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Abstract

Visualization of production efficiency

Daniel Bemler

Many companies do not register all the stops that occur in a production plant, it often
takes longer to report than to fix the problem. If no problems are registered, you
cannot trace where the problems arise. 
This master thesis was performed at AcobiaFLUX and they have noticed an increased
demand from their customers to trace problems raised in their processes. The aim of
the thesis was to find out how a tool to monitor a process best could be developed.
Then the most essential from the theoretical base was developed into a useful tool
for operators. For the operators to know if the process utilizes the full capacity of a
process, the tool presents a measure of the Overall Equipment Efficiency, OEE. OEE
is calculated by multiplying availability, performance and quality. Availability indicates
how much time the equipment is used for production. Performance indicates how
efficient production is in terms of production speed. Quality indicates how many
products that have been approved. 
In order for a tool that monitors processes and present production efficiency to be
helpful it must be easy and intuitive for the user. To make an easy and intuitive tool
for operators some Human-Computer-Interaction guidelines where used. The tool is
not the primary workspace for an operator and therefore the use of the tool need to
be minimized so it will not steal the operator’s time. To become a tool for tracing
problems in processes, all operators need to participate and use the tool properly,
otherwise you cannot compare if the production efficiency has been improved.
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Populärvetenskaplig beskrivning 
Många företag registrerar inte alla stopp som inträffar i en produktionsanläggning, det 

tar ofta längre tid att rapportera felet än att åtgärda det. Om inte problem registreras går 

det inte att spåra var problemen uppstår. 

Detta examensarbete är utfört hos AcobiaFLUX och de har märkt ett ökat behov från 

deras kunder att kunna spåra problem som uppkommit i processer. Målet med 

examensarbetet var att ta reda på hur ett verktyg för att övervaka en process bäst tas 

fram. När sedan det teoretiska underlaget tagits fram skulle det som anses vara det 

nödvändigaste förverkligas till ett användbart verktyg för operatörer. För att 

operatörerna ska veta om processen utnyttjar hela kapaciteten i en process presenterar 

verktyget ett mått på produktionseffektiviteten, TAK. TAK beräknas som multiplikation 

mellan Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Där tillgängligheten 

anger hur stor del av tiden som en utrustning utnyttjas för produktion, 

anläggningsutbytet anger hur effektiv produktionen är i avseende på 

produktionshastighet och kvalitetsutbytet anger hur stor del av produktionen som är 

godkänd.  

Ett verktyg som övervakar processer och presenterar produktionseffektivitet ska vara ett 

hjälpmedel. Därför måste det vara enkelt och intuitivt för användaren. Verktyget är inte 

den primära arbetsytan för en operatör och därför måste användandet av den minimeras 

för att inte stjäla operatörens tid. För att operatören ska snabbt få en uppfattning om 

läget i produktionen görs en visualisering av numeriska värden, då det går snabbare att 

läsa av färgkoder än numeriska värden. 

Grunden för att verktyget ska bli ett hjälpmedel för att spåra problem i processer måste 

alla operatörer vara delaktiga och använda verktyget på rätt sätt annars går det inte att 

jämföra om produktionseffektiviteten har förbättrats. 

   



 

 

Tack 
Jag vill tacka AcobiaFLUX som gav mig möjligheten att genomföra mitt 

examensarbete. Speciellt vill jag tacka Anders Jönsson som tog sig tid att handleda mig. 

Det har varit ett roligt och lärorikt att genomföra examensarbetet även om det ibland 

känts som det inte skulle bli något resultat. 

Göteborg, juni 2011 

 



1 

 

Innehållsförteckning 

Ordlista ____________________________________________________________________________ 3 

1 Inledning _________________________________________________________________________ 4 
1.1 Syfte ______________________________________________________________________ 4 
1.2 Bakgrund __________________________________________________________________ 4 
1.3 Avgränsningar ______________________________________________________________ 5 

2 Teoretiskt ramverk _________________________________________________________________ 6 
2.1 Total Productive Maintenance, TPM _____________________________________________ 6 

2.1.1 De sex stora förlusterna ________________________________________________ 7 
2.1.1.1 Utrustningsfel och avbrott _______________________________________ 8 
2.1.1.2 Ställtid och justeringar __________________________________________ 8 
2.1.1.3 Tomgång och småstopp _________________________________________ 8 
2.1.1.4 Reducerad hastighet ____________________________________________ 8 
2.1.1.5 Defekter i processen ___________________________________________ 9 
2.1.1.6 Uppstartsförluster _____________________________________________ 9 

2.1.2 TAK _______________________________________________________________ 9 
2.1.2.1 Tillgängligheten ______________________________________________ 10 
2.1.2.2 Anläggningsutbytet ___________________________________________ 10 
2.1.2.3 Kvalitetsutbytet ______________________________________________ 11 
2.1.2.4 TAK i världsklass ____________________________________________ 12 
2.1.2.5 Best-of-the-best ______________________________________________ 12 
2.1.2.6 Total produktionseffektivitet ____________________________________ 12 
2.1.2.7 Visualisering av TAK _________________________________________ 13 

3 Metod för applikationsdesign _______________________________________________________ 15 
3.1 Generella designaspekter _____________________________________________________ 15 

4 Krav på verktyget från teorin _______________________________________________________ 17 
4.1 Tillgänglighet ______________________________________________________________ 17 
4.2 Anläggningsutbyte __________________________________________________________ 17 
4.3 Kvalitetsutbyte _____________________________________________________________ 18 
4.4 Best-of-the-best ____________________________________________________________ 18 
4.5 Beräkningar _______________________________________________________________ 19 
4.6 Visualisering ______________________________________________________________ 19 

5 Efficiency Manager _______________________________________________________________ 21 
5.1 Rapporteringsklienten _______________________________________________________ 21 

5.1.1 Produktionsöversikt __________________________________________________ 22 
5.1.2 Orderhantering ______________________________________________________ 23 
5.1.3 Visualisering av produktionseffektiviteten ________________________________ 26 
5.1.4 Ändring av produktionsmängd __________________________________________ 27 
5.1.5 Lämna kommentarer _________________________________________________ 28 
5.1.6 Produktionsavslut ____________________________________________________ 28 

5.2 Bottenraden _______________________________________________________________ 28 
5.2.1 Kassationsrapportering________________________________________________ 29 
5.2.2 Rapportering av manuellt stopp _________________________________________ 29 

5.3 Avrapportera maskinellt stopp _________________________________________________ 30 
5.4 Simuleringsverktyg _________________________________________________________ 30 



2 

 

6 Kärnvärden för visualisering av TAK ________________________________________________ 32 
6.1 Databas ___________________________________________________________________ 33 

6.1.1 Hantering av data som avser nutid _______________________________________ 35 
6.1.1.1 Hantering av produktionsenheter _________________________________ 36 
6.1.1.2 Produkthantering _____________________________________________ 36 
6.1.1.3 Produktionshantering __________________________________________ 36 
6.1.1.4 Hantering av maskinella stopp ___________________________________ 37 
6.1.1.5 Hantering av kasseringar _______________________________________ 37 

6.1.2 Hantering av data som avser dåtid _______________________________________ 38 
6.1.2.1 Skiftloggning ________________________________________________ 38 
6.1.2.2 Produktionsloggning __________________________________________ 39 
6.1.2.3 Loggning av stopp ____________________________________________ 39 
6.1.2.4 Loggning av kasseringar _______________________________________ 40 
6.1.2.5 Loggning av ändringar _________________________________________ 40 

7 Diskussion _______________________________________________________________________ 42 
7.1 Diskussion kring Efficiency Managers funktionalitet _______________________________ 42 

7.1.1 Tillgängligheten _____________________________________________________ 43 
7.1.2 Anläggningsutbytet __________________________________________________ 43 
7.1.3 Kvalitetsutbytet _____________________________________________________ 43 
7.1.4 Efficiency Manager som hjälpmedel _____________________________________ 43 

7.2 Diskussion kring Efficiency Managers design _____________________________________ 44 
7.2.1 Färgval ____________________________________________________________ 44 
7.2.2 Hantering av numeriska värden _________________________________________ 45 
7.2.3 Inmatning av text ____________________________________________________ 45 
7.2.4 Pekskärmsutformning ________________________________________________ 46 
7.2.5 Att tänka på vid användning av Efficiency Manager _________________________ 46 

7.3 Vidareutveckling ___________________________________________________________ 46 

8 Slutsatser ________________________________________________________________________ 48 

Litteraturförteckning _______________________________________________________________ 50 
Böcker ______________________________________________________________________ 50 
Artiklar ______________________________________________________________________ 50 
Internetkällor _________________________________________________________________ 51 
Kompendium _________________________________________________________________ 51 



3 

 

Ordlista 
TPM (Total Productive Maintenance) – En metod för att minska oplanerade stopp 

och öka produktiviteten hos företag. 

TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutbyte, Kvalitetsutbyte) – Ett mätetal som 

används för att beskriva en utrustnings totala produktionseffektivitet. 

Tillgänglighet – Ett mätetal som ger hur stor andel av tiden som en utrustning utnyttjar 

för produktion. 

Anläggningsutbyte – Ett mätetal som ger ett värde på hur effektiv en process är i 

avseende på produktionshastighet. 

Kvalitetsutbyte – Ett mätetal som anger hur stor andel av produktionen som är 

godkänd. 
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1 Inledning 
Dagens ekonomi präglas av snabb tillverkningstakt och global konkurrens vilket medför 

att företag måste arbeta hårt för att klara sig. Detta kan göras genom att sänka 

produktionskostnader genom teknisk utveckling eller att förbättra prestandan och 

ständigt förbättra sina produkter och processer. Med ökad konkurrens, produkter med 

högre kvalitet och snabbare leveranstider tvingas chefer att konvertera traditionella 

tillverkningsmetoder mot mer datorintegrerade tillverkningsmetoder. Eftersom 

produktionsutrustningar blivit automatiserade och mer komplexa har de också blivit mer 

känsliga för olika typer av störningar, ett fel i en komponent kan leda till att hela 

processen står still. Det traditionella reaktiva underhållssynsättet att laga systemet när 

det går sönder är inte längre tillfredsställande hos moderna tillverkningssystem. Det 

leder till för stora produktionsbortfall. Istället har det utvecklats flera 

underhållsstrategier med fokus på hur det går att öka den produktiva tiden genom att 

maximera tillgängligheten och att undvika oplanerade stopp. (Sharma et al., 2006) 

 

Med ett verktyg som spårar problem som uppstått i processer går det att följa upp 

problem i processen och använda historik för att förstå var de uppstår. Operatörernas 

huvudsakliga uppgift är att styra den maskin som används i processen och detta verktyg 

är inte därför den primära arbetsytan för en operatör utan ett komplement. För att öka 

användbarheten i processen behöver tiden som operatören använder verktyget vara så 

kort som möjligt för att verktyget inte ska anses vara en större belastning än vad den gör 

nytta.  

Examensarbetet är utfört på AcobiaFLUX som idag har en konceptapplikation som är 

tänkt att användas vid en process för att presentera måtten på produktionseffektiviteten. 

AcobiaFLUX har märkt ett ökat behov från kunder för att kunna spåra problem som 

uppstått i processer. Kunder vill kunna följa upp problemen som uppkommit i processen 

och använda sig utav historik för att förstå var problemen uppstår.  

1.1 Syfte 

Examensarbetets syfte är att först genom en litteraturstudie utreda hur ett verktyg för att 

övervaka avbrott i processer bäst tas fram. Efter genomförd undersökning utveckla ett 

program som beräknar produktionseffektivitetsvärdet TAK och presenterar det på ett 

överskådligt och användarvänligt sätt. 

1.2 Bakgrund 

AcobiaFLUX är ett företag som är verksamma inom industriell IT och automation. 

Företaget har tre huvudsakliga affärsområden som är industri, infrastruktur och 

fastighet. AcobiaFLUX levererar system och lösningar som anpassas efter kundens 

nuvarande system. Verksamheten ska inte anpassas efter ett system utan systemet 

anpassas efter hur kunden vill arbeta. Målet för AcobiaFLUX är alltid att skapa intuitiva 

gränssnitt och lösningar som ska stimulera användarna att själva se 

förbättringspotentialen i verksamheten. (AcobiaFLUX, 2010) 
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1.3 Avgränsningar 

Avgränsningen i detta examensarbete är att bara implementera de funktioner i verktyget 

som anses vara kärnan, det vill säga den information som alltid måste presenteras. Det 

som inte implementeras men som framkommer under arbetets gång kommer att ges som 

förslag på vidareutveckling av verktyget.  

Verktyget kommer endast att testas i en simulerad miljö, det vill säga att data som 

används är simulerad och är inte insamlad från någon verklig källa.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Då produktionsutrustningar har blivit automatiserade har de också blivit mer komplexa 

vilket har lett till att de har blivit mer känsliga för störningar. Traditionellt har ett 

reaktivt synsätt används för att underhålla en utrustning, men för att öka produktiviteten 

måste stopp som inte är planerade minskas. (Sharma et al., 2006). Reaktivt synsätt 

innebär att produktionsutrustningen körs så länge som det fungerar och åtgärder görs 

först när problem uppstår. En strategi som utvecklats för att minska oplanerade stopp 

och öka produktiviteten är TPM (Total Productive Maintenance). Det teoretiska 

ramverket omfattar en genomgång av hur TPM utvecklats, vad det innebär för företag 

att använda TPM och värdena som används för beräkning av produktionseffektiviteten. 

