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Sammanfattning 
Dagens globalisering av svenska verksamheter bidrar till ett ökat behov av ett mer 
effektivt arbete. Inom tillverkningsindustrin bör företagen vara mer produktiva då 
kundbasen blir större och efterfrågan av produkter ökar. I takt med att ett företag växer 
så måste även uppföljning av arbetet bli bättre. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka verktyg som används i svenska företag 
för att mäta produktivitet. Med verktyg menas nyckeltal och metoder som kan användas 
för att få en bättre uppföljning. Det sker genom att studera vetenskaplig litteratur kring 
ämnet och intervjuer med produktionsansvariga hos Atlas Copco och Mondelez. För att 
redovisa detta ges exempel på kopplingar mellan teori och det praktiska användandet av 
nyckeltal och åtgärdmetoder. 

Slutsatserna av studien är: Vikten av att använda nyckeltal för att mäta produktivitet och 
metoder för att göra uppföljning av arbetet är mycket viktigt. Företagen arbetar 
intensivt med att utforma nycketal utefter produktionen lokalt, då deras innebörd kan 
skilja sig väsentligt mellan anläggningar på olika regioner. Metoder som används för att 
åtgärda brister måste anpassas efter företagets kompetens, möjligheter och vision för att 
skapa värde. Vunna kunskapen av att använda värdefulla nyckeltal och metoder bidrar 
till att befintliga resurser används på ett effektivare sätt och kan resultera i en ökad 
produktiv framgång.  
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Abstract 
The globalization of today contributes to the need of an increased efficiency on 
production work lines within corporations. As the customer basis grows, the demand of 
products increases and manufacturing industries must therefore become more 
productive. This leads to the importance of having better and more comprehensive 
follow-ups. 

The purpose of this study is to examine the use of tools for measuring the 
productiveness in Swedish companies. The tools consist of key performance indicators 
(KPI) and methods that can be used for creating enhanced follow-ups.  The study will be 
accomplished by reading scientific literature about the different tools and interviews 
with production managers at companies in the manufacturing industry. The companies 
of choice are Atlas Copco and Mondelez. The results are presented as examples of 
connections between theoretical knowledge versus practical usage of KPIs and methods 
for taking action against flaws. 

The conclusions are: The importance of using KPIs to measure productiveness and 
methods for taking action to prevent flaws are of upmost importance. Businesses are 
working intensively towards creating suitable KPIs that are fit to the local production, 
because the value of these tools can vary significantly between companies in different 
regions. To create value, methods that are used must be adjusted. The adjustments are 
based on the company’s competence, possibilities, and vision. The gain of working with 
useful KPIs and methods of taking actions result in better utilization of resources and 
success in productivity. 
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1 Inledning 
Den tillverkande industrin är stor i Sverige med många företag och där den 
högteknologiska produktionen är en viktig del i deras konkurrenskraft. För att kunna 
konkurrera krävs det att företagen utnyttjar sina resurser så effektivt som möjligt. Som 
underlag för att kunna undersöka om företaget är resurseffektivt så finns det olika 
nyckeltal och metoder för att mäta hur produktionen presterar.  

I vissa fall så finns det företag som saknar kännedom om värdefulla nyckeltal och 
metoder som kan bidra till en bättre resurshantering och i andra fall så finns 
kännedomen men företagen stöter då istället på implementeringsproblem. Det vi vill 
betona är vikten av att sätta värden på parametrar, planera och arbeta fram nya 
strategier inom sin produktion. Företag kan utveckla egna nyckeltal och metoder som 
anpassas efter deras produktion eller så använder de färdig utformade generella 
nyckeltal. Innebörden av nyckeltalen och metoderna som används kan variera, 
exempelvis om ett nyckeltal såsom kvalitet har stor betydelse hos ett företag är det inte 
säkert att det har samma innebörd i ett annat.  

Effektivitetsmått gör det möjligt att hitta fel i produktionen och kunna ta åtgärder mot 
dessa, på så sätt också bli mer produktiva och förbättras i helhet som företag. 

 

1.1 Frågeställning och syfte 
Vilka nyckeltal kan användas för att få bättre uppsikt över produktionen och på så sätt 
arbeta mot att få befintliga resurser mer effektiva, det vill säga att nå bättre resultat utan 
att behöva göra stora investeringar i nya maskiner, anläggningar eller ny arbetskraft. 
Vilka är de åtgärder som tas för att göra förbättringar och vilka kriterier måste mötas för 
att produktionen skall effektiviseras.  

Efter utfört kandidatexamensarbete vill vi ha en övergripande bild av hur 
resursutnyttjandet kan effektiviseras med hjälp av nyckeltal och metoder för olika 
branscher i svensk industri.  

 

• Kunna fördjupa oss inom olika effektivitetsmått, metoder och med huvudfokus på 
nyckeltal.  

• Utreda vad de viktigaste nyckeltalen är eller kan vara för företag inom olika 
industrier. 

• Ta reda på hur teorin inom resurseffektivitet används ute på de olika företagen 
och om de tar hänsyn till de olika metoderna som finns eller utvecklar de egna 
nyckeltal att mäta effektiviteten på. 
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1.2 Bakgrund 
Idén för arbetet uppkom av intresset att få inblick i hur olika faktorer bidrar till en mer 
effektiv produktion. Det är värdefullt att se hur stor påverkan dessa olika faktorer har 
hos ett företag.  

Genom att undersöka användningen av nyckeltal och olika metoder för att ta åtgärder så 
får vi en bild av vad som faktiskt bidrar till en mer effektiv resursanvändning. Vi 
kommer även titta på och jämföra olika branscher, för att se om det är stora skillnader i 
vad man lägger fokus på, samt avgöra om det finns likheter i nyckeltal som används för 
att gynna de olika branscherna.  

Nyckeltal ger förståelse i verksamhetens resultat och ger möjligheten att använda 
åtgärdsmetoder för att nå bättre slutresultat, detta är grunden för effektivisering. 

 

1.3 Avgränsningar 
Den teoretiska kunskapen som erhållits har inte varit för specifika branscher och 
därmed kan inte några generella slutsatser dras vad det gäller olika typerna av 
industrier.  

Utifrån intervjuer vi har valt att göra så har endast ett fåtal större företag i Sverige valts 
ut och där utgår vi från hur användningen av nyckeltal och metoder ser ut för den del av 
företaget som kontaktpersonerna ansvarar över. Därför kan vi inte presentera 
generaliseringar av vad hela koncernen använder.  

Vi har valt att göra intervjuer istället för att använda en enkätundersökning, vilket ger 
mer djup och bättre förståelse för hur företagen arbetar istället för en bred 
informationsbas.  

