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Abstract 

This thesis was carried out at Volvo Trucks AB's factory in Umeå at the painting department. As 

the Volvo Group's largest manufacturer of cabs in a highly competitive industry, manufacturing 

processes must be efficient. In order to carry out improvement work and streamline the 

processes, careful operational follow-up is therefore required. In the factory in Umeå, the OEE 

measurement number is used to measure the efficiency of the manufacturing processes. Volvo 

wanted to investigate whether there was possible to improve and streamline the model used to 

calculate and analyze OEE by eliminating the repetitive manual steps. 

 

The purpose of the thesis was to investigate whether it is possible to streamline the analysis of 

the measurement number OEE through automation.  

 

The thesis resulted in an updateable model for key figure analysis where previous manual work 

steps were streamlined. The theory in the work was based on TPM and was used to gain an in-

depth knowledge in operational follow-up and visualization. Observations in the factory and 

conversations with employees at Volvo also contributed to the result. 
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Sammanfattning 
Det här examensarbetet genomfördes på Volvo Lastvagnar AB:s fabrik i Umeå på 
måleriavdelningen. Som Volvokoncernens största tillverkare av hytter i en väldigt 
konkurrensutsatt bransch måste tillverkningsprocesserna vara effektiva. För att bedriva 
förbättringsarbete och effektivisera processerna krävs därför en noggrann driftsuppföljning. 
I fabriken i Umeå används mätetalet OEE för att mäta effektiviteten i 
tillverkningsprocesserna. Volvo ville undersöka om det fanns möjlighet att förbättra och 
effektivisera den modell som användes för att beräkna och analysera OEE genom att 
eliminera de repetitiva manuella momenten.  
 
Examensarbetet resulterade i en uppdateringsbar modell för nyckeltalsanalys där tidigare 
manuella arbetsmoment effektiviserats bort. Teorin i arbetet baserades till stora delar på 
TPM och användes för att få en fördjupad kunskap inom driftuppföljning och visualisering. 
Intryck via observationer i fabriken och samtal med medarbetare på Volvo bidrog också till 
resultatet. 
 
Nyckelord: automation, driftuppföljning, microsoft power bi, oee 
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Rapporten är ett examensarbete inom ramen för högskoleingenjörsprogrammet i 
maskinteknik vid Uppsala Universitet. Examensarbetet är utfört hos Volvo Lastvagnar i Umeå 
under våren 2022. 
 
Handledare för arbetet är Mikael Söderberg, produktionsingenjör, Måleriet Volvo Lastvagnar 
i Umeå. Ämnesgranskare är Matias Urenda Moris, universitetslektor vid institutionen för 
samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet.  
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samt min ämnesgranskare som varit behjälplig med handledning och råd.  
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Ordlista 
DUGA: Produktionsuppföljningssystem. 
Swagger: Design och dokumentation av API. 
API: Uppsättning instruktioner som möjliggör kommunikation mellan olika program. 

5S: Japansk metod för att minska slöserier. 

Microsoft Power BI: Analysverktyg inom business intelligence. 

MTTR: Medeltid till reparation. 

MTBF: Medeltid till fel. 

TPM: Total Productive Maintenance, en underhållsmetod för att minimera antalet förluster i 
en produktionsapparat. 

OEE: Mätetal för att beskriva en utrustning eller maskins totala produktionseffektivitet. 
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1 Introduktion  

Det här kapitlet redovisar examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, syfte och 
frågeställningar.  
 

1.1 Bakgrund 

I dagens globaliserade ekonomi är tillverkningsindustrierna väldigt konkurrensutsatta. För att ha 
möjlighet att svara på minskade marginaler och snabba trendskiften behöver industriföretagen 
jobba med ständiga förbättringar sett till kvalité, tid och flexibilitet (Olhager, 2020). Ökad 
globalisering har resulterat i snabbare teknisk utveckling som i sin tur möjliggör ett effektivare 
informationsutbyte samt effektivare och snabbare transporter sett till både ekonomi och tid.  Den 
ökade globaliseringen har även resulterat i nya aktörer framförallt från låglöneländer som Kina 
och länder i östra Europa som etablerat sig i världsekonomin (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 
2005). Automatisering av industrin i Europa och Sverige är ett svar på den hårdnade konkurrensen 
som är påtaglig framförallt i vissa delar av Asien och Europa (Bolmsjö, 2006). I Sverige finns en 
uttalad plan för att ligga i framkant gällande att utnyttja digitalisering och automatisering för en 
så effektiv industri som möjligt (Näringsdepartementet, 2016). Under de senaste hundra åren har 
Sverige utvecklats från ett jordbrukssamhälle till ett av världens mest moderna och välbärgade 
land. Tillväxten och välfärden i Sverige är idag helt beroende av hur framgångsrik industrin är. 
Sverige har en liten marknad på hemmaplan och behöver ha starka handelspartners utomland för 
att kunna bedriva export (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2005). 
 
Industri 4.0 är en förväntad industriell revolution som efterföljer tre tidigare industriella 
revolutioner. Den första var mekaniseringen av industrin med hjälp av vatten och ångkraft, den 
andra var massproduktion med hjälp av elektrifiering och den tredje industriella revolutionen 
skedde med hjälp av datorer och automatisering. Industri 4.0 handlar om att göra fabriker 
”smarta” där digitala, virtuella och fysiska system ska samarbeta (Slack & Brandon-Jones, 2019). 
Stora satsningar på att digitalisera och jobba mot målet med Industri 4.0 sker på några av de 
största verkstadsföretagen i Sverige (Mörk, 2019). En stor utmaning för företag i omställningen 
till Industri 4.0 är hur mjukvaran ska integreras med den operativa tekniken (Biller, 2019). I 
arbetet med att skapa en så effektiv och förbättrad tillverkningsprocess som möjligt är 
driftsuppföljning en central del. En noggrann driftsuppföljning kan användas för att hitta 
störningar och stopp i tillverkningsprocessen och är därmed ett viktigt hjälpmedel i strävan efter 
högre effektivitet för den tekniska utrustningen. OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett 
vanligt verktyg i tillverkande industri för att mäta hur effektiva maskiner och annan teknisk 
utrustning är.  
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1.2 Problembeskrivning  

Arbetet i tillverkande industrier är uppdelat i flera delprocesser där varje del behöver räkna ut sitt 
OEE-tal för att processen ska kunna förbättras. OEE-talet för de olika delprocesserna tas fram 
både genom manuell och automatisk datainsamling av stopptider. Den manuella delen innebär 
att en medarbetare med tidtagarur eller med hjälp av maskindata mäter hur länge en viss process 
varit stoppad. Stopptiden rapporteras sedan in manuellt i produktionsuppföljningssystemet. För 
att kunna hantera data och visualisera resultat är en metod att exportera till Microsoft Excel, 
vilket är ett vanligt verktyg för att hantera datamängder. Det här momentet kan innebära vissa 
manuella moment i dataöverföringen och framställningen av resultatet. Dessa moment, vilka kan 
ses som monotona och tidskrävande, minskar tiden för att analysera delprocessernas prestation. 
Med en effektiviserad driftsuppföljning kan ledtiderna för att identifiera och åtgärda fel minska. 
Att automatisera möjliga moment i tillverkningsprocessen, och på så sätt minska den mänskliga 
faktorns inverkan, kan också vara ett sätt att säkerställa att data samlas in på samma sätt och blir 
mer korrekt.  
 

1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka ifall det går att effektivisera nyckeltalsanalys genom 
automation av en delprocess. 
 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur kan analysen av mätetalet OEE automatiseras?  
2. Hur kan analysen av mätetalet OEE visualiseras på ett överskådligt och användarvänligt 

sätt? 
3. Hur påverkar automatisering av nyckeltalsanalysen med den framtagna modellen 

effektiviteten i delprocesserna?  
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2 Teori  

I teorikapitlet redovisas den teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet. Litteratur 
som används består av böcker, vetenskapliga artiklar och material från relevanta företags 
hemsidor.  
 

2.1 Total Productive Maintenance (TPM) 

Seiichi Nakajima introducerade metoden TPM år 1971 i Japan. Under 1950-talet studerade 
Nakajima amerikanska metoden preventive maintenance (PM). Första besöket i USA och på deras 
industrier utfördes år 1962 och enligt Nakajima (1988) fortsatte regelbundna studieresor varje år 
hos europeiska och amerikanska företag. Baserat på dessa observationer utvecklade Nakajima 
TPM. 
 
I globaliseringens tidevarv har teknikutvecklingen accelererat allt snabbare, trenderna har kortare 
livslängd och förmågan att förändra har blivit en vital faktor för företag. Konkurrensen har 
hårdnat och behovet av en effektiv kompetensutveckling är en viktig del för att hänga med i 
utvecklingen. För att vara så effektiv som möjligt på en global marknad behöver företag utveckla 
samarbeten, både företag till företag, men även mellan avdelningar och människor. Det existerar 
flertalet olika förändringskoncept för att möta dagens krav på effektiva organisationer och ett av 
dessa är TPM. TPM är ett väl beprövat koncept inom olika branscher och är sprunget ur Toyota 
Production System (TPS). Enligt Ljungberg (2000) hade företagen vid en undersökning av flera 
hundra företag en effektivitet på ungefär 50 %. Förluster till följd av stillestånd eller omställningar 
i produktion är vanliga orsaker till låg effektivitet och resulterar i en låg utnyttjandegrad av 
utrustning och/eller maskiner. 
 