2.1 Total Productive Maintenance, TPM 

Efter andra världskriget lånade den japanska industrin tekniker, lednings- och 

tillverkningskunskaper från USA. Senare blev de japanska produkterna kända för sin 

överlägsna kvalitet och dessa produkter exporterades till de västliga industrinationerna i 

stora volymer och i och med det kom världens uppmärksamhet att fokuseras på den 

japanska managementtekniken. (Nakajima, 1992)  

Nakajima började studera amerikanska produktionsanläggningar 1950 och hur företagen 

där använde sig utav förebyggande underhåll. Med observationerna om amerikanska 

företag som bas utvecklade Nakajima ett system för totalt produktivt underhåll (TPM) 

och introducerade det i Japan 1971. I dagens produktionsmiljö med ökande robotisering 

och automation är det kvaliteten som är beroende av utrustningen, det vill säga att 

produktivitet, kostnader, lager och säkerhet är alla beroende av utrustningen. Ökad 

automation med mer obemannad produktion eliminerar inte behovet av människan, det 

är bara tillverkningsoperationerna som har automatiserats, underhållet är fortfarande 

starkt beroende av mänsklig insats. TPM är ett helhetskoncept och ett arbetssätt som 

syftar till att höja den totala utrustningseffektiviteten och utveckla företagets produktiva 

processer. Nakajima (1992) definierar TPM i fem kriterier: 

1. TPM syftar till att maximera utrustningens totala effektivitet. 

2. TPM gäller för utrustningens hela livslängd och är grundligt inrättat. 

3. TPM ska implementeras i flera olika avdelningar så som produktions- och 

underhållsavdelningar. 

4. TPM omfattar varje enskild anställd. 

5. TPM baseras på att främja, genom aktiviteter i små självständiga grupper, ett 

produktivt underhåll. 

Målet med TPM är att först och främst, förändra företagskulturen genom att skapa 

engagerade medarbetare och att därefter reducera alla slags förluster och uppnå noll fel. 

(Ljungberg, 2000) 

Att införa TPM är ingen snabb lösning utan är ett långsiktigt arbete för att uppnå bättre 

produktionseffektivitet. För ett företag som implementerat TPM tar det i genomsnitt tre 

år från introduceringen till att företaget uppnår ett resultat som når upp till 

produktionseffektivitetsmålet på mer än 85 % (se kapitel 2.1.2.4 TAK i världsklass). 

Företagen som anammat TPM måste till en början återställa utrustningen till dess 

ursprungliga tillstånd för att säkerställa utrustningens produktionsförmåga och kvalitet. 

Företagen måste också utbilda personalen på utrustningen, vilket gör att företaget i ett 
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tidigt skede måste bära de tillkommande utgifterna. Kostnaderna beror på utrustningens 

och underhållets ursprungliga kvalitet. Efter det att TPM införts kommer först 

kostnaderna att öka på grund av återställningen av utrustningen och utbildningen av 

personalen, sedan kommer kostnadstillväxten avta. Detta fenomen kallar Bohoris et al. 

(1995) för ”Bow-wave effect”. Allteftersom produktiviteten ökar kommer sedan 

kostnaderna avta och ersättas av vinster. (Nakajima, 1992) 

TPM bygger inte på teorier utan istället på erfarenheter från hundratals företag i Japan, 

USA och Europa som har förbättrat sin tillgänglighet, produktivitet och kvalitet 

avsevärt. Den första byggstenen i TPM är att fokusera på verkligheten som den är och 

att mäta i kvantifierbara och vetenskapliga enheter. I TPM mäts den totala 

utrustningseffektiviteten, som fokuserar på vad processen faktiskt producerar, jämfört 

med vad den borde ha kunnat producera. För att göra detta behövs mätningar, genom att 

ta fram omfattningen och orsakerna till förlusterna blir personalen medvetna hur de kan 

effektivisera processen. Det är inte ovanligt att ett företag bara utnyttjar 50-60% av en 

maskinutrustnings produktionsförmåga. Det är även vanligt att mindre stopp och 

tomgångsförluster kan reducera den maximala produktionsförmågan med 20-30%. En 

orsak till att dessa småstopp är en stor förlustkälla är att företag fokuserar på sporadiska 

förluster och att de inte upptäckt de kroniska förlusterna som finns. Det är viktigt att 

fortlöpande mäta störningar i processer bland annat för att se om resurserna utnyttjas 

rätt, se effekter av de åtgärder som genomförts, kunna fokusera på en specifik felorsak 

och att kunna ge korrekt och lättförståelig feedback till berörd personal. (Ljungberg, 

2000) 

2.1.1 De sex stora förlusterna 

Innan en analys kan göras över de fel en process har behövs en klarhet i vilka typer av 

störningar som finns. Störningar och stopp i processer kan vara sporadiska eller 

kroniska. De sporadiska felen uppträder som en snabb och stor avvikelse från det 

normala tillståndet och dessa inträffar oregelbundet. Sporadiska fel uppstår oftast av en 

orsak och är relativt lätta att identifiera. De kroniska felen däremot uppträder som små 

och ständiga skiljaktigheter som till slut accepteras som ett normaltillstånd (Ljungberg, 

2000). De kroniska felen är svårare att upptäcka och Dal et al. (2000) påstår att de 

kroniska störningarna endast kan identifieras genom en jämförelse mellan den 

nuvarande prestationsförmågan och den teoretiska kapaciteten som en utrustning har.  

De problem som kan uppstå i en process brukar delas upp i ”De sex stora förlusterna”, 

vilka är de som bör styras efter, och det är dessa som är orsaken till de största 

förlusterna i en process. Syftet med TPM är att eliminera de sex stora förlusterna: 

1. Utrustningsfel och avbrott 

2. Ställtid och justeringar 

3. Tomgång och småstopp 

4. Reducerad hastighet  

5. Defekter i processen 

6. Uppstartsförluster 

(Ljungberg, 2000) 
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2.1.1.1 Utrustningsfel och avbrott 

Det första av de sex stora förlusterna är utrustningsfel och avbrott i processen. Med 

utrustningsfel och avbrott menas både att utrustningen gått sönder och mer frekventa 

korta stopp. Det som är gemensamt med dessa fel är att det medför en förlust i 

produktionstid och produktionsvolym. Det finns också fel som är av den karaktären att 

produkter fortfarande tillverkas men att de är av lägre kvalitet. Utrustningsfel och 

avbrott kan bero på sporadiska eller kroniska förluster, där de sporadiska stoppen är de 

som sällan inträffar och när de väl inträffar står produktionen still länge. Dessa förluster 

är svåra att förutse då de inträffar så sällan. De kroniska felen är stopp som uppkommer 

mer regelbundet och kan därmed förutses till en högre grad jämfört med de sporadiska. 

Ofta är det konstruktionsfel som orsakar de kroniska stoppen och det är vanligt att de 

kroniska stoppen inte loggas, vilket gör det svårt att spåra orsakerna till dessa. 

(Ljungberg, 2000) 

2.1.1.2 Ställtid och justeringar 

Förlust orsakad av ställtid och justeringar ger upphov till förlust av produktionstid 

samtidigt som ett antal produkter ofta tillverkas innan omställningen och justeringarna 

är klara. De produkter som tillverkas innan omställningen och justeringen av processen 

är färdig är inte av rätt kvalitet och måste kasseras eller omarbetas. Omställningar är en 

central fråga för många företag när dessa försökt förbättra sina utrustningar (Ljungberg, 

2000). Många företag arbetar nu efter att uppnå ”single-minute setups”, det vill säga ha 

omställningar under tio minuter (Nakajima, 1989). Bland annat har SAAB reducerat 

sina omställningar från åtta timmar till att bli under tio minuter. (Ljungberg, 2000).  

2.1.1.3 Tomgång och småstopp 

Förlust som beror på småstopp uppstår exempelvis då en produkt fastnat i någon 

maskinutrustning eller en givare som ger en felaktig signal på grund av skräp som 

kommit i vägen. Stoppen är snabbt och enkelt åtgärdade, men förlusten av 

produktionstid blir stor eftersom maskinen ofta måste invänta en operatör som ska 

ordna felet, vilket kan ta flera minuter. Problemen brukar inträffa ofta och eftersom de 

bara är korta stopp är det ingen som rapporterar dessa. Att fylla i en felrapport tar oftare 

längre tid än vad det tar att åtgärda felet. (Ljungberg, 2000) 

Tomgångsförluster innebär att maskinen inte arbetar exempelvis för att den inväntar 

material. Det kan också betyda att maskinen utför sin cykel, men att den inte bearbetar 

materialet. Detta kan bero på att en givare ger en felaktig signal och ofta måste man 

vänta tills cykeln är klar eller återställa maskinen. (Ljungberg, 2000) 

2.1.1.4 Reducerad hastighet 

Förlust som beror på reducerad hastighet innebär att en maskin körs i en lägre hastighet 

än vad den är utformad för. Detta fel beror ofta på att man inte vet vilken som är den 

optimala hastigheten. Det kan också vara så att maskinen inte uppvisar några problem 

om hastigheten är låg och att man hellre kör den långsamt än att laga det egentliga felet. 

Exempelvis kan maskinen börja vibrera om maskinen körs på full hastighet och skapar 

då en produkt som inte klarar kvalitetskraven. Hastighetsförluster följs traditionellt inte 

upp, det kanske rör sig om en sekund per produkt, men det ger stora förluster på en 

längre sikt. (Ljungberg, 2000) 
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2.1.1.5 Defekter i processen 

Förlust enligt defekter i processen innebär att de produkter som tillverkas inte håller den 

kvalitet som krävs. Det kan både röra sig om kassationer och att produkten måste 

omarbetas. Ofta ses en kassation som en stor förlust då värdefullt material kastas bort. 

Maskintiden som en defekt produkt tar upp är också bortkastad. En omarbetad produkt 

ses som en ignorerad förlust, då det går att ”rädda” produkten och sälja den. Detta är en 

lika viktig förlust som en kassation eftersom det tar upp mer maskintid och operatörstid. 

Ibland kan även en omarbetning ta längre tid än att tillverka produkten från början. I 

denna förlustkategori finns det sporadiska och kroniska fel i utrustningen. (Ljungberg, 

2000) 

2.1.1.6 Uppstartsförluster 

Uppstartsförluster innebär att en maskin producerar produkter som inte upprätthåller en 

tillräckligt hög kvalitet innan processen stabiliserats. Förlusten uppkommer främst efter 

omställningar och justeringar, men också efter att utrustningen stått still och blivit kall, 

till exempel på morgonen eller efter raster. Svårigheten med denna förlust ligger främst 

i att den anses vara oundviklig. (Ljungberg, 2000) 

2.1.2 TAK 

Målet med TPM är att inga av de sex stora förlusterna ska inträffa. När haverier och 

defekter eliminerats ökar utrustningens nyttjandegrad, kostnaderna minskar, lager kan 

minimeras och produktiviteten per anställd ökar (Nakajima, 1992).  

För att kunna eliminera de sex stora förlusterna måste företaget mäta vad som händer i 

verksamheten och göra en driftsuppföljning annars har företaget dålig kännedom om 

vad som sker. Om ingen mätning sker blir det svårt att förbättra processen och 

grundtanken med driftsuppföljning, enligt Ljungberg (2000) är att: 

”Det du inte mäter kan du inte styra, och det du inte kan styra kan du inte heller 

förbättra.” 

Inom TPM används ett unikt mätetal som benämns OEE (Overall Equipment 

Efficiency) eller TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutbyte, Kvalitetsutbyte) som det 

översatts till svenska. Detta mätetal är tänkt att ge ett fullständigt mått på det mervärde 

utrustningen skapar. Definitionen av TAK varierar mellan författare och applikationer, 

men Nakajima var den första som utvecklade konceptet. De Groote är en av flera som 

har vidareutvecklat beräkningarna av tillgängligheten, anläggningsutbytet och 

kvalitetsutbytet. Ett TAK-värde på 100 % representerar den maximala potential som en 

utrustning har, det vill säga att utrustningen alltid går med rätt hastighet och utan att 

tillverka kassationer eller produkter som måste omarbetas. (Ljungberg, 2000) 

Den totala produktionseffektiviteten beräknas enligt ekvation (1) som produkten av de 

tre kritiska elementen – tillgängligheten, anläggningsutbytet och kvalitetsutbytet. De tre 

kritiska elementen beskrivs var och en nedan. Den engelska definitionen utav TAK 

använder sig utav Availability, Performance och Quality (Nakajima, 1989). TAK-värdet 

visar utrustningens prestanda och hur effektivt anläggningen används med avseende på 

de förluster som inträffar. (Robinson & Ginder, 1995)   

                                                      (1) 
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Till att börja med kan TAK-värdet först användas som en riktlinje för att mäta det 

ursprungliga utförandet av en produktionsanläggning i sin helhet. Genom att göra en 

ursprunglig TAK-mätning kan framtida mätningar jämföras med detta värde och således 

kan graden av förbättringar kvantifieras. För det andra kan ett TAK-värde, beräknat för 

hela produktionslinjen, användas för att jämföra linjens prestanda över hela fabriken och 

därigenom belysa någon del som behöver förbättras. För det tredje, om processerna 

utförs individuellt, kan TAK-mätningar identifiera vilken process som är den svagaste 

och ange vart förbättringar behövs. (Nakajima, 1989) 

2.1.2.1 Tillgängligheten 

Tillgängligheten är den nyttjandegrad som en maskin används och är baserad på 

förhållandet mellan tiden som den utnyttjas mot den tid som maskinen finns tillgänglig. 

Tillgänglig tid är den tid som maskinen kan användas minus planerade stillestånd. 

Planerade stillestånd kan vara raster eller möten. Utrustningens stilleståndstid inkluderar 

de två första felen av de sex stora förlusterna, det vill säga utrustningsfel och avbrott 

samt ställtid och justeringar. Tiden som maskinen utnyttjas subtraheras med tiden som 

den står still, det vill säga utnyttjad tid under vilken utrustningen i realiteten är i drift. 

(Nakajima, 1992) 

Definition av tillgängligheten enligt Nakajima (1992) erhålls enligt ekvation (2): 

                 
                    

                      
  

                                        

                      
 (2) 

Tillgängligheten gör skillnad på om stoppen är planerade eller inte. Denna definition 

kan ge upphov till att underhållning av maskinen tar längre tid och på så sätt blir de 

planerade stoppen längre. Planerade stopp påverkar inte resultatet av 

tillgänglighetsvärdet. Om de planerade stoppen är inkluderade i den tillgängliga tiden 

skulle tillgängligheten bli mycket lägre, men ge ett mer sanningsenligt värde. Om de 

planerade stoppen inkluderas kommer det att motivera till att minska tiden på de alla 

stopp (Jonson & Lesshammar, 1999). Beslutet om huruvida planerade stopp ska 

inkluderas eller inte, bör göras i ett tidigt skede och det ska följas konsekvent 

(Robinsson & Ginder, 1995). 