De olika aspekterna som kommer att undersöks är ingående nyckeltal som används för 
mätning, processer som standardiseras för att få mer effektiv produktion och metoder 
för att åtgärda fel och nå uppsatta mål. 

Konsekvenser som implementeringsproblem kommer vara utanför ramarna i denna 
rapport. 

 

2 Metod 
För att få en djupare förståelse för ämnet resurseffektiv produktion och samtidigt få en 
god grund så har vi gjort en bred litteraturstudie. Utformandet av detta 
kandidatexamensarbete sker genom insamling av teorier om nyckeltal och metoder som 
finns i dagsläget inom produktion, via artiklar och böcker. Därefter jämföra det med vad 
som används i praktiken hos två stora företag i Sverige, insamlandet av den 
informationen görs genom intervjuer från ett urval av företag vi valt att titta på. Detta 
ger en tydligare bild av hur resurseffektiv produktion arbetas med i praktiken, är de 
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färdigutformade nyckeltalen som finns att tillgå lämpliga och applicerbara för de företag 
vi undersöker eller använder sig företagen av sina egna nyckeltal.  

 

2.1 Urval av företag för intervjuer 
Urvalet av företagen gjordes under precisionen av frågeställningen, vi valde att 
undersöka större svenska företag som använder sig av massproduktion inom två olika 
industrier och jämföra dessa mot varandra. Företagen som valdes är Atlas Copco AB och 
Mondelez AB. Förutsättningarna att de använder sig av effektiviseringsmått i form av 
nyckeltal är stora. Företagen har större möjligheter att ständigt utveckla sin produktion 
och därmed ett ökat intresse för att effektivisera sin resursanvändning. 

 

2.2 Kontaktpersoner 
 

2.2.1 Atlas Copco AB 
Vi intervjuade Henrik Nyström som är monteringschef på verkstaden i Tierp. Henrik 
började på Atlas Copco 1991 och har haft flera olika positioner sen dess. I dagsläget är 
han ansvarig för monteringen med 130 anställda. I Tierp produceras handhållna, både 
luft- och elverktyg till industri. 

 

2.2.2 Mondelez Sverige AB 
På Mondelez intervjuade vi Mathias Gärdh som är fabrikschef och ansvarig för 
produktionen på rosteriet i Gävle. Hans arbetsuppgifter är att leda fabriken och ha ett 
strategiskt ansvar för dess utveckling. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 

2.3.1 Litteraturstudie 
Fördjupning kring det valda ämnesområdet gjordes med litteraturstudier för att kunna 
referera och härleda teorier som kan utgås ifrån, det har blivit vår teoretiska 
referensram till frågeställningen. För att finna relevant litteratur så har Primo, KTHs 
databas, i första hand använts. Där har vi hittat vetenskapliga artiklar som belyser ämnet 
resurseffektiv produktion. Vi har också valt att fördjupa oss i de mest relevanta 
aspekterna och använt böcker som primära källor. 

 

2.3.2 Intervjuer  
Intervjuerna skall stödja fakta som vi har tagit fram och ge oss empiri i vårt 
examensarbete. Utan dessa har inte arbetet kunnat bekräftas och frågeställningen 
besvarats utefter vår ambition till ett värdefullt arbete. 
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2.4 Källkritik 
Vetenskapliga artiklar som vi använt för att utforma denna rapport har vi examinerat 
noggrant med hjälp av en kritisk analys så att dessa inte godtas på ett ytligt sätt. Efter att 
ha läst ett antal olika artiklar inom samma område så kan gemensamma paralleller och 
slutsatser dras. Men, viktigast är att gå till källan av innehållet i artikeln och det är 
exempelvis böcker som skrivits inom samma område. I vår litteraturstudie är det ofta 
författaren som myntat begreppen kring ämnet, där kan vi slutligen validera att det är 
fakta. 

Vi har även använt oss av så aktuella källor som möjligt då nyckeltalen och metoderna 
som vi har valt att undersöka effektiviseras kontinuerligt framtill dagsläget. 

 

3 Vetenskaplig teori 
All den samlade informationen från vår litteraturstudie presenteras och förklaras i detta 
kapitel. 

 

3.1 Grunden till modern effektivisering 
Inom effektivisering av produktion så är Lean ett ledande begrepp. Lean är 
världsberömt, påkommet och utvecklat av Toyota på 1950-talet strax efter andra 
världskriget. Genom vad Toyota kallar högkvalitativt arbetssätt [1] har både metoder 
och verktyg tagits fram för att höja kvalitén på sin produktion och eliminera slöseri. Det 
sistnämnda är den absoluta grunden för Lean.  

Exempel på dessa metoder och verktyg är Just-In-Time, Kaizen, Jidoka och Heijunka (se 
bilaga A, ordlista). Verktygen var för sig är dock inte nyckeln till framgång utan att förstå 
hela systemtänket som Lean antyder. Det bygger på förmågan att utveckla ledarskap, 
skapa team, att lägga upp strategier, bygga upp samarbete med leverantörer och hålla 
fast vid en ständigt lärande organisation [1].  

Många företag använder sig fortfarande av de massproduktionsmetoder som fungerade 
för Henry Ford på 1920-talet, när flexibilitet och kundens valmöjlighet inte stod i fokus. 
Det är bland annat det förändringssättet som varit den drivande faktorn till Toyotas 
framgång, att hela tiden vara flexibel mot sina kunder och att tillverka en stor mängd 
olika modeller (exempelvis bilar) betydligt snabbare än sina konkurrenter. Den 
flexibiliteten kombinerat med att ha värdebaserade aktiviteter i produktionen, eliminera 
all form av slöseri [1].  

 

3.1.1 Eliminera all form av slöseri 
Genom att högt uppsatta chefer tillbringar tid på verkstadsgolvet och lär sig där att 
kartlägga de aktiviteter som ökar värdet på färdiga produkter och att eliminerar icke 
värdeskapande aktiviteter. I modern tid görs detta genom övervakning av 
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produktionsgolvet med hjälp av kameror och införandet av databaser som kan samla all 
maskindrift och annan statistik som bidrar till slöseri.  

Toyota har identifierat sju huvudtyper som inte bidrar till något värde och kallar det 
slöseri inom affärs- eller produktionsprocesser, s.k. Muda [2]. Dessa presenteras i sju 
paragrafer nedan.  

 

1. Överproduktion 

Produktion av varor eller komponenter som inte har någon beställare skapar slöseri 
genom att använda sina resurser i onödan när annat viktigare arbete kunnat utföras. 
Detta medför även onödiga kostnader för lagerhållning och transporter. 

