av grundorsakerna.  

8.4.2 Uppmätta förändringar 
Vid  en  jämförelse  mellan  resultaten  av  mätningarna  från  period  1  och  2  syns  ingen 
förbättring av tillgängligheten. Detta kan dels bero på att mätningarna låg väldigt nära 
varandra i tiden, vilket gör det osäkert ifall de förbättringsåtgärder som togs fram under 
möte 1 hade hunnit  få effekt så pass  fort. Dessutom var det oklart  ifall alla operatörer 
bedömde stopp på samma sätt, eftersom det  inte  fanns några  tydliga  instruktioner  för 
vad som ska klassificeras som stopp och hur de olika stopporsakerna skulle benämnas. 
Detta påvisar både att arbetet med mätningar bör utvecklas för att resultaten bättre ska 
kunna jämföras och att ett långsiktigt engagemang krävs för att förändringar ska kunna 
ge effekt. 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8.4.3 Utvärdering av den valda modellen 
Den modell för implementering som vi formulerade i avsnitt 4.5 byggde på att vi inledde 
arbetet med utbildning av personalen på företaget,  för att skapa förståelse för behovet 
av  förändring.  Detta  följdes  sedan  av  ett  parallellt  arbete med mätningar  och med  en 
förbättringsgrupp,  som  gav  upphov  till  vissa  konkreta  förändringar  och  åtgärder.  Ett 
alternativt  tillvägagångssätt  hade  varit  att  inleda  arbetet  med  de  mätningar  som 
operatörerna utförde,  för  att direkt  skapa konkreta  resultat  att diskutera utifrån. Men 
att  börja  med  mätningarna  istället  för  med  utbildning  hade  riskerat  att  försämra 
acceptansen för dem, vilket enligt Kotter (1996) är en ofta förekommande anledning till 
att förändringsprojekt misslyckas.  

Jämförelsen  mellan  noterade  förändringar  och  utvärderingskriterier  som  finns 
beskrivna  i  avsnittet  ovan  tyder  på  att  vissa  förändringar  redan  har  skett,  men  att 
mycket  återstår  att  göra.  Det  verkar  dock  som  att  det  arbete  vi  hittills  utförts  med 
mätningar  och  förbättringsgruppsmöte  har  haft  en  positiv  effekt  på  de  tre  kriterie‐
kategorierna, vilket tyder på att dessa två arbetssätt kan bidra till en önskad utveckling 
på Svenska Smakupplevelser. 

Att mätningarna och arbetet med förbättringsgruppen fördes parallellt bedömer vi som 
ett  lämpligt  tillvägagångssätt, då gruppen  fick  information kontinuerligt samtidigt som 
mätningarna  kunde  anpassas  för  att  ännu  bättre  motsvara  behovet.  Dock  kunde  inte 
arbetet  utföras  enligt  denna  metodik  under  någon  längre  period,  på  grund  av  de 
förseningar  som  uppkom  i  samband  med  fabriksflytten.  Vi  anser  ändå  att  arbetet 
lämpligen bör utföras på detta sätt,  för att möjliggöra en kontinuerlig utveckling  inom 
respektive område.  

Vår  utbildning  och  vår  närvaro  verkade  även  ha  gett  upphov  till  vissa  oförutsedda 
effekter.  Ett  exempel  på  detta  är  att  vissa  ur  kontorspersonalen  i  viss  utsträckning 
skapade  tydligare  rutiner  för  sitt  dagliga  arbete.  Syftet  var  att  förbättra  informations‐
flödet mellan de olika  funktionerna. De sade att de  inspirerades  till detta  initiativ  tack 
vare vår presentation om ständiga förbättringar och vikten av att arbeta smartare, vilket 
skulle kunna vara ett steg mot att bli en lärande organisation.  

Sammanfattningsvis  anser  vi  därför  att  vår  modell  har  potentialen  att  kunna 
åstadkomma en varaktig förändring av hur de på Svenska Smakupplevelser arbetar med 
produktionsutveckling och mätningar. Dock krävs att det påbörjade arbetet kan få fortgå 
och utvecklas även efter att vi lämnat företaget. 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9 Diskussion och slutsats 

9.1 Slutsats 
I detta avsnitt visas vilka slutsatser vi har kommit fram till med avseende på: 

1. Personalens kunskap om hur de kan arbeta med ständiga förbättringar och Lean 
produktion. 

2. Statistikinsamling i produktionen. 
3. Produktivitetshöjande förbättringsarbete i produktionen. 

Vi  kommer  också  föra  en  diskussion  kring  arbetet  och  berätta  vilka  generaliserbara 
slutsatser som kan dras utifrån rapporten. 

9.1.1 Personalens kunskap om hur de kan arbeta med ständiga förbättringar och Lean 
produktion 

• När  vi  kom  till  företaget  i  början  av  2012  så  var  produktionspersonalen  inte 
medvetna  om  Lean  produktion  eller  de  verktyg  och  tankesätt  som  finns  där. 
Bland  kontorspersonalen  fanns  viss  kunskap  om  Lean  produktion  men  den 
kunde förbättras. 

• Genom  den  utbildning  vi  genomförde  under  våren  bidrog  vi  till  en  ökad 
förståelse  för  Lean  produktion  och  hur  de  på  Svenska  Smakupplevelser  kan 
arbeta med ständiga förbättringar, både bland produktionspersonalen såväl som 
kontorspersonalen.  