2.1.2.2 Anläggningsutbytet 

Anläggningsutbytet är produkten av den utnyttjade produktionstakten och den verkliga 

nyttjandegraden. Utrustningens utnyttjade produktionstakt baseras på kvoten mellan 

utrustningens ideala produktionstakt, teoretisk cykeltid, och dess verkliga 

produktionstakt, verklig cykeltid. Anläggningsutbytet behandlar nummer tre och fyra av 

de sex stora förlusterna, tomgång och småstopp samt reducerad hastighet. (Nakajima, 

1992) 

Nakajimas (1992) matematiska definitionen för utnyttjad produktionstakt presenteras i 

ekvation (3) nedan: 

                            
                  

                
 (3) 

Teoretisk cykeltid anger den ideala produktionstakten som en maskin eller en utrustning 

har och kallas ibland för den konstruerade hastigheten. Detta avspeglar den ursprungliga 

utformningen av den utrustning som definieras av tillverkarens datablad. Det är inte 
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alltid det bästa sättet att definiera begreppet, teoretisk cykeltid bör bestämmas från fall 

till fall. I vissa fall kan driftshastigheter ha sänkts för att eliminera kvalitetsproblem. 

Ändringar i designen, utrustnings- eller processförändringar kan ha förändrat den 

ursprungliga avsedda driftshastigheten. Vid fastställandet av teoretisk cykeltid kan 

företag använda sig utav den bästa uppnådda cykeltiden eller en estimering baserad på 

tidigare erfarenheter med liknande utrustning.  Ett exempel där den teoretiska cykeltiden 

är svårdefinierad är om det finns två maskiner, där den ena är beroende av den andra. 

Om den andra maskinen kan producera i en snabbare takt än vad den första kan, men 

måste invänta den första, bör den teoretiska cykeltiden väljas som produktionstakten 

snarare än cykeltid. Att bestämma den ideala produktionstakten, är den svåraste 

aspekten vid framtagandet av TAK. (Robinson & Ginder, 1995) 

Den verkliga nyttjandegraden mäter om produktionstakten bevaras under en given 

period. Det värde som fås fram säger inget om den verkliga produktionstakten är 

långsammare eller snabbare än vad utrustningen är konstruerad för. Den verkliga 

nyttjandegraden mäter huruvida driften förblir stabil trots perioder då utrusningen körs 

på lägre hastighet. (Nakajima, 1992) 

Nakajima (1992) definition av verklig nyttjandegrad visas i ekvation (4) nedan. 

Utnyttjad processtid är den tillgängliga processtiden med tiden för oplanerade 

stillestånd borttagen.  

                          
                  

                    
   

    
                                  

                    
   (4) 

Nakajimas (1992) matematiska definitionen av anläggningsutbytet ges av att 

multiplicera ekvation (3) och (4) och visas i ekvation (5) nedan 

                     
                  

                
   

                                  

                    
   

    
                                    

                    
 (5) 

De Groote (1995) har en annan definition av hur man kan beräkna anläggningsutbyte, 

han definierar det som kvoten mellan vad som faktiskt producerats och den planerade 

mängden. Definitionen kan ses i ekvation (6) nedan: 

                    
               

                         
 (6) 

Det som är skillnad på Nakajimas och De Grootes definitioner, ekvation (5) och (6), är 

att Nakajima har ett fixerat antal produkter som produceras och att hans definition anger 

den faktiska avvikelsen i tid från den ideala cykeltiden. De Groote använder sig utav en 

fast tid och beräknar avvikelsen i produktionen jämfört med vad som har producerats. 

Båda definitionerna mäter det faktiska antalet produkter som producerats, men på lite 

olika sätt. (Jonsson & Lesshammar, 1999) 

2.1.2.3 Kvalitetsutbytet 

Den tredje och sista faktorn som används för att beräkna den totala 

produktionseffektiviteten, TAK, är kvalitetsutbytet. Kvalitetsutbytet mäter hur många 
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produkter som är tillverkade korrekt av det totala antalet producerade produkter.  

Kvalitetsutbytet behandlar bara produkter första gången de tillverkas, det vill säga att en 

ombearbetning av en produkt räknas som felaktig. De två sista av de sex stora 

förlusterna, defekter i processen och uppstartsförluster, tas i beaktning av 

kvalitetsutbytet. (Ljungberg, 2000) 

Kvalitetsutbytet definieras enligt Nakajima (1989) som kvoten mellan mängden av 

godkända produkter och hur många som producerats. Mängden godkända produkter är 

antalet processade produkter minus antalet felaktiga produkter. Den matematiska 

definitionen presenteras i ekvation (7) nedan: 

                  
                          

               
 (7) 

Kvalitetsutbytet tar bara hänsyn till de förluster som händer nära utrustningen inte om 

det skulle bli ett fel i produkten senare. Detta är enligt Jonsson och Lesshammar (1999) 

är det ett mycket inåtvänt synsätt.  

2.1.2.4 TAK i världsklass 

Enligt Nakajima (1992) bör det finnas en strävan i varje enskild maskin för att förbättra 

utrustningseffektiviteten så att maskinen motsvarar det ideala tillståndet. De ideala 

tillstånden för en maskin bör vara att tillgängligheten är högre än 90 %, 

anläggningsutbytet högre än 95 % och kvalitetsutbytet högre än 99 %. Detta ger en total 

produktionseffektivitet enligt ekvation (1) ett TAK-värde som bör vara högre än 85 %. 

Nakajima (1992) tycker att detta värde är en bra riktlinje för en typisk 

tillverkningsutrustning.  

På grund av att det finns flera definitioner av hur TAK kan beräknas och andra 

varierande förhållanden mellan företag är det svårt att identifiera ett optimalt värde för 

TAK och jämföra detta värde mellan olika företag. Jonsson och Lesshammar (1999) 

påstår att ett TAK-värde på 0,50 är mer realistiskt och undersökningar de gjort kommit 

fram till TAK-värden som varierat mellan 0,30 och 0,80. Dessa siffror påvisar 

svårigheten att jämföra TAK mellan processer. (Jonsson & Lesshammar, 1999) 

2.1.2.5 Best-of-the-best 

För att skaffa sig ett första realistiskt mål på vägen mot ett TAK-tal som är på mer än 85 

% går det att använda sig utav processens eget ”Best-of-the-best”. Begreppet innebär att 

man tar de bästa värdena från tillgängligheten, anläggningsutbytet, och kvalitetsutbytet 

från flera perioder. Efter det att de bästa värdena plockats fram räknas ett nytt TAK-

värde fram som är baserats på dessa värden erhålls ett faktiskt värde som skulle ha 

uppnåtts om företaget lyckats få dessa värden att inträffa samtidigt. På så sätt erhålls ett 

första mål och efter förbättringar i processen bör processen inte prestera sämre än detta 

värde. (Ljungberg, 2000) 

2.1.2.6 Total produktionseffektivitet 

För att kunna utföra beräkningar enligt teorin om TAK behövs det mycket detaljerade 

analyser av samtliga förluster i en process för att kunna styra åtgärder mot rätt aktivitet, 

men även för att skapa incitament för att realisera förändringar. Att kontinuerligt mäta 

de störningar som finns i en process är viktigt för att kunna utnyttja resurser rätt, kunna 

se effekter av åtgärdsinsatser och att alla i organisationen får samma problembild, vilket 

gör att alla arbetar åt samma håll mot ett gemensamt mål. (Ljungberg, 1997) 
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Bamber et al. (2003) påpekar att oavsett om Nakajimas (1992) eller De Grootes (1995) 

metod för att beräkna TAK används inte är huvudfrågan, utan att istället anta och 

upprätthålla en metod som passar organisationen är det viktiga. Bamber et al. (2003) 

pekar också på nyttan med TAK är att det utan tvivel är ett mått som kan användas för 

att styra processer, men ännu viktigare, att förbättra resultatet för verksamheten genom 

att identifiera och mäta effekten av de sex stora förlusterna i systemet. 

De mätningar som behövs för att räkna ut produktionseffektiviteten i en process med 

hjälp av TAK kräver att data om förluster måste uppdateras dagligen (Dal et al., 2000). 

Datainsamling kan underlättas genom att mäta den faktiska tiden för varje driftstopp 

och hastighetsförlust, istället för att mäta frekvensen av dessa förluster. Mätning av den 

faktiska tidpunkten för förlusterna ger mer korrekt data, men mätning av frekvens är 

ofta tillräckligt. Anledningen till detta är att det viktigaste målet för TAK inte är att få 

den bästa mätningen, utan få en enkel metod som talar om för produktionspersonalen 

var resurser för förbättringar behövs läggas. Variationer som finns inbyggda i 

organisationen, till exempel olika skift och veckodagar måste beaktas. Det finns också 

säsongsmässiga efterfrågningar på marknaden som behöver tas hänsyn till. Perioden för 

insamling av data bör anpassas så att dessa variationer beaktas lika. (Jonsson & 

Lesshammar, 1999) 

Att beräkna ett sanningsenligt nyckeltal är oerhört viktigt för att kunna förbättra en 

process. Lika viktigt är att synliggöra och kommunicera ut mätetalet till de människor 

som kan påverka det. Särskild vikt bör läggas på hur värdet för TAK har förändrats. Det 

är viktigt att visa alla TAK-värden i ett grafiskt format, så att lutningen på linjen är det 

första objektet som visas. Brantare kurva medför en snabbare förbättring. (Robinson & 

Ginder, 1995) 

2.1.2.7 Visualisering av TAK 

Visualisering ger ett ökat informationsflöde trots ett mindre arbete med 

informationshanteringen. För att ta del av informationsflödet på ett bra sätt behövs en 

snabb, lättöverskådlig information som kan läsas och förstås med en snabb blick. 

Visualiseringen kan ske med hjälp av färger för att underlätta produktionsläget. Om 

färgerna nyttjas på ett bra sätt går det, utan att behöva läsa, se hur läget är. Det finns 

flera syften med att visualisera information. Ett syfte med visualisering är att göra 

information mer lättillgänglig för att öka målmedvetenheten samt stimulera de anställda 

att ha ökat ansvar för problemen i strävan mot de uppsatta målen. Att göra problem och 

resultat synliga för alla ökar problemlösningshastigheten och förståelsen då fler 

människor blir involverade problemlösningen. Det går lättare att diskutera problemen 

och utveckla lösningar då de finns synliga som en påminnelse. Ett annat syfte med 

visualisering är att skiftlag får en bättre kommunikation mellan sig då de kan lämna 

meddelande om problem som förekommit under dagens produktion samt att de kan se 

hur de ligger till med veckans leverans. Skiftlagen kan med visualisering skapa ett 

tävlingsklimat mellan olika produktionsgrupper vilket leder till bättre prestationer. 

(Ljungberg, 2000)  

Vilka parametrar som skall mätas och visualiseras beror på vilken sorts produktion det 

är och inte minst på vad operatörerna behöver för att göra ett bra arbete. Några exempel 

som kan tänkas visualiseras är: 

 Produktivitet 

 Maskintillgänglighet 
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 Hastighetsutbyte 

 Maskinfelsfrekvens 

 Kvalitetsparametrar 

Det är viktigt att få en snabb återföring av mätningarnas resultat för att kunna ge 

uppdaterad information angående TAK-statistik så som resultat, hastighetsförluster och 

stoppförluster. Det som är viktigt att tänka på vid visualisering är att informationen som 

skall användas ska vara relevant, komplett och aktuellt. (Ljungberg, 2000) 
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3 Metod för applikationsdesign 
Teorierna och metoderna kring Människa-Dator-Interaktion som belyser hur 

information ska presenteras för operatörer är omfattande. Metodernas mål är att anpassa 

gränssnittet till människans kognitiva förutsättningar. För att skapa ett användarvänligt 

och intuitivt verktyg använts följande generella designaspekter eftersom det är viktigt 

att operatörerna använder verktyget. 

3.1 Generella designaspekter 

Viktiga aspekter som behöver beaktas när bildskärmsytan ska disponeras är att den 

information som ska visas samtidigt måste placeras in i gränssnittet på ett bra sätt. En 

viktig aspekt är att ge fasta positioner för informationsmängder, att ge viktig 

information en framträdande plats. Den information som visas ska placeras så att det 

understödjer ett smidigt arbetsflöde utan att stora ”hopp” fram och tillbaka måste göras. 

Den information som är viktigast för operatörerna bör ges den mest betydande 

betoningen. Om det är mycket information som visas bör överlappande delar undvikas 

och att ingen information bör vara dold. Den information som är mindre viktig, så som 

statisk information som aldrig ändras ska ges en mycket nedtonad presentation. Ögat 

kommer alltid att söka upp de mest betonande mönstren först. (Sandblad, 2009) 

Några konkreta exempel som berör dispositionen av bildskärmsytan är att gruppera 

informationen så att det går lätt att fokusera på rätt grupp i varje enskild arbetssituation. 

Om det i arbetsytan ska visas numeriska värden som ska kunna jämföras med varandra 

ska det placeras ovanför varandra i kolumner och inte bredvid varandra i rader. Den 

information som förändras med tiden bör betonas så att det snabbt går att ”scanna av” 

för att hitta vad som är normalt eller onormalt. Om det som visas är 

översiktsinformation bör också detaljinformation blandas in i samma bild. Om värden 

visas i gränssnittet ska de visas även som numeriska värden, inte enbart grafiskt, samt 

att visa absolutvärden, inte enbart avvikelser, detta för att underlätta kommunikation. 