 

2. Väntan 

Operatörer står och övervakar en automatisk maskin, väntar på nästa steg i en 
process eller har helt enkelt ingenting att göra på grund av materialbrist, 
produktionsförseningar eller maskinstillestånd. 

 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar 

Att förflytta produkter i arbete långa vägar gör att ineffektiva transporter uppstår, 
förflyttning av material för att kunna påbörja en annan process är också något som 
bidrar med slöseri. 

 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning 

Att göra onödiga åtgärder för att bearbeta komponenterna detta kan vara på grund 
av dåliga verktyg och dålig produktutformning. 

 

5. Överlager 

Onödiga mängder råvaror, produkter i arbete eller färdiga produkter. Överlager 
visar också oftast på problem med dålig produktionsplanering, sena leveranser från 
leverantörer och felaktiga produkter. 

 

6. Onödiga arbetsmoment 

Alla slags onödiga rörelser som anställda gör under arbetsmomentet, exempelvis att 
leta efter verktyg eller behöva sträcka sig efter dem. 

 

7. Defekter 

Produktion av defekta komponenter. Reparation, omarbetning, skrotning och 
kontroll är slöseri med hanteringen av tid, resurser och energi.   
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3.2 Nyckeltal inom tillverkningsindustri 
  

3.2.1 Vad är ett nyckeltal 
Ett nyckeltal är en benämning på ett tal som indikerar ett mått eller värde och används 
för att värdera ett företag och dess verksamhet [3]. I ekvation 1 visas utformandet av 
nyckeltal. 

 

𝑁𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙 =  𝐼𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒
𝐽ä𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑏𝑎𝑠

     (1) 

 

Ett nyckeltal kan också skapas genom en kombination av parametrar som kan vara 
viktiga för verksamheten, det vill säga att man skapar ett eget mätetal. Viktigt att veta är 
att nyckeltal kan göras unika för specifika företag och att de ska spegla det 
organisationen anser vara viktigt. Vilka nyckeltal som är viktiga för olika typer av 
organisationer skiljer sig åt väsentligt. 

 

3.2.2 Syfte med nyckeltal och effektivitetsmått 
Syftet med användning utav nyckeltal är att få en uppfattning om hur väl en faktor eller 
resurs verkar inom en organisation. I föregående avsnitt så visade vi att nyckeltal kan 
tas fram och användas för att mäta processer i stort sätt inom alla områden.  

I den interna verksamheten tas de operativa processerna hänsyn till, fokus läggs på 
input och output på så sätt kan produktiviteten mätas. De huvudsakliga målen inom 
företagen kan delas in i fyra olika delmål som används för att strategier inom företaget 
möjligt [8].  Dessa är kontroll, lärande, mobilisering och belöning [8]. För vårt 
kandidatexamensarbete så är det endast kontroll och lärande som är relevanta. 

 

Kontroll: Nyckeltal kan användas för att kontrollera avvikelser. För att kunna 
kontrollera krävs någon form av jämförelse bas. Ett typexempel är kvalitetstoleranser 
vid tillverkning, så länge som kvaliteten ligger inom ett givet intervall är intresset litet 
att vidta förbättringsåtgärder. Dessa nyckeltal är egentligen enbart intressanta då det 
avviker, eftersom då krävs en insats av något slag [8]. 

Lärande: Ska lära mer om hur saker hänger ihop, att kunna hitta, se och acceptera 
samband mellan olika nyckeltal. Det är sambanden som ska göra att företagen blir bättre 
på att styra mot framgång. Det innebär även att leta efter åtgärder och att se effekterna 
av dessa i nyckeltalen [8]. 
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3.3 Generella nyckeltal 
Nedan presenteras kända nyckeltal som är vanligt förekommande i tillverkningsindustrin. 
Dessa nyckeltal är värdefulla var för sig men även när de kombineras. I detta stycke ger vi 
exempel för båda fallen.  

 

3.3.1 Tillgänglighet 
I tillgänglighet så tas det hänsyn till förluster uppkommer på grund av den totala 
dötiden som har en betydande tidslängd, tid som är lång nog för att ta hänsyn till. I detta 
ingår både den planerade och den oplanerade dötiden. I tillgänglighetsfaktorn läggs 
fokus ofta på väntetid. Väntetiden är i särklass den vanligaste av de sju formerna av 
slöseri (muda). Övergångstid tas också hänsyn till, även fast det i många fall inte går att 
eliminera denna så kan den minskas betydligt mer. Tillgänglighet är kvoten mellan 
drifttiden och den planerade driften och beräknas som ekvation 2. [5]. Figur 1 ger en 
illustration av tillgänglighet, detta följer längre ner i sektion 3.3.4 UTE. 

 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =  𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡−𝑂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝐷ö𝑡𝑖𝑑
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡

  =  𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡

   (2) 

 

 

3.3.2 Anläggningsutbyte 
Anläggningsutbyte är den svårare faktorn att sätta en siffra på då förluster i 
maskinhastigheten tas hänsyn till. Faktorer som förhindrar processerna att köra i 
maximal hastigheten när de är i drift inkluderas i parametern. Förlusterna kan 
exempelvis bero på fel vid inmatning, material som brister i kvalitet, operatörer som 
inte arbetar på maximal kapacitet och dåliga arbetsinstruktioner. Att köra maskiner på 
låg frekvens medför att det produceras mindre än möjligt och att dyrbar tid slösas. 
Efterfrågan av produkten har i många fall stor påverkan på produktionshastigheten.  

Anläggningsutbyte är kvoten mellan drifttiden och den planerade driften. Maskinens 
ideala cykel tid är den kortaste tiden som det tar för maskinen att köra processen under 
optimala förhållanden. När det multipliceras med antalet producerade enheter så fås ett 
mått på den verkliga driften jämfört med den totala drifttiden och beräknas som 
ekvation 3. [4], [5]. Figur 1 ger en illustration av anläggningsutbyte, detta följer längre 
ner i sektion 3.3.4 UTE. 

 

 

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =  𝑀𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑∗𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡

 (3) 
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3.3.3 Kvalitet 
I kvalitet räknas antalet producerade enheter som inte möter kvalitetsstandard bort och 
även de enheter som har behov av omarbetning. Det är faktorn som sätter värdet av 
produkten som levereras och är i stort sätt avgörande för fortsatta affärer. 