2.1.1 Driftuppföljning/maskinuppföljning 

En central del inom TPM är driftuppföljning, eller maskinuppföljning, som brukar kallas för 
hjärnan inom TPM. Driftuppföljningen görs som en bakgrund till den analytiska delen inom TPM 
och utgör, tillsammans med operatörsunderhåll och förbättringsgrupper, de tre grundstenarna 
inom TPM. Att följa upp driften och mäta vad som händer i verksamheten är en förutsättning för 
att kunna hålla koll på vad som sker, vilket underlättar i arbetet med att förbättra processen. Ofta 
kan det råda enighet om att det finns förbättringsområden i en process, men det är inte alltid lika 
klart vilken del eller vilket moment som är mest prioriterat att åtgärda. Även i en situation där det 
går att identifiera vilken del som ska åtgärdas behövs ett faktaunderlag för att visa behovet av 
investeringen (Ljungberg, 2000). 
 
För att skapa ett bra faktaunderlag behöver processen kartläggas och mätas med kvantifierbara 
data. Genom en fungerande driftuppföljning kan man lokalisera vilka delar i processen som 
behöver åtgärdas och motivera en investering i förbättringsåtgärder. Att analysera maskinerna 
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och stoppen i produktionen är en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar. Att mäta 
störningar i maskiner kontinuerligt är enligt Ljungberg (2000) viktigt bland annat för att: 
 

- resurser ska utnyttjas rätt och samverka optimalt, 
- mäta effekter av gjorda åtgärdsinsatser, 
- berörd personal ska kunna få relevant återkoppling,  
- fokus ska kunna läggas på specifika typer av felorsaker, 
- alla i organisationen ska få samma bild av problemet och dess följder, 
- bygga upp kunskap på lång sikt hos personalen gällande maskinstörningar. 

 
Det finns två sätt att bedriva driftuppföljning på, manuellt respektive datorstött. Med en 
datorstödd driftuppföljning sparas tid och pengar, medan den manuella ger en förståelse av 
förlusterna. En nackdel med datoriserad uppföljning är att mängden data kan bli svår att hantera 
då mer ”onödig” data registreras, till exempel givarlarm eller andra felsignaler som kan ge 
nyckeltalet ett orimligt resultat (Ljungberg, 2000). 
 

2.1.2 Operatörsunderhåll 

För att uppnå ökad utrustningseffektivitet och en produktion fri från störningar behöver 
kunskapen från de som tillbringar mest tid med maskinutrustningen, vilket är operatörerna, 
involveras i underhållsarbetet. För att uppnå en störningsfri produktion krävs ett långsiktigt 
arbete för att lyckas och det krävs också att underhåll samarbetar med produktion. Behovet av 
rengöring behöver tas på allvar och inte ses som förlorad produktionstid, utan tvärtom, som något 
värdeskapande (Ljungberg, 2000). 
 
Inom TPM används sju steg för att utveckla operatörsunderhållet. Innan de sju stegen kan 
aktualiseras bör det vara ordning och reda i lokalerna. Metoden som används kallas för 5S, vilket 
ursprungligen härstammar från Toyotas system: TPS. Olhager (2020) beskriver de 5S:en på 
följande vis, med det japanska namnet inom parantes: 
 

- Sortera/strukturera (Seiri): Inventera arbetsplatsen och spara det som är nödvändigt. 
Utrustning och material som inte kommer behövas eller användas ska tas bort. 

- Systematisera (Seiton): Stationära platser för utrustning där varje sak har sin plats. Gör en 
översyn och se till att allt är på rätt plats. 

- Städa (Seiso): Kontinuerligt städa efter användning och hålla sitt område med tillhörande 
utrustning rent.  

- Standardisera (Shitsuke): Visualisera plan för produktion med efterföljande uppföljning, 
färg för koder, rutor där material ska vara, system för belysning. 

- Säkra/systematisk översyn (Seiketsu): Skapa regler och rutiner för tidigare punkter och 
utföra kontinuerliga revisioner, vidareutbilda och arbeta med ständiga förbättringar. 

 
När förberedande åtgärder med 5S utförts används sju steg där operatörerna allt eftersom 
utvecklar självständighetsgraden i att underhålla maskinerna. Nakajima (1988) listar och beskriver 
de sju stegen enligt följande: 
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- Steg 1. Initialrengöring: För att förebygga onormalt slitage ska operatörerna utföra en 

grundlig rengöring av maskinen. I detta steg kan defekter identifieras och åtgärdas. 
- Steg 2. Åtgärda orsaker till nedsmutsning: Utför åtgärder som förhindrar spridning av 

smuts, med start vid huvudkällan. Ifall det inte går, bör lokala skydd användas för minskad 
spridning. Inspektion bör vara enkel att utföra, till exempel med hjälp av flexibla skydd. 

- Steg 3. Standarder för rengöring och smörjning: Gör i ordning checklistor för rengöring, 
smörjning och inspektioner. Inför intervall för de olika aktiviteterna. 

- Steg 4. Allmän inspektion: Underhållsavdelningen utbildar operatörer och delar med sig 
kunskap inom området underhållsteknik och utbildning hur inspektioner av utrustningen 
sker. 

- Steg 5. Självständig inspektion: I det här steget skapar operatörerna en standard för hur 
rengöring, smörjning och inspektion ska skötas. I samband med detta steg övertar 
operatörerna uppgifter av underhållsavdelningen. 

- Steg 6. Organisation av arbetsplatsen: I detta steg ska standardiseringsarbetet fortsätta 
på en bredare nivå. I tidigare steg har inspektion samt rengöringsarbetet standardiserats 
och här fortsätter det med andra delar som behöver standardiseras till exempel 
paketering, tidtagning etc. 

- Steg 7. Självständigt operatörsunderhåll: Med de tidigare stegen genomgångna och när 
arbetet utförts under en lång tid, kan steg 7 påbörjas. Operatörerna är i det här stadiet 
redo att överta det mest grundläggande underhållet för berörda maskiner. 

  

2.1.3 Förbättringsgrupper 

Inom förbättringsarbete finns det olika vägar för att göra organisationer mer innovativa och 
utvecklande, däribland förslagsverksamhet och kvalitetsgrupper. TPM använder sig av ett verktyg 
som benämns ”förbättringsgrupper”. Gruppernas syfte är inte bara att lösa problem inom 
företaget utan de är också ett verktyg för att skapa engagerade, uppdaterade och motiverade 
medarbetare. Inom TPM är det inte frivilligt om medarbetaren ska delta i förbättringsgrupper 
utan det är en integrerad del av arbetet. Långsiktigt arbete med problemlösning bedrivs i 
förbättringsgrupperna för att bidra till en mer problemfri produktionsprocess (Ljungberg, 2000).  
 

2.2 De sex stora förlusterna 

Den totala effektiviteten i utrustningen begränsas av vad Ljungberg (2000) kallar de sex stora 
förlusterna, som ursprungligen definierades av Nakajima (1988). Utöver dessa sex förluster finns 
även andra förluster så som den mänskliga faktorn där kompetens eller koncentration kan avgöra 
utfallet, systemförluster eller väntan på material, verktyg och reservdelar. Förlusterna ett och två 
faller inom tillgänglighetsförluster, tre och fyra utgörs av förlust i operationseffektivitet och fem 
och sex avser kvalitetsförluster (De Ron & Rooda, 2007). De sex stora förlusterna listas och 
förklaras nedan: 
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1. Utrustningsfel och avbrott: Traditionellt har denna förlustkategori varit i fokus när 
tidstillgänglighet beräknats. Kategori syftar både på haverier som innebär att utrustningen 
går sönder och behöver repareras samt återkommande korta stopp som är enkla att 
åtgärda. Stoppen medför förlust i produktionstid och produktionsvolym (Ljungberg, 
2000).  

2. Ställtid och justeringar: Dessa leder till förlust av produktionstid. Det medför också att en 
viss mängd defekta produkter hinner produceras innan omställningar och lämpliga 
justeringar blivit klara. Dessa produkter håller inte önskad kvalité och måste därför 
bearbetas på nytt eller kasseras. När företag arbetat med att förbättra utrustningar är 
omställningar ofta en vital fråga. Förluster orsakade av justeringar kan vara svåra att 
eliminera på grund av att dessa tidsförluster är svåra att identifiera (Ljungberg, 2000). 

3. Tomgång och småstopp: Förluster orsakade av småstopp uppkommer ofta då en produkt 
hakar fast i matningsutrustning, en felsignal i givare när något skymmer dess sikt eller 
liknande. Dessa stopp är enkla och snabbåtgärdade, ofta tar det bara några sekunder att 
åtgärda men eftersom maskinen behöver invänta att en operatör åtgärdar problemet kan 
ett stopp sammanlagt ta flera minuter. På grund av stoppens korta varaktighet ignorerar 
ofta operatörer att inrapportera stoppen. Tiden för att rapportera överstiger ofta tiden 
som själva stoppet varade (Ljungberg, 2000). Förluster orsakade av tomgång beror på att 
maskinen skulle kunna arbeta, men inte gör det. Ett exempel kan vara att maskinen väntar 
på material från föregående processteg.  Ett annat exempel är när en maskin utför sin 
arbetscykel men inte bearbetar något material. Givarfel är vanliga i dessa sammanhang 
(Ljungberg, 2000). 

4. Reducerad hastighet:  Förluster orsakade av reducerad hastighet uppkommer när en 
maskin arbetar i lägre hastighet än den är byggd för. Det här felet beror ofta på att kunskap 
om optimal hastighet för maskinen saknas. Förluster orsakade av hastighet följs normalt 
inte upp eftersom förlusterna endast är marginell per produkt. Dock så blir det i längden 
stora förluster (Ljungberg, 2000). 