(Sandblad, 2009) 

Färger är starka medel för informationskodning och det innebär att färger ska användas 

med sparsamhet och endast för sådana ändamål där de är mest lämpade. En viktig 

användning är att välja en bakgrundsfärg som bidrar till ett lugnt och harmoniskt 

intryck. Bakgrundsfärg som ger lugn och harmoni är grå eller mattblå, ljusa och 

omättade färger, där både svart och vit text kan läsas. Det som är viktigt att tänka på vid 

gränssnittsutveckling är att göra designen så att den kan fungera även i svartvitt. Detta 

är viktigt för att människor reagerar mycket effektivare på skillnader i ljushet och 

kontrast, än på skillnader mellan färgnyanser, dels på grund av att nedsatt färgseende är 

vanligt. Nedsatt färgseende kan försvåra tolkning av bilder om de bygger enbart 

färgtolkning och inte på ljushet och kontrast. De färger som används vid design ska 

användas för informationskodning och inte som kosmetika, färg ska förmedla ett 

budskap eller skapa en funktionell miljö. Färgkodning där innebörden av färgval har 

betydelse bör göras med avseende på att färgerna klart är urskiljbara från varandra, att 

färgerna är urskiljbara under rådande ljusförhållanden samt att färgerna har en 

genomtänkt och konsekvent betydelse. Vid gränssnittsdesign bör endast ett fåtal färger 

användas, maximalt 5-7 stycken (Benyon et al., 2005). Färger kan användas för att 

kategorisera element med vissa egenskaper och oftare är avläsningar av en färgkod 

enklare och snabbare än avläsning av numeriska värden. Färg kan effektivt användas för 

att strukturera informationsmängder för att kunna gruppera, särskilja och framhäva 
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viktiga detaljer. När färgkodning används ska kodningen ske utifrån undantag från det 

normala tillståndet istället för varje tillstånd och dess egenskap. Den text och de värden 

som presenteras i gränssnittet bör vara mörk och mättad, men handlar det om kortare 

texter så som begrepp kan det kodas med mer nedtonade färger. Exempel på när 

nedtonade färger kan användas är för att skilja på inmatad text och rubriker. Vid 

signalering av viktig information används starkare färger för att dra uppmärksamhet till 

sig. Till exempel användning av starkt rött och blinkande signaler är mycket starka 

signaler och kommer ständigt att dra uppmärksamhet till sig. Detta skall därför enbart 

användas till viktiga larm och signaler och aldrig under en längre tid. Starka färger ska 

inte användas för stora ytor för det tröttar ut ögonen och mattar färgseendet. Blå färg 

fungerar dåligt som förgrundsfärg, det vill säga som textfärg. Ögat är okänsligt för blått 

och ögat uppfattar blå färg som bakomliggande jämfört med andra färger. (Sandblad, 

2009) 

Det vanligaste sättet att presentera och växla mellan informationsmängder i ett grafiskt 

användargränssnitt är genom scrollning (rullning). Scrollning gör emellertid att alla 

rumsliga relationer förändras, det vill säga att informationen inte bildar något mönster 

som lätt går att känna igen. Om det är mycket information som visas är bläddring 

mellan sidor oftare naturligare och effektivare. Scrollning i sidled för att ta del av 

information ska i alla avseenden undvikas. Om det är stora textmassor som ska införas 

via gränssnittet bör det finnas tillgång till hjälpmedel för att effektivisera detta. Om 

arbetssituationerna som gränssnittet ska användas i är sådan att det inte är där man sitter 

still i lugn och ro framför bildskärmen, utan där operatören har ett mer rörligt arbete bör 

speciell vikt läggas på utformningen av pekytor. Det är svårt att kombinera finmotorisk 

styrning av pekdon där man rör sig runt på arbetsplatsen och snabbt vill få fram en viss 

informationsmängd. Pekytor bör göras stora och lätta identifiera för att underlätta för 

operatören i sådana situationer. (Sandblad, 2009) 

All inmatning av text i ett gränssnitt bör minimeras. Inmatning av text är tidskrävande 

och kräver uppmärksamhet av operatören. Vid gränssnittsdesign bör det undvikas att 

blanda användandet av mus och tangentbord. Inmatning med tangentbord är alltid 

snabbare än inmatning med mus. (Sandblad, 2010) 

Pekskärmar verkar visuellt identiskt som en normal bildskärm, men som namnet 

antyder, är pekskärmar känsliga för beröring av ett finger. Skärmarna fungerar antingen 

genom infraröd känslighet eller via elektrisk kapacitans. Tack vare bristen på rörliga 

eller löstagbara delar är pekskärmar lämpliga för applikationer avsedda för offentliga 

platser, förutsatt att gränssnittet är snyggt utformad och presenterar ett intryck av 

enkelhet och användarvänlighet. Det som behöver tänkas på när en applikation för 

pekskärmar ska designas är att skärmens ikoner och knappar måste vara tillräckligt stora 

för att väljas separat med ett finger. Vid pekskärmsdesign ska normalstora 

rullgardinsmenyer och liknande föremål undvikas. (Benyon et al., 2005)  
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4 Krav på verktyget från teorin 
För att få stopp och fel att bli kategoriserade enligt de sex stora förlusterna behövs det 

ett grafiskt gränssnitt som gör det lätt att registrera stopp och fel. Då ett stopp eller ett 

fel i en process ska registreras bör det ske på ett enkelt sätt för att minimera tiden för 

operatören att registrera felet så att denne kan åtgärda felet. Om verktyget tar in signaler 

från processen går det att automatiskt registrera vilken hastighet som processen utför 

arbetet, och detta kan jämföras med den teoretiska hastigheten som processen kan ha. 

Verktyget kan också automatiskt registrera om processen står still och meddela 

operatören som då får, via det grafiska gränssnittet, klicka på skärmen med maximalt 

två klick för att operatören inte ska behöva lägga för lång tid på att registrera utan att 

denne ska kunna ta tag i felet som uppstod i processen. Felen behöver då vara 

registrerade i databasen så att det enkelt och snabbt går att logga när det väl inträffar ett 

fel. Genom att registrera vad som blev fel i processen går det att se om samma fel 

återkommer och därför lägga resurser på att rätta till det.  

Via det grafiska gränssnittet får operatören klicka på vilket fel det är som har inträffat 

och på så sätt kommer verktyget få reda på vilken av de sex stora förlusterna som 

inträffat. Då verktyget registrerar förlusterna går det att räkna ut de tre kritiska 

elementen, tillgängligheten, anläggningsutbytet och kvalitetsutbytet, som behövs för att 

räkna ut TAK. 

4.1 Tillgänglighet 

För att tillgängligheten som är ett av de kritiska momenten för produktionseffektiviteten 

inte ska få fel värde behöver de planerade stoppen räknas bort för att inte detta ska 

påverka produktionseffektiviteten på ett negativt sätt (Nakajima, 1992). Företagen kan 

också, som Jonsson och Lesshammar (1999) påpekar, ha med de planerade stoppen i 

beräkningarna för att minska längden på alla stopp. Att inkludera eller inte inkludera 

planerade stopp i verktyget går att lösa på ett enkelt sätt genom att endera ta bort 

planerad tid från den tillgängliga tiden eller att hantera det som vilket fel som helst. För 

att beräkna tillgängligheten behövs det data om tillgänglig processtid, det vill säga tiden 

som processen kan utnyttjas minus tiden för planerade stopp. Dessutom behövs tiden för 

oplanerade stopp för att kunna beräkna tillgängligheten.  

4.2 Anläggningsutbyte 

Det som är viktigt att veta när anläggningsutbytet ska beräknas är den teoretiska 

cykeltiden för en process. Detta är något som företaget som använder verktyget måste 

bestämma. Vid beräkning av anläggningstillgängligheten finns det två tillvägagångssätt. 

Dels finns det Nakajimas definition som beskrivs enligt ekvation (5) och dels finns det 

De Grootes definition, se ekvation (6). Ekvation (5) och (6) visas på sidan 11. Det är 

ingen skillnad i användandet av Nakajimas eller De Grootes definition av 

anläggningstillgängligheten. De Grootes (1995) definierar anläggningstillgängligheten 

som kvoten mellan den faktiska produktionsmängden och den planerade 

produktionsmängden. Planerad produktionsmängd beräknas enligt ekvation (8) nedan 

som hur mycket tid som utnyttjas multiplicerat med den maximala hastighet som en 

produkt kan produceras.  

                                                 

                                   (8) 
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Det går att skriva om hastighet från cykeltid, detta leder till att De Grootes (1995) och 

Nakajimas (1992) definitioner av anläggningseffektivitet är samma, se ekvation (9) 

nedan. 

                   
               

                         
  

     
               

                                                     
   

    
               

                        
 

                  

   

    
                                    

                    
 (9) 

Som teorin om utrustningsfel och avbrott säger angående kroniska stopp så är det 

vanligt att dessa inte loggas, vilket gör det svårt att spåra orsakerna till stoppen. Om alla 

stopp som sker i en process registreras automatiskt så går det att komma runt problemet 

med att dessa inte loggas. På så sätt får företaget reda på när och var felen uppstod.  

Förlust som orsakas av tomgång eller småstopp är fel som brukar inträffa ofta och 

eftersom de är korta så registreras inte dessa. Det tar ofta längre tid att registrera stoppen 

än det tar att åtgärda felet (Ljungberg, 2000). Det är därför viktigt att operatören får 

lägga liten tid på registreringen av dessa fel. Om registreringen av dessa fel sker 

automatiskt behöver operatören med maximalt två klick välja vilket fel som inträffat.  

4.3 Kvalitetsutbyte 

Det tredje kritiska elementet som behövs för att beräkna produktionseffektiviteten TAK 

är kvalitetsutbytet. Kvalitetsutbytet beräknas som kvoten av mängden godkända 

produkter och den processade mängden. Mängden godkända produkter är således 

antalet processade produkter minskat med kassationer. För att kunna logga om 

produkter har blivit kasserade är det viktigt att operatören registrerar hur många 

produkter som kasserats. Om operatören ej registrerar kassationer kommer kvaliteten 

enligt teorin om TAK alltid att visa 100 % och inte visa det faktiska värdet av de 

godkända produkterna. Det är också viktigt att veta varför produkterna blir kasserade 

och en orsak behöver anges. Detta för att senare kunna se vad som orsakade 

kasseringen. Kassationsorsaker registreras på liknande sätt som stopp i produktionen 

med maximalt två tryck. Det ska vara enkelt att registrera en kassationsorsak.  

4.4 Best-of-the-best 

För att personalen kring en utrustning ska kunna se att processen kan förbättras är 

”Best-of-the-best” ett första realistiskt mål på vägen mot att nå TAK i världsklass. 

Genom att ta de bästa värdena från flera dagars mätning av tillgängligheten, 

anläggningsutbytet och kvalitetsutbytet och välja de bästa från respektive kategori går 

det att visa vad processen kunde ha uppnått utan att förbättringar har skett utan enbart 

med nuvarande data om detta inträffat samtidigt. För att kunna visa ”Best-of-the-best” 

behöver det insamlade materialet sparas undan för att kunna användas vid 

beräkningarna för ”Best-of-the-best”.  
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4.5 Beräkningar 

För att beräkningarna ska vara till nytta för företaget som använder verktyget är det 

nödvändigt att beräkningarna som kommer att visualiseras utförs för varje order/produkt 

separat. En maskin kan tillverka flera olika produkter och TAK-värdet blir inte 

representativt för produkten om det är hela maskintiden som används. Det som blir svårt 

att bestämma med detta beräkningssätt är vilken produkt som ska ta hand om 

stilleståndstiden mellan produktioner. Tiden mellan produktioner, från det att en 

produkt är färdig till att nästa produkt börjar produceras, kommer att läggas till den 

nästkommande produkten. Det är det mest logiska och rättvisaste tillvägagångssättet. 

Om det är en produkt som ska produceras när ett skiftlag börjar kommer tiden det tar för 

att justera maskinen tillhöra produkten som ska produceras. I och med att den första 

produkten som produceras får ta hand om tiden det tar att starta produktionen är det 

logiskt om nästkommande produkt får tiden mellan produktioner. 

4.6 Visualisering 

Parametrar som kan vara bra att visualiseras är enligt Ljungberg (2000) produktivitet, 

maskintillgänglighet, skillnad i hastighet, maskinfelsfrekvens och kvalitet. Det som är 

viktigt med mätningarna i processen är att de är relevanta, kompletta och aktuella. För 

att åstadkomma de tre ovanstående kriterierna behöver alla händelser i processen mätas, 

så som stopp och fel. Mätningarna får inte modifieras innan beräkningarna utförs och 

mätningarna och beräkningarna som utförs ska visualiseras med en gång så de hålls 

aktuella.  

Något som teorin anser är viktigt vid visualisering av TAK är att visualisering kan göra 

så att skiftlag kan meddela vilka problem som processen har. Det är bra om det finns en 

funktion i klienten där det går skriva ett meddelande. Om företag inte använder sig utav 

skiftlag går det enkelt att utesluta den möjligheten genom att inte ta med det i verktyget. 

Att överföra kunskap mellan operatörer är ett vikigt medel för att förbättra processer 

såväl som arbetsmässigt som hur problem kan lösas.  

Redogörelser som är grundläggande för verktyget är att visa den nuvarande situationen 

med hjälp av produktionseffektivitetsbegreppet TAK. Det som också är nödvändigt är 

att visa de tre kritiska momenten som behövs för att beräkna TAK. Genom att visa 

tillgängligheten, anläggningsutbytet samt kvalitetsutbytet och inte bara visa TAK-värdet 

gör det enkelt för operatören att snabbt kunna se vilken del i processen som är den mest 

kritiska och behöver åtgärdas. 

Visualiseringsverktyget bör visa, för att underlätta för operatören, vilken produkt som 

produceras, hur många som producerats, hur många procent som har producerats 

jämfört med hur många som har planerats. Verktyget bör visa med vilken takt som en 

produkt produceras i och vilken takt som är den maximala (teoretiska) takten som 

processen kan ha. För att kunna visa hur många procent som har producerats av 

respektive produkt gäller det att operatören i rapporteringsklienten får fylla i vilken 

produkt som produceras och hur många som ska produceras. Verktyget kommer då att 

visa med vilken takt som produkten kan produceras, vilket hämtas från databasen. 

Verktyget bör visa statistik på vad som hänt. Den statistik som är nödvändig är vilka 

historiska order, stopp och kassationer som inträffat. Denna statistik kan både visas som 

när, var och hur de har inträffat, men även som en sammanställd information i form av 

grafer för att operatören snabbt ska kunna se om antalet kassationer minskat. All 
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statistik bör kunna filtreras så det passar det aktuella önskemålet. Ett önskemål kan vara 

att se statistik över den senaste dagen på hela maskinen oberoende av producerad 

produkt, eller kolla olika skiftlag för att kunna se skillnader. 

