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Sammanfattning 
För framgångsrika företag är det essentiellt att ha kontroll över sina resurser. Studien tar upp ett 
ämne som handlar om att skapa en överblick och en medvetenhet om resurseffektivitet inom ett 
företags produktion. Performance measurement är ett tillvägagångssätt för att kvantifiera 
aktiviteterna inom en produktion. Data struktureras genom nyckeltal, Key performance 
indicators (KPI:er), till övergriplig och användbar information. ISO 22400 är en uppsättning 
standardiserade nyckeltal med ändamålet att appliceras på automatiserad produktion. Studiens 
syfte är hitta vilka av nyckeltalen från ISO 22400 som är lämpliga att använda vid mätningen av 
en helt automatiserad produktionskedja som tillverkar motorblock. Kedjan är en del av 
produktionen hos den globala lastbilstillverkaren Scania. Resultatet av studien är en uppsättning 
nyckeltal som tillhandahåller information om maskinerna och en hel order för 
produktionskedjan. Detta är värdefull information vid arbetet att effektivisera användningen av 
företagets resurser. Det utvalda systemet av nyckeltal kan optimeras om det testas i praktiken och 
modifieras utefter behov. Det nuvarande systemet som Scania använder för att mäta och förbättra 
sin produktion är mer övergripande än det av standardiserade nyckeltal, som är mer detaljerat. 
De båda system är därmed bra komplement till varandra. 
 
Nyckelord: Performance measurement, Key performance indicator, KPI, diskret tillverkning, 
lean manufacturing 
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Abstract 
For successful companies it is essential to have control over its resources. This study covers a 
topic of getting control and awareness of the resource efficiency within the manufacturing of a 
company. Performance measurement is a way of quantifying activities of the production and 
structuring the data into KPIs, Key performance indicators, that makes the information 
foreseeable and useful. ISO 22400 is a set of standardized KPIs, developed for automated 
manufacturing. The purpose of the study is to find which of the KPIs from ISO 22400 that is 
suitable to measure a fully automated discrete production chain that produces engine blocks. The 
applied chain is a part of the production of the global truck manufacturer Scania. The result of 
the study is a set of metrics that provides information about the machines and entire orders, 
which is valuable in the work of streamlining the processes. The system of KPIs could be more 
optimized if it were tested in practice, and modified after needs. The current system that Scania 
uses for measuring and improving its production is more overviewing that the one consisting of 
standardized KPIs, which is more detailed. The both systems are though good complement to 
each other. 
 
Keyword: Performance measurement, Key performance indicator, KPI, discrete manufacturing, 
lean manufacturing  
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1 Inledning 
I detta inledande avsnitt introduceras en bakgrund till forskningsansatsen, syfte, frågeställning 
samt förklaring av avgränsningar. Området som studien behandlar innefattar ett fackspråk med 
många engelska termer och begrepp. Vid direktöversättning kan dessa få en annorlunda 
betydelse och falla ur kontext. Rapporten innehåller därför vissa engelska begrepp. Förkortningar 
och beteckningar förklaras i bilaga 1. 

1.1  Bakgrund om att mäta och använda nyckeltal i produktion 
I dagens storskaliga och globala företag är det aktuellt att mäta sin produktion och därmed hitta 
dolda ställen där produktionen kan effektiviseras samt förebygga eventuella störningar och 
förseningar. Små stopp kostar stora företag stora summor pengar. 
 
Performance measurement innebär en process då ett företag kvantifierar sina processer för att 
analysera dess effektivitet. Forskaren Neely har definierat det som ”processen för att kvantifiera 
effektiviteten av tidigare handlingar” [5]. Det är alltså ett sätt att analysera effektivitet. Rent 
praktiskt identifieras olika parametrar inom processerna, t.ex. olika tider, som sedan kombineras 
till nyckeltal. Nyckeltal används på liknande sätt inom många olika branscher och verksamheter, 
t.ex. är mått såsom likviditet eller soliditet typiska nyckeltal inom ekonomin som används för 
bedömning av företag. Principen för användandet av nyckeltal inom tillverkning och produktion 
är av liknande slag. 
 
De nyckeltal som används inom Performance measurement benämns ofta med den engelska 
termen KPI, Key performance indicator. Dessa kan appliceras på såväl mindre produktionslinor 
som hela organisationer. Det förekommer dock att företag gör sina system alldeles för 
omfattande vilket gör dem kostsamma och ineffektiva. Antalet nyckeltal måste hållas på en 
lämplig nivå. 
 
I många fall utvecklas systemen för Performance measurement speciellt för den process eller den 
organisation de ska appliceras på. Vi har använt oss av en standardiserad modell som beskrivs i 
ISO 22400 [1]. Området som standarden är anpassad för är automatiserad produktion. Modellen 
använder sig av standardiserade och generella mått som går att applicera på ett stort omfång av 
olika typer av automatiserad produktion.   
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1.2  Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att hitta en metod för att resurseffektivisera produktion. För att kunna göra det 
är det kant det vara fördelaktigt att ha en överblick och en medvetenhet om hur resurser är 
fördelade över produktionen Genom att använda sig av ISO-standarden ISO 22400 kan 
produktionen mätas med hjälp av olika nyckeltal, KPI:er. Informationen som erhålls från 
KPI:erna ger underlag som kan användas till att ta beslut som bidrar till en mer resurseffektiv 
produktion. Resurseffektiviseringen kan vara i form av data som underlättar lokalisering av 
flaskhalsar och störningar eller underlag till bättre planering av maskinernas underhåll. Målet är 
att hitta och applicera den uppsättning av KPI:er, utifrån standarden, som lämpar sig bäst för 
mätning av en viss utvald produktionslina. Produktionslinan som studien appliceras på är en 
tillverkning av motorblock hos lastbilstillverkaren Scania.  
 
Frågeställning: 
 

”Vilka nyckeltal, Key performance indicators, utifrån ISO 22400 är lämpliga 
att använda vid kortsiktig resurseffektivisering av maskiner vid tillverkning av 
motorblock?”  
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1.3   Avgränsningar 
Frågeställningen avgränsar området vilket förtydligas i detta kapitel. Utifrån ISO 22400 finns 
avgränsningar att det är begränsat till automationssystem och verksamhetsstyrning för 
tillverkning. Ett företags produktionsorganisation byggs upp av en hierarki om fyra nivåer som 
tydliggör hur de organisatoriska områdena grupperas [1]. Standarden är avgränsad till mätetal för 
nivå tre inom hierarkin i produktionsorganisationen. Nivå tre är styrningen av produktion, 
maskiner och ordrar. Underlaget till nivå tre hämtas från de undre nivåerna som innefattar 
övervakning, tillsyn av produktion och mätetal från den faktiska produktionen. KPI:er som rör 
områden inom nivå fyra ligger alltså utanför avgränsningarna, nivå fyra handlar om 
affärsplanering och logistik. Tillverkning av motorblock är en typ diskret tillverkning vilket 
följaktligen blir en avgränsning.  
 