5. Defekter i processen: Förluster orsakade av defekter i processen uppkommer när kvalitén 
på produkterna är otillräcklig. Här finns ofta kroniska och sporadiska fel i utrustningen. 
Både kassering och omarbetning av produkt räknas till den här förlustkategorin. Speciellt 
kassation ses som en stor förlust i och med att materialet behöver kastas. Den tid som 
materialet bearbetats i maskinerna är också bortkastad tid. Kategorin omarbete ses inte 
som en lika stor förlust, då materialet i fråga inte behöver kastas bort. Omarbetade 
material leder dock till förluster relaterat till maskintid och operatörstid (Ljungberg, 2000). 

6. Uppstartsförluster: Uppstartsförluster uppstår i samband med exempelvis omställningar, 
justeringar och när utrustningen ska startas efter avbrott. Ofta behövs en 
uppvärmningstid för att maskinen ska leverera godkänd kvalité. Den här förlustkategorin 
ses som oundviklig och svår att åtgärda (Ljungberg, 2000). 
 

2.3 OEE  

OEE är det mätverktyg som används inom TPM för att mäta den totala utrustningseffektiviteten 
och ger enligt Ljungberg (2000) ett mer omfattande värde avseende kvantitet och 
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kvalitetsparametrar. Den svenska versionen brukar benämnas TAK (Tillgänglighet, 
Anläggningsutnyttjande, Kvalitet). En ideal process med 100 % i OEE-värde innebär att allt som 
tillverkas är av godtagbar kvalitet, utfört på snabbast möjliga sätt och att inga stopptider existerar. 
Den totala utrustningseffektiviteten beräknas enligt ekvation (1) som produkten av 
tidstillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet. OEE-värdet beskriver utrustningens 
prestanda och hur effektivt anläggningen nyttjas med hänsyn till de förluster som tillkommer 
(Robinson & Ginder, 1995). 
 

( 1 ) 

𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 × 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡  
 
OEE-värdet kan användas som riktlinje vid mätning av produktionsanläggningens ursprungliga 
genomförande i sin helhet. Framtida mätningar kan sedan jämföras med den första mätningen 
och därigenom blir förbättringsgraden kvantifierbar. OEE-värdet kan även användas för att 
jämföra produktionslinjens kapacitet för hela fabriken och på så sätt åskådliggöra delar som är i 
behov av förbättring. Ett tredje användningsområde är att OEE-mätningar, vid individuella 
processer, kan identifiera svagare processer och därmed rikta insatser dit det behövs (Nakajima, 
TPM development program: Implementing total productive maintenance, 1989). 
 

2.3.1 Tidstillgänglighet 

Tidstillgängligheten beror på hur väl en maskin eller utrustning nyttjas och bygger på förhållandet 
mellan utnyttjad tid och tillgänglig tid. Med tillgänglig tid avses tid då maskinen kan nyttjas 
subtraherat med planerad stopptid. Planerad stopptid kan till exempel vara möten eller raster. 
Tidstillgänglighetens koppling till de sex stora förlusterna brukar anges till förlust ett och två, vilka 
är utrustningsfel och avbrott samt ställtider och justeringar. Tidtillgängligheten beräknas 
traditionellt enligt Ljungberg (2000) med ekvation (2): 
 

( 2 ) 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 − 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
 

 
En punkt som Ljungberg (2000) kritiserar i det traditionella sättet att beräkna tidstillgänglighet är 
att planerat underhåll inte inkluderas som stopptid utan avskiljs från den tillgängliga tiden. Det 
kan ge ett missvisande resultat för vissa maskiner. Om exempelvis en gammal och sliten maskin 
med korta mellanrum behöver förebyggande underhåll kan den maskinen uppnå liknande 
tidstillgänglighet mot vad en ny maskin med minimalt underhåll kräver.  
 

2.3.2 Operationseffektivitet 

Operationseffektiviteten mäter effektiviteten sett till den tillgängliga tiden. De två faktorer som 
mäts och multipliceras är utnyttjad produktionstakt samt verklig utnyttjandegrad. Mätning av hur 
effektivt den tillgängliga operativa tiden används brukar benämnas operationseffektiviteten. Det 
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räknas ut genom att multipliceras utnyttjad produktionstakt och verklig utnyttjandegrad. 
Utnyttjad produktionstakt mäter förluster i maskiner relaterat till den fjärde av de sex stora 
förlusterna, vilket är reducerad hastighet. Den beskrivs enligt ekvation (3): 
 

( 3 ) 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡 =
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
 

 
Teoretisk cykeltid är en ideal cykeltid som tar hänsyn till maskinens konstruktion. Verklig cykeltid 
är den tid som uppmäts vid maskinen. 
 
Mätning av den verkliga utnyttjandegraden avser förluster på grund av den tredje stora förlusten, 
som är tomgång och småstopp. Den verkliga utnyttjandegraden är kvoten mellan den verkliga 
processtiden och tillgänglig operativ tid (=den tillgängliga operativa tiden räknas ut i täljaren i 
ekvation (2)), vilket visas i ekvation (4): 
 

( 4 ) 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 

 
Verklig processtid är produkten av processad mängd och verklig cykeltid, vilket beskrivs i ekvation 
(5): 
 

( 5 ) 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 × 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 

 
För beräkning av operationseffektiviteten multipliceras ekvation (3) med ekvation (5), vilket 
åskådliggörs i ekvation (6): 
 

( 6 ) 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑
×

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 × 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 

 
Vid förenkling fås den slutgiltiga ekvationen (7): 
 

( 7 ) 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 × 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
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2.3.3 Kvalitetsutbytet 

I kvalitetsutbytet mäts andelen producerade produkter som tillverkats korrekt. En produkt som 
obearbetats räknas som felaktig. I kvalitetsutbytet beaktas uppstartsförluster och defekter i 
processen, vilket är nummer fem och sex av de sex stora förlusterna. Ljungberg (2000) beskriver 
kvalitetsutbytet enligt ekvation (8): 
 

( 8 ) 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒𝑡 =
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑓𝑒𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
 

 

2.4 Visualisering 

Visualisering kan ske på mängder av olika sätt, allt ifrån genom ristningar till 
powerpointpresentationer. Visuell kommunikation kan kortfattat beskrivas som ”kommunikation 
av det synliga” (Ljungberg, 2000, s. 4). Vanligtvis beskrivs visuella ting som bilder, fotografier eller 
målningar men även text räknas som visuell information. I dagens informationssnabba samhälle 
ställs det höga krav i fabriker på att kunna visualisera korrekt information, i rätt mängd och till 
rätt personer.  
 
I en visuell verkstad kan samtliga medarbetare få rapporteringar om produktionstakten samt hur 
kvalitén är på den produkt som genomgår bearbetning i maskinerna. Via en tavla som exempelvis 
visar ett diagram kan kontinuerlig information nå medarbetare på ett mer lättillgängligt sätt än 
genom muntlig information. Om tavlan är placerad på långt avstånd kan färger användas för att 
förmedla informationen. Den mest effektiva metoden är dock en kombination av muntlig och 
visuell information (Ljungberg, 2000).  
 

2.4.1 Syfte med visualisering 

Visualiseringens syfte kan enligt Ljungberg (2000) kortfattat beskrivas med fem punkter: 
 

• Målmedvetenhet ökar med lättillgänglig information och tenderarar att bidra till ökat 
ansvarstagande bland medarbetare i strävan att uppnå verksamhetens olika mål. 

• Hastigheten för problemlösning ökar och förståelsen blir bredare då allt fler medarbetare 
bidrar till problemlösning.  

• Det kan bidra till en mer tävlingsinriktad arbetsplats där exempelvis skiftlag jämför siffror 
med varandra. 

• Arbetsskiften får en bättre kommunikation sinsemellan och kan skriva meddelanden om 
förekomna problem och ge uppföljning hur veckoproduktionen ligger till. 

• Om någon grupp slutar att använda visuell kommunikation kan det vara en signal på 
motivationsbrist. 
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2.4.2 Parametrar att visualisera 

Vad som ska mätas och visualiseras kan skilja beroende på vilken sorts produktion som bedrivs 
och framförallt beroende på vad operatörerna anser sig behöva. Ljungberg (2000) anser att det 
framförallt är tre parametrar som behöver visualiseras för att bidra till förbättringsarbetet: 
 

• Aktiviteter: mötesprotokoll och förslag på förbättringar. 

• OEE-statistik: resultat, hastighetsförluster och stoppförluster. 

• Mål satta inom verksamheten: Avkastning, kostnader och ledtider. 
 

Vid visualisering av resultatparametrar är det två punkter som särskilt ska beaktas: 
 

• Utforma visualiseringen så att alla kan tolka resultatet. 

• Krångla inte till beräkningarna. Ett ungefärligt värde är oftast tillräckligt för att tolka 
trender och övriga orsaker. 

 

2.4.3 Human-Machine Interface (HMI) 

HMI kan beskrivas som en instrumentbräda vilken ansluter människa till en maskin, ett system 
eller någon annan elektronisk enhet. Gränssnitt mellan människa och maskin är ett annat sätt att 
beskriva HMI. HMI används mest inom industriella processer. Det finns flertalet 
användarområden för HMI, några exempel är: 
 

• Visuellt visa data. 

• Spåra produktionstider, trender och taggar. 

• Ha uppsikt över KPI:s. 

• Övervaka in- och utgångar. 
 

HMI kan framföras på många olika sätt, allt ifrån inbyggda skärmar i maskiner till datorskärmar 
till surfplattor. Oavsett format är syftet att ge insikt i utförande och framsteg (Kumar, Kaur Channi, 
& Sehgal, 2019). 
 