Rapporteringsklienten kan inte visa allt i ett fönster utan kommer att behöva delas upp i 

flera flikar. Det som alltid behöver kommas åt oberoende av flik är att operatören måste 

kunna registrera ett manuellt stopp. Om det inträffar ett fel i processen och verktyget 

uppfattar detta är det viktigt att det kommer upp ett meddelande om att det inträffat ett 

fel och att operatören, oberoende vilken flik, snabbt kan fylla i vilket fel som inträffat.  

För att underlätta arbetet i verktyget ska operatören känna igen sig i designen för att så 

lite tid som möjligt ska läggas på att lära sig programmet. För att designen ska vara 

enkel och användarvänlig kommer utseendet att vara likt Microsoft Office program 

Outlook och kommer att baseras på .NET-teknologi. Rapporteringsklienten kommer att 

vara placerad på ett sådant sätt att det ska gå snabbt för operatören att rapportera 

störningar. Verktyget kommer att köras via pekskärmar som är placerade vid maskinen. 

För att underlätta för operatören att rapportera är det viktigt att inte använda funktioner 

som är baserade på ”höger-klick” på datormusen. Eftersom rapporteringsklienten 

kommer att köras via pekskärmar är det viktigt att designen är anpassad efter att det. 

Knappar som är nödvändiga bör inte vara för små eller är placerade för tätt så att fel 

knapp trycks in, samt att undvika rullgardinsmenyer och scrollning.   
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5 Efficiency Manager 
Det verktyg som utvecklats under examensarbetet för att behandla 

produktionseffektivitet har av AcobiaFLUX fått benämningen Efficiency Manager. 

Efficiency Manager är utvecklat med programmeringsspråket C# i Microsoft Visual 

Studio 2010. 

Som teorin ovan påpekar bör bakgrundsfärgen vara av en färg som är lugnande och inte 

avger för stora kontraster mot den svarta texten. Den färg som valts för Efficiency 

Manager är en ljusblå färg som inte ska trötta ut ögonen för operatören. 

Rapporteringsklienten är anpassad för att kunna användas på en pekskärm på så sätt att 

rullgardinsmenyer och scrollning inte används. De knappar som finns i 

rapporteringsklienten har gjorts i en sådan storlek att det går att trycka på dessa med 

fingrarna utan att råka trycka på fel. Namnen som figurerar i bilderna i detta kapitel är 

påhittade och har inget med verkligheten att göra, de är arbetsnamn som enkelt går att 

byta ut. Det går inte att byta namnen via Efficiency Manager utan måste i dagsläget 

ändras via databasen. Rapporteringsklientens storlek är anpassad efter den skärm som 

användes vid utvecklandet och storlek på text och figurer kan komma att behöva ändras 

beroende på vilken skärm som används. Verktyget är uppbyggt med en 

rapporteringsklient och ett simuleringsverktyg. Simuleringsverktyget används för att 

simulera en process för att rapporteringsklienten ska få in en signal om 

produktionstakten. 

5.1 Rapporteringsklienten 

När rapporteringsklienten startas kommer användaren först till ett fönster för att välja 

produktionsenhet, se Figur 1 nedan.  
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Figur 1: Bild som visar startsidan då verktyget Efficiency Manager startas. 

Fönstret ovan som visar val av produktionsenhet ska inte visas då verktyget används i 

skarpt läge. Anledningen till att användaren kommer till detta fönster då 

rapporteringsklienten startas är för att Efficiency Manager bara är en prototyp i nuläget 

och att flera produktionsenheter ska kunna testas. Under skarpt läge finns möjlighet att 

via rapporteringsklienten övervaka flera produktionsenheter. De anläggningar, sektioner 

och produktionsenheter som går att välja på finns lagrade i databasen. För att välja en 

produktionsenhet väljer man den produktionsenhet som önskas och klickar sedan på 

knappen ”Lägg till” eller dubbelklickar på produktionsenheten. Knappen ”Ta bort” 

innebär att det inte är den valda produktionsenheten som ska visas. 

5.1.1 Produktionsöversikt 

När produktionsenhet har valts kommer ett nytt fönster att öppnas. Användaren möts då 

av ett fönster som visar produktionseffektiviteten, se Figur 2. Det visas ingen 

information angående produktionseffektiviteten då ingen produkt har valts. 
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Figur 2: Fönster som visar översikt över produktionseffektiviteten som är tom på data 

då ingen produkt har valts. 

Det fönster som hanterar produktionseffektiviteten och visas ovan benämns som 

produktionsöversikten vidare i rapporten. I nedre delen av fönstret ovan visas 

information om hastigheten, antalet producerade produkter och TAK-värden. Dessa tre 

grupperingar benämns vidare i texten som bottenraden. 

5.1.2 Orderhantering 

För att välja en produkt som ska produceras klickar användaren på knappen ”Ny order” 

i produktionsöversikten. Då öppnas ett fönster som är placerad framför 

produktionsöversikten och behandlar valet av produkt och hur många produkter ska 

produceras, se Figur 3 nedan.  
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Figur 3: Fönster som öppnas då användaren väljer att producera en ny produkt. 

Fönstret ovan som visar att en ny order ska läggas innehåller i detta skede bara två 

knappar som går att trycka på. Antingen väljs vilken produkt som ska produceras eller 

så går det att stänga fönstret. Om användaren väljer att producera en produkt trycker 

denne på knappen ”Välj Produkt” och då öppnas ett ny ruta som placeras ovanför 

ovanstående ruta, se Figur 4 nedan. 

 

Figur 4: Fönster som öppnas då användaren valt att producera en produkt. 

Anledningen till att ett nytt fönster öppnas då användaren väljer vilken produkt som ska 

produceras är för att det ska vara enkelt att trycka på rätt produkt eftersom 

rapporteringsklienten ska köras via pekskärm. Då pekskärm används är det enkelt att 

trycka fel om knapparna är små och sitter tätt. Det finns även i detta fönster en 

avbrytknapp för att stänga fönstret. De produkter som användaren kan välja på är på 

förhand bestämt och finns lagrat i databasen. De produkter som visas är beroende på 

vilken produktionsenhet som valts. När användaren valt vilken produkt som ska 

produceras kommer användaren tillbaka till det föregående fönstret där den valda 

produkten kan ses och det går nu att välja produktionsmängd, se Figur 5 nedan. 
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Figur 5: När en produkt valts visas knappen att produktionsvolym kan väljas. 

När användaren trycker på knappen ”Produktionsmängd” öppnas ytterligare ett fönster 

som placeras framför ovanstående, se Figur 6 nedan. 

 

Figur 6: Ett fönster som behandlar siffror som skrivs in i verktyget. 

I fönstret som visas i Figur 6 anger användaren den mängd som önskas. Om användaren 

tryckte på knappen ”Produktionsmängd” av misstag går det även i detta skede att ångra 

detta genom att trycka på knappen ”Avbryt”. Om användaren tryckte in fel mängd går 

det att via knappen ”del” radera den sista siffran som skrevs in eller via knappen ”C” 

radera alla siffror. Då mängden som ska produceras valts och knappen ”OK” tryckts in, 

stängs detta fönster ned och fönstret där det gick att välja produkt och 

produktionsmängd kommer tillbaka se Figur 7 nedan. 
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Figur 7: När produkt och produktionsmängd valts går det att trycka på knappen ”OK” 

och den valda produkten och produktionsmängden blir då satt. 

5.1.3 Visualisering av produktionseffektiviteten 

När produkt och produktionsmängd valts går det att trycka på knappen ”OK”. Då 

kommer ovanstående fönster, Figur 7, att stängas. Produktionsöversikten blir åter 

synlig, se Figur 8 nedan.  

 

Figur 8: Figur som visar pågående produktionsöversikt. 

När produkt och produktionsmängd valts och maskinen startats visas 

produktionseffektivitetsberäkningarna. Under rubriken Produktionseffektivitet som 

visas i Figur 8 visas för användaren, tillgängligheten, anläggningsutbytet, 
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kvalitetsutbytet och TAK på varsin egen rad. Orsaken till att produktionseffektiviteten 

och vilken produkt som produceras med dess produktionsmängd visas stort i jämförelse 

med det övriga är för att det ska gå på avstånd se produktionens status. Det ska gå 

snabbt att läsa av statusen i processen och om mer detaljerad information önskas får 

användaren gå närmare skärmen och läsa.  

Tillgängligheten som visas ovan är grön för den tid som produktionsenheten faktiskt 

producerar. Den planerade stopptiden visas som gul och påverkar inte resultatet i 

beräkningarna för TAK, men det påvisar hur mycket tid som har lagts på planerade 

stopp. Det som visas som rött i tillgängligheten är den tid som produktionen varit nere 

och stoppen inte var planerade. Anläggningsutbytet som visas ovan är grön för hur 

effektiv processandet går och rött för den tid som går förlorad på grund av att 

produktionsenheten inte håller den maximala produktionstakten. Kvalitetsutbytet som 

visas ovan markeras med grönt för andelen produkter som är godkända jämfört med 

totala produktionsmängden och rött för den del som kasserats jämfört med total 

produktion. 

Under rubriken Produktion visas vilken produkt som produceras och en 

förloppsindikator som visar hur många procent av produkten som godkänts jämfört med 

hur många som har planerats. Under förloppsindikatorn finns det angivet hur många 

produkter som godkänts och hur många produkter som har blivit kasserade. 

5.1.4 Ändring av produktionsmängd 

Knappen ”Ändra produktionsmängd” är synlig först då produktionsmängd och produkt 

valts. Denna knapp är till för att ändra den planerade produktionsmängden om det var 

fel mängd som angavs eller om det framkom senare att mängden ska ökas eller minskas. 

Figur 9 visar fönstret som öppnas då knappen ”Ändra produktionsmängd” tryckts ned. 

 

Figur 9: Fönster där användaren kan ändra den planerade produktionsmängden. Den 

nuvarande produkten och den nuvarande produktionsmängden anges för att visa vad 

som valts tidigare. 

När knappen ”Ändra produktionsmängd” tryckts ned visas information om vilken 

produkt som produceras och den tidigare angivna planerade produktionsmängden. För 

att ändra den planerade produktionsmängden ska knappen ”Ändra produktionsmängd” 

tryckas på i ovanstående fönster. Då öppnas samma ruta fram som för val av 
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produktionsmängd och användaren får där ange den nya planerade 

produktionsmängden. 

5.1.5 Lämna kommentarer 

I produktionsöversikten finns en knapp som heter ”Lämna kommentar”. När knappen 

trycks ned finns det möjlighet för operatören att lämna en kommentar till nästa skiftlag 

om det finns något som operatören vill meddela angående den produktionsenhet som 

det gäller. En bild över hur tangentbordet för att ange ett meddelande ser ut visas kan 

ses i Figur 10. 

 

Figur 10: Fönster som visas då operatören vill lämna en kommentar till nästkommande 

skiftlag angående den aktuella produktionsenheten. 

För att lämna kommentar till nästkommande skiftlag avslutas meddelandet med 

knappen ”Enter”. 

5.1.6 Produktionsavslut 

Den sista knappen som finns i översikten över produktionsenheten är ”Avsluta”. När 

knappen trycks ned innebär det att produktionen upphör och stopptider för den aktuella 

produktionen lagras i databasen. 

5.2 Bottenraden 

Längst ner i produktionsöversikten finns en ruta som visar hastighet, produktionsmängd 

och TAK-värden, se Figur 11 nedan. 

 

Figur 11: Fönster som är tillgängligt oberoende av flik som visas. Här visas 

produktionshastigheten, produktionsmängd och TAK-värden samt knappar för att logga 

kassationer och göra ett manuellt stopp. 
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I Figur 11 visas information om den nuvarande hastigheten, den maximala teoretiska 

hastigheten och hur effektiv den nuvarande hastigheten är jämfört med den teoretiska. 

Hastigheten som visas är angiven i produkter per timme, detta för att slippa decimaltal 

som kan förekomma om hastigheten anges i produkter per minut. Sedan visas i den 

andra rutan hur många produkter som har godkänts och hur många som har planerats att 

producera och underst visas hur många procent som godkänts jämfört med den 

planerade mängden. I den tredje rutan visas information om produktionseffektiviteten. 

Informationen om tillgänglighet, anläggningsutbyte, kvalitetsutbyte och TAK är samma 

som den som visas ovanför i översikten. Orsaken till att den informationen finns 

tillgänglig på två ställen är för att rapporteringsklienten är förberedd för att kunna visa 

olika flikar som innehåller annan information än översikten. Då ska information om 

produktionen visas för alla dessa flikar.  

5.2.1 Kassationsrapportering 

I bottenraden finns även två knappar som alltid ska vara tillgängliga att trycka på 

oavsett vilken flik som visas. Den ena knappen är för att logga kassationer som inträffar 

under produktionen. När användaren trycker på knappen ”Logga kassation” visas ett 

fönster där användaren får välja orsaken till kassationen, se Figur 12 nedan. I figuren 

nedan finns det en bild av varningstriangel för att påpeka att det är en störning som har 

uppstått i processen. 

 

Figur 12: Fönster som visas då användaren av verktyget valt att kassera godkända 

produkter. 

Om användaren tryckt på logga kassation av misstag finns det en avbrytknapp och som 

gör att rutan stängs ned utan att kassation lagras. Det första som visas när kassation ska 

loggas är gruppnamnet till den berörda produkten som sparats i databasen. Antalet 

orsaker som kan väljas mellan är på förhand lagrade i databasen. När användaren 

trycker på det gruppnamn som kassationen tillhör kommer knapparna för gruppnamnen 

att försvinna och nya knappar med orsaksnamn kommer fram. När användaren av 

verktyget tryckt på den knapp som tillhör kassationen kommer det upp en ruta där 

kassationsmängden får anges. Kassationsmängden anges på samma sätt som valet av 

produktionsmängd, det vill säga att det är Figur 6 som kommer att visas. 

5.2.2 Rapportering av manuellt stopp 

Den andra knappen som finns längst ned till höger i bottenraden och som alltid finns 

tillgänglig är för att göra ett manuellt stopp av produktionen. Ett manuellt stopp kan 

anges om operatören ser att det har blivit något fel utan att produktionen stoppats 

automatiskt. På samma sätt som för kassationer visas en ruta där användaren förväntas 

ange orsaken till stoppet. Först väljs vilken grupp som felet tillhör och sedan väljs vad 

felet är. I detta skede kommer det inte upp att användaren ska ange kassationsmängd. 

