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Förord 
 
Detta examensarbete är ett samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i 
Borås och är utfört på Volvo Cars Torslanda under våren och sommaren 2007. Det är sista 
delen i vår Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik på 120 poäng. 
 
Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Charlie Berner på Volvo Cars Torslanda för 
ett stort engagemang och för mycket hjälp i vårt arbete. Ett stort lycka till med din familj. 
Andra personer vi vill tacka på Volvo Cars är produktionsteknikerna Brahima Fofana,  
Sebastian Johansson, Zoran Atanasovski, simulanten Dennis Andersson, driftövervakaren 
Björn Grahnbom och avdelningschefen Henrietta Johansson. 
 
Vi vill också tacka våra handledare Torbjörn Ylipää, institutionen för produktionssystem, 
Chalmers Tekniska högskola och Jerker Johnson, institutionen ingenjörshögskolan, 
Högskolan i Borås.  
 
Göteborg, oktober 2007 
 
 
 
 
 
 
Linnéa Kellgren       Nicolas Suazo Fariña 
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Sammanfattning 
 
Volvo Cars Torslandas målerifabrik har ett behov av att på ett snabbt och effektivt sätt få en 
översiktlig bild av sitt produktionsbehov. Därför gjordes för flera år sedan en kapacitetssmall 
som ett hjälpverktyg till teknikerna. Under åren har detta ark blivit alldeles för stort och 
svårförståeligt och detta arbete resulterar följaktligen i en ny mall som är uppbyggd från 
grunden. Den nya mallen har tagits fram med hjälp av mätetalet OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) och önskemål från Volvo. OEE är en internationell effektiv metod att mäta hur 
bra utrustningen i en fabrik körs jämfört med vad som är teoretiskt möjligt. Inom begreppet 
OEE finns också viktiga delar som kan användas när man tittar på hela fabrikens kapacitet.  
 
Frågeställningar för att möjliggöra en ny kapacitetsmall var; vad ska den nya mallen kunna 
svara på, vilken ingående data behövs och hur skall den nya kapacitetsmallens uppbyggnad 
och struktur se ut? 
 
Inför arbetet gjordes en fallstudie där olika källor undersöktes för att ta reda på hur 
frågeställningarna skulle besvaras. Vid val och insamling av data utfördes provberäkningar på 
hur OEE räknas ut. Mallens struktur och uppbyggnad är baserad på beräkningarna av OEE 
och önskemål från Volvos tekniker. 
 
Denna uppsats kan användas som en manual för Volvos kapacitetsmall. 
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Abstract 
 
At Volvo Cars Torslanda's paint shop there is a requirement to in a fast and effective way get 
an overview of the plants capacity. Therefore a capacity template was constructed as a tool 
for the engineers at Volvo several years ago. This template has during the years become 
complicated and outdated. Thus this thesis work will resort as a new capacity template, built 
from scratch. The new template has been built up based on requirements from Volvo and the 
concept of OEE (Overall Equipment Effectiveness). OEE is an effective way of measuring 
how well manufacturing equipment is running compared to its full potential. In the different 
parts that build up OEE there is also vital information that can be used in calculating the 
plants capacity, hence the use of OEE in the new template.  
 
To make this thesis possible the following problems had to be answered; what types of 
questions should the template be able to answer, what type of input is needed and how should 
the template be built.  
 
Prior to the building of the template a case study was conducted in which different sources 
were studied in order to help us solve our problems. While choosing and appointing inputs 
several test OEE-calculations were conducted. The structure used in building the template is 
based on OEE-calculations and by requests from the Volvo technicians.   
 
This report can be used as a user’s manual for the new template. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 
I Volvo Cars Torslandas målerifabrik (TB) rostskyddas, tätas, målas och lackskyddas 
karosserna innan de transporteras vidare till monteringsfabriken för att byggas till färdiga 
bilar av modellerna XC90, XC70, S80 och V70. Karossflödet i målerifabriken går genom ett 
antal olika sammankopplade produktionsavsnitt som alla har sina individuella processer. De 
olika områdena och processernas kapacitet kan förklaras med hjälp av cykeltider, arbetstider, 
störningar m.m. På målerifabrikens teknikavdelning finns det en produktionsmall där den 
väsentliga informationen om de olika processernas kapacitet samlas. Utifrån mallen planeras 
och uppföljs sedan produktionen, bemanningen och eventuella investeringar i målerifabriken. 
Grunden för denna mall lades för flera år sedan och var till en början bara ett hjälpverktyg för 
produktionsteknikerna att planera in målerifabrikens bemanning. Under åren har arket sedan 
byggts ut för att inkludera allt mer data och svara på allt fler frågeställningar vilket har 
resulterat i ett stort och svårförståligt Excel-ark. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att ta fram en ny lättförståelig, lättanvänd och välstrukturerad 
kapacitetsmall som skall kunna förstås och användas av produktionsteknikerna i Volvo Cars 
Torslandas målerifabrik. 
  

1.3 Avgränsningar 
 
Projektets avgränsningar är att endast beskriva nulägets kapacitet. Projektet avgränsas även 
endast till de områden som ligger under Volvo Cars Torslanda målerifabriks ansvar. Endast 
tillgänglig data ska användas i mallen. 
 

1.4 Precisering av frågeställning 
 
Volvo Cars Torslanda önskar att utveckla en kapacitetsmodell som bygger på internationellt 
vedertagna begrepp inom OEE, för att detta ska möjliggöras besvaras följande frågor.   
 