2.5 Business intelligence (BI) 

BI är en mjukvara som används av företag för att på ett enkelt sätt analysera den visuella 
informationen som ska ligga till grund för beslutsfattande (Barone, 2010). BI är en kombination 
av områdena affärsregler, affärsanalyser och visualisering. BI används av företag för att kunna 
effektivisera med hjälp av data och öka flexibiliteten med att snabbt kunna svara på marknadens 
förändringar (Novotek, 2022). 
 

2.5.1 Microsoft Power BI 

Programmet är framtaget av Microsoft år 2011 och är en samling av programvarutjänster och 
applikationer. Dessa interagerar med varandra för att göra osammanhängande datakällor 
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sammanhängande, visuellt gångbara och interaktiva. Med Microsoft Power BI kan användaren 
ansluta datakällor, visualisera, hitta relevant information och dela resultatet med andra 
(Microsoft, 2022). 
 
Det finns olika sorters användare av programmet. Power BI är främst riktat mot 
företagsanvändare och administratörer, medan Power BI Desktop riktar sig till rapportskapare. 
Arbetsflödet i Power BI börjar vanligtvis med att rapportskapare ansluter datakällor i Power BI 
Desktop för att skapa en rapport. Vid färdigställd rapport finns möjlighet att publicera och dela 
rapporten med företagsanvändare i Power BI. Det finns möjlighet att anpassa rapporter för 
mobilanvändare (Microsoft, 2022). 
 

2.5.2 Microsoft Power BI Desktop 

I Power BI Desktop finns flera användningsområden däribland anslutning av önskade datakällor, 
transformering och rensning av data samt framtagande av information i visuellt format i form av 
diagram, tabeller och kartor för att nämna några exempel.  En rapport kan vara en eller flera sidor 
lång. Power BI Desktop består av tre vyer: 
 

• Rapport: Vyn där rapporten skapas och där visualiseringar av data sker. 

• Data: Vyn där tabeller, mått och övriga data som bygger rapporten finns. I den här vyn kan 
transformering av data ske för anpassning till rapporten. 

• Modell: Vyn där relationer mellan tabeller kan ses och hanteras.  
 

I Power BI Desktop finns det möjlighet att använda det integrerade redigeringsprogrammet 
Power Query. I redigeraren kan transformering och rensning av data ske. Varje ändring i 
redigeraren registreras och kan ses i en lista (Microsoft, 2022). 
   

2.5.3 Visualiseringsverktyg 

Det finns flera visualiseringsverktyg i Power BI Desktop. Stapel-, linje- och yt-diagram finns i olika 
varianter. Trädkartor, punktdiagram och kartbaserade visualiseringar finns även tillgängliga. I 
bilaga 1 kan samtliga visualiseringsverktyg ses (Becker & Gould, 2019). 
 

2.6 Industri 4.0 

Begreppet Industri 4.0 härstammar från en tysk strategi som introducerades år 2013. Industri 4.0  
är en sammansättning av flera teknologier inom IT, automation, process och digitalisering med 
en vision av uppkopplade produkter, maskiner och fabriker. Konceptet Industri 4.0 drivs av teknik 
och karaktäriseras av begreppen Internet of Things (IoT), Machine learning, Big Data och smarta 
fabriker. Industri 4.0 innebär att maskiner och fabriker automatiseras och blir smarta. Med smart 
menas att maskinerna och utrustningen är identifierbar, alltid möjlig att lokalisera samt innehar 
en medvetenhet kring sin historik, sitt aktuella tillstånd och vilket arbetsflöde som krävs för att 
nå det färdiga tillståndet. Utrustningen och maskinerna kommer inte heller längre att vara 
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beroende av aktiva åtgärder från människan eller operatören för att fungera tillfredsställande och 
utföra arbetsmomenten. Den förväntade följden av Industri 4.0 är att arbetet kommer att växla 
från rutinarbete till friare och mer tänkande arbete. Detta kan leda till att vissa arbeten premieras 
framför andra. Industri 4.0 kräver avancerade och abstrakta system vilket också kan innebära att 
det blir svårare för arbetare att hantera en situation där tekniken inte fungerar som den ska 
(Lundmark, 2019). 
 

2.6.1 Big Data 

Ett viktigt begrepp inom Industri 4.0 är ”Big data” som handlar om insamling och analys av stora 
datamängder för att skapa värde för framtidens industri. Det rekommenderas att all tillgänglig 
data samlas in. Insamlingen kan göras från exempelvis maskiner för att förutse driftstopp. Det är 
inte ovanligt att datan är värdelös när den samlas in men att den senare får ett stort värde. Det 
är en fördel att samla in datan innan behovet av datan uppkommit (Lundmark, 2019). 
 

2.6.2 Internet of Things (IoT) 

I dagens samhälle ökar frekvensen av uppkopplade enheter i form av IoT snabbt. Begreppet IoT 
innebär att utrusta föremål med internetuppkoppling. Det används både av föremål inom 
industrin och produkter som används i vanliga hushåll. Fördelar som kan uppkomma i och med 
uppkoppling av produkter är större möjlighet till övervakning av exempelvis transporter med 
självkörande fordon och processövervakning av maskiner (MSB, 2023). 
 

2.7 Tidigare forskning/arbeten 

Här redovisas exempel på tidigare arbeten som utförts inom området förbättring av 
nyckeltalsanalys. 
 

2.7.1 Effektiviseringsarbete inom containerhamnsmiljö – En metod för att göra 
OEE-mätningar 

Studien genomfördes i Göteborg, där APM Terminals nyckeltalsanalys undersöktes. Simonsson & 
Hammarstedt (2019) undersökte nuvarande metoder och arbetade fram förslag på nya metoder. 
Enligt studien var tidsåtgången av mätningarna det enskilt största problemet. I studien 
presenteras visualiseringsförslag av OEE-data, en prototyp som författarna utvecklat då dålig 
visualisering upplevdes som ett problem för medarbetarna på företaget. I studien framkommer 
också att företagets modell av OEE mätning mer påminner om en tidsstudie snarare än OEE-
analys (Simonsson & Hammarstedt, 2019). 
 

2.7.2 Stopptidsanalys och standardiseringsförslag: Examensarbete på Semper AB 

I studien så undersöktes möjligheter för en effektivare process gällande tidsåtgång i Semper AB:s 
rengöringsprocess. Metoden för studien var till stor del baserad på principer som används inom 
lean. Med hjälp av visualiseringsverktyget AXXOS tolkade författaren av studien att problemet var 
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brist på standardiseringsarbete. Författaren föreslog att företaget skulle öka sin 
automatiseringsgrad i ett av torktornen (Torn 4) vilket både skulle spara tid och bidra till högre 
kvalitet. Resultatet baserades på en jämförelse med ett annat torktorn som delvis automatiserats 
och visat bra resultat (Vahlgren, 2018). 
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver arbetsgången för studien och vilka metoder som kommer användas för att 
kunna besvara/möta studiens syfte och frågeställningar.  

3.1 Design av studien  

Strategin i den här studien har varit en fallstudie då fallet syftade till att förbättra ett visst 
arbetsmoment vid ett specifikt företag. Studien har även innehållit experimentell utveckling, då 
den inte har haft ny kunskap som mål, utan att förbättra ett redan existerande arbetssätt. Studien 
utgick från observationer till resultat och slutligen regel. Den ansats som passar bäst in på den här 
studien är en induktiv ansats (Säfsten & Gustavsson, 2019). 
 
För att besvara den första frågeställningen utfördes en kvantitativ studie där företagets tidigare 
data samlades in och analyserades. Datan hämtades från företagets interna 
produktionsuppföljningsprogram DUGA och analysen gjordes i en exempelmall som tagits fram 
av företaget i programmet Microsoft Excel. Genom att analysera datan i exempelmallen skapades 
en förståelse för hur analysen av OEE tidigare gått till och vilken data som analyserats. 
Plattformen Swagger har också använts för att få tillgång till nödvändiga API:er (Application 
Programming Interface).  
  
För att besvara den andra frågeställningen användes verktyget Microsoft Power BI. Via det 
inbyggda verktyget Power Query har data modellerats och anslutningar skapats mellan relevanta 
API:er mot DUGA.  
  
Flera presentationer av modellen inför berörda medarbetare och chefer utfördes för att inhämta 
feedback på förbättringsförslaget. I arbetet utfördes flertalet experiment för att komma fram till 
fungerande lösningar. I det arbetet var observationer tillsammans med erfarna användare av 
Power Query till stor hjälp. 
 
För att besvara den tredje frågeställningen har resultatet av frågeställningarna ett och två 
analyserats.  
 
En litteraturstudie utfördes löpande under arbetets gång för att få en förståelse för den teoretiska 
bakgrunden till problembeskrivningen, vilka krav som ställs i teorin på en sådan modell samt hur 
en modell bör utformas.  
 
I figur 1 visualiseras arbetsgången i examensarbetet: 
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Figur 1. llustration över studiens arbetsgång. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Här redovisas hur datainsamlingen går till för att samla kvalitativa och kvantitativa data, som ger 
stöd i arbetet mot att möta syftet och svara på frågeställningarna. 
 

3.2.1 Dokumentstudie 

En dokumentstudie innebär att forskaren använder data eller information som är sekundär med 
dokument som datakälla (Säfsten & Gustavsson, 2019). I den här studien användes interna 
sekundärdata i form av rapporter från de senaste åren där all tidigare stopptidsdata och 
nyckeltalsanalys fanns tillgänglig. Dokumenten har använts för att validera resultatet i den 
framtagna modellen. För att ytterligare validera resultatet har triangulering där nyckeltalen 
jämförts i den ursprungliga excelfilen, avläsningar i produktionsuppföljningssystem samt med den 
i studien framtagna modellen.  
 