Även i detta fall då användaren själv har valt att rapportera ett fel går det att trycka på 

avbryt om användaren oavsiktligt kom åt knappen. Tiden för ett manuellt stopp räknas 
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först då operatören valt vilket fel som inträffat. Detta för att operatören själv valt att 

ingen produkt ska räknas som producerad och även om produktionsenheten fortsätter att 

producera under tiden ett manuellt stopp pågår räknas dessa inte. För att komma igång 

med produktionen igen efter ett manuellt stopp behöver operatören trycka på knappen 

”Starta”. Denna knapp är inte tillgänglig förrän ett manuellt stopp har angetts då 

kommer knappen i produktionsöversikten som det står ”Avsluta” på att ändras till 

”Starta” och produktionen återupptas när knappen trycks ned.  

5.3 Avrapportera maskinellt stopp 

När det under en pågående produktion sker ett maskinellt stopp där produktionsenheten 

står still kommer det att dyka upp ett fönster där operatören måste ange anledningen till 

stoppet, se Figur 13 för detta fönster. 

 

Figur 13: När ett maskinellt stopp uppstår kommer ett fönster för avrapportering av 

störning dyka upp och felorsak måste anges. 

Det som är skillnad på detta fönster jämfört med det fönster där ett manuellt stopp ska 

avrapporteras är att när ett maskinellt stopp uppstår måste en orsak anges. Anledningen 

till att en orsak måste anges och att det inte finns någon avbrytknapp är för att detta 

stopp stannar maskinen och ingen produkt produceras. När det sker ett maskinellt stopp 

loggas tiden då stoppet började automatiskt. När operatören angett först vilken grupp 

som felet tillhör och sedan vilken orsak som orsakat felet kommer tiden som går 

fortfarande räknas som stopptid. Tiden för avbrottet kommer att räknas fram till dess att 

rapporteringsklienten får in en signal att produktionshastigheten inte längre är noll. 

5.4 Simuleringsverktyg 

Eftersom verktyget är i konceptstadiet får Efficiency Manager inte in någon riktig signal 

från någon produktionsenhet utan signalen måste simuleras. För att 

rapporteringsklienten ska få in en signal startas ett verktyg samtidigt som Efficiency 

Manager där det går att simulera insignalen, se Figur 14 nedan. 
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Figur 14: Simuleringsverktyg för att Efficiency Manager ska få in en signal med 

produktionshastighet. 

Simuleringsverktyget är uppbyggt på så sätt att det via knapparna plus och minus går att 

ändra produktionshastigheten. Då skickas det en signal till Efficiency Manager som är 

mellan noll och ett. Värdet läses av och multipliceras med den från databasen angivna 

maximala teoretiska produktionstakten. Knappen ”Breakdown” innebär att signalen som 

skickas till Efficiency Manager är noll och då inträffar det ett maskinellt stopp. 
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6 Kärnvärden för visualisering av TAK 
Teorin om TAK påvisar hur beräkningarna bör utformas och tillsammans med generella 

designaspekterna hur det bör visualiseras. För att kunna visualisera 

produktionseffektiviteten i en process behövs det samlas in data angående vilka 

förluster som finns. Förlusterna som samlas in ska registreras i antalet, hur lång tid som 

processen står still samt att registrera tiden då förlusterna sker. Förlusterna som samlas 

in bör vara kategoriserade enligt de sex stora förlusterna, detta för att kunna beräkna 

produktionseffektiviteten enligt teorin om TAK. För att kunna registrera förlusterna 

behövs en databas som sparar information som är nödvändig för att kunna utföra 

beräkningarna. 

Verktyget för att visualisera TAK struktureras upp enligt Figur 15 nedan. Verktyget är 

uppbyggt med en databas som innehåller all data, vilket visas som en burk längst ner 

och förklaras i  

6.1 Databas. 

Ovanför databasen ligger datalagret, Data Layer, som kopplar ihop databasen som är 

skapad i Microsoft SQL Server 2008 R2 med resten av verktyget som är skapad i 

Microsoft Visual Studio 2010. I datalagret skickas data till och från databasen via ett 

verktyg i Microsoft Visual Studio 2010 som heter Entity Framework. Entity Framework 

innebär en objektorienterad kartläggning av hur databasen är uppbyggd och skapar en 

konceptuell modell som tar hand om alla förfrågningar som ställs till modellen och 

översätter detta till förfrågningar till databasen. Data återsänds som de objekt som 

definierats i modellen (Randolph et al., 2010).  
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Figur 15: Struktur över hur verktyget för visusalisering av TAK utformats. Figuren 

längst ned föreställer den databas som används, de tre nedersta lagren är placerade på 

en server och det översta lagret är det som visualiserar TAK. 

Datalagret innehåller grundläggande kommandon, Basic Commands, som är 

kommandon för att hämta, lägga in, uppdatera och radera en rad samt att hämta alla 

rader i en tabell i databasen. Det som skickas vidare från datalagret till arbetslagret, 

Business Layer, är en rad från den tabell som skickas alternativt hela tabellen, vilket 

representeras av förkortningen DE i Figur 15. DE är en förkortning för Data Entity och 

betyder att det som skickas är ett objekt av den tabellen som skickas.  

Arbetslagret i Figur 15 ovan är ett lager som innehåller frågor till databasen där 

filtreringar sker beroende på vad som önskas, detta beskrivs som Enhanced Commands. 

Arbetslagret kan också konvertera ett tabellobjekt till önskad entitet, beroende på vad 

som eftersträvas. Servicelagret är det lager som kopplar ihop databasen med 

presentationen. Detta sker med hjälp WCF (Windows Communication Foundation) som 

är själva kopplingen mellan server och klient. WCF innebär att en klient kan 

kommunicera med en databas som inte nödvändigtvis är placerad på samma dator utan 

kan befinna sig på annan plats. Kommunikationen kan ske via olika bindningar, Service 

Reference, där en bindning betyder att kommunikationen sker via olika protokoll så som 

http och tcp. Valet av bindning beror på om kommunikationen sker mellan klient och 

databas som är placerade i närheten av varandra eller över internet om 

kommunikationen sker på distans. (MSDN, 2010). Bindningsval i detta verktyg sker via 

http för att underlätta för företag som har en databas på en ort och en 

produktionsanläggning på en annan. 
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I Figur 15 ovan är det pilar mellan lagren som visar vad som skickas till och från de 

överliggande lagren. Anledningen till att dela upp verktyget med en presentation- och 

serverdel är för att ett företag som har flera maskiner ska kunna använda sig utav 

samma server och om något behöver ändras eller läggas till på serversidan räcker det att 

det görs en ändring på servern istället för att göra uppdateringar på varje klient. 

Däremot om en ändring behöver göras på klientsidan av verktyget måste varje enhet var 

för sig uppdateras.  

6.1 Databas 

För att kunna visualisera TAK, behövs en databas som hanterar data angående de tre 

kritiska momenten. Databasen är den kärnfunktion som ligger till grund för all hantering 

av data. Därför är det viktigt att den är utformad på ett sådant sätt att den är logisk 

uppbyggd och är enkel att förstå. En modell över hur databasen struktureras visas i 

Figur 16 nedan.  
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Figur 16: Databasstruktur över tabellerna som behandlar data, där den övre gråa 

rutan visar vilka tabeller som behandlar nutiden. Den nedre gråa rutan innehåller 

tabeller som behandlar vad som skett i en process. Pilarna som finns mellan tabellerna 

visar vilken relation som en tabell har till en annan. 

Anledningen till att databasen är uppdelad i två delar, en övre och en nedre är att den 

övre rutan visar vilka tabeller som behandlar nutid. Det vill säga tabellerna innehåller 

data om vilka produktionsanläggningar, sektioner och produktionsenheter som finns. 

Tabellerna i den övre rutan i Figur 16 innehåller också data om vilka produkter som kan 

produceras och med vilken hastighet som den kan produceras. Den övre rutan i Figur 16 

omfattar även tabeller om vilka möjliga stopporsaker och kassationer som kan inträffa, 
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om stopp är planerade och hur lång tid stoppet är planerat. Om ett företag som använder 

verktyget inte vill använda sig utav bestämda tidsintervall för planerade stopp, eller inte 

vill att några stopp ska vara planerade går det enkelt att lösa genom att sätta planerad 

stopptid till noll för varje stopp. Databasen är förberedd på att använda planerade stopp, 

men det går enkelt att utesluta det om så önskas. 

Alla tabellerna innehåller en primärnyckel (PK) som anges som ID i var och en av 

tabellerna. ID-numret anges som ett siffervärde och är unikt för innehållet i var och en 

av tabellerna. Pilarna som finns mellan tabellerna visar hur tabellerna förhåller sig till 

varandra. Alla tabeller innehåller också en eller flera främmandenycklar (FK). En 

främmandenyckel innebär att värdet på en primärnyckel finns angiven i en annan tabell 

och implicerar ett beroende mellan tabellerna. Till exempel finns det i tabellen Section 

en rad som heter ProductionUnitID och innehåller en främmandenyckel från tabellen 

ProductionUnit. I tabellen Section finns då en referens till en specifik rad i 

ProductionUnit som har det angivna ID-numret. 

Den nedre rutan i Figur 16 innehåller data om dåtiden, det vill säga när, var, hur och vad 

som har producerats. Om det har inträffat fel i produktionen, med avseende på 

kassationer eller maskinstopp, kommer det också att hamna i den nedre rutan i Figur 16. 

Felen som inträffat kommer att registreras med tidpunkt, och vad som gått fel. Alla 

tabeller i den nedre rutan i Figur 16 är länkade till varandra, detta för att till exempel 

kunna se till vilken produkt som ett fel tillhör. Databasen är förberedd för att kunna 

registrera vilket skift som producerat vilken produkt. Om ett företag som använder 

verktyget inte vill använda sig utav skift, är databasen förberedd på att spara undan data 

angående produktionsanläggning, sektion och produktionsenhet i tabellen för loggad 

produktion istället för att enbart spara detta i tabellen för loggad skift tid.  

Den nedre rutans tabeller i Figur 16 innehåller inte några främmandenycklar från några 

tabeller från den övre rutan. Detta för att det ska gå att ta bort en produkt som inte ska 

produceras mer utan att historiken om vad som producerats försvinner. Därför sparas 

bara texten om vad som producerats i tabellerna i den nedre rutan i Figur 16, så att 

historik om producerad produkt sparas efter det att en produkt tagits bort ur sortimentet. 

Alla tabeller som visas i Figur 16 kan via Entity Framework lägga till en rad, ändra i en 

rad och hämta ut en rad eller alla rader. De tabeller som befinner sig i den övre halvan 

av Figur 16 kan också radera en rad i tabellerna för att kunna ta bort en produkt i 

sortimentet.  

6.1.1 Hantering av data som avser nutid 

Tabellerna i databasen är uppdelade i två grupperingar där den ena grupperingen 

hanterar data som avser nutid. Med nutid menas att det som står i dessa tabeller kan 

administreras för att överensstämma med de produktionsenheter och produkter som 

företag har. 

  



37 

 

6.1.1.1 Hantering av produktionsenheter 

Databasen innehåller tabeller som är anpassade för ett företag som har flera utrusningar 

som de vill kontrollera och som är placerade på flera olika ställen, se Figur 17.  

 

Figur 17: Tabellerna visar vilken produktionsutrustning som avses och vart den är 

placerad. 

Tabellen ProductionUnit innehåller namnet på den stad eller anläggning som avses. 

Nästa tabell i ordningen är Section som är vart i anläggningen som utrustningen står 

placerad och ProductionPart är namnet på den specifika produktionsenhet som det 

gäller. 

Främmandenycklarna som finns i Figur 17 ovan visar att det finns referenser till 

varandra. En produktionsenhet har en referens till vilken sektion som den tillhör, som i 

sin tur har en referens till vilken anläggning som den tillhör. Det kan finnas flera 

utrustningar som har samma namn, men alla får ett unikt ID-nummer som genereras 

automatiskt av Microsoft SQL Server 2008 R2. Alla främmandenycklar som används är 

från det ID-nummer som tabellen innan har, detta för att ID-numret är unikt och kan inte 

blandas ihop med någon annan rad i tabellen även om båda raderna har samma namn.  

6.1.1.2 Produkthantering 

Tabellen Product innehåller som namnet säger vilka produkter som kan tillverkas, se 

Figur 18.  

 

Figur 18: Tabell som visar vilka produkter som kan produceras. 

6.1.1.3 Produktionshantering  

För att hålla reda på vilka produkter som en specifik utrustning kan tillverka finns 

tabellen ProductionPace, se Figur 19 där den specifika produkten och utrustningen 

kopplas samman.  



38 

 

 

Figur 19: Tabell som visar vilka produkter som kan produceras av en specifik 

utrustning, hur många produkter som produceras per puls och med utrustningens 

maximala produktionshastighet. 

I tabellen ovan finns också information om hur många produkter som kan produceras 

per puls, ProductPerPulse, som utrustningen avger, detta för att kunna beräkna hur 

många produkter som producerats. ProductPerPulse avser hur många produkter som ska 

räknas som producerade när en maskin ger en puls om färdig produkt.  

Tabellen ProductionPace ovan innehåller också information om vilken den maximala 

takten är som en produkt kan produceras i. Den maximala takten är definierad som ett 

flyttal, detta beroende på hur företaget benämner hastighet. Takten kan till exempel vara 

hur många produkter som kan produceras per timme eller per minut. Skulle takten vilja 

sättas per minut kan det vara så att takten inte blir ett jämt tal och därför representeras 

talet som ett flyttal i tabellen. 

6.1.1.4 Hantering av maskinella stopp 

Tabellen BreakdownReason innehåller vilka typer av stopp som kan uppstå på en 

utrustning, se Figur 20.  

 

Figur 20: Tabeller som hanterar vilka avbrott som en utrustning kan ha. 