• För att all personal på Svenska Smakupplevelser i framtiden ska ha god kunskap i 
Lean  produktion  krävs  att  företaget,  i  sitt  förbättringsarbete,  arbetar med  den 
filosofi och de verktyg som Lean erbjuder. 

9.1.2 Statistikinsamling i produktionen 
• Innan vi kom gjordes inga konkreta mätningar i produktionen. Personalen hade 

olika  uppfattningar  om  hur  läget  såg  ut  i  produktionen  och  det  var  svårt  att 
motivera  var  några  förbättringsåtgärder  borde  göras  eftersom  det  inte  fanns 
några data. 

• I dagsläget genomförs i vår regi manuell mätning av stopptid på en produktions‐
lina, där operatörerna också får ange stopporsak. Det har bidragit med en ökad 
medvetenhet om vilken del av linan som är mest problematisk för tillfället. Detta 
arbete bör dock utvecklas ytterligare för att resultat  lättare ska kunna  jämföras 
och analyseras.   

• I  framtiden  vill  vi  att  ett  automatiskt  mätsystem  som  mäter  OEE‐talet  ska 
implementeras,  då  detta  ökar  mätningarnas  pålitlighet  och  precision.  Det  ska 
kompletteras med tydligare mätning av svinn, för att företaget ska kunna bli mer 
resurseffektivt,  och  inkurans,  för  att  se  till  att  matcha  produktivitet  med 
efterfrågan  så  att  företaget  inte  överproducerar.  Detta  system  borde  införas 
snarast, då det annars finns en risk att det glöms bort och skrotas.  

9.1.3 Produktivitetshöjande förbättringsarbete i produktionen 
• Inledningsvis  fanns  inget  produktivitetshöjande  förbättringsarbete  i  produkt‐

ionen. Det  förbättringsarbete  som skedde var kvalitetsinriktat. Vidare  så deltog 
inte operatörer i diskussionerna kring förbättringsåtgärder. 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• Som det ser ut  i dagsläget har en förbättringsgrupp på en produktionslina satts 
upp där operatörerna  får ange stopptid och stopporsak. Två möten om förbätt‐
ringsarbete har hållits och företaget vill fortsätta med arbetet och vidareutveckla 
det.   

• För att förbättringsarbetet ska bli ännu bättre vill vi att det i framtiden ska hållas 
mer  regelbundna  möten  som  också  inkluderar  operatörerna.  Det  krävs  ett 
långsiktigt  engagemang  hos  produktionsansvarig  på  Svenska  Smakupplevelser 
för att arbetet med förbättringsgruppen ska bli permanent.  

9.2 Diskussion och rekommendation till Svenska Smakupplevelser 
Vi har under våren satt igång en förändringsprocess på Svenska Smakupplevelser för att 
få dem att komma igång i arbetet med ständiga förbättringar. Arbetet kommer nu till sin 
mest  kritiska  punkt  som  är  avgörande  för  om  Svenska  Smakupplevelser  i  framtiden 
kommer  att  arbeta  med  ständiga  förbättringar  i  den  bemärkelse  vi  hoppas  att  de 
kommer  att  göra.  Planen  var  från  början  att  vi  skulle  vara  med  och  implementera 
mätsystemet men i och med att flytten drog ut på tiden var inte detta möjligt. Det vi har 
gjort  istället är att vi har gett dem förutsättningar  för att kunna  implementera det här 
systemet i sin produktion. Nu ansvarar Svenska Smakupplevelser själva för att ta tillvara 
på den kunskap och information vi kunnat ge dem.  

För  att  Svenska  Smakupplevelser  ska  kunna  lyckas  med  att  implementera  systemet 
krävs att det finns en ansvarig som har till uppgift att se till att projektet genomförs. När 
systemet  väl  är  på  plats  måste  de  på  kontinuerlig  basis  titta  på  och  diskutera 
mätresultaten. Det kan vara bra att operatörerna fortsätter att direkt logga stopporsaker 
så  att  det  blir  tydligt  vad  som  orsakade  stoppen  när  de  går  igenom  och  diskuterar 
mätresultaten. För att operatörerna lättare ska få en uppfattning om hur mycket tid som 
går åt vid varje stopp bör en klocka sättas upp i produktionen.  

Vidare är det viktigt för Svenska Smakupplevelser att analysera mätresultaten och skilja 
på stopp orsakade av maskinfel och stopp orsakade av handhavandefel. Vid upprepade 
handhavandefel för en särskild uppgift bör standardiserade arbetsrutiner införas för att 
minimera  risken  för  stopp.  Att  ange  stopporsak  måste  vara  obligatoriskt  och  ingå  i 
operatörens  arbetsuppgifter.  Annars  finns  ingen  möjlighet  att  kunna  undersöka  och 
förbättra. 

Vi har upptäckt att  svinnet  i produktionen är mycket  stort och därför borde en  sådan 
parameter  komplettera  OEE‐talet.  Genom  att  mäta  receptvikt  mot  den  sammanlagda 
vikten  av  sås  i  burk  kan  Svenska  Smakupplevelser  följa  upp  hur  stort  svinnet  är.  Vi 
menar  också  att  det  är  viktigt  att  tillverka  mot  efterfrågan  för  att  motverka  över‐
produktion. Därför ska OEE‐talet också kompletteras med ett inkuransmått.  