3.2.2 Observationer 

En direkt observation kan till exempel vara observation av en viss delprocess eller ett möte. Vid 
en indirekt observation kan det syftas på att det sker genom mätning med ett visst instrument 
och inte med observatörens egna sinnen (Säfsten & Gustavsson, 2019). I den här studien utfördes 
direkta observationer genom besök i fabriken. Observationerna syftade till att studera 
delprocesserna och få förståelse för vad som orsakar olika stopp i tillverkningsprocessen. 
Underlaget från observationerna skapade en större förståelse för problembeskrivningen. En 
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potentiell nackdel är att de som jobbar kan bli påverkade av att bli iakttagna under arbetet. Om 
observationerna utförs under en längre tidsperiod är det möjligt att arbetet inte påverkas lika 
mycket som om observationerna endast pågår under en kortare period. Möjligheterna till att göra 
längre observationer inom ramen för det här arbetet var dock begränsade av tidsfaktorn. 
 

3.2.3 Intervjuer 

I den här studien har medarbetare med olika roller intervjuats för att ta del av deras erfarenhet. 
De intervjuade personerna har varit underhållspersonal, produktionsingenjörer och personal med 
kunskap inom Volvos interna produktionsuppföljningssystem. Det har skett genom 
ostrukturerade intervjuer, som enligt Säfsten (2019), är av öppen karaktär och spänner över ett 
fåtal områden som behöver diskuteras fritt. Det har varit en kvalitativ insamling av kunskap 
eftersom det underlättar med viss frihet i samtalet där samtalet inte behöver vara lika 
strukturerat som vid en kvantitativ intervju. Intervjun med produktionsuppföljningspersonal har 
skett för att öka förståelsen av hur automatiseringen av nyckeltalsanalysen ska gå till rent tekniskt 
och den intervjun skedde via programvaran Skype. Eftersom intervjuobjektet befann sig i Skövde 
så blev Skype en praktisk lösning, eftersom det behövdes både kommunikation och visuell 
kommunikation via delad skärm för att genomföra intervjun. Det drygt timmes långa samtalet 
som fördes med en medarbetare inom underhåll skedde för att få en inblick i vad den avdelningen 
tycker är viktigt i analyser av nyckeltal. Med min handledare och flertalet andra 
produktionsingenjörer på måleriavdelningen skedde kontinuerligt spontana samtal. Med ett 
öppet kontorslandskap var det alltid nära att fråga om hjälp och åsikter. Samtal av den sorten 
kunde skilja sig från en halv minut till 40 minuter.  En fördel med en ostrukturerad intervjumetod 
är att den ger utrymme för kreativt tänkande vilket har underlättat genomförandet av studien då 
den till stor del bygger på att testa sig fram och göra försök. En nackdel med utförandet är att 
endast en person intervjuats om ett specifikt område vilket gör att bilden riskerar att bli ensidig. 
Det hade potentiellt blivit ett bättre underlag om fler intervjuer genomförts.  
 

3.3 Dataanalys  

För att besvara frågeställningarna ett och två analyserades insamlade data mot bakgrund av den 
teori som framkom via litteraturstudien och den information som inhämtades genom 
observationer och intervjuer. Analysen av datan användes för att värdera och validera förslag till 
modell för automatisering av analys av OEE. I ett längre samtal med underhållspersonal framgick 
vilka nyckeltal de framförallt analyserar. Samtalet med medarbetaren specialiserad inom 
produktionsuppföljningssystem gav större förståelse för hur sambandet mellan DUGA och 
Swagger fungerade. Vid det samtalet framgick också att en större uppdatering bland API:er skulle 
ske vilket innebar minskat programmeringsbehov för att ta fram tillförlitliga nyckeltal i studien.  
 
Dokumentstudien gav inblick i hur nyckeltalen var uppbyggda och vilka ekvationer som låg till 
grund för Volvos uträkning av nyckeltal. Sekundärdata har framförallt använts i den här studien 
då produktionsuppföljningssystemet har tillhandahållit och samlat in datan. Resultat av dessa 
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båda frågeställningar användes sedan som underlag för att besvara och diskutera kring 
frågeställning tre.  
 

3.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet, eller giltighet, handlar om att det som faktiskt studeras är det som avsågs att studeras 
(Säfsten & Gustavsson, 2019). Metoden som användes har av den anledningen anpassats för att 
kunna svara på syftet och frågeställningarna. Genom att använda triangulering säkerställs även 
att den mest ändamålsenliga modellen är den som föreslås i studien. Det sker genom att fler än 
två metoder används för att mäta resultatet. Med reliabilitet avses graden av tillförlitlighet i en 
studie. Det kan mätas genom möjligheten att få samma resultat vid upprepade undersökningar 
(Säfsten & Gustavsson, 2019). Reliabiliteten i den här studien säkerställs genom att flertalet 
försök genomförts med samma data, noga anteckningar förts samt genom kontinuerliga 
avstämningsmöten med handledare och ämnesgranskare. 
 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Förslagen som presenteras i studien syftar till att införa automatiserade inslag i 
nyckeltalsanalysen. Detta kan innebära att momenten inte längre behöver utföras manuellt och 
att medarbetare därför kommer att omplaceras eller behöva ändra arbetssätt. Detta bör inte leda 
till nedskärningar utan snarare resultera i att medarbetare kan använda sin tid till mer 
värdeskapande aktiveter.  
 
De medarbetare som har intervjuats har informerats om syftet med intervjun och deras 
medverkan. I studien kommer inga namn på intervjuade personer att publiceras utan samtycke. 
Dokument eller delar av dokument som är av känslig karaktär kommer inte heller att publiceras 
eller återges utan samtycke. Studien kommer inte publicera bilder/filmer som inte är granskade 
och godkända av företaget. Siffror och andra variabler har av sekretesskäl maskerats i de figurer 
som illustrerar den framtagna modellen.  
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4 Nulägesbeskrivning 

En analys av nuläget presenteras i det här kapitlet. I kapitlet beskrivs företaget och den studerade 
avdelningen samt hur OEE mäts och analyseras i nuläget.   
 

4.1 Företagspresentation 

Volvokoncernen som har aktiebolaget Volvo som moderbolag är en global aktör inom tillverkning 
av lastbilar, bussar samt motorer för marinindustri och anläggningsmaskiner. Företaget erbjuder 
även tjänster inom finans och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 95 000 
anställda, anläggningar för produktion i 19 länder och försäljning i fler än 190 länder. 
Omsättningen för räkenskapsåret 2020 var 333 miljarder SEK (Volvo Group, 2022). 
 
Volvokoncernen är uppdelat i sex olika gruppfunktioner, tio olika affärsområden och tre olika 
divisioner för lastbilar, se figur 2. 
 

 
Figur 2. Koncernträd för Volvo Group. 

 
Volvo har utvecklat en sammanställning av förbättringsprinciper som förkortas VPS (Volvo 
Production System). Arbetet anpassas och förbättras kontinuerligt utifrån dessa principer för att 
nå företagets vision. VPS utgör ett ramverk för hur Volvo ska arbeta och illustreras med VPS-huset 
som ses i figur 3 (Volvo Group Trucks Operations, 2022).  
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Figur 3. Illustration av VPS-huset. 

 
Den här studien fokuserar på affärsområdet Volvo Trucks och deras division ”Group Trucks 
Operation”. Studien sker på Volvo Trucks hyttfabrik i Umeå och kommer utföras på 
måleriavdelningen. Fabriken sysselsätter ungefär 1 600 personer och är den fabrik som 
producerar flest hytter för Volvos tunga lastbilar, vilka är modellerna; FH, FH16, FM och FMX. 
Fabriken levererar med hytter och hyttdelar till marknaderna Asien, Afrika, Europa, Nord- och 
Sydamerika samt Australien, där Europa är huvudmarknad. Produktionskapaciteten vid fabriken 
i Umeå är 75 000 hytter per år. Fabriken i Umeå är indelad i tre produktionsavdelningar; pressning 
och detaljtillverkning, kaross samt måleriet. Anläggningen är modern och använder sig av 
avancerad tillverkningsteknik med stort inslag av robotar och automation (Volvo Group Trucks 
Operations, 2022). 
 

4.2 Måleriavdelningen i Umeåfabriken  

Måleriet är en av fabrikens produktionsavdelningar och produktionen består av ett antal 
delprocesser. Materialets väg genom måleriets delprocesser kan, efter observationer i fabriken 
tillsammans med handledare, beskrivas som komplex där hytterna åker upp och ner i flertalet 
hissar.  
 
Produktionen i måleriet består av följande delprocesser:  
 

- Förbehandlingen: I förbehandlingen sker behandling och rengöring av hytten, dels 
för att säkra korrosionsskydd och dels för att lackskiktet i efterföljande processteg 
ska vidhäftas. Processen är helt automatiserad. 
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- Elektrolytisk doppanläggning (ED): I det här steget doppas hytten i en elektrolytisk 
doppanläggning och får därmed sitt första lackskikt. Ur korrosionssynpunkt är det 
här färgskiktet det viktigaste. Processen är helt automatiserad. 

- Tätning och stomljudsdämpning: Med hjälp av länkarmsrobotar tätas hytten för att 
förhindra läckage av luft, vatten och ljud. Applicering sker sedan av dämpmaterial, 
som förbättrar ljuddämpningen. Robotarna kan ibland missa lite i kanter och andra 
svåra områden, där gör medarbetare en översyn och åtgärdar efter behov. 