Skälet till att stoppen är uppdelade i grupp, Group, och anledning, Reason, är för att 

förenkla för operatören. Tabellen håller också reda på om stoppet som angetts är 

planerat eller inte, detta för att stoppen hanteras olika enligt teorin om TAK. Exempel 

på planerade stopp är raster, men längden på rasten kan variera och vissa företag vill 

kanske att alla stopp som en utrustning gör ska registreras som oplanerade för att kunna 

minska ner tiden som maskinen står still. PossibleBreakdown är en tabell där specifika 

stopp kopplas ihop med särskild utrustning och där anges också hur lång tid det 

eventuella planerade stoppet ska vara, se Figur 20. 

6.1.1.5 Hantering av kasseringar 

WasteReason behandlar kassastionsorsaker, det vill säga orsaker till att en produkt inte 

är godkänd. PossibleWaste är den tabell som kopplar ihop kassationsorsak med specifik 

produkt. Figur 21 nedan visar hur dessa tabeller ser ut. 
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Figur 21: Tabeller som hanterar kassationsorsaker. 

Tabellen WasteReason är uppbyggd på liknande sätt som BreakdownReason med 

grupp, Group, och anledning, Reason, på det fel som inträffat.  

6.1.2 Hantering av data som avser dåtid 

Tabellerna som grupperats i den nedre rutan i Figur 16 behandlar vad som skett i en 

process. Det som sparas i dessa tabeller är information som används för att beräkna 

produktionseffektiviteten.  

6.1.2.1 Skiftloggning 

Tabellen LoggedShiftTime loggar när ett skift startas och stoppas med namnet på var 

produktionsanläggningen finns och vilken sektion som utrustningen tillhör tillsammans 

med namnet på utrustningen, se Figur 22 nedan. 

 

Figur 22: Tabeller som hanterar loggade skifttider och kommentarer som ett skift 

erlägger till nästkommande skift. 

Tabellen LoggedShiftTime loggar också när skifttiden tagit slut. Det finns en tabell som 

tar hand om kommentarer som tillhör ett specifikt skift, LoggedShiftComment, se Figur 

22. Denna tabell tar hand om kommentarer som kan meddelas till nästkommande skift 

angående den utrustning som skiftet använder. Tillsammans med kommentaren 

registreras också tidpunkten då kommentaren erlagts.  
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6.1.2.2 Produktionsloggning 

Den tabell som innehåller mest information är LoggedProduction, se Figur 23.  

 

Figur 23: Tabell som hanterar loggad produktion med avseende på produkt och var den 

tillverkats med tider för produktionsstart och -stopp, tillsammans med 

produktionsmängd, planerad mängd och maximal produktionshastighet. 

Tabellen innehåller också information om produktionsanläggning, sektionen och 

utrustningen som LoggedShiftTime. Anledningen till att den informationen finns i båda 

dessa tabeller är för att användning av skiftloggning ska vara valbart. Tabellen 

LoggedProduction loggar också vilken produkt som produceras, starttiden och 

stopptiden för en order, hur många produkter som producerats, hur många produkter 

som planerats och den maximala teoretiska produktionstakten. Hur många produkter 

som är planerade är valbart. Det kan vara så att en utrustning bara producerar en produkt 

oavbrutet och då finns det inte ett bestämt antal som ska produceras.  

6.1.2.3 Loggning av stopp 

Tabellen LoggedBreakdownReason registrerar orsaken till att ett stopp på en utrustning 

uppstått. Tabellen LoggedBreakdownComment hanterar kommentarer om stoppet. 

Figur 24 nedan visar hur dessa tabeller ser ut. 

 

Figur 24: Tabeller som innehåller information om loggade utrustningsfel. 
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Orsaken till att stoppen registreras med såväl gruppnamn som den specifika orsaken är 

för att en specifik orsak kan heta samma sak i olika grupperingar.  Tiden som ett stopp 

pågår registreras också samt om stoppet är planerat eller inte. Det är viktigt att skilja på 

om stoppen är planerade eller inte för att kunna göra beräkningarna som krävs för TAK. 

Om det skulle inträffa en felorsak som inte finns angiven så kan operatören själv skriva 

in orsak till stoppet och då sparas kommentaren i tabellen LoggedBreakdownComment. 

6.1.2.4 Loggning av kasseringar 

Tabellen LoggedWasteReason, se Figur 25, registrerar kassationsorsaken för en viss 

produkt tillsammans med tiden då kassationen inträffat, hur många produkter som 

kasserats och orsaken till kassationen.  

 

Figur 25: Tabeller som innehåller information om loggade kassationer. 

Orsaken till att kasseringsorsakerna registreras med både gruppnamn och specifik orsak 

är för att en orsak kan ha samma namn i flera grupperingar. Om en kassationsorsak inte 

finns registrerad i databasen går det att skriva en egen kommentar till kassationsorsaken. 

Kommentaren sparas i tabellen LoggedBreakdownComment. 

6.1.2.5 Loggning av ändringar 

Det finns också en tabell som behandlar ändringar i tabellerna, LoggedChange, som 

visas i Figur 26 nedan.  

 

Figur 26: Tabell som hanterar ändringar som sker under en produktion. 
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Tabellen LoggedChange tar hand om en del av de saker som ändrats i de övriga 

tabellerna från den nedre rutan i Figur 16. Till exempel kan det vara så att en pall med 

någonting som producerats välter och då går det i efterhand att lägga till dessa som 

kassationer. Då registreras även detta i LoggedChange, så att det enkelt går att se vad 

som ändrats och vad det stod innan ändringen gjorts. Andra ändringar som registreras i 

tabellen är om någon i efterhand korrigerar orsaken till ett avbrott eller om den 

planerade produktionsmängden ändras. 
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7 Diskussion 
TPM, Total Productive Maintenance, är en helhetslösning för företag. Målet med 

verktyget är att använda det för att maximera utrustningens totala effektivitet. Det kan 

exempelvis vara en maskin som producerar mjölkkartonger eller kakor. Ett av verktygen 

i TPM för att nå maximal utrustningseffektivitet är att beräkna ett värde på den totala 

produktionseffektiviteten, TAK, vilket presenteras procentuellt mellan noll och hundra. 

TAK-värdet ger en fingervisning för ett företag om hur effektiv en process är. Om 

resultatet av TAK är lågt visar det för företaget att det finns mycket mer potential i 

processen än vad som utnyttjas.  

TPM är ett verktyg för att förändra företagskulturen genom att skapa engagerade 

medarbetare och reducera alla förluster och uppnå noll fel i produktionen. 

Helhetslösningen med TPM innebär att hela företaget måste genomgå en förändring för 

att effektivisera hela företaget. Det som detta arbete koncentrerar sig på är att mäta 

kvantifierbara värden för produktionsenheter som fokuserar på vad processen faktiskt 

producerar, jämfört med vad den borde ha kunnat producera. Helhetslösningen TPM 

kan inte mätas, men Efficiency Manager är ett incitament för att företag med hjälp av 

produktionseffektiviteten också kan gå vidare och använda övriga delar av TPM.  

Fördelar med att använda TAK som ett verktyg för att effektivisera en utrustning är för 

att det är mätbara och kvantifierbara mätvärden som används. TAK mäter alla fel som 

uppstår i en process och presenterar ett värde som representerar hur effektiv hela 

utrustningen är. Det som presenteras visar var mest resurser behöver läggas för att 

åstadkomma en maximal produktionseffektivitet. Teorin om total 

produktionseffektivitet påpekar att kontinuerlig mätning av störningar i en process är 

viktigt för att alla i organisationen ska få samma problembild. När alla i organisationen 

har samma problembild kan alla arbeta mot ett gemensamt mål. Det som gör TAK till 

ett kraftfullt verktyg för att förbättra produktionseffektiviteten är för att det bygger på 

erfarenheter och inte på teorier. Eftersom TAK bygger på erfarenheter som utvecklats 

under många år är det ett verktyg som är välgrundat och det går att granska företag som 

använt sig utav verktyget. Nackdel med att användningen av TAK är att det inte finns 

ett givet sätt att mäta produktionseffektiviteten på, vilket gör det svårt att jämföra olika 

produktionsanläggningar och företag. Målet med TAK är inte att få den bästa mätningen 

utan att få en enkel metod som talar om vart resurser behöver läggas för åtgärder.  

7.1 Diskussion kring Efficiency Managers funktionalitet 

Efficiency Manager är ett verktyg för att registrera fel som sker i processer. Mindre 

stopp som inträffar ofta i en utrusning registreras inte alltid, då det tar längre tid för 

operatören att rapportera dessa än att åtgärda felet. Efficiency Manager är uppbyggt så 

att alla stopp av utrustningen som sker generar ett felmeddelande där operatören måste 

ange orsak till stoppet. När det inträffar ett stopp i processen sparas tiden när stoppet 

inträffade i databasen. När sedan produktionen startas igen sparar Efficiency Manager 

tidpunkten för stoppets slut och operatören behöver då inte skriva en felrapport med 

tidpunkter. Mindre stopp kan enligt teorin reducera den maximala produktionsförmågan 

med 20-30%. Om de mindre stoppen inte registreras finns det ingen vetskap om hur 

mycket dessa stopp påverkar effektiviteten i en process. Automatisk registrering av 

stopp i en process underlättar för operatören som då kan lägga tid på att åtgärda felet 

som uppstod. 



44 

 

7.1.1 Tillgängligheten 

För att beräkna TAK behöver tillgängligheten räknas ut. Tillgängligheten beräknas som 

ekvation (10) nedan: 

                 
                    

                      
 (10) 

Den utnyttjade processtiden är den totala tiden som utrusningen är tillgänglig med tiden 

för både planerade och oplanerade stopp borttagen. Som teorin påpekar kan företag 

bestämma om de vill att alla stopp ska representeras som oplanerade för att minska alla 

stopp. Valet att inkludera planerade stopp eller inte bör göras i ett tidigt skede och sedan 

följas konsekvent. Om företag ändrar detta går det inte att se om effektiviteten förbättras 

utifrån tidigare mätdata. Efficiency Manager är förberedd för användning av såväl 

planerade som oplanerade stopp. Om planerade stopp ej ska användas går det att 

exkludera det i översikten för att enbart visa det som används. 

7.1.2 Anläggningsutbytet 

Det andra värdet som används för att beräkna TAK är anläggningsutbytet, vilket 

beräknas enligt ekvation (11) nedan:  

                    
                                    

                    
 (11) 

Där en av svårigheterna enligt teorin om TAK är att bestämma den maximala teoretiska 

cykeltiden (takten) med vilken en utrustning kan producera en produkt. När den 

teoretiska cykeltiden eller takten bestäms gäller det för företaget att vara realistisk i 

beslutet; en takt som används bör ses som ett mål och inte vara ett värde som kan 

överskridas. Den teoretiska takten är inget som ska ändras för att det ska ge ett värde 

som är mer till belåtenhet utan ett värde som man ska sträva efter. Den teoretiska takten 

används i TAK för att beräkna anläggningsutbytet och visar hur stor del av kapaciteten i 

en utrustning som utnyttjas. Om den teoretiska takten anpassas efter efterfråga kommer 

anläggningsutbytet att visa hur nära produktionsmålet företaget är, inte 

kapacitetseffektiviteten som den är tänkt att användas till. 

7.1.3 Kvalitetsutbytet 

Kvalitetsutbytet, som är det tredje värdet som används för att räkna ut den totala 

produktionseffektiviteten, definieras enligt ekvation (12) nedan: 

                  
                  

               
 (12) 

För att få ett värde på TAK som är sanningsenligt måste operatören registrera om det 

som produceras måste kasseras. Om operatören inte registrerar kasseringar kommer 

kvalitetsutbytet inte att visa det verkliga värdet. Teorin framhåller att det är oerhört 

viktigt att använda ett sanningsenligt nyckeltal för att kunna förbättra en process. 

Nyckeltalet blir inte sanningsenligt om inte kasseringar räknas.  

7.1.4 Efficiency Manager som hjälpmedel 

Efficiency Manager är en lösning som påvisar om en process utnyttjar sin fulla 

potential. För att Efficiency Manager ska bli ett hjälpmedel för företag som vill visa 

effektiviteten för en pågående process gäller det att alla inblandade är delaktiga. För att 
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verktyget ska visa rätt värden på tillgängligheten, anläggningsutbytet och 

kvalitetsutbytet och beräkna ett sanningsenligt värde på den totala 

produktionseffektiviteten gäller det att få in Efficiency Manager i det vardagliga arbetet. 

Alla operatörer måste använda sig utav verktyget annars kommer de värden som sparas 

inte vara jämförbara med varandra och då går det inte att peka på var i processen som 

resurser behöver läggas för att göra förbättringar. Efficiency Manager är inte tänkt att 

användas som en tävling mellan operatörer för att uppnå bäst resultat i mätvärdena utan 

mer som en fingervisning vart åtgärder behöver läggas. Om operatörerna använder sig 

utav Efficiency Manager som ett tävlingsredskap finns det risk att verktyget inte 

används på rätt sätt. Det är viktigt för företagen som implementerar Efficiency Manager 

i det vardagliga arbetet att göra operatörerna medvetna om detta och att påpeka att syftet 

är för att se hur processen kan effektiviseras. 

För att visualiseringen ska vara användbar är det enligt teorin viktigt att informationen 

som används är relevant, komplett och aktuell. Mätningarnas resultat ska snabbt 

uppdateras för att ge en så aktuell och relevant bild som möjligt. Beräkningarna och 

visualiseringen av dessa uppdateras var tredje sekund i Efficiency Manager för att den 

information som visas ska vara så aktuell som möjligt. Uppdateringstiden kan ändras 

beroende på önskemål. Väljs en kort uppdateringstid finns det risk att klienten inte 

hinner med. I början av en produktion påverkar kortare stopp och mindre kasseringar 

TAK-värdena mest. Efter det att produktionen pågått under en längre tid kommer dessa 

inte påverka värdena nämnvärt. 

Att synliggöra och kommunicera ut mätetalet till de som kan påverka det är lika viktigt 

som att beräkna ett sanningsenligt nyckeltal enligt teorin. Ett syfte med att visualisera är 

att göra informationen mer lättillgänglig och stimulera de anställda till ökat ansvar för 

problemen i strävan mot de uppsatta målen. Genom att göra problem och resultat 

synliga blir fler medvetna om situationen. När de finns synliga blir det lättare att 

diskutera problem och utveckla lösningar. 