9.3 Generaliserbara slutsatser 
Utifrån det arbete som utförts inom ramen för denna rapport kan vi konstatera att den 
tredelade modell som vi grundat vårt  tillvägagångssätt på har haft en positiv  inverkan 
på Svenska Smakupplevelsers förbättringsarbete. Vi tror därför att denna modell skulle 
kunna  fungera  även  för  andra  mindre  produktionsföretag  som  önskar  arbeta  med 
ständiga  förbättringar  och  vill  att  mätningar  ska  spela  en  central  roll.  Den  general‐
iserbara modellen bygger på att den aktuella organisationen förbereds genom lämpliga 
utbildningsinsatser,  för att personalen ska uppnå så pass hög  förståelse  för koncepten 
att de accepterar de förändringar i arbetssätt som modellen faktiskt innebär. 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Baserat på litteraturstudien och på de genomförda intervjuerna kan vi dessutom slå fast 
att mätetalet OEE  är  ett  omfångsrikt  nyckeltal. Då det  baseras  på  flera  olika  kompon‐
enter  ger  det  en  sammanvägd  bild  av  hur  väl  en  enskild  maskin  eller  ett  helt 
produktionssystem fungerar. För att OEE ska kunna bidra till produktionsförbättringar 
krävs  dock  att  organisationen  arbetar  för  att  mätresultaten  ska  respekteras  och 
analyseras,  så  att  bakomliggande  orsaker  kan  identifieras  och  åtgärdas.  Att maximera 
sitt OEE‐tal innebär heller inte alltid att företaget presterar optimalt, om exempelvis den 
maximala produktionskapaciteten är högre än den aktuella efterfrågan. Därför föreslår 
vi i rapporten att OEE kompletteras med nyckeltal kopplade till svinn och inkurans, vilka 
båda är områden som OEE inte kommer åt. 

9.4 Kritisk granskning av eget arbete 
Då detta arbete utfördes under en begränsad tidsperiod går det  inte att utvärdera  ifall 
den modell som vi baserat vårt tillvägagångssätt på kommer vara framgångsrik över en 
längre period. Vårt val av tillvägagångssätt innebar även att vi inkluderade många olika 
delar  i  arbetet,  vilket  gjorde  att  det  riskerar  att  uppfattas  som  alltför  omfattande.  Att 
istället enbart ha begränsat oss till en av de tre genomförda delarna skulle ha inneburit 
ett mer  fokuserat  arbete. Dock anser vi  att det  var  centralt  för  att målet  skulle kunna 
uppnås att alla tre delarna genomfördes tillsammans. Resultatet av det blev  istället att 
ett större ansvar nu ligger på företaget att själva fortsätta med det vi startat.  

För  att  ytterligare  underlätta  överlämningen  av  ansvar  för  arbetet  med  förbättrings‐
gruppen  från oss  till  företaget hade någon ur personalen med  fördel kunnat vara mer 
delaktig  i  det  arbete  vi  utfört.  Det  skulle  ha  underlättat  kunskapsöverföringen  och 
förståelsen för hur arbetet skulle kunna fortgå.   

Då allt arbete var beroende av att vi kunde befinna oss i företagets lokaler och dra nytta 
av  resurserna  där  skapade  detta  en  känslighet.  Den  tidsplan  som  upprättades  initialt 
kunde  inte  hållas,  till  stor  del  på  grund  av  förseningar  i  samband  med  den  flytt  av 
fabriken som genomfördes. Särskilt installationen av det automatiska mätsystemet blev 
lidande  av  förseningarna.  Även  utbildningstillfällena  fick  skjutas  upp  på  grund  av 
förändringar  i  produktionsläget.  Ur  denna  synvinkel  var  den  period  som detta  arbete 
utfördes under kanske inte optimal.  

Vår  ursprungliga  plan  var  att  avvakta  med  arbetet  med  förbättringsgruppen  tills  de 
automatiska mätningarna kommit  igång. Om vi  tidigare hade bestämt oss  för  att  välja 
det tillvägagångssätt som slutligen valdes, med operatörernas manuella mätningar som 
utgångspunkt,  hade  med  stor  sannolikhet  arbetet  med  statistikinsamling  och 
förbättringsgruppen kunnat komma längre.   

9.5 Rekommendationer för fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en mer omfattande utvärdering av den 
modell  vi  utgått  från  i  denna  rapport,  genom  att  studera mer  ingående  ifall  den  kan 
användas av företag som strävar efter att utvecklas till lärande organisationer. Det vore 
särskilt intressant att studera modellens förändringsverkan över längre tid. 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Bilaga 1 – BRC och HACCP 