- Plasthantering: Här sker montering av plastartiklar på målningsfixturer. Plasten 
genomgår en tvättprocess. Inför målning är det viktigt att rätt plast sammanförs 
med rätt hytt, vilket sker i detta steg. Plasthanteringen ser till så att kulöravvikelse 
kan undvikas i högre grad. Efter målning packas artiklarna ihop i separata lådor som 
tillhör en specifik hytt. 

- Grundlack: Här appliceras andra lackskiktet, vilket är vattenburet och utgör underlag 
för den täckande lacken som förs på i nästa steg. Stenskottskydd och vidhäftning är 
de viktigaste egenskaperna som tillförs med grundlacken. Processen är helt 
automatiserad och utförs av länkarmsrobotar. 

- Täcklack: Täcklack är det avslutande skiktet som applicerar en kulör enligt kundens 
önskemål. Viktigaste egenskaperna är att ge hytten ett beställt utseende och skydda 
från yttre påverkan. Täcklackprocessen är helt automatiserad och använder precis 
som grundlacken sig av länkarmsrobotar. 

- Kontroll, bättring, justering: Här kontrolleras och åtgärdas eventuella avvikelser. 
Exempel på vanliga åtgärder är målning och polering. 

 
I figur 4 illustreras ett förenklat flödesschema i måleriet. 
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Figur 4. Flödesschema måleriet. 

 

4.3 Måleriets metod för att mäta och analysera OEE 

I samtliga delprocesser i måleriet genomförs mätningar av OEE. Med Volvo Umeås 
implementerade metod av 5S arbetar företaget med systematiskt förbättringsarbete och att 
eliminera slöseri. Den sjunde leanprincipen lyder ”vi vill göra verksamheten synlig så att inga 
problem döljs” och på den punkten kan en verklighetsbeskrivande och lättillgängligt OEE hjälpa 
till att synliggöra och identifiera förbättringsområden. Måleriet vill att dagens metod för 
visualiseringen ska ändras för att minska tidskrävande manuellt arbete. Genom att använda 
visualiseringsverktyget Microsoft Power BI hoppas måleriet att dels kunna eliminera dagens 
manuella arbetsmoment som innebär att kopiera över data för stopptider till en Excelmall, dels 
göra data lättare att förstå och till sist göra OEE-analysen lättillgänglig för alla. 
 
Mätningen idag sker genom både manuell inmatning av data i DUGA samt automatisk mätning av 
utrustning och maskiner. Det är operatörerna som rapporterar in manuella stopptider mot rätt 
felkod och de skriver in fritext kopplat till stoppet. I måleriet registreras flertalet stopp manuellt, 
undantaget är raster och möten. Mätningen sker på samtliga processteg men i analysen för OEE 
så är det utvalda flaskhalsar som beräknas och sedan analyseras. Ett undantag finns och det är 
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tätningen, där är stopp för samtliga processteg inräknat. I DUGA sammanställs data och exempel 
på inbyggda verktyg är flaskhalsanalys och OEE. Visualisering är möjligt i både DUGA och Excel. 
 
Produktionsuppföljningssystemet DUGA är ett av Volvo utvecklat datasystem för att följa upp och 
analysera produktionslinornas prestation. Återkopplingen till DUGA sker med hjälp av PLC:er som 
samlar in återkoppling från de olika processerna. DUGA är integrerat med API-plattformen 
Swagger. Den här studien kommer dock inte gå in djupare på tekniska detaljer inom dessa system. 
I figur 5 redovisas sambandet mellan Power BI, Power Query, DUGA och Swagger. 
  

 
Figur 5. Flödesschema från PLC till färdig visualisering. 

 
För att veta vilken data som låg till grund för att räkna ut de olika nyckeltalen studerades den 
nuvarande modellen i form av en exempelmall skapad i Excel. I exempelmallen räknades 
tillgängligheten ut via ekvation (2). Stoppkategorierna var oplanerade tekniska haverier, haveri i 
lokala medier, lokala informationstekniska haverier och lokala PLC haverier. Dessa tillhör kategori 
ett och två i ”de sex stora förlusterna”. Operationseffektiviteten räknades ut via ekvation (3) där 
producerat antal hytter och ramar motsvarar processad mängd. Kvaliteten räknades i mallen ut 
enligt ekvation (4). Mallen för dessa uträkningar redovisas i bilaga 2. OEE beräknas genom 
multiplikation av tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet, se ekvation (1). Statistik för 
OEE redovisas veckovis samt för varje skift, vilka är natt, morgon och kvällsskift. Flikarna i mallen 
som idag uppdateras manuellt är ”Antal producerat”, ”DUGA data” och ”Produktionstid”. Mallar 
för ”DUGA data” och ”Produktionstid” redovisas i bilaga 3. Datan som användes importerades 
från DUGA.  
 
Mallen som presenteras i bilaga 2 redovisade utöver resultat på tillgänglighet, 
operationseffektivitet och kvalitet, även Mean-Time-To-Repair (MTTR) och Mean-Time-Between-
Failure. 
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4.4 Måleriets syn på mät- och analysmetoden 

Volvo identifierade ett manuellt inslag i sin arbetsprocess som var tidskrävande och monotont 
där det potentiellt kunde finnas utrymme för förbättring. Mot den bakgrunden formulerades 
studiens problembeskrivning med hjälp av handledare på företaget. Genom samtal med 
medarbetare på Volvo och observationer ute i fabriken skapades en överblick över de olika 
delprocesserna i tillverkningen på avdelningen. Därefter gjordes nulägesanalysen för att förstå 
hur analysen av OEE går till idag och vilka förbättringsområden som finns i det nuvarande 
tillvägagångssättet. Mot den bakgrunden utarbetades syftet med studien fram. För att 
konkretisera syftet har tre frågeställningar formulerats. 
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5 Modell för OEE-analys i Power BI 

I det här kapitlet redogörs tillvägagångssättet för den framtagna modellen för nyckeltalsanalys av 
OEE i Microsoft Power BI. Det inbyggda transformeringsverktyget Power Query har används för 
att bearbeta data. I Power Query har anslutningar med hjälp av färdiga API:er i Swagger 
möjliggjort informationsöverföring från DUGA till modellen.  
 

5.1 Modell i Power BI Desktop 

Vid design av modellen har hänsyn till färger, teckenstorlek och användarvänlighet tagits i 
enlighet med vad teorin som redogjorts för i arbetet förordar. I modellen har bakgrundsfärgen vit 
valts tillsammans med svart text. Staplar och andra diagram illustreras med hjälp av tydliga färger 
som är enkla att särskilja exempelvis röd, orange och blå. Automation mellan flikar har i största 
möjliga mån upprättats för att minimera antalet knapptryckningar. APQ (Availability, 
Performance, Quality) har använts som begrepp istället för svenska tidstillgänglighet, 
operationseffektivitet och kvalitet. I den nedre delen av modellen finns åtta flikar och dessa kan 
ses i figur 6. 
 

 
Figur 6. Flikar i modellen. 

 

5.1.1 Flik ett & tre: OEE-vecka & Måleriet OEE-vecka 

I figur 7 visas den första fliken som visualiserar veckovis data för OEE och dess parametrar 
tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet. MTBF, stopptid i minuter och antal stopp 
redovisas även för den valda delprocessen. I den tredje fliken redovisas ett sammanvägt resultat 
för samtliga delprocesser per vecka. 
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Figur 7. Visualisering av modellens första sida som redovisar veckostatistik för vald delprocess.  

I första fliken finns möjlighet att välja vilken delprocess samt vilken vecka, månad och år som ska 
analyseras. Om hela månader väljs visas data för samtliga veckor under den månaden och likadant 
gäller om ett helår väljs. Med hjälp av funktionen ”Sync slicers” följer val av delprocess och 
tidsram med till övriga sidor i modellen.  
 

5.1.2 Datumrelationer 

Med programmeringsverktyget DAX (Data Analysis Expression) utvecklades ett gemensamt 
datum som agerar som referensram för de olika datasamlingarna och de kan på så sätt relatera 
till varandra. I figur 8 visas ett exempel på hur en relation mellan veckodata för OEE kopplas till 
det gemensamma datumverktyget. 
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Figur 8. Relation mellan veckonumret i datauppsättningen ”OEEByWeek” till ”Date”. 

 

5.1.3 Flik två: OEE per shift 

Enligt Ljungberg (2000) kan analys per skift vara användbart för att bidra till ökad motivation i 
skiftlagen och skapa en tävlande kultur. Måleriet förde sedan tidigare statistik för varje skifttyp 
och modellens andra flik visualiserar OEE för samtliga skifttyper. Valet av delprocess och tidpunkt 
följer från föregående flik. I figur 9 redovisas OEE i ett stapeldiagram med färgerna blå, ljusblå och 
orange vilka särskiljer skiften. För exempelvis delprocessen grundlack, som består av grundlack 1 
och grundlack 2, finns alternativet att antingen analysera processerna enskilt eller om båda ifylls 
i fältet ”välj delprocess” fås ett genomsnitt av processerna. I figur 9 ses även tre stycken separata 
mätare som redovisar tidstillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet. I modellen är dessa 
parametrar skrivna på engelska. Om ett enskilt skift ska studeras, vilket går att utföra med 
markering av skift i stapeldiagrammet, uppdateras dessa automatiskt. I fliken redovisas också 
stopptid under planerat produktionstid för varje skift. Denna statistik avser hel vecka. 
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Figur 9. Illustration av fliken OEE per shift. 