7.2 Diskussion kring Efficiency Managers design 

Som metodavsnittet om generella designaspekter tar upp är det den information som är 

viktigast för operatören som bör ges den mest betydande betoningen. Den viktigaste 

informationen i Efficiency Manager är tillgängligheten, anläggningsutbytet, 

kvalitetsutbytet och TAK-värdet. Därför har dessa värden fått den mest betydande ytan i 

översikten. Att visa vilken produkt och hur långt produktionen fortskridit har också fått 

en framträdande position så att operatören snabbt kan se hur långt gången produktionen 

är. 

7.2.1 Färgval 

Generella designaspekter tar också upp att färger som används för design ska användas 

för informationskodning och inte som kosmetika, färg ska förmedla ett budskap eller 

skapa en funktionell miljö. Färgerna som används i de olika staplarna för 

tillgängligheten, anläggningsutbytet, kvalitetsutbytet och TAK är kodade med olika 

färger för att operatören snabbt ska kunna bilda sig en uppfattning om hur effektiv 

processen är. Att läsa av färgkoder är enklare och snabbare än avläsning av numeriska 

värden enligt metoden. Därför är staplarna större än procentvärdena för att snabbt få en 

överblick över situationen. Om exakta värden önskas står det under staplarna eller i 

bottenraden. En stark röd färg bör inte användas under en längre tid utan enbart vid 

viktiga larm och signaler då dessa ständigt kommer att dra uppmärksamhet till sig. Att 
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använda en stark röd färg är i detta fall medvetet då det är meningen att det ska gå 

snabbt att överblick processens status. Den röda färgen är en indikation på att något 

behöver åtgärdas. I stapeln som visar tillgänglighet visas även en gul kulör om det stopp 

som inträffar i processen är ett planerat sådant. Den gula färgen indikerar på hur stor del 

av tiden som är tillgänglig för produktion som gått åt för planerade stopp. Den gula 

färgen förmedlar inte att det är något allvarligt som inträffat utan påvisar för 

operatörerna att av den tid som processen varit igång har används för planerade stopp. 

Då ett oplanerat stopp inträffar öppnas det ett fönster där operatören måste ange en 

orsak. I detta fönster visas även en symbol i form av en varningstriangel som har getts 

en stark röd kulör för att uppmärksamma operatören att det har inträffat något som 

operatören måste åtgärda.  

Den färg som valts som bakgrundsfärg är en ljusblå kulör vilket ger ett lugnt och 

harmoniskt intryck. Detta tröttar inte ut ögonen och ger inte för stora kontraster mot 

texten som visas. I bottenraden har rubriktexterna fått en blå färg för att det inte ska bli 

rörigt med mycket svart text. Metodavsnittet påpekar att blå text fungerar dåligt som 

förgrundsfärg då ögat är okänsligt för färg, men samtidigt påpekar generella 

designaspekter att nedtonade färger kan användas till rubriker. Rubrikerna i bottenraden 

är inget som behöver läsas av varje gång en operatör kollar på skärmen utan det är den 

text som står under rubrikerna som är det viktiga. Rubrikerna är till för att ruta in den 

information som ges och det som ges under dessa är formulerade på ett sådant sätt att de 

förklarar vad värdena betyder.  

7.2.2 Hantering av numeriska värden 

Under rubriken Produktion i produktionsöversikten finns det information om vilken 

produkt som produceras och hur långt processen har fortskridit jämfört med den 

planerade produktionsmängden. Under förloppsindikatorn finns det, som de generella 

designaspekterna påpekar är viktigt, även siffror samt absolutvärden för att underlätta 

kommunikation. De värden som står under förloppsindikatorn visar hur många 

godkända produkter som producerats samt hur många produkter som blivit kasserade. 

Att visa absolutvärdet av produktionsmängden underlättar kommunikation mellan 

operatörer. Ett tal säger mer än ett procenttal, men för att få en snabb överblick på hur 

långt produktionen är kommen är det en bra överblick. 

För att enkelt kunna hitta den information som önskas i bildskärmsytan är varje kategori 

grupperad. I bottenraden presenteras numeriska värden som kan jämföras med varandra. 

Dessa har placerats under varandra för att det ska vara enkelt att jämföra värdena.  

7.2.3 Inmatning av text 

Enligt de generella designaspekterna bör all inmatning av text i ett gränssnitt minimeras 

då textinmatning är tidskrävande och kräver uppmärksamhet av operatören. I Efficiency 

Manager har detta lösts genom att de orsaker som kan uppstå vid stopp är införda i 

databasen och presenteras som knappar med dessa orsaker. För att underlätta för 

operatören krävs att alla fel som kan inträffa finns representerade i databasen. Företag 

som använder verktyget måste ha en kunskap om de fel som kan inträffa och uppdatera 

databasen om inte alla fel är representerade. För att underlätta för operatören att välja 

rätt stopporsak är felen indelade i gruppnamn och underliggande orsak. För att listan 

med orsaker som dyker upp när ett stopp inträffar inte ska bli för lång. Genom att 
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operatören först får välja från vilken kategori som felet tillhör minimeras ytan där 

orsakerna är representerade och det går snabbare att hitta den specifika orsaken. 

7.2.4 Pekskärmsutformning 

Något som också är viktigt att tänka på vid utformningen av ett verktyg som ska 

användas till en pekskärm är att ikoner och knappar måste vara tillräckligt stora så inte 

fel knapp trycks ned. Då Efficiency Manager ska användas på en pekskärm är det 

nödvändigt att undvika textinmatning då detta sker via ett skärmtangentbord. Generella 

designaspekter påpekar att i ett grafiskt användargränssnitt bör scrollning undvikas och 

därför är verktyget utvecklad för att använda sig utav flikar för att undvika det. 

Scrollning skulle göra verktyget ointressant då detta måste ske med hjälp av ett finger 

och Efficiency Manager blir då inte ett hjälpmedel som underlättar registrering av 

stopporsaker. 

7.2.5 Att tänka på vid användning av Efficiency Manager 

Målet med att göra användningen så enkel som möjligt är att bidra till att operatörerna 

faktiskt använder Efficiency Manager i det dagliga arbetet. Arbetet med TAK kräver 

som tidigare nämnt omfattande datainsamling som är pålitlig och för att få data som är 

pålitlig måste alla operatörer vara delaktiga i insamlandet. 

Eftersom data som använts under utvecklingen inte är insamlad från en 

produktionsenhet utan är simulerad kan Efficiency Manager behöva ändras efter det att 

det testats skarpt. Det hade varit intressant att testa verktyget i skarpt läge för att få 

operatörernas synpunkter på Efficiency Manager. Designen kan behöva göras om efter 

ett sådant test beroende på operatörernas vana och hur de arbetar i övrigt. 

7.3 Vidareutveckling 

För att det ska vara smidigt för företagen att kunna införa produkter, produktionstakt 

och stopp- och kassationsorsaker bör det utvecklas en administrationsklient där detta 

kan ske. I administrationsklienten bör man även kunna visa statistik över olika de olika 

produktionsenheterna och kunna ändra om fel orsak valdes vid kassation eller stopp. 

Enligt teorin om TAK är Best-of-the-best ett första realistiskt mål på vägen för att 

uppnå en maximal produktionseffektivitet. Best-of-the-best innebär att data används 

från redan uppmätta värden på tillgängligheten, anläggningsutbytet och kvalitetsutbytet. 

Best-of-the-best visar hur produktionseffektiviteten skulle ha varit då företaget lyckats 

få värdena att inträffa samtidigt. Teorin om TAK påpekar att detta är något som är 

viktigt att visa. Jag har ansett att det inte är ett kärnvärde som alltid måste visas utan är 

ett värde som kan anses vara valbart. Om företag vill använda sig utav Best-of-the-best 

kan det placeras i bottenraden under TAK-värdet för att det snabbt ska gå att jämföra 

dessa. En alternativ placering är i en ny flik där värdet visas tillsammans med statistik 

över föregående produktioner.  

Rapporteringsklienten kan utökas med fler flikar som exempelvis visar statistik. Den 

statistik som kan visas är TAK-värdena i form av grafer och tabeller för att visa hur 

effektiviteten för en process har ändrats över tid. Annan statistik som kan visas är 

kassationer och stopp.  

Om inget av orsakerna som finns angivna när ett stopp sker, eller vid kassation, är den 

korrekta kan det vara bra om det finns möjlighet att själv skriva in orsaken via det 
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visuella tangentbordet. Den inmatade texten bör då även sparas för visning vid framtida 

stopp. Huvudtanken med Efficiency Manager är att företagen ska ha infört alla de 

orsaker som kan inträffa i databasen, så att operatören snabbt kan rapportera vad som 

inträffat.   

När det inträffar ett maskinellt stopp öppnas det automatiskt ett fönster där operatören 

måste ange en orsak. Detta fönster är framme tills det att orsak angetts. Om 

produktionen sedan startar igen utan att orsak angetts och det inträffar ett nytt stopp som 

måste rapporteras måste det hanteras av verktyget. För att underlätta för operatören är 

det bra om det i verktyget när det inträffar ett fel under tiden ett annat inte bokförts 

registrera det ”gamla” felet automatiskt som exempelvis ”oregistrerat fel”. Det går att i 

efterhand ändra felorsak, om ett fel inte hanns med att bestämma eller om fel orsak 

angetts. 

Några fler användbara ting som kan underlätta användandet av Efficiency Manager: 

 Svenskt tangentbord – underlättar införandet för svenskt bruk 

 Hantering för att lägga produktion i kö – Gör så operatören inte behöver stå vid 

pekskärmen och välja ny produkt när den nuvarande produktionen blir klar.  

 Visa lämnade kommentarer vid start av skift – Göra nästkommande skiftlag 

medvetna om eventuella problem med utrustningen. 
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8 Slutsatser 
Examensarbetets syfte var tvådelat, dels en litteraturstudie och dels framtagandet av ett 

verktyg baserat på litteraturstudien. Första delen i syftet var: 

Examensarbetets syfte är att först genom en litteraturstudie utreda hur ett verktyg för 

att övervaka avbrott i processer bäst tas fram. 

Nakajima utvecklade TPM (Total Productive Maintenance) och är ett verktyg som har 

utvecklats från 1950-talet fram till idag. TPM är ett helhetsperspektiv vars mål är att 

effektivisera hela företaget. Inom TPM används ett mätetal för att se om processen 

utnyttjar hela sin kapacitet, TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutbyte, Kvalitetsutbyte). 

Målet med TAK är att uppnå noll fel i processen. Genom att mäta vilka problem som 

inträffar går det att med statistik se vart mest resurser behöver läggas för att minska 

antalet avbrott och öka produktionseffektiviteten. 

Syftet för examensarbetets andra del var: 

 Efter genomförd undersökning skapas ett verktyg som beräknar 

produktionseffektivitetsvärdet TAK och presenterar det på ett överskådligt sätt. 

Grunden för ett lyckat resultat vid effektivisering av processer kring produktion är att 

verktyget som används för övervakning av avbrott i processer behöver det vara intuitivt 

och enkelt att använda för att det ska bli en del av det vardagliga arbetet. Eftersom ett 

verktyg för uppvisandet av produktionseffektivitet inte är den primära arbetsytan för en 

operatör gäller det att minimera tiden för användningen och inlärningen av verktyget.  

Det som är mest relevant för operatören ska tydliggöras och för ett verktyg som 

behandlar produktionseffektivitet är tillgänglighet, anläggningsutbyte, kvalitetsutbyte 

och TAK-värde det viktigaste. Det som också är relevant för operatören är vilken 

produkt som produceras och hur långt gången produktionen är jämfört med vad som är 

planerat. 

För att underlätta för operatören bör verktyget visualiseras på ett sådant vis att 

bakgrunden avger ett harmoniskt intryck där övriga färger valts utifrån att de ska 

förmedla något och inte som kosmetika. Då det går snabbare att läsa av färgkoder än 

numeriska värden. Visualisering gör att information blir mer lättillgänglig. Data som 

visas ska vara aktuell och relevant för att operatören ska få information om den 

nuvarande situationen. Numeriska värden som visas i verktyget som ska jämföras med 

något annat värde ska placeras under varandra. Detta för att enkelt kunna jämföra 

värdena. Information som visas i bildskärmsytan ska grupperas efter olika kategorier, 

för att enkelt kunna hitta det som önskas.  

Textinmatning för en operatör ska undvikas då det kräver stor uppmärksamhet från det 

övriga arbetet. Ett verktyg där rapportering av avbrott i processer bör använda 

knapptryckningar istället för textinmatning. Ett verktyg som visar 

produktionseffektivitet måste vara anpassad efter arbetssituationen. Alla orsaker till 

stopp och kassationer måste vara anpassad efter den produktionsenhet och den produkt 

som det avser. För att ta fram ett verktyg som övervakar avbrott i processer behövs 

kunskaper om vilka stopp som kan inträffa i en utrustning. Stoppen som kan inträffa 

måste kategoriseras om de anses vara oplanerade eller planerade. Planerade stopp 

behöver bestämmas då de inte påverkar resultatet av produktionseffektiviteten. För att 

underlätta för operatören som använder verktyget är det bra om felorsakerna kan ordnas 
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efter kategorier och underliggande orsaker. Om orsakerna grupperas går det att för 

operatören ange orsak med två knapptryckningar i verktyget där tidsloggningen för 

felen hanteras automatiskt. På så vis kan operatören ägna sig åt att lösa problemet utan 

att lägga tid på rapporteringen. 

För att kunna använda ett verktyg som övervakar avbrott i processer och där 

produktionseffektivitet presenteras behövs en databas. Databasen behöver hantera var 

och vad som produceras samt orsaker till avbrott och kasseringar. För att kunna 

presentera produktionseffektivitet behöver databasen också registrera det som sker i en 

process. 

Produktionseffektivitetsvärdet TAK kräver vetskap om den maximala teoretiska 

cykeltiden för en process, hur många produkter som processats och hur många av de 

processade produkterna som är godkända.  

För att kunna se om förbättringar har skett måste alla operatörer vara delaktiga och 

använda verktyget, kassationer måste anges då det inte sker automatiskt. Det går inte att 

jämföra produktionseffektiviteten om insamlandet inte skett lika.  
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