• Vilka frågeställningar skall den nya kapacitetsmallen kunna svara på? 
• Vilka ingående data skall kapacitetsmallen ha? 
• Hur skall den nya kapacitetsmallens uppbyggnad och struktur se ut? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  
 

2.1 TPM - Total Productive Maintenance  
 
TPM är ett samlingsnamn för olika arbetsmetoder till syfte att höja ett företags produktivitet 
[3]. Detta bygger på att det är operatörerna som genom sin kunskap och närhet till 
maskinerna vet vad som ska göras för att förhindra och förebygga störningar [4]. Det innebär 
också att alla, från operatörer till högsta ledningen, är involverade, engagerade och 
målmedvetna i driftsäkerhetsarbetet [5]. Volvo Skövde har arbetat med TPM sen mitten av 
90-talet och är det företag som lyckats bäst med det i Sverige. Deras definition för TPM 
lyder: 
 

”TPM är ett systematiskt arbetssätt med inriktning att skapa störningsfria processer genom 
varje medarbetares engagemang, så att vi sänker kostnader och ökar processens totala 

ekonomiska effektivitet” [1] 
 
För att sammanfatta TPM kan man dela upp det i tre viktiga huvuddelar. Den första är 
Mätning – uppföljning. Dess mål är att maximera utrustningseffektiviteten. Undersökningar 
har visat att utrustningar i flera fabriker har förvånansvärt låg utrustningseffektivitet [6]. 
Småstopp och tomgångsförluster reducerar också den totala produktionsförmågan. Inom 
underhåll är det tillgängligheten hos maskinerna som är det huvudsakliga måttet för 
effektivitet. Men när man vill mäta total utrustningseffektivitet, OEE (Overall Equipment 
Effectiveness), får man också lägga till förluster som inte orsakas av maskinerna, t.ex. 
tomgång och inplanerade stopp i produktionen.  
 
Den andra delen är Operatörsunderhåll. Automationen i industrin har gjort att operatörerna 
inte har samma närhet till maskinerna som förr. Detta gör att fel upptäcks för sent och tid går 
åt till att vänta på reparatörerna. För att förebygga maskinfel och förfall måste produktion och 
underhåll dela på ansvaret för utrustningen och samarbeta fullt ut. Operatörerna måste lära sig 
värdet i att rengöra och underhålla maskinerna så att de kan förutsäga och förhindra 
störningar och andra utrustningsrelaterade förluster. 
 
Den tredje stora beståndsdelen är att arbeta regelbundet i Förbättringsgrupper. Där träffas i 
första hand operatörer från produktionen och diskuterar problem och problemlösning. De ska 
aktivt arbeta för att reducera förluster, minska stopp, omställningstider och hastighetsförluster 
samt att även sätta fokus på ordning och reda, rengöring och förbättring av produktkvalitet. 
Detta för att nå en så hög effektivitet som möjligt. Genom samarbete i gruppen kan 
problemen lösas och även bidra till ett bättre företagsklimat [5][6]. 
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2.1.1 Införandet av TPM på Volvo 
 
Under 1980-talet introducerade japanska konsulter konceptet TPM i Sverige. Men det var 
inte förrän Volvofabriken i Gent vann ett TPM pris som ledningen på Volvo i Sverige fick 
upp ögonen för det. Ledningen på Volvo i Skövde beslutade att efter ett besök på fabriken i 
Gent 1991 undersöka möjligheten att implementera TPM på Volvo. De enades om att prova 
TPM konceptet på åtta olika områden i Volvo Skövdes fabrik. De benämnde arbetssättet TPU 
(Totalt Produktivt Underhåll).  
 
Införandet gick så bra att ledningen beslutade att införa TPM i hela fabriken. För att få 
ytterligare hjälp och handledning började Volvo samarbeta med den japanska organisationen 
JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance). JIPM är en ideell organisation som utbildar, 
konsulterar och forskar kring TPM. De är också hos dem man ansöker om det s.k. TPM-
priset. Det har sen 1964 delats ut till olika företag, främst japanska. Från början valdes 
prisvinnarna på grund 
av deras framstående 
produktiva underhåll 
men sedan 1971 kom 
TPM som ett krav [1].  
 
TPM tar flera år att 
införa och för att vara 
kvalificerad till att söka 
priset måste företaget 
dels ha arbetat med 
TPM i minst tre år och 
dels genomgått en 
preliminär revision. 
Priset är uppdelat i 
olika nivåer och delas 
ut i två kategorier; 
företag med mer än 500 
anställda och företag 
med mindre än 500 
anställda. [1] 

      Figur 2.1 Vägen till TPM-prisets högsta nivå [1]. 
 
Den högsta nivån, Award for World-Class TPM Achievement, har bara uppnåtts en gång i 
Sverige och det var 2003 då Volvo Skövde fick mottaga priset. Men det började redan 1994 
då Volvo Skövde satte fokus på första delen i TPM-priset. Det tog tre år och 1997 fick de sitt 
första pris, Award for TPM Excellence. Volvo var då det första företaget i Sverige som fick 
priset. Fas två inleddes och fokus sattes på att öka effektiviteten i alla processer, år 2000 fick 
de sitt andra pris, Special award för TPM Achievement. Då Volvo år 2003 tillslut mottog 
utmärkelsen Award for World-Class TPM Achievement var de den första motortillverkaren i 
världen som tilldelats utmärkelsen. Priset visar på att Volvo arbetar med ständig förbättring 
inom hela TPM-konceptet [1][12]. 
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2.2 OEE - Overall Equipment Effectiveness 
 
OEE är ett internationellt verktyg som används till att mäta effektiviteten på en enskild 
utrustning. På svenska brukar OEE kallas för den totala utrustningseffektiviteten, då används 
förkortningen TAK (Tidstillgänglighet, Anläggningseffektivitet och Kvalitetsutbyte). På 
Volvo Skövde har man översatt OEE med UTE (Utrustningens Totala Effektivitet) [1]. 
Mätetalet OEE används främst för mätning i automatisk produktion men det går även att 
tillämpa i semiautomatisk produktion. 

 
Figur 2.2 OEE:s användningsområde är begränsat främst till helautomatisk utrustning [1]. 

 
OEE-talet är ett procenttal som visar den totala utrustningseffektiviteten. Ett OEE på hundra 
procent representerar utrustningens maximala potential och skall ständigt eftersträvas. 
 
OEE består av tre delar: 
 

1. T = Tidstillgänglighet 
2. A = Anläggningseffektivitet (Operationseffektivitet) 
3. K = Kvalitetsutbyte 

 
Själva OEE talet erhålles sedan genom att multiplicera dessa tre delar. 
 