 

5.1.4 Flik fyra: Stopptider 

I modellens fjärde flik redovisas stopptider för den valda delprocessen. Det sker genom ett 
stapeldiagram som sorterar ut frekvensen av veckans felkoder och ett linjediagram som visar 
antalet stopp av planerad produktionstid för den valda veckan. Figur 10 ger en överblick av den 
här fliken. Linjediagrammet som syns i figur 10 visar alla veckans arbetsdagar medan 
stapeldiagrammet för felkoder summerar antalet minuter för respektive felkod. I fliken redovisas 
en tabell som ger överblick över stopporsakerna, summerad tid, under vilken tid stoppet pågått 
och fritext skriven av operatörer. 



 

28 
 

 
Figur 10. Linjediagram, stapeldiagram och tabell. 

 
Stapeldiagrammet och linjediagrammet är integrerade med tabellen för stopporsaker. Det 
innebär att vald stapel eller punkt i linjediagrammet, redovisas enskilt. I figur 11 illustreras ett 
exempel där felkoden ”102”, ”Equipment error taken care of maintanance”, bockats i och veckans 
alla stopp beroende på felkod 102 visas. 
 

 
Figur 11. Illustration av felkod som bockats i. 
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5.1.5 Flik fem: Stopptid nedbrytbart 

Den femte fliken har utvecklats för en enklare och snabbare överblick av alla måleriets 
delprocesser. Det är ett nedbrytbart stopptidsträd som bygger på 5S:s två första punkter 
”sortera” och ”systematisera”. Den är, till skillnad från de tidigare figurerna, frikopplad från 
datum och avdelning för så smidig användning som möjligt. Den har förinställt samtliga veckor 
vilket kan justeras efter behov i rullistan. Trädet bryts ner från antalet minuter stopp till antalet 
minuter stopp per vecka, per delprocess, per felorsak, per dag samt till minuter per fritext. I figur 
12 visas ett fullständigt utvecklat träd. 
 

 
Figur 12. Fullständigt utvecklat nedbrytningsträd för stopp. 

 

5.1.6 Flik sex: Måleriet teknisk tillgänglighet  

I samråd med en medarbetare inom underhåll skapades en visualisering över måleriets tekniska 
tillgänglighet. Enligt medarbetaren var det önskvärt att få överblick över måleriets totala tekniska 
tillgänglighet samt alla delprocessers tekniska tillgänglighet. Det för att snabb kunna analysera 
vilken delprocess som presterat sämre. Resultatet av denna visualisering går att se i figur 13 och 
den visar måleriets tekniska tillgänglighet för valda veckor samt alla delprocessers prestation. I 
visualiseringen över måleriets totala tillgänglighet syns även statistik för stopptid i samma 
linjediagram. Varje delprocess har en egen färg och, ifall muspekaren förs över på vald delprocess, 
visas teknisk tillgänglighet i procent samt även vecka och namnet på delprocessen. 
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Figur 13. Måleriets tekniska tillgänglighet. 

 

5.1.7 Flik sju: Stopp tätningen  

Tätningens OEE visualiseras inte i den här modellen på grund av beräkningstekniska skäl. 
Stopporsaker visualiseras däremot för tätningens samtliga processteg. Visualiseringen sker via ett 
stapeldiagram som sorterar processtegen med mest stopptid från vänster till höger. Via en rullista 
kan specifika processteg väljas beroende på vilken som ska analyseras. Samtliga stopp och dess 
felorsaker visas i en tabell som summerar stopptiden för den valda perioden. Ifall användaren 
klickar på ett visst processtegs stapel uppdateras tabellen med endast den valda stapelns stopp. 
I figur 14 visas denna flik i modellen. 
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Figur 14. Stopporsaker för tätningens processteg. 

 

5.1.8 Flik åtta: OEE APQ månad 

Sista fliken visar månadsstatistik för samtliga produktionslinor, figur 15. Produktionslinor som 
består av fler än en delprocess, exempelvis grundlack redovisas ett gemensamt för den berörda 
produktionslinan. I olika färger illustreras månadens OEE-tal, med positivare och ljusare färger 
där resultatet är som bäst. Från vänster till höger redovisas högsta OEE-talet. Nedanför OEE-
redovisningen visas parametrarna tidstillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet, för 
samtliga produktionslinor. I en rullista kan år och månad väljas. 
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Figur 15. OEE och dess parametrar för vald månad. 

 

5.2 Uppdatering av modell  

Via knappen ”Refresh” som syns i figur 16 uppdateras modellens samtliga data till den senaste 
datan som rapporterats in i DUGA. Det är möjligt att uppdatera enstaka datakällor om behov finns 
genom att högerklicka på vald datakälla och välja ”Refresh”. För att modellen ska ha en så snabb 
uppdatering som möjligt har datamängden begränsats genom att hämta data från ett tidsspann 
som begränsats till en månad. Modellen uppdateras inte automatiskt då någon behöver 
uppdatera den manuellt genom att trycka på ”Refresh”. Då det beror väldigt mycket på hur 
mycket data som ska hämtas så är det svårt att säga någon exakt tid och det kan skilja från 
uppdateringstillfälle till uppdateringstillfälle beroende på hur hårt belastat DUGA är.  
 

 
Figur 16. Uppdateringknappen ”Refresh”. 

 
Nyckeltalet OEE och dess parametrar tillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitet uppdateras 
automatiskt för alla delprocesser i måleriet förutom tätningen. Stopptider uppdateras och går att 
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analysera för samtliga delprocesser. Anslutningar för uppdatering av MTBF och MTTR finns även 
i modellen. 
 
För att förbereda data till modellen i Power BI användes Power Query. Där skapades modellens 
anslutningar, transformering av data och formades för att skapa önskat resultat i Power BI. 
Anslutningarna i modellen är till för att kunna skapa en automatisk uppdatering av modellen. Det 
sker via API:er som är utformade i programvaran Swagger. I den framtagna modellen så har 
anslutningar till varje delprocess upprättats, bortsett från tätningen.  
 

5.3 Modellen för en användare 

Vid klar modell och design i Power BI Desktop kan modellen publiceras och delas i Power BI 
Service. Exempelvis kan Microsoft Teams användas för att dela rapporten med kollegor och ge de 
möjligheten att använda och ta del av rapporten. Användarna kan ändra avdelning och tidsperiod, 
men inte ändra i bakomliggande data. Däremot finns möjlighet för användare att ge 
förbättringsförslag till ägaren av rapporten. 
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6 Analys  

I det här kapitlet kommer resultatet att analyseras utifrån frågeställningarna.  

6.1 Hur kan analysen av mätetalet OEE automatiseras?  

Genom litteraturstudien tillsammans med dokumentstudien kunde det fastställas att företaget 
för den utförda studien tidigare använt sig av den traditionella uträkningen för OEE och dess 
parametrar APQ (se kapitel 2.3). Automatiseringen av det tidigare manuella momentet, som 
innebar klipp och klistra med data, har möjliggjorts av samtal med personal med stor insyn i 
DUGA. Kopplingen mellan API:er i Swagger och Power Query är en viktig aspekt för att skapa 
anslutningar till de nyckeltal som är intressanta. I linje med Industri 4.0 där stora datamängder 
hanteras, även kallat ”Big data”, är transformeringssteget viktigt för att optimera användningen 
av data. Data som inte bidrar till resultatet har rensats bort i studiens modell. Den data som i 
dagsläget ses som onödig kan dock komma att spela en stor roll i framtiden.  
 

6.2 Hur kan analysen av mätetalet OEE visualiseras på ett 
överskådligt och användarvänligt sätt? 

Att informationen som tas fram genom den nya analysmodellen går att ta del av på ett sätt som 
är både överskådligt och användarvänligt är en förutsättning för att den ska vara effektiv och 
praktisk att använda. Att registrera och tolka information är ett moment som, om informationen 
levereras på ett otillgängligt sätt, kan ta onödiga resurser i anspråk.  
 
Genom att bygga upp modellen i åtta flikar där olika information tas fram och visualiseras kan 
användaren enkelt ta del av den informationen som den är ute efter (se figur 6 och avsnitt 5.1). 
Det är ett sätt att underlätta för användaren som inte behöver ta del av och sortera bland onödig 
och överflödig information vid avläsningen.  
 
De olika flikarna visualiserar informationen genom olika typer av diagram och figurer (se kapitel 
5.1 för exempel). Det underlättar avläsningen för användaren då informationen blir mer 
överskådlig än om motsvarande innehåll hade levererats endast genom text och siffror. Att 
använda olika färger med tydliga skillnader är också ett sätt att göra modellen mer överskådlig, 
eftersom informationen blir lättare att läsa av.   
 

6.3 Hur påverkar automatisering av nyckeltalsanalysen med 
den framtagna modellen effektiviteten i delprocesserna?  

Automatiseringen av nyckeltalsanalysen bidrar till ett mer effektivt arbetssätt genom att 
manuella moment som var tidskrävande och tog resurser i anspråk inte längre är en del av 
processen. Detta frigör i sin tur mer tid för personal att analysera prestationen i delprocesserna 
och använda sin tankekraft till friare och mer kreativt tänkande.  En ny modell som automatiserar 
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nyckeltalsanalys är ett steg mot industri 4.0 där automatisering är en central del.  Att personalen 
får utökat utrymme till ett friare och mer tänkande arbete är också en förväntad konsekvens av 
ökad automatisering. Den här studien saknar metod för att ta fram ett mätbart resultat i 
tidsbesparing.  