Med kortsiktig resurseffektivisering menas resurseffektivisering i form av förbättringar på 
befintlig maskinpark och inte i form av investeringar av nya maskiner eller till alternativa 
produktionssätt. Frågeställningen avgränsades till resurseffektivisering av maskiner i en 
produktionskedja för motorblock.  
 
Ytterligare förtydliganden gjordes med härledning och påbyggnad till frågeställningens 
avgränsningar. KPI:er berörande följande ämnen togs ej till beaktning. 
 

• Planering av personal 
• Förbrukning av material  
• Ombearbetning, samt planerat svinn 
• Logistik kring planering av maskinkapacitet 
• Kapacitetskalkyler och produktions prognoser 
• Förbrukning av el 
• Lager, transport och logistik  
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2 Metod 
Inhämtad information kommer från ISO 22400, vetenskapliga artiklar och facklitteratur.  
Avslutande gjordes ett studiebesök hos Scania för att observera produktionslinan och utföra 
intervjuer. De vetenskapliga artiklarna hittades via KTHB:s Primo där sökorden som användes 
återfinns i bilaga 2. ISO 22400 är den största informationskällan som använts och facklitteratur 
från lean har varit av stor vikt. Då lean är ett så pass centralt begrepp inom produktion har det i 
stor utsträckning använts som motiverande underlag. Under arbetets gång har empiri och teori 
behandlats kontinuerligt och parallellt gentemot tydliga delmål, illustreras i figur 1.  

 
Figur 1. Studiens arbetsgång och kopplingen mellan teori och empiri. 
 
För att välja ut den uppsättning och det system av mätetal som passar den utvalda 
produktionslinan bäst utifrån studiens omfattning behövdes följande frågor utredas och besvaras: 
 

• Vilka KPI:er ingår inom avgränsningarna? 
• Vilka KPI:er går att implementera på produktionslinan med befintlig data? 
• Vilka av de utvalda KPI:erna är lämplig till att ge underlag för resurseffektivisering? 

Dessa frågor resulterar i en process om tre steg, första urvalet, verifiering och andra urvalet, 
som illustreras i figur 2. De olika stegens syfte är att behandla och motivera valet av nyckeltal. I 
första urvalet väljs de KPI:er från ISO 22400 som anses passa inom studiens avgränsningar. 
Första urvalet är alltså helt baserat på studiens omfång och avgränsningar.  
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Nästa steg är att verifiera att dessa går att implementera på kedjan med de data och den 
information som det finns att tillgå på den utvalda produktionslinan. Information om detta 
inhämtas från studiebesök på Scania och intervju med produktionstekniker Peter Olsson. 
 
Det andra och slutgiltiga urvalet utförs efter egna analyser och slutsatser och stöds av teori och 
vetenskapliga referenser. Urvalet bygger på att KPI:erna måste ge värdefull information i ett 
resurseffektivt perspektiv. Överflödiga mått bör väljas bort för att hålla systemet på en rimlig och 
lättöverskådlig nivå.   

 
Figur 2. Urvalsprocess som användes i studien för val av KPI:er.  
 
Den slutgiltiga uppsättnigen ska kategoriseras och struktureras på ett sätt som möjliggör enkel 
överblick och underlättar att se mönster och samband mellan måtten. 

2.1 Introduktion till fallstudie på Scania 
En fallstudie av produktionslinan på världsledande företaget Scania anordnades av Michael 
Lieder, doktorand på KTH. Michael har sedan tidigare haft samarbete med Scania. Syftet med 
studiebesöket är att få en inblick i hur Scania jobbar med att mäta sin produktion och att studera 
den produktionslina som studien ska appliceras på. De data som loggas på Scania användas för 
att utföra andra steget i metoden, Verifiering. Målen med besöket var att 
 

• Kartlägga produktionslinan 
• Ta reda på vilka data som Scania loggar idag 
• Vilka strategier som Scania använder idag för att resurseffektivera sin produktion  
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3 Teori bakom performance measurement 
Performance measurement handlar om att samla in och analysera information angående om hur 
en process presterar. Detta avsnitt förklarar varför produktion bör mätas, presenterar ISO 22400 
och dess Key performance indicators. 

3.1  Varför mäta produktion 
Genom att mäta och kartlägga produktion erhålls underlag om vart i produktionen onödig tid 
skapas och där mest resurser kan sparas. Om man loggar produktionstider kan man sedan 
utvärdera efter utförd utveckling i produktionen om hur resultatet blev och om det kom upp till 
det önskade resultatet. Av loggad data i en produktionskedja skapas KPI:er som används för att 
analysera processen. Det gäller att ha en balans över hur många och vilka nyckeltal som ska 
användas för att utvärdera processen. Om för få nyckeltal mäts blir det lätt att missa väsentlig 
information alternativt om för många används blir det för omfattande och svårövergripligt. [2] 
 
Nyckeltal kan användas som ett verktyg för att sätta och nå strategiska mål. I och med att ett 
nyckeltal är ett kvantifierat värde kan en lägre respektive högre nivå sättas. Det ena är en kritisk 
nivå som inte bör passeras medan den andra fungerar som de strategiska mål som önskas uppnås. 
Att mäta sin produktion är bra för att kartlägga vad som är värdegivande och var dolda ställen 
finns där onödig tid som förlänger genomloppstiden skapas. Genom att ha bra översikt över 
volymer och köbildningar, kan även ses som buffertar, kan förebyggande underhåll planeras in 
på ett effektivt sätt för att göra störningar och avbrott i produktionen så korta som möjligt.  

3.2  Beskrivning av ISO 22400 
ISO 22400 är en standard utvecklad av The International Organization for Standardization 
(ISO). ISO är världens största utvecklare av internationella standarder och har ett nära arbete 
med International Electrotechnical Comission vid frågor rörande elektrotekniska situationer. 
Sedan starten 1947 har 19 500 internationella standarder publicerats, som täcker i stort sätt alla 
aspekter inom teknologi och produktion. ISO-standarder är inom näringslivet strategiska verktyg 
som används för att minska kostnader genom att minimera slöseri och fel och öka 
produktiviteten. Att använda sig av standarder hjälper företag att nå nya marknader, skapa lika 
villkor för utvecklingsländer och underlätta världshandel. [12] 
 
Vid användandet av Performance measurement inom produktion utvecklar företag ofta egna 
varianter på system för att internt kunna kvantifiera och mäta sin verksamhet. ISO 22400 bidrar 
med ett standardiserat system som inriktar sig på automatiserad produktion. Att använda sig av 
en standard istället för att utveckla en själv ger fördelar som att man kan jämföra sig med andra 
företag eller andra delar av verksamheten, man slipper utvecklingskostnader av systemet och det 
går snabbare att implementera.  
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3.3  Förklaring av Key performance indicator 
KPI:er är kvantifierbara och strategiska mätetal som används för att ge en överblick över 
verksamhetens förmåga att nå sina strategiska mål. En uppsättning KPI:er bör beskriva de 
aktiviteter som är av störst betydelse för att verksamheten ska nå sina mål. Detta ger en 
medvetenhet om hur väl processerna i företaget fungerar och var man bör fokusera på för att 
skapa förändring. En KPI består ofta av mätningar från en process som sedan kombineras till ett 
relativt tal.  