Kvalitet är kvoten som räknas ut mellan värdefull verklig drifttid och planerad tid, alltså 
tiden det tar att producera bra enheter och tiden som de tar att producera alla enheter 
och beräknas som ekvation 4. [5]. Figur 1 ger en illustration av kvalitet, detta följer 
längre ner i sektion 3.3.4 UTE. 

  

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝐵𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

    (4) 

 

 

3.3.4 UTE 
Utrustningens Totala Effektivitet (UTE) är ett kraftfullt och praktiskt verktyg som 
används för att övervaka och effektivisera tillverkningsprocesser i maskiner, enheter 
och produktionslinjer. De vanligaste källorna som bidrar till produktionsförluster 
klassas in i de tre kategorier som är tillgänglighet, anläggningsutbyte, kvalitet [5]. Genom 
att dela in de i olika kategorier förenklas framtagningen av viktig data för att mäta 
verklig tillverkningseffektivitet. De tre kategorierna är hela grunden för verktyget som 
ökar produktiviteten i anläggningen [4], [5]. 

Planerad dötid är tid som tas bort från skiftet eftersom produktionen då inte är i drift. 
Det kan vara raster, schemalagt underhåll och när ledningen bestämt att produktionen 
ska stå still. Den tid som finns kvar att tillgå är den planerade driften. Den tid som 
stoppar driften är oplanerad dötid och är den tiden som uppstår då det bland annat 
uppkommer brist på material, fel på utrustningen, brist på produktkvalitet, övergång i 
skiftbyte och ställtider. 

Kombinationen mellan de tre nyckeltalen har namngivits till Utrustningens Totala 
Effektivitet (UTE) och är ett totalmått på maskineffektiviteten hos anläggningen, det 
beräknas som ekvation 5. [5]. 
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𝑈𝑇𝐸 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 ∗ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡  (5) 

 

 

 

 

  Tillgänglighet 

  Anläggningsutbyte 

  Kvalitet 
Fig. 1: Uppdelning av ett produktionsskift (Adut & Fernandez, 2014) 

 
 

3.3.5 Leveransprecision 
Leveransprecision är ett viktigt mått för att avgöra förmågan att leverera produkter i tid. 
Förseningar ska inte förekomma och är dåligt för framtida affärer, samtidigt som att 
leverera för tidigt. Det har också konsekvenser som till exempel ett högt lagervärde. Hur 
valet kring vilken metod som ska användas för att mäta detta kan skilja, antigen mäts 
den procentuella andelen som levererats i tid eller så mäts den genomsnittliga 
förseningen [6].  

 
Fig. 2: Effso Tools - Leveransprecision (Effso Tools, 2014) 

Planerad Skift 

Planerad Drift Planerad Dötid 

Drifttid Oplanerad Dötid 

Verklig Drifttid Hastighets 
förluster 

Värdefull Verklig Drift  Produktions 
defekter 
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3.3.6 Leveranskvalitet 
Leveranskvalitet är inte alltid avgörande och beror på vad som frågas efter [6].  

Nyckeltal kan utformas utefter 

• Andel levererade produkter som avviker från specifikation 
• Andel produkter som kräver omarbetning av olika anledningar 
• Andel produkter som kasserats i mottagarens produktion 
• Antal reklamationer från slutanvändare 
• Antal eftersläpande fel (vanligt inom underhåll) 

 

3.4 Åtgärdsmetoder 
För att få nytta av de nyckeltal som företagen använder för mätning så krävs det att vissa 
åtgärder tas. Åtgärderna som presenteras är i form av metoder som finns utformade för 
att kunna passa de flesta produktioner. 

 

3.4.1 SMED (Single Minute Exchange of Die) 
Den tid det tar att ställa om en maskin eller maskingrupp från att tillverka en produkt till 
att tillverka en annan, är begreppet och metoden med namnet SMED. Detta ska kunna 
utföras på så kort tid som möjligt. Genom att öka förståelsen kring hur en maskin 
fungerar och gå igenom de ingående processerna tydligt så behöver inte några stora 
investeringar göras. Alltså, att använda sig av SMED istället för att köpa in nyare 
snabbare maskiner.  

Arbetet med SMED ska börja med att identifiera och separera yttre och inre ställ. Med 
yttre ställ menas de moment som kan utföras medan maskinen är igång, och inre ställ 
med de arbetsmoment som sker då maskinen står stilla. Analysera hur stilleståndstiden 
kan minska, det vill säga omvandla inre ställtid till yttre ställtid. Ju mer tid som dras av 
från de interna ställarbetena desto högre blir utnyttjandegraden i produktionen.  

Att urskilja de externa- och interna ställtiderna är dock inte tillräckligt, här måste även 
en del krävande jobb läggas ned för att minska totala ställtiden. Detta för att få full 
flexibilitet och nå önskat resultat. Flexibilitet blir en naturlig faktor då ett lyckat arbete 
med SMED medför att företagen kan ta fler och större variation av ordrar. Andra 
fördelar med SMED än flexibilitet är snabbare leverans, bättre kvalitet och högre 
produktivitet [6]. 

 

3.4.2 5S 
För att göra en SMED-analys så måste det finnas en tillräckligt stor förståelse och grund 
för hur de ingående processerna fungerar. Exempelvis bör företaget ha arbetat med 
verktyget 5S till en tillräckligt god nivå. 5S är framtaget som ett viktigt och värdefullt 
hjälpmedel för en bättre arbetsplats och att lättare kunna hitta vart problem finns inom 
en produktion [7].  
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Att jobba med 5S innebär att kunna  

• Sortera och använda endast till exempel de verktyg eller material som behövs på 
just den arbetsplatsen. Skilj det som är nödvändigt från det som är onödigt.  

• Systematisera, lätt och snabbt kunna se vad som fattas eller saknas och ha givna 
utsatta platser för allt viktigt som behövs, inget annat.  

• Städa är rakt på sak, håll arbetsplatsen i bra skick så att den alltid är redo för 
produktion.  

• Standardisera alla de dagliga rutinerna och få in rätt takt på hur processen ska 
delas upp för att få ett bra flyt som kan följas dagligen.  

• Skapa en vana/självdisciplin, se till att respektera alla satta standarder och 
rutiner och håll dessa. 

 

Hos en massproduktion utan 5S så skapas lätt mycket slöseri i onödan. Slöseriet döljer 
problem, bidrar till misstag, defekter och kan även medföra skador på arbetsplatsen. 
Bestäm permanenta platser för olika artiklar och verktyg i den ordning som dessa 
används så att operatören snabbt och enkelt kan nå dem.  