 T*A*K = OEE  
 

2.2.1 Olika typer av förluster 
 
Vid beräkning av OEE-talet måste förlusterna tas hänsyn till. Det finns både hårda och mjuka 
förluster. De mjuka orsakas av människan men OEE begränsas främst av de hårda 
förlusterna, d.v.s. förluster relaterade till utrustningens effektivitet. [1] Man brukar tala om de 
sex stora förlusterna;  
 

• Utrustningsfel och avbrott 
• Ställtid och justering 
• Tomgång och småstopp 
• Hastighetsförluster 
• Defekter i produktionen – kassation 
• Uppstartsförluster 
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Figur 2.3 Paul Mensos OEE-blockdiagram [7]. 
 
Det finns upp till 16 olika typer av förluster och nya upptäcks då och då. Förutom de sex 
stora förlusterna som är indelade enligt figur 2.3 räknas också i vissa processindustrier de 
planerade förlusterna som stoppförluster, se kapitel 2.2.5 [7]. Förlusterna kan även delas in 
utifrån frekvens och tid. Tittar man på felnivån under en viss tid kan man grovt dela upp 
felen/störningarna i två kategorier, kroniska eller sporadiska förluster.  

 
 Figur 2.4 De kroniska felen är svårupptäckta men lättare att komma åt. Om man bara kan 

hitta källan och minska dem kommer också den sporadiska felnivån att minska [1][6]. 
 
De sporadiska förlusterna är ofta stora och yttrar sig tydligt, t.ex. vid maskinstopp. De är 
många gånger enkla att åtgärda men upplevs p.g.a. dess dramatiska effekt som mycket stora 
problem. Felen kan orsakas av förändringar i omgivningen såsom slitage och utmattning av 
maskinen. Sporadiska förluster sker ganska sällan men ändå är det de felen som i första hand 
jagas. 
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De kroniska förlusterna är korta men många. De felen ligger i allmänhet på en konstant nivå 
vilket gör att de är svåra att upptäcka. De blir s.k. vaneförluster, en del av det dagliga arbetet, 
och upplevs därför inte som förluster. Kroniska fel orsakas av dolda problem och uppkommer 
ofta som en samverkan av flera orsaker. De flesta företag brukar ha mycket dåligt grepp på 
hur stora dessa förluster är och eftersom de inträffar så ofta blir den sammanlagda förlusten 
stor och då också kostnaden. 
 
För att hitta de kroniska och sporadiska felen använder man sig av OEE-mätning där man 
jämför maskinernas effektivitet med en teoretisk potential. För att få fram själva källan till 
felen krävs en djupare undersökning och nyskapande förändringar i strukturen. Man får titta 
på sättet att arbeta, miljön, maskinens konstruktion och installation och därefter se vad som 
kan ändras. Har man bara möjlighet att undersöka de kroniska felen är de egentligen lättare 
att komma åt eftersom de är av systematiska orsaker och inte styrs av slumpen som de 
sporadiska felen [1][6]. 
 

2.2.2 Tidstillgänglighet 
 
Med tidstillgängligheten menas hur väl man utnyttjar den utsatta tiden. En utrustnings 
tidstillgänglighet räknas ut genom att subtrahera bort stoppförluster från den tillgängliga tiden 
och sedan dividera med den tillgängliga tiden. 
 

 tidgTillgängli
sterstoppförlu tidgTillgänglinglighetenTidstillgä −

=      Formel 2-1 

                       
 

Förluster som påverkar tidstillgängligheten (stoppförluster) 
 
Utrustningsfel, avbrott och haverier 
Haverier och avbrott är sporadiska förluster som varar en längre stopptid och är en av de 
lättaste effektivitetsförlusterna att upptäcka och mäta. När dessa förluster inträffar förloras 
värdefull tid vilket istället skulle kunna ägnas till produktion.  
 
 

 
 

Figur 2.5 Händelseförlopp vid haveri och avbrott [1]. 
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Vid haveri bildas ett händelseförlopp liknande den från figur 2.5. För varje haveri som 
undviks slipper företaget en ökning av faktorn MDT (Mean Down Time) medelstopptid, som 
ett haveri medför. 
 

felantalTotalt
sterStoppförluMDT = [7] 

 
MDT kan delas upp i faktorerna MWT (Mean Waiting Time) medelväntan på 
operatör/servicepersonal och MTTR (Mean Time To Repair) medeltid för reparation av fel. 
MTBF (Mean Time Between Failure) är medeltiden mellan fel.  
 

felantalTotalt
 tidOperativMTBF= [7] 

 
Ibland används även faktorn MCBF (Mean Cycles Between Failure) som är medelantal 
arbetscykler mellan fel. 
 

cykeltidKöpt
MTBFMCBF = [7] 

 
Ställtid, verktygsbyten och justeringar 
Vid omställning och justering av utrustning måste utrustningen stoppas. Med omställningar 
menas när en fixtur och/eller verktyg i en utrustning byts ut för att tillverka en annan typ av 
produkt. Vid ett kontinuerligt flöde med flera olika produkter är det extra viktigt att 
omställningar som verktygsbyten och justeringar går fort. 
 
FU-stopp (Förebyggande underhåll) 
För att minska risken för avbrott och haverier kan produktionen i förebyggande syfte stoppas. 
Denna tidsförlust räknas ibland som ett planerat stopp, se kapitel 2.2.5. 
 
Uppstartsförluster 
Uppstartsförluster påverkar både tidstillgängligheten och kvalitetsutbytet. Vid uppstart av 
vissa utrustningar kan det förekomma händelser som leder till förlust av värdefull produktiv 
tid. Detta sker då utrustning måste "värmas upp" innan den kan uppnå den önskade effekten. 
Ett exempel på detta är en härdugn som skall komma upp till en viss temperatur, tiden som 
det tar för ugnen att nå den önskade temperaturen blir en stoppförlust. Är utrustningen inte 
tillräckligt uppvärmd kan produkterna bli defekta och detta leder då till en kvalitetsförlust, se 
kapitel 2.2.4. 
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2.2.3 Operationseffektivitet        
 
Operationseffektiviteten är produkten av utnyttjad produktionstakt och verklig 
utnyttjandegrad. Den beskriver hur väl den tillgängliga operativa tiden utnyttjas.  
 