3.4  Lean och Performance measurement 
I stor utsträckning används verktyg och tankesätt från den japanska produktionsfilosofin lean 
inom företag idag för att effektivisera organisationen, och i synnerhet tillverkningen. Då lean är 
ett så pass vanligt förekommande element inom produktion är det ett nödvändigt perspektiv att ta 
hänsyn till. KPI:er kan knytas samman med många delar från lean. Genom att använda KPI:er 
går det enklare att se resultat av lean och situationer där det kan tillämpas. KPI:er kan ses som ett 
verktyg som underlättar och på många sätt möjliggör användandet av lean. Några vanligt 
förekommande verktyg eller tankesätt inom filosofin är kontinuerlig förbättring, minimera 
slöseri, öka andelen värdegivande processer och JIT, Just In Time. [3] [4] 
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4 Fältstudie av Scanias tillverkning av motorblock 
Detta avsnitt tar upp och beskriver Scanias motorblockstillverkning, hur den fungerar och vad de 
mäter för parametrar och KPI:er. Informationen är hämtad genom en fältstudie vid produktionen 
och intervju med produktionstekniker på plats. Vissa delar återfinns även på Scanias hemsida 
[10] [11]. 

4.1  Beskrivning av produktionslinan 
Produktionslinan bearbetar gjutna motorblock för att sedan kunna monteras ihop med övriga 
motorkomponenter. Processen består av grovbearbetning, fräsning, borrning, hening, tvättning, 
montering och kvalitetskontroller. Produktionskedjan är automatiserad med robotar och NC-
maskiner. Motorblocken transporteras fram och tillbaka mellan maskinerna antingen med en 
travers i taket eller på rullband. Kvalitetskontroller utförs manuellt flera gånger och innan 
motorblocket skickas till den interna kunden sker en genomgående kontroll av blockets alla mått. 
Maskinerna och transportförflyttningarna illustreras i figur 3, där kvalitetskontrollerna är 
utmärkta med Q. Motorblocken tillverkas i partier om 50 – 300 motorblock per order. Det finns 
två olika modeller, en 5- och en 6-cylindrig, där båda tillverkas i olika material beroende på 
önskad kvalitet. Vid olika modeller och material ändras parametrarna för NC-maskinerna 
automatisk. Vid tillverkningens början får varje block en ID-kod som t.ex. kan användas för att 
spåra vilken maskin som har orsakat ett kvalitetsfel, då flera maskiner parallellt producerar 
samma tillverkningsmoment. Samt spåra vilka andra motorblock som har tillverkas av maskinen 
och kan ha samma typ av fel. [16] 
 

 
Figur 3. Schematisk bild över produktionslinan, kvalitetskontroller (Q) och dess maskiner.  
OBS: bilden är endast illustrativ och beskriver ej den exakta produktionlinan p.g.a. sekretess. 
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4.2  Vilka parametrar loggas i produktionen 
Flera olika mätdata loggas löpande under produktionens gång och är ihopkopplad till varje 
maskin samt till varje specifikt motorblock. Loggad data skapas i NC-maskinerna, på rullbanden 
och i traversen, när de olika stegen startas och avslutas. Tiderna loggas inte som ett absolut mått 
utan med klockslag för start och stopp för varje steg. Då kan samhörigheter mellan parametrarna 
skapas och mått mellan loggad data kan beräknas. Tiderna som mäts och loggas från maskinerna 
är: 
 

• Den faktiska produktionstiden (APT) 
• Tiden då maskinerna inte tillverkar p.g.a. oplanerade driftstopp (ADET)  
• Tiden då maskinerna inte tillverkar men är tillgängliga för t.ex. underhåll (ADOT)  

Tiden det tar att ställa in maskinerna inför ett orderbyte eller inför uppstart (AUST) sker 
automatiskt på ett ögonblick och kan försummas. Tiden då maskinerna inte tillverkar men är 
tillgängliga kan t.ex. bero på väntan på transport, som i sin tur väntar på nästkommande eller 
föregående maskin i linan. Den existerar då olika steg i produktionsprocessen har olika 
cykeltider. När tiderna loggas i datasystemet färgkodas de för att öka tydligheten, detta är ett 
verktyg inom lean [3]. Indelningarna av tiderna i maskinerna är hämtad ifrån ISO 22400 och 
nedanför i figur 4 ses en övergripande schematisk bild. Summeras maskinernas faktiska 
produktionstid bildar de den planerade upptagna tiden (PBT). Alla förkortningar beskrivs och 
definieras i bilaga 1 för större fördjupning. 
 

 
 

Figur 4. Tidsschema för maskiner där tiderna är ketogirserade. 
 
För varje specifikt motorblock loggas endast klockslagen när ett motorblock läggs in och ur en 
maskin. Genom att kombinera tider från maskinerna med tider från produktionens transport kan 
ett orderflöde beskrivas. Transport- och kötid loggas ej men kan beräknas genom att loggad data 
från maskinerna.  
 

• Förseningstiden i väntan på transport, en del av kötiden (AQT) 
• Dock endast ett hopslaget mått av kö- och transporttid mellan maskinerna (AQT & ATT) 
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Indelningar av varje enskild order visas i en övergripande schematisk bild nedanför i figur 5. 
Summeras ordens faktiska tider bildar de den faktiska ordertiden (AOET). 
 

 
Figur 5. Tidsschema för en order med dess olika arbetssteg. 
 
Ytterligare mått loggas för hela produktionskedjan och för varje maskin: 
 

• Total producerad kvantitet (PQ) 
• Total producerad kvantitet med godkänd kvalitet (GQ) 

Total producerad kvantitet med godkänd kvalitet bestäms efter de löpande kvalitetskontrollerna 
och slutkontrollen.  
 
Slutlagret med färdiga motorblock har en buffert gräns att tre dagars produktion inte får 
överskridas. Om den gränsen nås stoppas produktionen för att istället utföra förebyggande 
underhåll för att inte bygga upp för stora lager. 

4.3  Hur loggad data används 
Scania jobbar med deras egenutvecklade lean-system SPS, Scania Production System [10]. De 
har utvecklat ett eget lean-hus där flera av byggstenarna är starkt kopplade till 
resurseffektivisering, se figur 6 [17]. Det finns en global SPS-avdelning som jobbar med 
strategier och en intern SPS-avdelningen funkar som stöttande funktion i det dagliga lean-arbetet 
[16]. 