5S ska inte förväxlas med Lean tillverkning, 5S kan bidra till ökad effektivitet inom 
produktionen för att verktyget exploaterar problem och medför ett jämnare flöde på 
grund av enklare förhållanden att kunna utföra sitt arbete. 5S är istället ett måste för att 
kunna ha en välfungerande produktion och bör vara en standard för alla inom 
tillverkningsindustrin [7]. 

 

3.4.3 Just In Time (JIT) 
JIT är en uppsättning principer, redskap och tekniker som gör det möjligt för ett företag 
att producera och leverera produkter i små kvantiteter med korta ledtider för att 
tillfredsställa specifika kundbehov [1]. 

 

En av grundpelarna för Lean produktion är JIT och spelar en stor roll inom 
effektiviseringen av sin produktion. Processen är skapad för att minimera användandet 
av energi, tid och resurser. Grundtanken är att ha rätt material på rätt plats vid rätt 
tidpunkt och i rätt antal. Att anamma principerna av JIT ska förbättra effektiviteten 
genom att minska spill, förbättra kvalitet och minska högt lagervärde. Vad det gäller 
inköp så köps bara delar till produkter in i det antal som behövs för den kundorder som 
finns. System så som Kanban används för att avgöra när nya delar ska beställas in, 
exempelvis när den delen som behövs för produkten har använts så läggs en ny order på 
samma del för nästa produkt.  

På så sätt byggs inte ett onödigt stort och dyrt lager upp. Här måste försiktighet blandat 
med noggrann planering finnas då att inte ha några inventarier inom ett visst område 
kan få konsekvenser så som utebliven leverans. Men företag uppmanas att planera och 
förstå i förväg vilka delar eller inventarier som absolut behövs och inte ha sådant som 
inte för med sig något värde. Så tillverkningsprocessen är under ständig förbättring för 
att minimera tiden som används och den energi som förbrukas för att tillverka varje 
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enskild produkt. Arbetsytorna är ergonomiskt optimerade för att maximera 
effektiviteten och personal utbildas för varje sektor inom produktionen [1].  

 

4 Resultat av intervjuer 
Nedan ges en sammanställning av den informationen som erhölls från intervjuerna. Det 
presenteras vilka nyckeltal som företagen använder och vilka åtgärder som tas för att nå 
en mer effektiv produktion. 

 

4.1 Företagsbeskrivningar 
 

4.1.1 Atlas Copco AB 
Atlas Copco AB är ett globalt svenskt industriföretag med huvudkontoret belägrat i 
Nacka, Stockholms län. Företaget har cirka 40 000 anställda och verkar inom fyra 
affärsområden: kompressorteknik, industriteknik, gruv- och bergbrytningsteknik samt 
bygg- och anläggningsteknik. Produkterna inom sektorn handverktyg och borrmaskiner 
produceras i Sverige, i bland annat Tierp, Örebro, Fagersta och Kalmar. 
Kompressortillverkningen sker utanför Sverige. Företaget anses som mycket 
framgångsrikt inom sina kärnområden, kompressorteknik, bergborrning 
(spränghålsborrning och prospektering) och handverktyg för i första hand bilindustrin 
[11]. 

 

4.1.2 Mondelez Sverige AB 
Mondelez AB (tidigare Kraft Foods) är ett av de största livsmedelsföretaget i USA och 
även globalt. Mondelez säljer produkter i mer än 150 länder, företaget har cirka 98 000 
anställda och är noterat på New York-börsen (NYSE) sedan 2001. 

Mondelez i Sverige har en personalstyrka på cirka 750 personer som producerar många 
välsmakande och igenkännbara produkter, till exempel Marabou & Gevalia med fler. 
Företaget har en kreativ och stöttande arbetsmiljö som uppmuntrar karriärutveckling 
och goda prestationer. 

Huvudkontoret och produktionsanläggning för choklad ligger i Upplands Väsby, norr om 
Stockholm. Produktionsanläggningen för kaffe ligger i Gävle, staden som är 
inspirationskällan till det populära namnet på kaffevarumärke Gevalia [12]. 
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4.2 Nyckeltal i företagen 
Här visas vilka nyckeltal som företagen använder och deras effektiviseringsbidrag. Det är 
tydligt att nyckeltalen är många och vi presenterar endast de viktigaste.  

 

4.2.1 Atlas Copco AB 
Direkt OK är ett nyckeltal som mäter vilka utav de tillverkade verktygen som är färdiga 
för leverans utan behov för omarbetning. Not Direkt OK är då ett verktyg går tillbaka för 
att justeras eller dylikt. Verktyget mäts mot en specifikation och specifikationen framtas 
då produkten är ny, den kan komma att förändras under tiden. Klarar verktyget 
testspecifikationen så är den Direkt Ok. 

 

Dead On Arrival är ett mätetal för antalet kundklagomål då kunden fått ett verktyg 
levererat som inte fungerar med en gång. 

 

Leveransprecision enligt Atlas Copco är att det alltid ska finnas lagerförda produkter 
tillgängliga när kunden beställer. Företaget mäter hur bra tillgängligheten av de 
lagerförda produkterna är.  

 

Genomloppstid är benämning på tiden mellan starten av den första 
bearbetningsoperationen och färdigställande av produkten. Det är till för att 
genomloppstiden ska kunna hållas nere inom produktionen.   

 

4.2.2 Mondelez Sverige AB 
Global Efficiency (GE) är Mondelez benämning på nyckeltalet för effektivitetsuppföljning 
som tar med närmare allting inom produktionen så som omställningstider, maskindrift, 
städning.  

 

Right First Time (RFT) är ett nyckeltal som behandlar hur stor del av det som produceras 
som är OK i kvalité för leverans.  

 

Volym Compliance (VC) ger mått på den planerade volym som ska produceras, hur 
mycket av denna som faktiskt blir. Alltså om den planerade volymen som ska 
produceras under en vecka är 127 ton, hur många ton blev slutresultatet. 

 

Production Compliance (PC) liknar VC men mäter istället process ordrar. En process 
order som blir producerad OK i mängd plus/minus 10 % kan räknas som levererad. Om 
ordern blir över- eller underproducerad i mängd kan inte räknas som levererad. På 
månadsbasis stämmer Mondelez av med antalet planerade ordrar mot antalet 
levererade.  
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4.2.3 Effekten av nyckeltal  
 

Atlas Copco AB 

På Atlas Copco har de arbetat mycket med nyckeltalen senaste åren för att dessa ska 
skapa värde för företaget. Nyckeltalen ska fungera både uppifrån och ner till verkstads 
nivå och där skapas aktiviteter för att kunna klara av och hålla dessa. Samtidigt vill 
företaget utveckla dessa för att öka produktiviteten minst 3 % varje år.  