Utnyttjad produktionstakt syftar på skillnaden mellan den köpta cykeltiden som är den tid per 
cykel som maskinen är byggd för att klara och den körda cykeltiden d.v.s. den verkliga 
cykeltiden.  

cykeltid Körd
cykeltidKöpt  stakt produktion Utnyttjad =        Formel 2-2  

 
Verklig utnyttjandegrad mäter huruvida driften förblir stabil trots perioder då utrustningen 
körs på lägre hastighet [5].  
 

tidoperations gTillgängli
cykeltid Körd * antalProcessat 

tidoperations gTillgängli
processtid Verklig egradutnyttjand Verklig ==  

Formel 2-3 
 
Verklig utnyttjandegrad är den tillgängliga operationstiden subtraherad med tiden för 
småstopp och tomgång t.ex. om den verkliga utnyttjandegraden är 80% är förluster för 
småstopp och tomgång 20%. 

 
Verklig processtid är den tid som utrustningen utför värdehöjande arbete på produkten. Det 
beräknas genom att multiplicera det processade antalet produkter med den körda cykeltiden. 
Operationseffektiviteten räknas sedan ut genom att sammanställa dessa två uttryck. 
 

==
tidoperations gTillgängli

cykeltid Körd*antalProcessat *
cykeltid Körd
cykeltidKöpt eteneffektivitOperations    

  
 

 tidoperations gTillgängli
antalProcessat *cykeltidKöpt 

=      Formel 2-4 

 
Skulle utrustningen tillverka flera produkter med olika cykeltider kan man lägga ihop de 
olika produkternas sammanlagda tid för att få fram operationseffektiviteten. Se exempel: 
Artikel (A) har en köpt cykeltid på 0,6 min. Artikel (B) en köpt cykeltid på 0,7 min. Om 
processat antal är 100st av artikel A och 150st av artikel B fås en tid på (06 * 100) 60 min för 
artikel A och (0,7 * 150) 105 min för artikel B. Summan av de två tiderna är 60 + 105 = 165 
min. Om operationstiden är 200 min blir operationseffektiviteten 82,5% [1].   

 
   Tabell 2.1 Exempel på uträkning av operationseffektivitet. 
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Förluster som påverkar operationseffektiviteten  
 
Tomgång och småstopp  
Tomgång är när utrustning står stilla fast produktionen i övrigt är igång. Exempel på detta är 
när en utrustning eller station är stoppad på grund av inga inkommande produkter. Detta typ 
av stopp sker oftast efter en flaskhals och kallas för väntestopp [7]. Se figur 2.6. Station 3 står 
stilla på grund av inget inkommande material. I detta fall beror det på att cykeltiden för 
station 2 är längre än cykeltiden för station 3. 
 

 
Figur 2.6 Exempel på väntestopp. 

 
Följdstopp är ett annat vanligt exempel på tomgång och sker när utbanan från en station eller 
utrustning är full. Detta är en vanlig händelse innan en flaskhals och leder till att föregående 
stationer blir drabbade. Figur 2.7 visar ett exempel på följdstopp. Station 2 står stilla och kan 
inte lämna ut den färdigarbetade produkten på grund av att utbanan är full, ett följdstopp 
uppstår. Detta beror på att station 3 har längre cykeltid och då bildar en flaskhals.  

 

 
Figur 2.7 Exempel på följdstopp. 

 
Småstopp är ofta kroniska förluster som är svåra att mäta, se kapitel 2.2.1. Exempel på 
småstopp är när detaljer fastnar i någon matningsutrustning eller när signaler inte går fram 
beroende på glapp i kontakter etc. Småstoppen är ofta lätta och tar i allmänhet bara ett par 
sekunder att åtgärda, men eftersom de händer så pass ofta blir de en del av det dagliga arbetet 
och upplevs ej som förluster. Det har visat sig att företagen ofta har mycket att tjäna om dessa 
fel åtgärdas från grunden [6].  
    
Hastighets- och taktförluster 
Hastighets- och taktförluster innebär att utrustningen i fråga inte producerar i den tid eller takt 
som den ska. Det vill säga att utrustningens verkliga cykeltid är lägre än den köpta 
cykeltiden. Detta påverkar utrustningens utnyttjade produktionstakt. Denna förlust beror ofta 
på att operatören helt enkelt inte vet vad maskinens maximala kapacitet (köpta cykeltid) är 
[6]. Denna förlust blir extra svårupptäckt om samma utrustning producerar flera olika 
produkter med olika cykeltider [1].  
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2.2.4 Kvalitetsutbyte 
 
Kvalitetsfel resulterar inte bara i förlorad värdehöjande arbetstid och kassationer. Vid 
kvalitetsfel uppkommer också väldigt mycket administrativt arbete i form av rapporter, 
undersökningar och extra hantering av felaktiga detaljer [1]. Om felet inte upptäckts i tid 
finns det risk att även senare stationer påverkas. Formeln för kvalitetsutbyte kan skrivas på 
två sätt: 
 

antalProcessat 
rättgången  Första

antalProcessat 
defekta AntalantalProcessat tbyteKvalitetsu =

−
=   Formel 2-5 

 
 
Förluster som påverkar kvalitetsutbytet 
 
Kassation och justeringar 
Med kassationer menas de tillverkade detaljer som inte uppnått önskad kvalitet och inte går 
att justera. Vanliga fel som slutar i kassation är:  
 

• Arbetsfel, utrustningen som detaljen tillverkas i utför operationen felaktigt. 
• Materialfel, materialet som behandlas är felaktigt och detta resulterar i att produkten 

blir felaktig. 
 
Vid justeringar har den tillverkade detaljen nästan uppnått kravspecifikationen men kräver 
lite extra arbete. I vissa fall kan justeringar innebära att detaljen bearbetas om på nytt helt 
från början.  
 