 
Figur 6. Scanias egenutvecklade lean-hus [17]. 
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De grönmarkerade prioriteringarna i mitten av SPS-huset i figur 6 uppföljs via ett egenutvecklat 
globalt mätsystem inom Scania som heter 0-0-85-95@COST. Det är ett standardiserat mått som 
alla produktionsenheter använder och rapporterar varje dag, vecka och månad uppåt i 
organisationen för att göra det lättöverskådligt för ledningen om hur produktionen fungerar. 
Detta fungerar som interna mål som varje produktionsenhet ska sträva efter och avgör inom 
vilket område produktionen ska prioritera förbättringar. Efter att minimera olyckor väger kvalitet 
tyngst i produktionen. Nedan kommer en förklaring av 0-0-85-95@COST: 
 

• Första 0:an står för att sträva mot noll olyckor. Detta ger en trygghet för arbetarna att 
arbetsgivaren prioriterar deras hälsa. Om personalen skulle råka ut för en olycka då 
minskar företagets förtroende, kostnader ökar och kompetens försvinner vid 
sjukskrivningar. Detta är prioritet ett av alla mätvärden. 

• Andra 0:an står för att sträva efter att leverera noll produkter med fel. Om en produkt som 
inte håller måttet levereras vidare blir det väldigt stora kostnader för företaget för man 
måste göra om moment. Om produkten hinner levereras till en extern kund kan företaget 
förlora sin förtroende hos sina kunder för ett de levererar produkter med bristande 
kvalitet. Det är även kostsamt att dra tillbaka defekta produkter. Detta är prioritet två av 
alla mätvärden. 

• 85 står för att jobba mot ett OPE, Overall Performance Effectiveness på över 85 %, där 
100 % är max. OPE är en intern KPI som är likadan som OEE i ISO 22400. OPE tar 
hänsyn till tillgänglighet, effektivitet och kvalitet, detta innebär hur stor andel av den tid 
maskinen tillverkar som ger produkter med godkänd kvalitet. Detta är prioritet fyra av 
alla mätvärden. 

• 95 står för sträva efter att få KPI:n Direct run på över 95 %. Direct run=GQ/PQ är lika 
som KPI:n Quality ratio från ISO 22400. Denna KPI mäter hur många produkter som har 
godkänd kvalitet av totalt antal tillverkade vid första tillverkningstillfället, alltså utan 
omarbetade produkter. Detta är prioritet tre av alla mätvärden.  

• @COST är en nyligen införd KPI sedan årsskiftet som betyder att varje motorblock inte 
får kosta mer än en viss summa att tillverka. Detta mått är väldigt nytt och inte etablerat i 
dagsläget och har lägst prioritet.  
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4.4  Resurseffektiviseringsarbetet  
En av de ständiga förbättringar de arbetar med är att minska momentet med längst cykeltiden. På 
det viset minskar PIA, Produkter I Arbete, och genomloppstiden minskar. Cykeltid är den tid 
från och med att en enhet åker in i ett produktionssteg tills att en lämnar. Cykeltiden för en 
produktionslina motsvaras av cykeltiden för den maskin med längst cykeltid, vilket också är den 
tid det tar att producera enhet. Genomloppstiden är produktionslinan cykeltid gånger antalet 
produktionssteg, för det är den maskin med längst cykeltid som hämmar produktionen. Genom 
att sänka cykeltiden vid den svagaste länken blir det en hävstångseffekt på hur mycket tid man 
besparar på genomloppstiden. Steget innan längst cykeltid bildas det en buffert med produkter 
från snabbare maskiner och för steget efter blir det ett dragande flöde då maskinerna efteråt får 
vänta tills produkterna blir klara. 
 
En del av SPS är en standardiserad strategitrappa som är ett stöd till vilken strategi och vilka 
arbetsuppgifter som ska prioriteras för att öka effektiviteten. Två av stegen är RTM, Real Time 
Management, och ”Ta hand om störningar”. RTM är möten som hålls varannan timme med 
gruppchefen för produktion, skiftledare, underhåll, tekniker och beredare. Under dessa möten 
kontrolleras hur produktionen presterar och störningsrapporter granskas, för att 
prioriteringsplanera med avseende på behov och viktighet. För att RTM ska fungera effektivt är 
det viktigt att besluten fattas med hjälp av mätdata från produktionen för att göra rätt 
prioriteringar. [16] 
 
Scania jobbar även med att minska antalet störningar med förebyggande underhåll och med 
Leanarbetssättet TPM, Total Productive Maintenance [13]. Störningar längre än sex minuter 
rapporterar operatörerna uppkomst, längd och orsak i störningsrapporter samt kategoriserar 
problemet. Strategin är att minska störningar längre än sex minuter med prioritering på de 
maskiner som har längst cykeltid. Flera maskiner jobbar parallellt med samma produktionssteg, 
vilket möjliggör att underhåll kan utföras på en av maskinerna utan att påverka 
produktionstakten. Vid ett steg med kort cykeltid behöver inte underhållet påverka produktionen 
då den kan fortsätta med hjälp av de andra maskinerna och ett uppbyggt buffertlager. Underhåll 
på maskiner med lång cykeltid planeras om möjligt in då produktionen står still, om inte kommer 
produktionen inte stanna helt då flera maskiner gör samma steg parallellt. 
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5 Resultat 
Metoden som presenteras i kapitel 2 beskriver processen för att välja ut önskade KPI:er. De väljs 
utifrån ISO 22400 som består av ett antal standardiserade mått. Urvalet är en process om tre steg 
där varje steg tar hänsyn till olika faktorer. Första steget, Första urvalet, tar hänsyn till 
avgränsningar, andra steget, Verifiering, verifierar att KPI:erna går att implementera utifrån 
befintlig data och tredje steget, Andra urvalet, utvärderar vilka mått som är mest lämpliga. De 
KPI:er som finns kvar efter urvalsprocessen är studiens resultat. 

5.1  Första urvalet - KPI:er utifrån avgränsningar 
Första urvalet av väljer ut de KPI:er som passar frågeställningens omfattning och hamnar inom 
avgränsningarna.  Urvalet utgår från alla standardiserade KPI:er som återfinns i ISO 22400 och 
sållar bort de som ligger utanför studiens avgränsningar. Även mått som inte tillhör diskret 
tillverkning sållas bort. I tabell 1 nedan följer resultatet av första urvalet och en kort beskrivning 
av varje KPI. Förklaring av beteckningar hittas i bilaga 1. 
 