BRC (British Retail Consortium) Global Standards 
BRCs globala  standarder  specificerar vilka krav en organisation måste uppfylla  för  att 
kunna garantera säkert  livsmedel. Kraven avser hantering  inom produktion, packning, 
förvaring  och  distribution.  Genom  certifieringen  säkerställs  en  hög  kvalitet  genom 
produktionskedjan. En certifiering från BRC minskar kundens behov av att själv granska 
produktionen vilket bidrar till minskade administrativa kostnader för båda parter. (BRC, 
2012) 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) 
HACCP har blivit synonymt med livsmedelssäkerhet. Världen över används HACCP som 
ett  systematiskt  och  förebyggande  sätt  för  att  hantera biologiska,  kemiska och  fysiska 
risker  inom  livsmedelsproduktion.  Tanken  är  att  förebygga  fel  hellre  än  att  endast 
kontrollera  och  inspektera  slutprodukten.  I  HACCP  görs  först  en  riskanalys  för  att 
bestämma  vilka  eventuella  risker  som  finns  genom  hela  produktionskedjan,  vad 
sannolikheten är att de uppstår och hur de kan kontrollera dem. Sedan bestäms i vilka 
steg  inom  produktionskedjan  de  ska  göra  kontroller  för  att  eliminera  eller  minimera 
riskerna. (FAO, 2012) 

HACCP  fick  sitt  första  stora  genomslag  samtidigt  som W.E.  Deming,  tillsammans med 
andra,  utvecklade  TQM  (Total  Quality  Management)  på  1950‐talet.  Med  TQM,  där 
kontroller  sker  genom  hela  produktionssystemet  istället  för  att  enbart  kontrollera 
slutprodukten, förbättras kvaliteten samtidigt som kostnaderna sjunker. (FAO, 2012) 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Bilaga 2 – Tidsplan 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Bilaga 3 – Kompletterande lean‐verktyg 
I  denna  bilaga  beskrivs  följande  lean‐verktyg,  som  ett  komplement  till  vad  som 
presenteras i rapportens teoretiska genomgång: 

1. SMED – En metod för att reducera ställtiden. 
2. Värdeflödesanalys. 
3. OPT/TOC. 

1. SMED – En metod för att reducera ställtiden 
Ställtid definieras vanligen som tiden mellan färdigställandet av den sista detaljen i ett 
parti  och  färdigställandet  av  den  första  felfria  detaljen  i  nästa  parti.  Utifrån  ett  Lean‐
perspektiv bör  tillverkningen ske  i mindre batchar, alltså mindre partier,  för att skapa 
ett bättre  flöde och minska risken  för överproduktion, den värsta  sortens slöseri. Rätt 
mängd ska tillverkas vid rätt tillfälle. För att skapa förutsättningar för att tillverka små 
batchar  bör  ställtiderna  vara  så  korta  som  möjligt.  Ställtiden  kan  reduceras  med  en 
metod  som  kallas  SMED.  (Petersson  2008)  Metoden  togs  fram  av  Shigeo  Shingo,  en 
företrädare från Toyota (Olhager, 2011). SMED står för Single‐digit Minute Exchange of 
Die.  Det  innebär  alltså  att  formverktyg  ska  kunna  bytas  ut  på mindre  än  10 minuter. 
(Petersson, 2008) Metoden SMED bygger på att ställtid kan indelas i två delar: 

• Intern  ställtid  –  Tiden  för  det  omställningsarbete  som  kräver  att  utrustningen 
står stilla, dvs. att produktionen inte är igång. 

• Extern  ställtid  –  Tiden  för  de  moment  som  tillhör  produktbyte  men  som  kan 
utföras  medan  utrustningen  producerar,  alltså  när  produktionen  är  igång. 
(Petersson 2008) 

Generellt sett så handlar SMED om att: 

1. Separera intern och extern ställtid. 
2. Omvandla intern ställtid till extern ställtid. 
3. Rationalisera omställningens alla moment. (Petersson, 2008) (Gröndahl, 1984) 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Figur 1: I figuren visas hur arbetsgången med SMED ser ut. Fokus ligger på att separera 
den externa och den interna ställtiden. Den interna ställtiden kan därefter minskas. 

Anpassat från Gröndahl (1984). 

SMED innehåller åtta olika tekniker för att reducera ställtiden i en omställningsprocess. 
SMED‐metoden  som  helhet  är  tillämpbar  på  de  flesta  omställningsprocesser  även  om 
alla tekniker inte alltid kan applicerbara.  

1. Separera intern ställtid och extern ställtid. Detta är den grundläggande regeln 
i SMED och det går ut på att skilja på det som måste göras efter att produktionen 
har stannat och det som kan göras medan produktionen är igång. Ett exempel på 
en extern ställtid är att ta fram de verktyg som behövs under nästa körning.  

2. Omvandla  intern  ställtid  till  extern  ställtid.  Vid  en  granskning  av  omställ‐
ningsprocessen  visar  det  sig  att  förvånansvärt  många  av  delmomenten  kan 
utföras medan  produktionen  är  igång.  Det  kan  exempelvis  vara  att  ta  fram  de 
gjutare som ska användas vid nästa körning eller att tvätta använda verktyg efter 
det att de kommit igång med nästa körning.  

3. Funktionell  standardisering.  Det  innebär  att  det  finns  en  standard  för 
exempelvis alla verktyg som används i en viss maskin att de ska ha samma form 
och dimensioner. Om  inspänningsmåtten på verktygen är de  samma krävs  inga 
justeringar vid byte av verktyg vilket sparar  tid. Den sparade tiden kan visa sig 
vara mycket lönsam för företaget.  

4. Funktionella  fästanordningar.  Skruvar  är  det  vanligaste  fästelementet  vid 
inspänningen  av  verktyg.  Detta  trots  att  det  ofta  varken  är  det  enklaste  eller 
snabbaste  sättet.  Skruvar  kan  ersättas  med  klämtänger  eller  andra  typer  av 
spänndon för att spara tid. Utifall att skruvar måste användas bör de ha samma 
storlek så att samma verktyg kan användas.  