Uppstartsförluster - Varg 
Uppstartsförluster påverkar kvalitetsutbytet genom att när en utrustning startas upp är den 
ofta "ouppvärmd" (ostabil). Detaljerna som tillverkas i utrustningen uppvärmningsfas blir 
därför avvikande s.k. varg. Detta resulterar ofta i kassation eller justeringar.     
 

2.2.5 Planerade förluster 
 
Planerade förluster är de stopp där man har valt att stänga av produktionen. Detta sker 
exempelvis vid raster, avlösningar, möten m.m. Det finns också stopp på vissa fabriker som 
kallas för KLE-stopp (Kvalitet Leverans Ekonomi). Då stoppas produktionen och lagmöten 
hålls där man diskuterar och löser problem gemensamt.  
 
Planerade förluster är tidsförluster men de brukar inte räknas som stoppförluster, detta 
medför att dessa inte påverkar den totala utrustningseffektiviteten. I vissa processindustrier 
räknas även de planerade förlusterna som stoppförluster och påverkar därför industrins totala 
utrustningseffektivitet. Anledningen till detta är det mycket stora kapital vilket är bundet i 
anläggningarna. Man vill helt enkelt få ut så mycket som möjligt av investeringen och 
produktionen sker i princip året runt [1]. 
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2.3 Beräkning av cykeltid 
 
Vid OEE-beräkningar måste således flera faktorer tas hänsyn till, som stopptid, cykeltid, 
producerad mängd och antal felaktiga detaljer [1]. En av de viktigaste faktorerna är 
cykeltiden. Det är den tid det tar mellan två identiska händelser, t.ex. tiden mellan två slag i 
en stans eller tiden från en färdigmålad kaross till nästa färdigmålade kaross.  
 
Det är svårt att mäta cykeltider på ett ekonomiskt och meningsfullt sätt och det krävs stora 
resurser för att samla in en lista med alla företagets artiklar i processen. Det krävs att både 
start- och slutpunkt för omställningstiden av en order noteras. Vid semi- och automatisk 
produktion sker därför oftast insamling av data automatiskt [8].  

 
Figur 2.8 En cykeltid är tiden mellan två färdigtillverkade detaljer [1]. 

2.3.1 Köpt cykeltid 
 
Den köpta cykeltiden eller börvärdet är bland det svåraste att bestämma. Det beror bl.a. på att 
specifikation för utrustningen saknas på vissa företag, andra har gjort omkonstrueringar vilket 
leder till bättre eller sämre prestanda. Ofta körs också olika produkter med olika cykeltider 
och den produktspecifika cykeltiden är inte alltid känd. För att bestämma den köpta 
cykeltiden på en maskin finns det flera olika sätt. Det mest lämpliga är att först undersöka 
den designade hastigheten. Det är den hastighet som utrustningen skulle ha när de blev inköpt 
eller den hastighet detaljen är konstruerad för. Vidare får man titta på högsta hastighet hos 
liknande utrustningar, högsta hastighet i flödet och högsta hastighet som någonsin provats i 
utrustningen. Ytterligare sätt är att teoretiskt räkna ut den högsta hastigheten eller titta på 
högsta uppmätta hastighet historiskt sett. 
 
När en cykeltid avviker från sin köpta cykeltid/börvärde kan det bero på flera orsaker t.ex. 
vid beredning, då en tid för in- och utmatning läggs till men ej är den verkliga tiden. 
Ändringar i maskinerna sker även utan att uppföljning i beredningen sker. Vid ombyggnader 
och uppgraderingar, som leder till förbättring av operationseffektiviteten, skall därför alltid 
en ny teoretisk cykeltid beräknas. 
 
Vid beräkning av OEE-talet varierar beräkningsmetoderna beroende på om det är semi- eller 
automatiskt produktion. Vid semiautomatisk produktion ingår oftast lassning och lossning 
och då måste operatörens kapacitet räknas in i den totala cykeltiden [1][8]. 
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2.3.2 Takt 
 
För att uppnå kundbehovet har många industrier en styrande takt som hela fabriken anpassas 
efter. Detta kan jämföras med den takttrumma medeltida båtar använde sig av för få sina 
roddare att ro samtidigt. För att båten skall gå framåt så effektivt som möjligt måste roddarna 
ro i samma takt. Detsamma gäller i en industri, för att få en så effektiv process som möjligt 
måste en styrande takt följas. Den styrande takten brukar kallas för takttid och räknas ut 
genom att dividera den tillgängliga tiden med kundbehovet [12]: 
 

Takttid
Kundbehov

 tidgTillgängli
=    

 
Takttid beskrivs som tidsenhet per arbete. Det är även vanligt att takt beskrivs som JPH (Jobs 
per hour) arbeten per timma, då kallas den styrande takten för timtakt och fås istället ut 
genom att dividera kundbehovet med den tillgängliga tiden i timmar. 
 

[ ]
[ ] [ ]JPHTimtakt
tim  tidgTillgängli
st Kundbehov

=   

 
Efter dessa styrande takter anpassas sedan de enskilda utrustningarnas cykeltider i fabriken. 
Detta medför att man i vissa industrier minskar arbetshastigheten för maskiner och processer 
vilket konstigt nog kan leda till att ledtiden minskar (d.v.s. produktens genomloppstid i 
fabriken) [12].  
 
Utifrån en utrustnings cykeltid kan man även få en enskild utrustnings takt. Med 
utrustningens takt menas hur många produkter som utrustningen i fråga kan processa per 
tidsenhet. Eftersom cykeltid mäts i tidsenhet/produkt fås utrustningens takt genom att ta 
inversen på cykeltiden, därav fås [produkter/tidsenhet] t.ex. JPH.   
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3 METOD  
 
Metodkapitlet är upplagt med en översikt inför datainsamlingen, sedan själva 
datainsamlingen och varför vi väljer en viss typ av data, hur resultatet togs fram och till sist 
dess validitet och reliabilitet.  
 