KPI Beskrivning 
Allocation ratio=∑(AUBT)/AOET Hur stor andel av totala ordertiden som utgörs av 

tid då maskinerna är upptagna för orderna. 
Throughput rate=PQ/AOET Anger hur många produkter man tillverkar per 

tidsenhet. 
Utilization efficiency=APT/AUBT Beskriver hur stor andel av upptagen tid som är 

värdeskapande tid hos en maskin. 
Availability=APT/PBT Beskriver hur stor andel av planerad upptagen tid 

som är värdeskapande tid hos en maskin. 
Effectiveness=(PRI*PQ)/APT Hur effektiv en maskin är med avseende på 

faktisk produktionstid gentemot planerad 
produktionstid. 

Quality ratio=GQ/PQ Hur stor andel som är bra produkter av alla 
produkter.  

Overall equipment effectiveness index 
(OEE)= Availability*Effectiveness* 
Quality ratio=(PRI*GQ)/PBT 

En universellt KPI för en produktionskedja som 
tar hänsyn till tillgänglighet, effektivitet och 
kvalitet. Förenklat är andelen av den planerade 
maskintid som ger produkter som uppfyller 
kvalitetskraven. Förklarar hur säker 
produktionskedjan är på att tillverka med bra 
kvalitet. 

Net equipment effectiveness index (NEE) 
=(AUPT/PBT)* Effectiveness*Quality ratio 

En universell KPI för en produktionskedja med 
samma syfte som OEE, men tar även hänsyn till 
tiden det tar att ställa in och starta upp 
maskinerna. 

Setup ratio=AUST/AUPT Beskriver hur stor andel av processtiden om går 
till att ställa in en maskin.  
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Technical efficiency=APT/(APT+ADET).  Visar hur väl en maskin fungerar. Tar hänsyn till 
störningar och produktionsstopp för att det blir ett 
fel med maskinen.  

Production process ratio=∑(APT)/AOET.  Beskriver hur stor andel av ordertiden som utgörs 
av faktisk produktionstid.  

Mean time to failure= ∑(TTF)/(FE+1) Medelvärdet av tiden mellan fel hos en maskin 
från och med att maskinen blivit reparerad. 

Mean time to repair= ∑(TTR)/(FE+1) Medelvärdet av tiden för reparation.  
Mean operating time between failure= 
∑(TBF)/(FE+1) 

Medelvärdet av tiden mellan fel hos maskin. 

Corrective maintenance ratio= 
CMT/(CMT+PMT)  

Beskriver hur stor andel av totalt underhåll som 
går till korrigerande underhåll. 

Tabell 1. Resultatet från första urvalet i form av valda KPI:er och beskrivningar. 

5.2  Verifiering - Vilka KPI:er som går att implementera 
Verifieringen tar hänsyn till de data som redan loggas vid produktionslinan. Detta är en kontroll 
att KPI:erna är relevanta och går att tillämpa i verkligheten. Mycket data, eller tider, som mäts 
hos Scania är densamma som används i ISO-standarden men följer ett annat system och har 
därmed andra benämningar. Flera av värdena mäts inte direkt men går att beräkna med befintlig 
data. Information om vilka data Scania mäter är hämtat från fältstudien som beskrivs i kapitel 4. 
Figur 7 illustrerar verifieringen, där KPI:er jämförs mot den data som behövs för att beräkna 
respektive mått. Data som inte är finns är markerad med rött.  
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Figur 7. Verifiering av vilka KPI:er som går att mäta med den data som loggas.  
OBS Modifierad figur från ISO 22400. 
 

Utifrån figur 7 erhålls de KPI:er som innehåller data som inte finns att tillgå eller är irrelevant. 
De mått som väljs bort är: 
 

• Setup ratio 
• Corrective maintenance 
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5.3  Andra urvalet - Utvärdering 
I det andra och slutgiltiga urvalet har de mest relevanta och värdegivande måtten valts ut. 
Överflödiga KPI:er valdes bort, t.ex. då vissa nästan samma information. Valet av KPI:er 
motiveras av teori från bl.a. lean. Slutsatser kopplade till den aktuella produktionen har använts 
för att bestämma huruvida de är värdefulla eller inte. Följande valdes bort:  
 

• Mean operating time between failure – ∑(TBF)/(FE+1)  
Måttet är ett medelvärde av tid mellan fel som syftar på hela tiden från ett fel till nästa. 
Det tar alltså inte hänsyn till reparationstiden mellan stoppet tills maskinen är reparerad. 
Vid fel i en maskin uppkommer en logistisk tid för underhåll att komma på plats och en 
reparationstid, summan av dessa beskriver parametern time to repair (TTR). Efter 
reparationen går maskinen en viss tid innan nästa fel uppstår, time to failure (TTF). 
KPI:erna Mean time to failure och Mean time to repair täcker in båda dessa parametrar 
och gör därmed Mean operating time to failure till ett överflödigt mått. 

• NEE index – (AUPT/APT)*Effectiveness*Quality ratio  
Måttet analyserar samma faktorer som OEE index men tar hänsyn till maskinernas 
inställningstid. Produktionslinan på Scania är i hög grad automatiserad och saknar i stort 
sätt sådana tider. NEE index väljs därmed bort då den inte bidrar med ytterligare 
information i förhållande till OEE index.  

• Utilization efficiency – APT/AUBT  
Måttet beskriver hur väl en maskin utnyttjas med avseende på fel och inställningstid 
gentemot faktisk produktionstid. Som tidigare nämns är produktionslinan i hög grad 
automatiserad vilket gör att inställningstiden blir försumbar. P.g.a. detta ger måttet 
samma information som Technical efficiency och är därmed överflödigt. Med 
beteckningar från bilaga 1 blir förloppet 
AUBT=APT+ADET+AUST={AUST≈0}=APT+ADET 

De mått som slutligen valts ut fördelas på kategorierna:  
 

• Maskinenhet 
• Översiktligt mått 

KPI:erna är av olika karaktär beroende på om de är menade att appliceras på en enskild maskin 
eller över en hel produktionslina. De förstnämnda hamnar under kategorin Maskinenhet och 
övriga under Översiktliga mått. 
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Maskinenhet 
• Availability – APT/PBT  

Måttet visar hur stor andel av den planerade upptagna tiden av maskinen som utgörs av 
faktisk produktionstid. Produktionstid är en värdeskapande process vilket är ett viktigt 
element inom lean-filosofin. Enligt lean ska produktioner eftersträva att ha stor andel 
värdeskapande och minimera s.k. slöseri. Availability är ett mått som ger en bra bild av 
detta vilket gör det till ett intressant mått, inte minst då Scania är ett företag med en 
medvetenhet om lean i sin produktion. Tid som inte är värdegivande är t.ex. transporter 
och reparationstid. [3] 

• Technical efficiency – APT/(APT+ADET) 
Måttet visar, som namnet anger, den tekniska effektiviteten hos varje maskin. Detta mått 
liknar Availability men har en annan och mer specifik aspekt. Syftet är att visa stor andel 
som utgörs s.k. förseningar jämfört med tiden som maskinen producerar. Dessa utgörs av 
fel hos maskinen. Informationen som fås ut är alltså hur väl maskinerna fungerar ur en 
teknisk aspekt. Detta är även intressant för att planera och prioritera underhåll av 
maskiner.  