5. Förhandsjusterade  fixturer.  Detta  är  då  arbetsstycket  spänns  in  i  en  fixtur 
samtidigt  som produktionen är  igång. När det  sedan är dags  för byte sätts hela 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fixturen  in. Det bygger på att  fixturernas position  i utrustningen är given så att 
injusteringar, mellan fixtur och arbetsstycke, sker externt.  

6. Parallellisera  operationer.  Ofta  är  det  endast  en  person  som  sköter  en 
omställning vilket kan innebära att mycket tid går åt  till  förflyttning. Genom att 
två personer arbetar parallellt kan arbetet effektiviseras och tid sparas.  

7. Eliminera  justeringar.    Detta  är  viktigt  eftersom  justeringar  tar  tid.  Det  är 
vanligt  att  det  finns  ett  behov  att  göra  justeringar mellan  körningar men med 
exempelvis  styrpinnar eller hållare kan detta behov elimineras. Med styrpinnar 
eller hållare hamnar verktyg direkt i rätt position vilket sparar mycket tid.  

8. Mekanisera infästningen. Mekanisering av infästningen av verktyg och fixturer 
bör göras om det är möjligt. (Petersson 2008) 

Genom att medarbetarna  tillsammans  i  grupp  får  analysera  vilka  steg  i  omställningen 
som  görs  internt  men  som  kan  göras  externt  skapas  möjligheter  till  att  reducera 
ställtiden. (Gröndahl 1982) 

Effekter av ställtidsförkortning 
SMED‐metoden bidrar till att förkorta ställtiden i produktionen, dvs. den förkortar tiden 
mellan  olika  partier.  Det  kan  utnyttjas  på  tre  olika  sätt,  nämligen  kapacitetsökning, 
beläggningsminskning eller partiminskning. 

• Kapacitetsökning.  Den  eliminerade  ställtiden  kan  tas  ut  som  ytterligare 
tillgänglig  processtid,  dvs.  att  en  kapacitetsökning  uppnås.  Maskinen  tål  då  en 
ökad  inläggning  och  resultatet  blir  fler  enheter  tillverkade  per  tidsenhet.  Om 
behov finns hos kunden gör detta det möjligt att sälja fler enheter per tidsenhet 
samtidigt  som maskinkostnaden  per  enhet  sjunker.  Om  det  däremot  inte  finns 
avsättning  för ökad produktion ges möjlighet  till minskad drifttid,  t.ex. minskad 
skiftgång,  eller  möjlighet  att  undvika  en  framtida  maskininvestering,  eller 
möjlighet att sälja av maskiner. (Gröndahl ,1987) 

• Beläggningsminskning. Ett annat sätt att utnyttja den förkortade ställtiden är i 
en minskad beläggningsgrad, vilket ger ett minskat kapacitetsutnyttjande. Detta 
ger  en  köminskning  framför  maskinen  i  fråga.  Det  resulterar  i  en  rad  förbätt‐
ringar:  

o Den  direkta  effekten  blir  att  mängden  PIA,  produkter  i  arbete,  minskar 
vilket i sin tur minskar varukapitalbindningen. 

o Golvyta och förvaringsutrustning frigörs. 
o Om kön minskar så minskar den totala genomloppstiden vilken påverkar 

ledtiden  från  beordring  till  färdig  produkt.  En  följdeffekt  av  det  är  att 
färdigvarulagret kan minskas och då frigörs varukapital. 

o Även behovet av säkerhetslager minskar då företaget erhåller en säkrare 
ledtid,  bättre  prognos  för  förbrukning  under  ledtid  och  säkrare 
registerrutiner. (Gröndahl, 1987) 

• Partiminskning.  Det  sista  sättet  att  utnyttja  en  ställtidsförkortning  är  till  att 
ställa  om  oftare.  Genom  att  ställa  om  oftare  ges  möjlighet  till  mindre 
partistorlekar vilket i sin tur leder till kortare genomloppstid. Det i sin tur gör att 
säkerhetslagret kan minskas vilket leder till minskad kapitalbindning. (Gröndahl, 
1987) Med  en minskad mängd varor  i  säkerhetslager minskar  också  risken  för 
överproduktion, dvs. produktion av varor som aldrig går vidare till kund. 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Hur utnyttjandet av förkortad ställtid genom dessa tre sätt resulterar i ökad lönsamhet 
för företaget illustreras i bilden nedan. 

Uppstartstid 
Enligt McIntosh  (2007)  är det  viktigt  att  inkludera uppstartstiden  i  omställningstiden, 
vilket  många  företag  struntar  i.  Uppstartstiden  är  den  tid  från  det  att  produktionen 
startas tills att en jämn och stabil produktion körs. Uppstartstiden representerar ofta en 
stor del av de förluster som uppstår i och med en omställning, vilket illustreras i figur 2 
nedan.  

 

Figur 2: I figuren visas skillnaden mellan ”traditionell” omställningstid och ”egentlig” 
omställningstid. I ”egentlig” omställningstid inkluderas uppstartsförluster. Anpassat från 

McIntosh 2007. 