3.1 Fallstudie 
 
Metoden är upplagd som en fallstudie. I en fallstudie undersöks, tolkas och observeras bara 
ett fåtal fall, ibland bara ett. Forskaren tittar på en liten del av ett specifikt fall och just detta 
specifika fall får då beskriva och representera verkligheten. Fallstudiens syfte utgår alltid från 
frågeställningarna. Teorier testas och utvecklas men man kan också bara beskriva någonting. 
Processen ska då beskrivas i sin helhet och som läsare ska man vara helt säker på vad 
slutsatser och analyser baseras på. För att få svar på frågorna i frågeställningen används flera 
olika källor, s.k. triangulisering, Detta innebär:  
 

• Undersökning av olika källor så som dokument, protokoll och tidigare mallar.  
• Göra interjuver med olika personer inom företaget 
• Ha regelbundna möten där tekniker kan läsa igenom och granska våra resultat.  

 

3.2 Val och insamling av data 
 
Vid översikt inför datainsamlingen bestäms vilka källor som ska undersökas. Då vår 
handledare är kapacitetsansvarig är det han som är mest insatt i den gamla OEE-mallen och 
hur den nya ska initieras. I samråd med honom bestämmer vi vilka källor som ska väljas.  
 
För att få en överblick i produktionen men också för att i praktiken se vad som ska räknas på 
observeras processen i målerifabriken och ett träddiagram görs.  

 
 

OEE

Tidstillgänglighet Operationseffektivitet Kvalitetsutbyte 

Effektivitetsförluster

Operativ tid Netto operativ tid

Antal defekta

Tillgänglig tid Stoppförluster Cykeltid Antal karosser 

Total schemalagd tid Planerade förluster

Figur 3.1 Struktur för OEE-beräkning. 
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För att förstå hur en kapacitetsmall fungerar, hur den nya mallen ska byggas upp på bästa sätt 
och sätta sig in i OEE-beräkningarna, görs en exempeluträkning. Det enklaste är att räkna på 
ett automatiserat område då det inte har några planerade förluster. Från diskussion med 
underhållstekniker väljs vecka 17 eftersom det inte är några helgdagar den perioden. En 
sammanställning på vad för data som behövs, var den hämtas och vilka kontaktpersonerna är 
bör göras innan beräkningarna påbörjas. 
 
De tre delarna som behövs vid beräkning av OEE är, enligt formlerna i kapitel 2.3, 
tidstillgänglighet, operationseffektivitet och kvalitetsutbyte vilket fås ut av: 
 

• Tillgänglig tid 
-  Tillgänglig tid (schemalagd tid - raster) fås ur den befintliga kapacitetsmallen 
 
• Stoppförluster 
- Finns lagrade i logglistor i Volvos terminalsystem SUS 

(Störningsuppföljningssystem). SUS är ett terminalsystem som används på Volvo för 
att se vad för typ, längd och antal störningar/förluster det finns per område. På Volvo 
finns det tre förluster som inte är vanliga inom OEE-beräkning. De är kvalitet, TB-
faktorn och DRÖ. Anledningen till att de förlusterna är med är p.g.a. att:  
- Kvalitetsförluster inom tillgängligheten är haverier som sker p.g.a. kvalitetsfel, 
därav en stoppförlust.  
- TB-faktorn är något unikt på Volvo och fungerar som en säkerhetsmarginal för fel 
och ickedokumenterade förluster.  
- DRÖ står för Detaljställ, Returer och Övriga. De är stoppförluster eftersom de går 
igenom flödet som ickevärde höjande tid.  

 
• Cykeltid 
- Fås ur den befintliga kapacitetsmallen. 
 
• Processat antal 
- Antal processade karosser hämtas ur Volvos terminalsystem KOP 

(Karossorderplanering). 
 
• Antal defekta 
-  Hämtas ur KOP 

 
Det som är viktigt vid val av intervjupersoner är att snarare välja någon som verkligen har 
insikt snarare än den som borde ha det. Det finns ansvariga personer för OEE-dokumenten 
och för mallen men de är svåra att få tag på då de ej jobbar kvar på avdelningen. Ett 
bekvämlighets- och bedömningsurval gjordes genom att höra efter vilka på TB som har mest 
kunskap. Frågor som ställdes var hur vissa beräkningar i den gamla kapacitetsmallen är 
gjorda, hur cykeltider samlas in, hur man använder SUS och KOP och om data därifrån är 
tillförlitlig.  
 
Produktionsteknikerna, och då främst ansvarig tekniker för mallen, är de som bör rådfrågas 
om de gamla beräkningarna eftersom det är de som har använt mallen mest. 
 
Cykeltidsklockning lär en simultant i en tvådagars kurs ut. För ytterligare övning klockades i 
två dagar nya cykeltider på två områden till, varav det ena är vårat OEE-exempelområde.  
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Terminalsystemen SUS och KOP lärdes ut av en driftövervakare som har god kännedom om 
systemen och med hjälp av en beskrivning i Volvos intranät, se bilaga 2. Om data i 
terminalsystemen är tillförlitlig kontaktades en underhållstekniker. 
 
Andra befintliga kapacitetsmallar undersöktes också för att få tips och idéer på struktur, 
färger layout m.m. De källor som vi har använt är uppsatsen Förlust och problemkartläggning 
på Volvo Hallsberg och Internetsidor med tips och råd för Excel. Se referens nr 9, 10 och 11. 
  

3.3 Uppbyggnad av mall 
 
I samråd med handledaren bör det närmare gås igenom mer precist vad Volvo vill ha ut av 
mallen gällande layout och innehåll. Att klocka cykeltider för alla områden är ett för stort 
moment och därför beslutas att använda de befintliga cykeltiderna i den gamla mallen. Tyvärr 
är några cykeltider i den gamla mallen inte helt korrekta. Det finns olika skift med olika 
bemanning och därför olika cykeltider. På några få områden har då en förenkling gjorts 
genom att enbart mäta en cykeltid och sedan basera de andra cykeltiderna efter den. De 
befintliga cykeltiderna stämmer inte alltid heller då alla inte är klockade på samma sätt. Är 
cykeltiden bara några sekunder fel blir takten fel vilket i det långa loppet blir fel antal bilar 
som kan produceras per vecka. 
 