Enligt Henrik är målen med nyckeltalen viktiga och rimliga men samtidigt inte enkla att 
uppnå, de är delvis utmanande vilket är positivt för utvecklingen av produktionen.   

 

Mondelez Sverige AB 

Mathias Gärdh beskrev användandet av nyckeltal som extremt viktigt. Varje dag, vecka 
och månad så uppföljs produktionen med hjälp av nyckeltal som ser till att arbetet sker 
så effektivt som möjligt.  

Som fabrikschef kan han när som helst utformat ett eget nyckeltal som han anser behövs 
inom något område för att antingen förbättra eller kontrollera resultatet inom det valda 
området. Nyckeltalen i 4.2.1 är framtagna från Mondelez ledning globalt och används 
främst som kontrollnyckeltal. Sedan införandet av nyckeltal och konstant uppföljning av 
dessa har en klar effektivitetsförbättring skett under de senare åren.  

 

4.3 Återgärdsmetoder för företagen 
 

4.3.1 Atlas Copco AB 
I Tierp så befinner verkstaden sig i en övergångsfas till Lean produktion och har tidigare 
inte haft ett sådant produktionssätt i helhet utan endast använt vissa delar av Lean, det 
vill säga endast en del verktyg.  

 

4.3.2 Mondelez Sverige AB 
Mondelez använder sig av TPM, detta har de haft i ca 10-15 år. De använder sig också av 
SMED för att få ner omställningstiderna där det behövs, det vill säga på vissa linor är 
omställningen så liten att den inte behöver tas hänsyn till. På de mer komplexa 
omställningarna har SMED-initiativ förbättrat omställningstiden markant. 
Operatörsunderhåll är en åtgärd de använder där operatörer får proper utbildning, 
tydliga instruktioner och goda rutiner för att öka effektiviteten hos en produktionslinje. 

En annan metod de arbetar med är Visual Management, alltså att visuellt se hur fabriken 
presterar. Det ska vara enkelt för de anställda att förstå arbetet genom att endast se hur 
det ska gå till. Sysslorna ska vara simpla och självförklarande. Det ska också finnas en 
bra struktur och arbetsplatsen ska vara organiserad. 
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5 Analys 
Kopplingar mellan teorin som presenterats och den praktiska användningen av nyckeltal. 

 

5.1 UTE, inte ett mått för att jämföra fabriker mot varandra 
 

UTE bör inte användas för att mäta hur en tillverkningsfabrik utnyttjar sina resurser för 
att jämföra fabrik mot fabrik. Nedanstående exempel är fiktivt med två fabriker inom 
olika industrier. Det ska illustrera varför det är viktigt att inte bara gå efter det bästa 
måttet som räknas fram med hjälp av UTE. 

 

 Fabrik A  Fabrik B 

 

Tillgänglighet – maskiner   70%  95% 

Anläggningsutbyte – framtagna produkter    90%  82% 

Kvalitet – leveransprecision   90%  80% 

Totalt:    56.7%  62.32% 
Tab. 1: Jämförelse: Fabrik A och Fabrik B (Adut och Fernandez) 

 

Fabrik A: En stor tillverkningsfabrik med stor volymomsättning och flertalet olika 
produkter i sitt sortiment inom verkstadsindustrin. Arbetsstyrkan kör två-skift, fem 
dagar i veckan.  

Fabrik B: Tillverkar produkter till en och samma marknad i stora volymer. Fabriken är 
inom processindustrin och körs i tre-skift hela dygnet och alla dagar i veckan. 

 

Ur Tab. 1 så ges det att Fabrik A har sämre tillgänglighet. Detta på grund av variationen 
av produkter som medför stora omställningstider. Vilket ger lägre UTE även om 
anläggningsutbyte och kvalitet är bättre än på Fabrik B så är tillgängligheten betydligt 
sämre. 

Hos Fabrik A är den planerade dötiden större som konsekvens av att de arbetar i två-
skift enbart fem dagar i veckan vilket ger mindre än en tredjedel av tillgängligheten, 
jämfört med Fabrik B som arbetar hela dygnet och alla dagar i veckan. 

Fabrik A kan fortfarande vara mer effektiv än Fabrik B och därför så måste arbetsmiljön 
samt vilka förutsättningar de olika fabrikerna har tas hänsyn till. Totalmåtten som 
räknas fram kan vara missledande om inte dessa faktorer tas med i åtanke. 

Det vill säga Fabrik A har inte samma förutsättningar som Fabrik B och bör därför heller 
inte jämföras med Fabrik B. 
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5.2 Likheter hos nyckeltalen – från teori till praktik 
Från den teori som finns tillgänglig inom området effektivisering av produktionen så har 
likheter upptäckts kopplade till praktiken. 

 

5.2.1 GE och UTE 
GE bygger på samma grund som UTE men är inte exakt likadant. Den är modifierad och 
har fler ingående parametrar som faller under aspekterna tillgänglighet och 
anläggningsutbyte i UTE. Nyckeltalen är uppenbart lika dock så tas det inte hänsyn till 
kvalitetsaspekten i GE. Det senaste året har de på Mondelez titta mer på vad 
kvalitetsbrister kostar företaget och behandlar den informationen som ett separat 
besparingsprojekt. 

UTE används hos Atlas Copco men inte inom Henrik Nyströms avdelning, vetskapen om 
att det används på andra avdelningar finns, till exempel där de tillverkar komponenter 
till monteringen. 

 

5.2.2 Leveransprecision 
På Atlas Copco så används detta nyckeltal som har samma namn som nyckeltalet 
Leveransprecision i avsnitt 3.3.5 men visar sig ha olika innebörd. Det finns en klar 
skillnad mellan det teoretiska nyckeltalet leveransprecision som vi presenterat och det 
som Atlas Copco använder. Den i praktiken mäter tillgängligheten av de lagerförda 
produkterna och den teoretiska visar förmågan att leverera produkter i tid.  

En åtgärdsmetod för att få ett bättre mått på leveransprecisionen oavsett om det är den 
teoretiska eller praktiska är att använda Just-In-Time. 

 

5.2.3 Leveranskvalitet 
I avsnitt 3.3.6 beskriver vi hur nyckeltal kan utformas som kontroll i 
tillverkningsprocessen. Exempelvis andel produkter som avviker från specifikation, 
andel produkter som kräver omarbetning med mera.  

Nyckeltalet Direkt OK för Atlas Copco och Right First Time för Mondelez har olika namn 
men precis samma innebörd, att kontrollera antalet felfria produkter som är klara för 
leverans. 