2. Värdeflödesanalys 
Ett värdeflöde omfattar alla steg från råmaterial till kund, vare sig de är värdeskapande 
eller ej. Genom att använda metoden Värdeflödesanalys (VFA) erhålls en överblick över 
hela produktionssystemet, från det att material levereras tills det att produkten skickas 
iväg  till kund. Därmed ges en möjlighet att  fokusera på hela  flödets effektivitet  istället 
för att fokusera på verkningsgraden hos individuella enheter och processer. (Petersson 
2008) 

Innan  en  VFA  kan  genomföras  bör  det  vara  klart  vilka  produktfamiljer  som  finns  i 
företaget och vilket värde produkterna tillför för företagets kunder. Därefter genomförs 
VFA:n i två steg: 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1. Kartläggning av nuläget. 
2. Beskrivning av det förbättrade och önskade framtida läget (Petersson 2008). 

Kartläggning av nuläge 
Det som först måste göras är att i detalj ta reda på hur verksamheten ser ut och hur den 
fungerar  idag.  Det  är  mycket  viktigt  att  kartläggningen  av  nuläget  är  korrekt.  Om 
förändringsarbetet  utgår  ifrån  en  felaktig  bild  finns  en  stor  risk  att  de  förändrings‐
åtgärder  som vidtas  också  är  fel,  vilket  kan  leda  till  oanade  konsekvenser.  (Petersson 
2008) 

En  värdeflödesanalys  görs  oftast  på  flödesnivån  i  en  fabrik.  Det  som  kartläggs  då  är 
värdeflödet från det att material kommer in tills det att färdiga produkter skickas iväg. I 
regel  finns många olika värdeflöden  inom  fabriken och  för att det  ska vara möjligt  att 
genomföra  kartläggningen  med  en  rimlig  resursinsats  väljs  ett  specifikt  flöde,  vilket 
exempelvis kan vara en produktfamilj. För att sedan ytterligare begränsa arbetsinsatsen 
väljs en representativ detalj i produktfamiljen ut för att studeras. (Petersson 2008) 

Det första steget när nuläget ska kartläggas är att vandra längs hela flödet. Om möjligt 
sker vandringen uppströms, det vill säga att först identifieras det sista processteget och 
sen sker vandringen bakåt i tillverkningen till det första processteget. (Petersson 2008) 

När  så  processerna  är  kartlagda  följs  detaljens  väg  genom  flödet  från  råvarulagret, 
genom alla processer, buffertar och lager, till färdigvarulagret. Vid processerna noteras 
egenskaper  som  uppfattas  som  relevanta,  exempelvis  cykeltid,  processtid,  ställtid, 
kapacitet,  kassationer  eller  styrning.  Vid  buffertarna  och  lagren  noteras  hur  många 
detaljer som ligger där samt hur länge de planeras att ligga där. (Petersson 2008) 

Den tid det tar att tillverka en detalj  i en process kallas i en VFA för den värdehöjande 
tiden.  Den  tid  som  detaljen  ligger  i  buffert  eller  i  lager  kallas  för  räcktid.  Den 
värdehöjande  tiden  tillsammans med  räcktiden blir den  totala  ledtiden. För att  se hur 
effektivt  flödet  är  i  produktionen  jämförs  den  värdehöjande  tiden  med  den  totala 
ledtiden.  Inte  sällan  visar  det  sig  att  den  värdehöjande  tiden  bara  är  en  bråkdel  av 
ledtiden och det finns en stor potential för förbättring. (Petersson 2008) 

När fakta om processerna och lagren är inritat i nulägeskartan kompletteras kartan med 
information om styrning, prognostisering, beställningar, etc. En värdeflödesanalys visar 
således inte enbart materialflödet i företaget utan också informationsflödet. Ett exempel 
på hur en färdig VFA kan se ut visas i figur 3 nedan. (Petersson 2008) 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Figur 3: Här visas ett exempel av en kartläggning av värdeflödet. Med värdeflödeskartan 
erhålls en bra överblick av produktionen och nuläget. 

Beskrivning av det förbättrade och önskade framtida läget 
När nuläget är kartlagt är det viktigt att skapa en karta över det önskade framtida läget 
och inte gå direkt till handling. Detta för att ha en entydig och överenskommen bild om 
hur det ska se ut så att alla arbetar mot samma mål. (Petersson 2008) 

Ett vanligt mål med en VFA är att reducera ledtiden. Det kräver i regel att värdeflödets 
processer knyts närmare varandra. På så sätt kan produkterna flyta mer effektivt genom 
processerna. Det optimala flödet är således ett kontinuerligt flöde. (Petersson 2008) 

Ur ett  förbättringsperspektiv behövs  inte det optimala framtida  läget hittas direkt. Det 
viktiga är att det framtida läget ska vara genomförbart, och helst inte ligga mer än 6‐12 
månader  fram  i  tiden.  Det  medför  att  handlingsplanen  blir  genomförbar  för  organ‐
isationen.  (Petersson 2008) 

Kaizenevent 
Ett  Kaizenevent  är  ett  fokuserat  och  strukturerat  förbättringsprojekt  där  företaget 
använder sig av ett dedikerat  tvärfunktionellt  lag  för att  förbättra ett specifikt område 
med  tydliga mål  inom  en  viss  tid.  Kaizen  event  är  ett  förbättringsverktyg  inom  Lean 
Production. I Kaizenevent har operatörerna en betydande roll. 