 
Figur 3.2 Exempel på hur mallen bör läggas upp. 

 
Under arbetets gång med att ta fram en sida för varje område hämtas data och information på 
samma sätt som vid den första exempeluträkningen. Regelbundna avstämningsmöten hålls 
varje vecka för att handledaren på Volvo ska kunna granska mallen och ge sina synpunkter. 
Även avstämningar med handledare på Chalmers hålls ungefär var sjätte vecka. Detta för att 
han är väl insatt i teorin bakom en OEE-mall och kan kontrollera att vår teori och beräkningar 
stämmer. 
 
Efter ca 10 veckor hålls ett möte med produktionstekniker och deras avdelningschef där de 
ger sina synpunkter på vad som kan förbättras i den nya mallen. När mallen anses vara klar 
läggs olika värden läggs in för att testa dess validitet och reliabilitet. 
 

3.4 Validitet 
 
För att vara säkra på att vår mall hela tiden överensstämmer med vad som efterfrågas, alltså 
har vi mätt det som efterfrågats, har vi använt oss utav triangulisering. Vi har tittat på den 
gamla mallen, fått information från flera personer och men främst haft regelbundna möten 
med tekniker som har kunnat ge sina synpunkter. Eftersom vi upplevt att vår handledare på 
Volvo är den mest insatta i våra frågeställningar är det han som vi haft de flesta mötena med 
och därför han som avgjort mallens validitet. Detta prövades bäst då värden lades in i mallen 
vars resultat sedan jämfördes med egenuträknade värden. 
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3.5 Reliabilitet 
 
Vår mall är framtagen på ett tillförlitligt sätt och andra kan upprepa vår metod och få samma 
resultat. För att visa vilken utgångspunkt vi började med anser vi att vi på ett strukturerat sätt 
skrivit teoridelen med avseende på väsentlig fakta om OEE och sedan i vår metod beskrivit så 
utförligt som möjligt hur vi gick till väga vid uppbyggnaden av vår mall. Då vi även gick en 
cykeltidskurs anser vi att våra mätningar är pålitliga. Eftersom vår handledare på Volvo är 
den som arbetar mest med OEE-mallen och är kapacitetsansvarig i målerifabriken anser vi att 
han är mycket pålitlig och har därför stor tillförlitlighet. Då vi också haft en mycket bra 
relation med honom och han nästan alltid har varit tillgänglig har vi vid funderingar kunnat 
rådfråga honom om även de enklaste frågor så att vi varit säkra på att inte uppfatta saker och 
ting fel.  
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4 RESULTAT 
 

4.1 Val av data och datainsamling 
 
För att få en översiktlig bild av vad OEE innehåller och för att lättare få förståelse för dess 
beräkningar gjordes ett träddiagram. Resultatet är följande figur där vita celler innebär indata 
och gröna celler innebär beräkning. 

 
 

OEE

Tidstillgänglighet Operationseffektivitet Kvalitetsutbyte 

Effektivitetsförluster

Operativ tid Netto operativ tid

Antal defekta

Tillgänglig tid Stoppförluster Cykeltid Antal karosser 

Total schemalagd tid Planerade förluster

Figur 4.1 Struktur för OEE-beräkning. 
 
Utifrån detta diagram och OEE-formlerna gjordes exempeluträkningen av OEE:t. Det 
automatiserade området 16D, robotcell 120 valdes, här tätas karosstaket av två automatiska 
robotar. 
 

4.1.1 OEE-beräkning för Robotcell 120 
 
Tillgänglighet 
Schemalagd tid är samma för alla områden i TB; 21:30 på söndagen till 00:12 på lördagen 
vilket ger 7362 min. Då området är automatiskt utgår planerade förluster (raster) och total 
schemalagd tid är det samma som tillgänglig tid 
 
I SUS väljs olika villkor för att få fram specifika förluster. Se närmare förklaring och 
exempel på sökning i SUS i bilaga 2 och bilaga 3. De förluster som påverkar tillgängligheten 
är stoppförluster, t.ex. tekniska fel, justeringar och FU-stopp. I SUS heter stoppförlusterna:  

 
• FU (Förebyggande underhåll) 
• K (Kvalitet)  
• P (Personalrelaterade störningar) 
• T (Tekniska fel) 
• DRÖ (Detaljställ, returer och övriga) 
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 För att räkna ut tidstillgängligheten på testområde robotcell 120 väljs följande data i SUS:  
 

• Område – Cell 120, 16D 
• Tid – v.17 
• Feltyp – FU, K, P, T, DRÖ 
• Förlust – Från 1 minut långa och uppåt 

 
I den gamla mallen är feltyperna K och P ej med, men då de är avbrott och därför en 
stoppförlust enligt definitionerna för OEE-beräkning tas det med i vår mall. Förlusten från 1 
minut långa och uppåt är vald eftersom Volvo har möjlighet att mäta så små stopp. Dessa val 
resulterar i en stoppförlust på 143 min och 2 sek. För att få ut tillgängligheten enligt formel  
2-1 tas den operativa tiden (tillgänglig tid – stoppförluster) dividerat med den tillgängliga 
tiden. 
 

==
− 0,98

7362
143,037362 98% 

 
Operationseffektivitet 
Eftersom det är tre olika karosser med tre olika cykeltider får man göra som i exemplet i 
kapitel 2.2.3. 

Tabell 4.1 Uträkning av Operationseffektiviteten för Robotcel1 120 

 
 
Vid varje område finns ett antal kameror som dokumenterar karossflödet, de är utmärkta på 
bilaga 4. Dessa kameror ger information till Volvos system KOP, se exempel på sökning i 
bilaga 5. Vid uträkning av operationseffektiviteten hämtas då processat antal i KOP. Här 
skrivs vecka och kamera-id in för det området man tittar på, i detta fall vecka 17 och kamera-
id 1701, och man får ut hur många karosser av varje modell som passerat under denna tid.  
 