• Effectiveness – PRI*PQ/APT  
Visar maskinens effektivitet genom att jämföra hur lång tid det borde ta att producera en 
kvantitet produkter med hur lång tid det faktiskt tar. Om en maskin t.ex. är inställd på ett 
sådant sätt att den går långsammare än planerat upptäcks det snabbt med hjälp av detta 
mått. 
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Översiktliga mått 
• Allocation ratio – ∑(AUBT)/AOET  

Måttet anger hur stor andel av den faktiska ordertiden som utgörs av faktisk upptagen 
maskin tid. Den övriga andelen utgörs av tid då produkten står på transportbandet.  

• Production process ratio – ∑(APT)/AOET  
Detta är ett värdefullt mått som visar hur stor andel av den faktiska ordertiden som utgörs 
av faktisk produktionstid. På samma sätt som t.ex. Availability är det ett mått på andel 
värdeskapande processer vilket är viktigt inom lean och gör det till ett intressant mått.  

• Throughput rate – PQ/AOET  
Detta är ett hastighetsmått som visar hur stor kvantitet produkter linan tillverkar per 
tidsenhet. Det är ett viktigt mått vid effektivisering då det ger en tydlig bild på 
förbättring. Måttet är användbart vid jämförelse med andra linor externt och internt. Kan 
användas för att anpassa JIT när produkter går mellan olika produktionslinor inom ett 
företag. Med detta menas att produkterna blir klara precis i tid tills de ska vidare till 
kund, i detta fall en intern kund inom företaget. JIT minskar PIA som i sin tur minskar 
bundet kapital. Allt detta är verktyg från lean. [3] 

• Quality ratio – GQ/PQ  
Måttet beskriver andelen produkter som uppfyller kvalitetskraven av total producerad 
kvantitet. Det är ett vanligt mått som ofta mäts av stora företag [1]. Scania mäter detta 
idag med kravet 95 % godkända produkter. 

• OEE index – Availability*Effectiveness*Quality ratio(=PRI*GQ/PBT)  
OEE index är ett mått som tar hänsyn till Availability, Effectiveness och Quality ratio. 
Vid förenkling blir detta hur mycket tid av den planerade upptagna maskintiden som 
utgörs av tid då produkter som uppfyller kvalitetskraven tillverkas. Det är ett mått på den 
genomsnittliga maskin effektiviteten. Detta är ett vanligt förekomande mått och kan 
därför användas ofta för jämförelse [15].  

• Mean time to failure – ∑(TTF)/(FE+1)  
Måttet beskriver medelvärdet på den tid det tar för en maskin att få ett fel fr.o.m. att den 
blivit reparerad, TTF. Detta används bl.a. till att planera underhåll av maskiner. Det är 
viktigt att kunna lokalisera felen för att kunna hitta förbättringsmöjligheter och utföra 
förebyggande underhåll. 

• Mean time to repair – ∑(TTR)/(FE+1)  
Måttet beskriver medelvärdet av den tid det tar att reparera en maskin från och med att 
den går sönder, TTR. Detta innefattar även den logistiska tiden för underhållspersonal att 
komma på plats. Har samma användningsområde som Mean time to failure. 
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6 Analys och diskussion 
Här presenteras analys och tolkning av resultatet. Kritiska aspekter tas upp och appliceras på 
olika produktionsstrategier. Fördelar och nackdelar vägs mot varandra och slutligen introduceras 
ett vinnande koncept över hur KPI:erna ska användas för att nå ett tillfredställande resultat.  

6.1  Studiens resultat 
Resultatet är framtaget på ett så pass metodiskt sett som möjligt för att vara rationellt och 
objektivt. En viss mänsklig faktor förekommer dock då mycket av urvalet bygger på eget 
omdöme. Hade urvalet av KPI:er gjorts av en intern person från Scania kan resultatet mycket väl 
ha sett annorlunda ut. Systemet med internationellt standardiserade mått är bra då det möjliggör 
jämförelse. Standardiserade mått skapar även möjlighet för fler personer att förstå måtten då de 
inte endast används på en specifik produktionslina. Däremot går det inte att vara alltför rationell 
om måtten ska fungera praktiskt. De måste anpassas till viss del till den produktion de ska 
appliceras på, vilket är en brist i att endast använda de KPI:er som valts ut av studien. I praktiken 
kan urvalet behöva modifieras och kompletteras med ytterligare mått. 
 
Scania använder ett övergripligt system av KPI:er som fungerar som målbild. Resultaten 
rapporteras uppåt i företaget för att ge en bild om hur produktionslinan fungerar. Dessa mått är 
generella och används globalt inom företaget. På produktionsgolvet används mer anpassade 
verktyg i syfte att effektivisera produktion. Produktionen styrs aktivt genom RTM och cykeltider 
för varje maskin följs upp månadsvis. Studiens resultat är ett system av KPI:er som skulle ge mer 
detaljerad information men som också kräver mer analysarbete. Det har ett högre fokus på 
resurseffektivisering och den detaljerade information är en fördel vid användandet av lean.  
 

6.2  Analys av strategier utanför avgränsningarna 
I dagsläget jobbar inte Scania fullt ut med lean men man är väl medveten om tankesättet. De 
prioriterar inte JIT till förmån för att ha en hög utnyttjandegrad av maskinerna. Kravet av 
utnyttjandegrad beror på att alla maskiner är stora investeringar. Detta har de löst genom att ha 
buffertzoner inför vissa maskiner för att kunna behålla ett kontinuerligt flöde vid störningar. Ett 
alternativ till att ha buffertzoner på löpandebandet är att anpassa maskinernas 
kapacitetsutnyttjande för att få, det tidigare nämnda, JIT. De olika tankegångarna illustreras i 
figur 8. 
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Figur 8. Olika strategier av uttnytjandegrad för produktion. 
 
En av fördelarna med att använda buffertzoner är att om en maskin går sönder kan produktionen 
efter en buffertzon fortsätta. Om inte stoppet blir alltför långvarigt kommer linan kunna 
producera i vanlig takt tills maskinen kan sättas i bruk igen. Detta främjar uttnytjandegraden, 
som i Scanias fall är av stor vikt. Det andra sättat att anpassa effektiviteten hos maskinerna för 
att hålla produktionen JIT är något som Lean-filosofin förespråkar. Denna metod får vissa KPI:er 
att visa ett mer fördelaktigt värde. JIT bidrar till kortare kötider, AQT, och längre faktiska 
produktionstider, APT. Därmed blir andelen värdeskpande processer större och de KPI:er som 
berörs av det visar ett mer positivt värde. Det ger ett bättre värde men som nödvändigtvis inte 
behöver vara mer fördelaktigt, som i Scanias fall där en medveten strategi används. Kontenta: 
det finns svagheter i möjligheten att manipulera KPI:er. 