Kaizenevent  är  typiskt  genomförda  på  tre  till  fem  dagar.  Nedan  finns  de  olika  aktivi‐
teterna som kan ingå listade. 

• Lagträning. 
• Nulägesbeskrivning. 
• Identifiering av förbättringsmöjligheter. 
• Val av förbättringsmöjlighet och implementering. 
• Presentation av resultat. 
• Uppförande av lista med uppföljningsaktiviteter. 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Faktorer  som  är  viktiga  för  att  lyckas  med  Kaizenevent  är  bland  annat  tydliga  mål, 
genomförbara  mål,  ett  diversifierat  lag  som  har  viss  erfarenhet  och  därför  kan  vara 
självgående. Det är också mycket viktigt att det finns ett utbrett stöd från ledningen och 
att det är en stöttande arbetsmiljö. (van Aken 2010) 

3. OPT/TOC 
OPT/TOC, vilket står för Optimum Production Technology/Theory of Constraints, är ett 
system  för  att  optimera  användandet  och  styrningen  av  flaskhalsar.  Systemet  består 
delvis av nio principer för hur flaskhalsarna ska hanteras. 

1. Balansera flödet, inte kapaciteten. Det är kapaciteten hos flaskhalsen som styr 
och flödet ska maximeras utifrån det. En icke‐flaskhals behöver alltså inte ha hög 
beläggning. 

2. Flaskhalsen ska styra. Utnyttjandegraden av en icke‐kritisk resurs styrs inte av 
dess egen potential utan av någon annan begränsning i systemet. Hur mycket en 
icke‐flaskhals ska användas baseras på hur mycket flaskhalsen klarar av. 

3. Utnyttjande  och  aktivering  av  en  resurs  är  inte  samma  sak.  Utnyttjande 
betyder att  företaget använder en  icke‐flaskhals  för att kunna förse  flaskhalsen. 
Aktivering betyder att företaget producerar mer än vad flaskhalsen kan ta emot 
och då skapas onödig lagerhållning. 

4. En  förlorad  timme  i  en  flaskhals  är  en  förlorad  timme  för  hela  systemet. 
Ställtider ska minimeras i flaskhalsen för att maximera flödet.  

5. En  sparad  timme  i  en  ickeflaskhals  är betydelselös.  Extra  ställ  kan utföras 
om det finns tid för det. 

6. Flaskhalsar  styr  både  materialflöde  och  lager  i  systemet.  Målet  är  att 
använda flaskhalsen till 100 % och att störningar i flaskhalsen undviks. 

7. Försörjningspartiet  bör  inte  vara  lika  med  produktionspartiet. 
Produktionspartiet i flaskhalsen kan delas upp i delpartier som kan transporteras 
vidare så fort de är klara. 

8. Om nödvändigt kan partistorleken varieras. Ett produktionsparti ska variera i 
storlek både längs dess väg genom produktionsprocessen och i tid. Det ska vara 
stora  partier  i  flaskhalsen  för  att  minimera  ställtid  och  små  partier  i  icke‐
flaskhalsar. 

9. Systemanalys måste ske baserad på den verkliga driften. Prioritet kan bara 
sättas genom analys av systemets samtidigt verkande begränsningar, ledtiden är 
en  funktion  av  planeringen.  Faktiska  ledtider  beror  på  beläggningsgrad, 
partistorlekar, ställtider osv. (Olhager, 2000) 



  86 

Bilaga 4 – Enkäter till utbildning 
Enkät före utbildning      

1 Vilka förväntningar har du på dagens utbildning?    

       

Mycket låga    Mycket höga   

1 2 3 4 5  Vet ej 

□ □ □ □ □  □ 
       

Kommentar:       

       

       

2 Hur tycker du att ni jobbar med ständiga förbättringar på Svenska Smakupplevelser idag? 

       

       

3 Hur viktigt tycker du att det är att företaget arbetar med ständiga förbättringar? 

       

Inte alls viktigt    Mycket viktigt   

1 2 3 4 5  Vet ej 

□ □ □ □ □  □ 
       

Kommentar:       

       

       

4 Har du hört talas om Lean Production?     

       

Ja Nej      

□ □      

       

Kommentar:       
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Enkät efter utbildning      

       

1. Vad tyckte du om dagens utbildning?     

       

Inte alls bra    Mycket bra   

1 2 3 4 5  Vet ej 

□ □ □ □ □  □ 
       

Kommentar:       

       

       

2. Levde utbildningen upp till dina förväntningar?    

       

Mycket under 
förväntan  

Motsvarande 
förväntan  

Mycket över 
förväntan   

1 2 3 4 5  Vet ej 

□ □ □ □ □  □ 
       

Kommentar:       

       

       

3. Hur upplevde du presentationen?     

       

Mycket dålig    Mycket bra   

1 2 3 4 5  Vet ej 

□ □ □ □ □  □ 
       

Kommentar:       
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4. Hur upplevde du Lean-spelet?     