 

Den nya modellen bidrar till möjligheten att ha en mer uppdaterad driftsuppföljning, vilket 
möjliggör snabb analys av uppkomna störningar. Även tillgängligheten för samtliga medarbetare 
av driftuppföljning är viktig att ta i beaktande, där den framtagna modellen enkelt kan publiceras 
och delas med samtliga som behöver ta del av den. Det skapar enligt Ljungberg (2000) fördelar 
att alla i en organisation kan levereras samma bild av problem och dess följder.   
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7 Diskussion 

I det här kapitlet kommer det analyserade resultatet att diskuteras utifrån frågeställningarna. 
Avsnittet innehåller också en metoddiskussion.  
 

7.1 Diskussion av resultatet 

I nulägesanalysen framkom det att merparten av stoppen rapporteras manuellt av operatörer 
idag. Det kan finnas flera olika anledningar till varför det arbetssättet valts, vilka den här studien 
inte analyserat. Den här studien har fokuserat på nästa manuella steg, vilket är exporteringen av 
data från DUGA till Excel. Analysen kan med hjälp av flertalet uppbyggda API:er i Swagger breddas 
till att undersöka fler parametrar utöver de som den här studien fokuserat på. Den här studien 
har på grund av tidsbrist inte infört schemalagd eller inkrementell uppdatering för 
datamängderna, vilket är möjligt i Microsoft Power BI Service. Det skulle ytterligare automatisera 
hanteringen. Det som inom TPM kallas förbättringsgrupper skulle med fördel kunna 
implementeras för att söka ständiga förbättringar inom driftuppföljningen. 

 
I litteraturen belyses vikten av färger, storlek och mängden information. För att skapa, som 
Ljungberg (2000) beskriver, ”ordning och reda” i visualiseringar är det viktigt att informationen är 
tydlig, men även miljön runt omkring den. Markeringar kan användas för att belysa vad målet 
med ett visst mätetal är. Gladare färger kan användas om målet blir uppfyllt och tvärtom om 
målet inte nås. Att följa 5S som beskrivs i teorin är ett bra sätt att skapa en lättöverskådlig 
visualisering. I den här rapporten användes de 5S:en enligt följande: 
 

• Sortera/strukturera: Datamängderna behövdes struktureras en hel del för att få en 
fungerande modell. Datamängdernas datum behövdes kopplas samman och det löstes 
med en gemensam datumhanterare.  

• Systematisera: Datumrullista och avdelningslista behövdes i nästan samtliga flikar i 
modellen. I möjligaste mån strävade modellen efter minimalt med knapptryck av 
användaren och metoden för det blev att valet av datum och avdelning i första fliken följde 
med till nästkommande.  

• Städa: I verktyget Power Query var det möjligt att exkludera data som inte behövdes eller 
var onödig för modellen.  

• Standardisera: Textstorlekar, bakgrundsfärg och linjer i diagram var några av de 
standardiserade punkterna i modellen. 

• Säkra/systematisk översyn: Jämförelser med data mellan modellen i Power BI, Excel och 
DUGA skedde över hela framtagandets gång.  

 
Med nyckeltalsanalys integrerat i exempelvis Microsoft Teams, kan rapporter läsas av alla som 
har tillgång till arbetsdator och på ett enkelt sätt hittas. HDI skärmar skulle kunna användas för 
att förmedla KPI:s till en större mängd människor. 
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Automatisering av nyckeltalsanalysen kan eliminera repetitiv manuellt arbete som med 
nuvarande arbetssätt innebär klipp och klistrande. Om medarbetaren som normalt har dessa 
arbetssysslor är sjuk, på semester eller glömmer kan nyckeltalsanalysen med den framtagna 
modellen ändå åskådliggöras. Potentiellt kan det bidra till en säkrare uppföljning då den 
mänskliga felfaktorn elimineras. Största nyttan med automatisering av nyckeltalsanalys är att 
kunskapen kan riktas mer till analyser än till framställande av dessa. När fler får tillgång till 
lättöverskådlig information kan problemlösningstakten ökas enligt teorin i denna rapport. En 
annan nytta med automatisering genom den i studien framtagna modellen är att det kan 
förväntas vara tidsbesparande. Metoden i den här studien skulle med fördel kunnat kompletteras 
med en tidsstudie av både tidigare arbetssätt och hantering genom den framtagna modellen. 
Dessa resultat skulle sedan kunnat jämföras för att illustrera och konkretisera den förväntade 
tidsbesparingen.  

 
Med en ständig utveckling mot framtidens uppkopplade industri, så finns många fördelar att ta 
till vara på. Vid rationalisering av repetitiva uppgifter, som med fördel förpassas till en robot eller 
dataprogram, så kommer efterfrågan på kreativt tänkande öka. Ökad digitalisering och 
automatisering av industrin är en nödvändighet för att kunna konkurrera mot länder med låg 
kostnad för arbetskraft.  
 
I takt med att allt fler enheter i industri blir uppkopplade, blir driftuppföljning aktuellt för allt fler 
områden. Det kräver en allt större datainsamling ifall mätningar ska göras på en bredare front, 
det kan exempelvis vara temperatur på ett enskilt kontor eller lampor i en viss gång som kan 
mätas och därmed analyseras.  
 

7.2 Diskussion av metoden 

- Vad har undersökts?  
o I studien har möjligheten att eliminera ett manuellt moment i framtagandet av 

nyckeltalsanalys undersökts. Vidare har studien omfattat hur dataöverföringen 
från DUGA kan automatiseras och skapa en rapport av den hämtade datan.  

- Vilka slags resultat har arbetet bidragit med?  
o Genom arbetet har en modell som redovisar OEE och dess parametrar för varje 

produktionslina och delprocess i måleriet tagits fram. Tätningen är undantagen. 
Modellen visualiserar stopptider och stopporsaker. Modellen kan utvecklas vidare 
och samtliga steg i programmeringen kan följas i Power Query.  

- Har problemen som lösts varit av teoretisk eller praktisk art? Vad har lösts och inte lösts? 
o Den här studien har framförallt löst problem av praktisk art. Den har tagit fram 

alternativ till det manuella arbetsmomentet. Den har bidragit till att göra analysen 
mer lättillgänglig, vilket enligt teorin kan vara till gagn ifall olika skiftlag kan jämföra 
sina resultat.  

- Kunde någon av metoderna använts på ett annat sätt? I så fall vilken? 
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o Vid presentation för att finna förslag på förbättringar kunde fler modeller tagits 
fram och redovisats. Vid presentationen blev fokuset mer inriktat på data i 
modellen än design. 
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8 Slutsatser och förslag till framtida arbete 

I det här kapitlet presenteras svar på examensarbetets frågeställningar som varit till grund för att 
uppnå syftet. Förslag på vidareutveckling av modellen kommer också att ges.  
 

8.1 Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om det är möjligt att effektivisera analysen av 
mätetalet OEE genom automation. Efter genomförd undersökning skulle en modell tas fram med 
hjälp av Microsoft Power BI som beräknar mätetalet OEE och presenterar det på ett överskådligt 
och användarvänligt sätt.  
 
Den första frågeställningen var hur analysen av mätetalet OEE kan automatiseras och den andra 
var hur en sådan analys kan visualiseras på ett överskådligt och användarvänligt sätt. Den modell 
som tagits fram inom ramen för examensarbetet besvarar båda frågeställningarna genom att 
automatisera analysen och presentera resultatet. En förutsättning för att effektivisera modellen 
ytterligare är schemalagd kombinerat med inkrementell uppdatering, vilket skulle innebära att 
datamängderna uppdateras med ett bestämt tidsintervall och att endast den senaste datan 
behöver hämtas. I takt med att arbetsuppgifterna blir allt mer digitala och automatiserade 
kommer kraven på medarbetarnas kompetenser och färdigheter också att förändras. Detta kan 
innebära att arbetsgivarna behöver förändra sitt sätt att rekrytera samt satsa mer på 
internutbildningar för att möta de nya behoven.  Företag som inte ställer om och satsar på 
digitalisering, oavsett om det är en matvarukedja eller en producerande industri, kommer 
sannolikt behöva lägga mer tid på administration istället för analys och utveckling av 
verksamheten. I en digitaliserad arbetsmarknad där information sprids snabbare är det viktigt att 
information förmedlas på ett enkelt och tydligt sätt. I den framtagna modellen hade det 
exempelvis kunnat illustreras genom att mätaren för ”OEE vecka” i figur 7 hade visat grön färg 
om målet uppnåtts och röd färg om målet inte uppnåtts.  
 
Den tredje frågeställningen var hur automatisering av nyckeltalsanalysen med den framtagna 
modellen påverkar effektiviteten i delprocesserna. Genom att modellen effektiviserat bort 
manuella inslag går analysen snabbare att göra. Modellen ger dessutom ett säkrare resultat då 
den hämtar siffror direkt från DUGA och undviker det moment där mänskliga fel kan påverka 
resultatet. Med den inställda tidsramen för modellen blir det med tiden väldigt segt att hämta 
data. Eftersom den laddar om hela tidsspannet skulle det vara optimalt att inkrementellt 
uppdatera modellen, alltså att gammal data lagras och exempelvis senaste veckans förändringar 
är det som hämtas.  
 

8.2 Framtida arbeten 

För att nå ännu säkrare och effektivare driftsuppföljning finns ett antal områden som kan ligga till 
grund för fortsatt undersökning. Exempelvis optimering av datakällorna, som är en viktig aspekt 
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för att minska tiden för uppdatering och ta bort onödig information i datakällorna. Vidare arbete 
med visualisering för att göra modellen ännu mer användarvänlig kan göras, exempelvis en 
funktion som ger svar på förinställda frågor.  
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Bilaga 2: Mall för nuvarande beräkning av OEE 

 

 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 3: Mallar i Excel 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 