 

5.3 Analys – åtgärdsmetoder 
Lean har bidragit till ett mer strukturerat arbetssätt och en ökad effektivisering i 
produktionen hos företagen. På Mondelez vill årliga mål nås och med hjälp av verktygen 
så kan detta göras möjligt. Dock så är det inte tillräckligt att endast ha effektivitetsmål, 
företaget måste kunna transformera arbetssätten efter vad som krävs för att rätta till 
felen. Det är inte enbart ny utrustning som kan bidra till effektivisering utan också att ha 
god förståelse för processerna som i arbetsgången. 
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På Atlas Copco har produktionen transformers till taktad produktion och möjlighet att 
göra åtgärder är större, då avvikelserna ses på ett annorlunda sätt samt är lättare att 
arbeta med. 

I 4.4.2 anger vi att på Mondelez används Visual Management som vi anser vara direkt 
kopplat till 5S. Ordning och reda på arbetsplatsen och att skapa vanor för arbetarna så 
att arbetsgången görs så enkel som möjlig. 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Värdet av att använda nyckeltal 
 

6.1.1 Reducerade kostnader för dödtid 
När en viktig maskin eller en produktionslinje inte går att använda av olika anledningar 
så får det betydande konsekvenser för resultatet, så som pengaflödet, utebliven leverans 
och förlorade intäkter. Hos Mondelez så motverkas detta genom att bland annat 
använda SMED-initiativ för att minska stilleståndstiden och öka förståelsen för hur 
maskinerna fungerar. Att ständigt följa upp sina mätningar som görs och dra lärdom av 
vad som kan bidra till mer effektivt resursutnyttjande i både maskin- & 
personalanseende. För Atlas Copco så har det handlat om utförandet av 
produktionslinjer, att bygga om dessa för att minska avståndet som en operatör behöver 
förflytta sig. Ett sådant exempel gavs i intervjun med Henrik Nygren där en specifik 
produktionslinje byggts om så att en förflyttning som innan var på 400 m slutade i en 
total stäcka på 18 m.       

 

6.1.2 Reducerade reparations kostnader 
Användning av nyckeltal ger möjlighet att kunna förutse när underhåll på en maskin 
behövs innan det är för sent och när tid kan tas för att utföra underhåll. Det är viktigt att 
ha ett system för att samla alla gånger som en maskin stått still och varför. Det är ett steg 
i processen att effektivisera sina resurser genom att med ett så kallat CMMS 
(Computerized Maintenance Management System) eller via penna och papper. Då ges 
föregripande översikt och möjligheten att i rätt tid göra något åt kommande stopp i 
produktionen. 

Från intervjun på Mondelez så berättar Mathias Gärdh att han sett exempel där företag 
lagt ner miljontals kronor på ett PC-baserat onlinesystem som ska logga all information 
kring maskindrift respektive maskinstopp. Men till ingen nytta då de saknar metoder för 
att åtgärda felen så har de inget värde. 

Fysisk närvaro av produktionschef på arbetsgolvet och välutformade 
dokumentationsmallar är av mycket högre värde än att investera i dyra datasystem. Här 
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ges det möjlighet att samtala med operatörer, bilda en egen uppfattning om hur 
maskinerna verkligen arbetar och hur de opererar.   

Givetvis går det inte att förutspå vad som kommer att hända i alla lägen men olika risker 
och uppkomsten av oväntade fel kan minimeras. 

  

6.1.3 Ökad effektivitet av arbetskraft 
Personalen är den viktigaste resursfaktorn att lägga fokus på, det har uttryckligen både 
Mathias Gärdh och Henrik Nyström poängterat. Många gånger inom produktion så talas 
det om tekniska fel i produktionslinjerna och att långa kraftansträngda utredningar ska 
göras kring dessa men relativt ofta så är det organisatoriska fel, det vill säga i form av 
uppföljning och brist på kunskap.  

 

”Vi tjänar mest på att lägga en stor del tid och pengar på människorna, att utbilda och 
utveckla medarbetarna” – Mathias Gärdh. 

 

6.2 Olika syn på kvalitetsaspekten  
Antalet felfria levererade produkter ställs mot antalet totalt producerade produkter. Att 
hålla en hög kvalitetsstandard kan vara kostsamt beroende på produkten som tillverkas. 

Hos Mondelez så har defekterna inte lika stor betydelse när exempelvis Marabou 
choklad tas fram som tillverkning av verktygen hos Atlas Copco, då det är billigare att 
tillverka nya produkter och kassationen av defekta produkter inte är värt att följa upp.  

På Atlas Copco har man en mer sträng syn på att kvalité som aspekt. De har en egen 
kvalitetsavdelning som dagligen plockar upp färdigpackade verktyg som är klara för att 
leverans och gör där en produktrevision. Ungefär 160 stycken verktyg i månaden 
undersöks och det som kontrolleras är att allting finns med i förpackningen, att 
verktyget fungerar som det ska och att märkning är rätt.  

Informationen från den dagliga driften ska alltid noteras och samlas in, det är av stor 
vikt då den berättar i vilken utsträckning produkter från en specifik maskin eller 
produktionslinje levereras felfritt. Genom att dokumentera all data från produktionen så 
kan ansvarig chef lättare peka ut vart uppkomsten till felet kan befinna sig och i ett tidigt 
skede förhindra att det upprepas. Den ansvarige chefen ska övervaka alla steg i 
framtagningen av en produkt och se till att varje steg löper på felfritt, det gör att risken 
för defekter minskar avsevärt.     
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7 Slutsats 
Nyckeltalen är enormt viktiga och har gjort det möjligt att göra uppföljning på arbetet 
som sker på företagen som i sin tur har bidragit till en effektivitetsförbättring på deras 
produktionslinjer. När uppföljningen görs på exempelvis Mondelez så tittar de på 
viktigaste aktiviteterna som har skett det senaste dygnet och hittar brister för att se 
vilka åtgärder som kan tas i tidigt skede. Resurseffektivitet är extremt viktigt för 
Mondelez, att de producerar det som har planerats. Varje dag mäter de på 
produktionslinjerna och gör uppföljning på arbetet. Detta görs från operatörerna på 
fabriken upp till ledningen på toppen. Där uppstår uppföljningen och möjligen nya 
lämpligt utformade lösningar.  

Utifrån intervjuerna så kan vi dra slutsatsen om att åtgärdersmetoder ska hållas mer 
praktiska än teoretiska. De ska anpassas efter det som är viktigt för företaget och hållas 
så enkla som möjligt. Det kommer hjälpa företaget att fokusera på rätt aktiviteter och 
inte förlora tid på onödiga handlingar. Inom samma koncern kan arbetet se mycket olika 
ut trots samma vision och mål. Det finns nyckeltal och metoder som är standardiserade 
för hela koncernen men behöver modifieras för att kunna skapa värde för företaget efter 
dess miljö och kultur runt om i landet. 