       

Mycket dåligt    Mycket bra   

1 2 3 4 5  Vet ej 

□ □ □ □ □  □ 
       

Kommentar:       

5. Hur upplevde du diskussionerna i Lean-spelet?    

       

Inte alls 
givande    

Mycket 
givande   

1 2 3 4 5  Vet ej 

□ □ □ □ □  □ 
       

Kommentar:       

       

       

6. Hur viktigt tycker du att det är att företaget arbetar med ständiga förbättringar? 

       

Inte alls viktigt    Mycket viktigt   

1 2 3 4 5  Vet ej 

□ □ □ □ □  □ 
       

Kommentar:       
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Bilaga 5 – Sammanfattning av utbildningens innehåll 
 

Målsättning 

‐ Introducera ständiga förbättringar 
‐ Statistikinsamling som stöd för förbättringar 

Centrala drag för arbetet med ständiga förbättringar 

‐ Ett standardiserat arbetssätt ligger till grund 
‐ Eliminering av slöserier 
‐ Inkluderande av produktionspersonalen 
‐ Effektiviseringar ska ske i linje med företagets strategi 
‐ Ett ständigt pågående arbete – Man kan alltid bli duktigare! 

Nyttan med ständiga förbättringar 

‐ Ökad effektivitet och konkurrenskraft genom utveckling 
‐ Standard för processer skapar en mer förutsägbar arbetssituation 
‐ Målet är att arbeta smartare, inte hårdare! 

Standardiserade processer skapar en stabil grund att utgå ifrån 

‐ Fungerar som en manual för hur processer ska utföras 
‐ För att kunna veta när man gör fel måste man veta när man gör rätt 
‐ Standarden måste förstås och godkännas av alla de som arbetar med den 

Kommunikation och kunskapsöverföring bidrar till bättre förståelse mellan avdelningar 

‐ Oklar och tvetydig kommunikation är ett problem 
‐ Regelbundna samtal/möten mellan avdelningar ger ökad förståelse för andras arbete 
‐ Även standarder för kommunikation kan vara nödvändigt 

Smart förbättringsarbete – Fokus på att minska den icke-värdehöjande tiden genom 
minimering av slöserier.  

‐ Överproduktion: För stora batcher och produkter som inte går att sälja.  
‐ Väntan: Väntan på att en annan process ska bli klar, exempelvis en flaskhals. 
‐ Transporter: Onödiga eller omständiga transporter tillför inget värde. 
‐ Överarbete: Processer eller egenskaper som inte tillför ytterligare kundvärde. 
‐ Lager: För stora lager döljer problem med processer och binder kapital. 
‐ Onödiga arbetsmoment: Letande efter verktyg eller andra omständiga handlingar. 
‐ Omarbete och defekter: Exempelvis produkter som måste slängas. 
‐ Outnyttjad kreativitet/kunskap: Missade förbättringsmöjligheter, bristande 

uppmuntran till utveckling och deltagande.  
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Bilaga 6 – Dokument för loggning av stopp 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Bilaga 7 – Fullständiga enkätresultat 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Bilaga 8 – Mätning av stopptid 230 ml‐linan 

Grönt fält:   Maskinen är aktiv 
Orange fält:  Maskinen står stilla på grund av stopp hos annan maskin 
Rött fält:   Maskinen står stilla på grund av eget stopp 

Blandningskar 1       

    Summa Av  Summa På  Total arbetstid 

  Tid  02.28  05.17  07.45 

  Andel  32%  68%  100% 

    Egna stopp  Andra stopp  Totalt 

  Tid   02.28  00.00  02.28 

  Andel  100%  0%  100% 

 

 

Blandningskar 2       

   Summa Av  Summa På  Total arbetstid 

 Tid  01.11  06.34  07.45 

 Andel  15%  85%  100% 

   Egna stopp  Andra stopp  Totalt 

 Tid   01.11  00.00  01.11 

 Andel  100%  0%  100% 

 

00.00  01.12  02.24  03.36  04.48  06.00  07.12  08.24 

Tid från start kl 07.30 (TT.MM) 

00.00  01.12  02.24  03.36  04.48  06.00  07.12  08.24 

Tid från start kl 07.30 (TT.MM) 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Fyllningsmaskin       

    Summa Av  Summa På  Total arbetstid 

  Tid  03.30  04.15  07.45 

  Andel  45%  55%  100% 

    Egna stopp  Andra stopp  Totalt 

  Tid   01.48  01.42  03.30 

  Andel  51%  49%  100% 

 

 

Packningsmaskin       

    Summa Av  Summa På  Total arbetstid 

  Tid  03.36  04.09  07.45 

  Andel  46%  54%  100% 

    Egna stopp  Andra stopp  Totalt 

  Tid   00.08  03.28  03.36 

  Andel  4%  96%  100% 

 

 

Pallmaskin         

    Summa Av  Summa På  Total arbetstid 

  Tid  03.38  04.07  07.45 

  Andel  47%  53%  100% 

    Egna stopp  Andra stopp  Totalt 

  Tid   00.10  03.28  03.38 

  Andel  5%  95%  100% 

 

 

00.00  01.12  02.24  03.36  04.48  06.00  07.12  08.24 

Tid från start kl 07.30 (TT.MM) 

00.00  01.12  02.24  03.36  04.48  06.00  07.12  08.24 

Tid från start kl 07.30 (TT.MM) 

00.00  01.12  02.24  03.36  04.48  06.00  07.12  08.24 

Tid från start kl 07.30 (TT.MM) 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Bilaga 9 – Resultat för manuell mätning utförd av operatörer: 
Period 1 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Bilaga 10 – Resultat för manuell mätning utförd av operatörer: 
Period 2 
 

 

 

 

 

 

 