6.3  Fördelar och nackdelar 
Att införa ett nytt system för prestanda mätning är självklart något som kräver extra resurser och 
kommer förmodligen ha en kostsam implementationstid innan det kan användas på ett ordentligt 
sätt. Risker finns att systemet kanske inte ens kommer vara bidragande till att effektivicera 
produktionen utan bara vara ett överflödigt moment. Men det kan även komma att bli en 
investering som spar på resurser, vilket är syftet. Att kartlägga produktionen med hjälp av KPI:er 
har som tidigare nämnt starka kopplingar till lean. Även om systemet inte resulterar i någon 
väsentlig resurseffektivisering direkt kommer implementeringen ge en djupare förståelse för 
produktionen för den personal som utför den, vid framtida försök att effektivisera produktionen 
kommer detta vara värdfulla och bidragande erfarenheter.  
 
Hur som helst är systemet med KPI:er en metod för att strukturera upp data på ett sätt som gör 
den användbar. Det tillhandahåller information om fördelning av moment och tider i kedjan. 
Produktionshastigheter, kvalitetkontroller, information om störningar och teknisk effektivitet är 
också fakta som de utvalda måtten upplyser om. Förutom att ge en djup förståelse för 
produktionen är detta också ett verktyg för att underlätta utförandet av kontinuerliga 
förbättringar, öka andelen värdegivande processer och minska slöseri. 
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Måtten kan användas för att lokalisera fel eller felinställningar snabbt om de används i realtid. 
Ett exempel är om en maskin har ställts in på fel sätt och därmed tar utför arbetet långsammare 
än den borde göra. I det här fallet visar KPI:n Effectiveness att något är fel och åtgärder kan 
vidtas. 
 
Precis som Scania gör kan KPI:er användas för att sätta en målbild för produktionen. Med hjälp 
av detaljerade mått kan mindre delmål sättas som bygger upp stora slutgiltiga mål. Mindre mål 
används alltså för att nå ett stort och långsiktigt mål. 
 
Det är en investering att lägga resurser på mätning av produktinen som förhoppningsvis kan ge 
ett positivt resultat i det långa loppet. I jämförelse med att investera i en ny produkt är systemet 
inte en vara som går ut till en extern kund. Den behöver alltså inga kvalitetkrav eller liknande 
innan den kan börja användas. Systemet behöver inte heller gå igenom långa 
utvecklingsperioder. Det kan sättas i bruk och utvecklas medan det används, vilket möjliggör 
avkastning i form av resursbesparingar i ett tidigt skede av implementeringen.    
 
Så som studiens system är utformat mäts ingen form av konsumtion av el, material eller liknande 
miljöpåverkande faktorer. Indirekt kan systemed spara på sådana resurser. I samband med att 
produktionen effektiviseras kan produktiviteten ökas, utan att t.ex. investera i nya maskiner eller 
att köra befintliga maskiner hårdare vilket ökar slitage och energikonsumtion. Istället är systemet 
en grund för att utveckla produktionen att tillverka smartare och mer effektivt. Därmed minskar 
det indirekt miljöpåverkande faktorer.  

6.4  Vinnande koncept – hur bör KPI:er användas 
Under resultatet grupperas KPI:erna utefter deras karaktär på om de ska appliceras på varje 
enskild maskin eller om de ger en övergriplig bild av hela produktionslinan. KPI:erna kan även 
grupperas ihop beroende på vilken typ av information de tillhandahåller hur den bör användas. 
RTM används för att analysera och hantera KPI:er i realtid. Dessa är främst till för att upptäcka 
och lokalisera fel. Mått som rör störningar och en hel produktionsorder bör hanteras och 
analyseras dagligen då de inte går, är svåra eller överflödiga att behandla i realtid. OEE index är 
ett övergripligt mått som sammanfattar hur produktionen mår. Det behöver inte användas 
frekvent då det bygger på underliggande KPI:er. 
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RTM 
Kontroller av tillverkning och maskinstatus. Stor fokus ligger på om det finns några störningar i 
produktionen. Man använder sig av kontrollfrågor och verifierar med KPI:er, se figur 9. 
 

• Availability – Kontrollera om planerad tid utnyttjas fullständigt och se över förseningar.  
• Technical efficiency – Funkar maskinerna korrekt eller finns störningar. 
• Effectiveness – Är takten för maskinen 100 % vid tillverkning. 

 
Figur 9. Kontroll av maskinparken och dess status under RTM. 
 
Kontroll av hur stor andel av de tillverkade produkterna som har önskvärd kvalitet, se figur 10.  
 

• Quality ratio – Kontroll av svinn. Tillverkar maskinerna inom toleranserna. 

 
Figur 10. Andelen godkänd kvalitet och andelen svinn. 
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Dagligen 
Planering av underhåll utifrån historiska händelser och överblick av störningarnas frekvens och 
omfattning, se figur 11. Förbered underhåll på ungefär när maskinen kommer gå sönder och 
planera in förebyggande underhåll innan för att undvika detta och att en tillverkningsenhet går 
sönder i samband med att maskinen går sönder. Underlag till att beställa och ta in reservdelar i 
lager i tid till förebyggande underhållet.  
 

• Mean time to failure, MTTF – Planerar när förebyggande underhåll ska ske.  
• Mean time to repair, MTTR – Försöka minimera tiden för att öka tillverkningstiden och 

istället planera in förbyggande underhåll. 

 
Figur 11. Schema över en uppskattning om när produktionen fungerar och ej.  
 
Skapa en orderöverblick om hur den dagliga produktionen fungerar och hur tillverkningen ligger 
i förhållande till de planerade volymerna, se figur 12.  
 

• Allocation ratio – En KPI som visar hur stor andel av ordertiden som utgörs av att 
maskinen är upptagen. Hur väl är planeringen för maskinbeläggningen.  

• Production process ratio – Beskriver hur stor andel av ordertiden som utgörs av faktisk 
produktionstid. Se hur stor andel som är värdegivande och ej värdegivande.  

• Throughput rate – Ett kvantitets- och hastighetsmått som används för att se hur lång tid 
det tar för en enhet att produceras och om den dagliga produktionsvolymen uppnås.  

 
Figur 12. Överblick om dagliga produktionen och tidsfördelning av en order.  
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Månadsvis 
Månadsvis ska produktionen endast kontrolleras övergripande. Overall equipment effectiveness 
index används då denna KPI ger en bra helhetsbild, se figur 13.  
 

• OEE – Mer övergripande och sammanfattar kvalitet, effektivitet och tillgänglighet.  