Mathias Gärdh säger att han inte vet hur pass vedertaget GE är utanför Mondelez väggar 
men väljer ändå att kalla det för ett allmänt nyckeltal. Det är ett praktiskt exempel på att 
företagen utvecklar egna nyckeltal utefter deras behov och värderingar. Att Mathias 
väljer att kalla nyckeltalet för allmänt kan indikera att det möjligen kan användas av 
andra företag med diverse omjusteringar utefter deras arbetssätt. 

 

För att återkoppla till frågeställningen i kapitel 1 så kan det konstateras att vi fått de 
svar som söktes. 

• De viktigaste nyckeltalen för företagen har presenterats i 4.2.1 och 4.2.2. 
Områden så som kvalitet har olika vikt för de olika industrierna. 

• Åtgärderna som tas för att bli mer effektiva är ständig uppföljning av allt som 
mäts, Lean systemtänk, metoder så som 5S, SMED och operatörsunderhåll. 

• Den teori som finns kring nyckeltal för mätning och metoder för åtgärder är bra 
som grund men bästa resultat nås med egenutformade nyckeltal som kan 
anpassas till sin egen produktion. 

• Det är viktigare för företagen att lära och kunna använda befintliga resurser 
smartare. Bevis på det är exempelvis operatörsunderhåll för att utveckla 
personal, ombyggnationer av produktionslinjer för att få ner genomloppstider 
och ha en bättre struktur i tillverkningsprocesserna istället för att investera i nya 
anläggningar. 
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Bilagor 

Bilaga A – Ordlista & begrepp 
 

Kaizen – Den ständigt lärande organisationen. 

Jidoka – Stoppa när det föreligger kvalitetsproblem, inbyggd kvalitet. 

Heijunka – Jämna ut arbetsbelastningen. 

Kanban - Ett sätt att signalera eller synliggöra material behov inom industriproduktion. 

Lean – Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som 
inte skapar värde för slutkunden. 

Total Productive Maintenance (TPM) – En strategi inom Lean för att eliminera 
förluster som orsakas av utrustningen så som maskiner. Med fokus på underhåll av 
utrustningen.  

Utrusningens Totala Effektivitet (UTE) – Den svenska benämningen på Overall 
Equipment Effectiveness (OEE) 
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Bilaga B – Frågor till intervju med Mathias Gärdh 
Inledning 

Berätta om dig själv och din roll i företaget?  

Hur länge har du varit anställd?   

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

Vilken/Vilka typer av ansvar har du?  

Tidigare liknande erfarenheter inom produktion?  

Utbildning?  

 

Nyckeltal 

Använder ni nyckeltal, om ja i så fall vilka?  

Hur använder ni nyckeltal, vad är ert huvudsyfte? (lärande eller kontroll) 

Vem/vilka bestämmer vilka nyckeltal som skall användas?  

Vart används nyckeltalen inom er produktion, resurser, processer mm.? 

Vad anser ni om nyckeltal, är det värdefulla eller är de svåra att använda?  

Hur viktigt är det för er utveckling inom produktionen användningen av nyckeltal? 

 

Generella frågor 

Vilka åtgärdsmetoder använder ni (såsom JIT, 5S, SMED)? 

Vad har ni för kännedom om andra metoder eller nyckeltal som används i dagsläget? 
Och varför har ni inte valt att använda de? 

Vilka faktorer inom er produktion är det som har störst verkan på mängden av resurser 
som används? Maskiner, personalen.  

Hur görs uppföljningen av det mätdata som ni har erhållit från effektivitetsmåtten? 

 

Följdfrågor som uppkom under intervjuerna 

Är det egna nyckeltal som ni utvecklat på Mondelez eller är det allmänna så som 
exempelvis UTE? 

Det låter som att ni använder er av kontroll nyckeltal, stämmer det? 

Har ni årliga mål att bli bättre, i form av en procentsats? 

Man skulle kunna säga att är den viktigaste inom produktionen för er? 

En till fråga om nyckeltal och UTE, då vi har varit i kontakt med andra företag som 
använder sig av LU (Line Utilization) som ser ut som UTE men utan Kvalitetsfaktorn, 
anser du att alla faktorerna inom UTE är lika viktiga eller är det någon som är mindre 
viktig? 
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Vad beror det på? 

Det vi lärt oss genom arbetets gång är det kan i många fall vara svårt att använda sig av 
nyckeltal, att det kan vara för tidkrävande. Är det i din mening värt att lägga mycket tid 
på, att det lönar sig i slutändan? 

Anser du att det finns bra information där ute dvs som verkligen går att implementera t 
ex från alla dessa böcker och artiklar om Lean och TPM eller är det bättre att utforma ett 
eget tänk som passar företagets vision? 

Hur många fabriker finns det i Sverige? Ser produktionen olika? 
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Bilaga C – Frågor till intervju med Henrik Nyström 
Inledning 

Berätta om dig själv och din roll i företaget?  

Hur länge har du varit anställd?   

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

Vilken/Vilka typer av ansvar har du?  

Tidigare liknande erfarenheter inom produktion?  

Utbildning?  

 

Nyckeltal 

Använder ni nyckeltal, om ja i så fall vilka?  

Hur använder ni nyckeltal, vad är ert huvudsyfte? (lärande eller kontroll) 

Vem/vilka bestämmer vilka nyckeltal som skall användas?  

Vart används nyckeltalen inom er produktion, resurser, processer mm.? 

Vad anser ni om nyckeltal, är det värdefulla eller är de svåra att använda?  

Hur viktigt är det för er utveckling inom produktionen användningen av nyckeltal? 

 

Generella frågor 

Vilka åtgärdsmetoder använder ni (såsom JIT, 5S, SMED)? 

Vad har ni för kännedom om andra metoder eller nyckeltal som används i dagsläget? 
Och varför har ni inte valt att använda de? 

Vilka faktorer inom er produktion är det som har störst verkan på mängden av resurser 
som används? Maskiner, personalen.  

Hur görs uppföljningen av det mätdata som ni har erhållit från effektivitetsmåtten? 

 

Följdfrågor som uppkom under intervjuerna 

Är det svårt nå de målen? 

När var det ni trädde in i Lean tänket? 

Vi har tittat mycket på ett nyckeltal som kallas UTE. Använder ni er utav det?  
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