 
Figur 13. Overall equipment effectiveness index kontrolleras månadsvis för att det ger en bra 
övergripande bild som sammanfattar kvalitet, effektivitet och tillgänglighet. 
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7 Slutsats 
Resultatet av studien är en uppsättning KPI:er och för att kunna dra fullständiga slutsatser 
huruvida den är en bra lösning är eller inte bör systemet testas i praktiken. Vid fortsatt arbete kan 
vidare avgränsningar tilltas för att hitta ytterligare mätvärden som kan främja 
resurseffektivisering. Slutsats från rapporten tas upp och granskning om hur resultatet blev. 
Förslag på påbyggnad och fortsatt arbete tas upp.  

7.1  Jämförelse 
Scania har ett system för att mäta och kontrollera sin produktion som har vissa likheter med det 
system som använts i studien, men med väldigt olika angrepssätt och kraftiga skillnader. I och 
med att det så pass stor skillnad mellan systemen behöver inte användandet av det ena utesluta 
det andra. Faktum är att systemen skulle kunna verka för att komplettera varandra. Det 
nuvarande systemet är övergripligt och har ett klassiskt tillvägagångssätt för industriell 
produktion. System från ISO 22400 är en detaljerad kartläggning av produktionen som 
tillhandahåller mer information, dock även ett större brus. 

7.2  Kritisk granskning 
Metoden kan kritiseras för att det endast är fokus på en metod, vilket är en bred standard som är 
avsmalnad och anpassad för en specifik typ av tillverkning. Avsmalningen är gjord på en grund 
av egna erfarenheter och åsikter, där mänskliga faktorn kan tas till hänsyn om att man har olika 
erfarenheter om olika problem. Att införa systemet är mer fördelaktigt för storskaliga företag 
med omfattande produktion, då det är dyrt att införa ett detaljerat system. Stora 
produktionssystem ett större behov av kartläggning och resurseffektivisering. KPI:er kan införas 
successivt och fungera väl men att ha ett helt komplett system är att rekommendera för att inte 
missa väsentliga delar. Det går att manipulera KPI:er för egen vinning, t.ex. inför en 
kvartalsrapport, det är viktigt att det inte handlas oärligt för att systemet ska ha någon effekt.  

7.3  Framtida arbete 
Ett framtida arbete som en påbyggnad på detta skulle först vara att implementera vårt resultat 
och testa på produktion i verkligheten för att sedan utvärdera det. Även testa resultatet på en 
annan bransch än den undersökta och utvärdera resultatet inom den branschen. Det skulle vara 
bra att jämföra att använda vårt system med andra metoder på marknaden, alternativt från en 
annan bransch, för att på så sätt se hur det står sig jämfört med dem. Titta om det finns 
alternativa metoder för att mäta och kontrollera produktion utöver användningen av nyckeltal 
och KPI:er. Att hitta KPI:er som undersöker och ger underlag för att förbättra miljöpåverkande 
faktorer så som el- och materialkonsumtion.    
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BILAGA 1 
I denna bilaga definieras och förklaras de betäckningar, angående olika mått för att mäta 
produktionen, som tas upp i rapporten. Dessa är hämtade från ISO 22400.   
 
PBT – Planned busy time, vilket är den planerade tid som maskinen ska tillverka. 
 
PRI – Pland runtime per item, är den planerade produktionstiden per tillverkad produkt. 
 
POT – Planned operation time, är den tid då maskinen är planerad för att användas. 
 
PDT – Planned down time, den tid då maskinen inte utför något arbete men är tillgänglig, t.ex. 
för förebyggande underhåll. 
 
AUPT – Actual unit processing time, den faktiska tiden för tillverkning och för förberedande 
inställningar.  
 
AUBT – Actual unit busy time, utgörs av faktisk upptagen maskin tid. 
 
AOET – Actual order execution time, den faktiska ordertiden.  
 
APT – Actual production time, faktisk produktionstid, alltså själva tiden som NC-maskinerna är 
igång och gör ett tillverkningsingrepp.  
 
ADOT – Actual unit down time, den faktiska tid då maskinen inte tillverkar men är tillgänglig, 
ex. i väntan på transport.  
 
ADET – Actual unit delay time, är den faktiska tid som maskinen inte tillverkar orsakat av 
oplanerade driftstopp p.g.a. funktionsfel.  
 
AUST – Actual unit setup time, är den faktiska tid det tar och ställa in maskinerna inför ett 
orderbyte. 
 
ATT – Actual transport time, är den faktiska tid det tar att transportera enheterna mellan 
maskinerna.  
 
AQT – Actual queuing time, är den faktiska tid då matrialet varken bearbetas eller transporteras, 
d.v.s. materialet väntar på nästa process.  
 
SQ – Scrap quantity, är det faktiska antalet tillverkade enheter som inte uppfyller 
kvalitetskraven.  
  
PSQ – Planned scrap quantity, är det planerade antalet tillverkade enheter som inte kommer 
uppfylla kvalitetskraven. 
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GQ – Good quantity, är totala antalet tillverkade produkter som uppfyller kvalitets kraven. 
 
PQ – Produced quantity, är totala antalet tillverkade produkter. 
 
FE – Failure event, är antalet feltillfällen under en bestämd tidsperiod.  
 
TTF – Time to failure, den tid det tar för en maskin att få ett fel fr.o.m. att den blivit reparerad.  
 
TTR – Time to repair, den tid det tar att reparera en maskin från och med att den går sönder.  
 
TBF – Operating time between failure, är upptagentiden (AUBT) mellan två på varandra 
felevent inkluderat tiden det tar att ställa in maskinerna inför start.  
 
PMT – Preventive maintenance time, den tid då förebyggande underhåll utförs inkluderat 
tekniska och logistiska förseningar.  
 
CMT – Corrective maintenance time, är den tid det tar att reparera en produktionsenhet som har 
gått sönder.  
 
Från ISO 22400 har schematiskt ställt upp de olika tider som kan mätas för varje maskin och 
order inom produktion, se figur 1 och figur 2 [1]. Detta beskriver även förhållandet mellan de 
olika tiderna. Dessa tider är exempel på data som kan användas till att skapa KPI:er. Överst i 
figuren syns de tider som planeras och de nedre gråmarkerade tiderna är de faktiska tider som 
sker i produktionen. För ytterligare djupare förklaring om tider och beteckningar hänvisas till 
ISO 22400. Notera att beteckningarna är på engelska då de är angivna och definierade på 
engelska i ISO 22400 och förklaras ovan.  
 

 
Figur 1. Schematisk beskrivning av tider för en maskin inom produktion [1]. 
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Figur 2. Schematisk beskrivning av tider för en order inom produktion [1]. 
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BILAGA 2 
I denna bilaga listas de sökord som användes till informationssökningen i KTHB Primo. 
 

• Lean  
• Operations management  
• KPI  
• Key performance indicator  
• Resource efficient  
• Resource efficiency  
• Sustainable production  
• Performance measurement  
• Performance measurement systems  
• Productivity 
• Evaluation. 
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