Observera att operativ tid - netto operativ tid = effektivitetsförluster. Effektivitetsförlusterna 
kan även förklaras i procent som 100% - operationseffektiviteten ⇒100%-38%= 62%, alltså 
62% effektivitetsförluster. 
 
I kapacitetsmallen däremot räknas operationseffektiviteten inte på processat antal utan på en 
volym som baseras på en bestämd mix, s.k. mixvolym, för varje vecka. Se närmare förklaring 
i kapitel 4.3.10. 
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Kvalitetsutbyte 
Processat antal v 17 var 4424 st. Antal defekta går ej att räkna per område utan karosserna 
granskas i olika kontrollstationer längs flödet. Då en kaross är defekt går den genom flödet 
som retur och räknas därför med i stoppförlusten returer (DRÖ). Detta gör att vid uträkning 
av kvalitetsutbytet finns inga defekta och kvalitetsutbytet blir alltid 100%. Enligt formel 2.3; 
 

100%=
−

4424
04424

 

 
OEE 
Cell 120 får då ett OEE på: 
 
0,98 * 0,38 * 1 = 0,37 = 37% 
 
Några cykeltider i den gamla mallen är inte helt korrekta. Eftersom det finns manuella 
områden med olika bemanning beroende på om det är natt- eller dagskift finns det också 
olika cykeltider. En förenkling har ibland gjorts genom att enbart mäta en cykeltid och sedan 
om t.ex bemanningen på natten är hälften så stor, dubblas cykeltiden eller vice versa. 
Cykeltiderna på maskinerna stämmer inte heller helt då alla inte är klockade på samma sätt. 
En simultant visade därför ett sätt på hur man kan klocka. Cykeln delas upp i två, tre eller 
fyra delar och varje delcykel klockas för sig. Det man främst ska tänka på är när 
brytpunkterna för varje delcykel inträffar. Arbetssätt för cykeltidsmätningen finns i bilaga 1. 
Cykeltiderna som mättes på uttransporteringen av karosser ur ED-ugnarna är enbart delar av 
cykeltider och inget som kan använda i vår mall men cykeltiderna på Cell 120 skilde sig 
markant från de gamla och därför räknades en ny operationseffektivitet och ett nytt OEE ut. 
                    
                   Tabell 4.2 Uträkning av operationseffektiviteten med ny cykeltid   

 
 
OEE = 0,98 * 0,48 * 1 = 0,47 = 47% 
 
Med de nya cykeltiderna förbättras alltså OEE-talet för Cell 120 med 10%. Detta beror på att 
in- och uttransportering tas med och cykeltiden då förlängs. Det leder till mindre tomgång 
och en större operationseffektivitet. Det nya sättet att klocka cykeltider används främst hos 
simulerare. Däremot vid uträkning av OEE tas in- och uttransportering inte med i cykeltiden 
eftersom det då skulle räknas som en förlust. 
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4.2 Uppbyggnad av mall 
 
Volvos målerifabrik, TB, se bilaga 6, är indelad i tre områden TB 2, TB 4 och TBUB. Vidare 
är de i SUS indelade i ytterligare 56 områden. Det är dessa vi har utgått ifrån. 
 
Tabell 4.3 Volvos 56 områden tagna ifrån SUS. 

 
 
Den gamla mallen var uppdelad efter förluster, cykeltider, kapacitet o.s.v. Upplägget på den 
nya kapacitetsmallen gällande de 56 områdena är istället uppdelad per område. 
 

 
Figur 4.2 Gammal mall vs den nya. 

 
Mallen är uppbyggd enligt Paul Mensos blockdiagram, figur 2.3, och OEE:t räknas inte exakt 
ut efter de tre OEE-formlerna. Utifrån önskemål att mallen ska svara på kapacitets- och 
utrustningseffektivitetsfrågor på en detaljerad nivå delas tidsbaserad data upp i skift och 
veckodagar. Detta resulterar sedan i Paul Mensos OEE-blockdiagram, ett för nattskiftet och 
ett för dagskiftet (2-skiftet) och även en sammanfattning av kapaciteten per skift och 
veckodag. 
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4.2.1 OEE-beräkning för Robotcell 120 i kapacitetsmallen 
 
På grund av de data som finns tillhands räknas OEE ut lite annorlunda i Volvo Torlandas 
målerifabrik än på det traditionella sätt som beskrivs i teorin. Avbrott-/haveriförlusterna är 
indelade i K, P och T. Kvalitetsförluster hör i detta fall inte till kvalitetsutbytet utan till 
tillgängligheten då dessa förluster är haverier som sker p.g.a. kvalitetsfel, därav en 
stoppförlust. 
 
Det läggs även in mer data än vad som finns med i teorin i form av stoppförlusterna TB-
faktorn och DRÖ. TB-faktorn uppskattas av Volvo till 5%. Ett detaljställ är ett ställ med t.ex. 
tankluckor. De går rakt igenom flödet och räknas ej till processade karosser. Bilar som är 
defekta går som retur igenom hela flödet till en bättringsbox vilket alltså inte är någon 
värdehöjande tid. Stoppförlusten övriga, menas som övriga förluster. 
 
Observera att stoppförlusterna hämtas i procent och räknas sedan ut i timmar av den 
tillgängliga tiden per vecka. OEE-beräkningen nedan gäller för nattskiftet vecka 1. 
 
Tidstillgänglighet 
Indata: Total schemalagd tid Planerade förluster 

Tillgänglig tid Stoppförluster 

Operativ tid 

Tidstillgänglighet

(1)

(2)

(3) 

Total schemalagd tid = 34,2 h 
Planerade förluster 0 + 0 = 0 h 

- Rast = 0 h 
- KLE = 0 h 

Stoppförluster = 1+1+1+1+0+5 = 9% 
- K (Kvalitet) = 1% 
- P (Personal) = 1% 
- T (Tekniska) = 1% 
- DRÖ (Detalj, Retur, Övriga) = 1% 
- FU/rengöring = 0%       Figur 4.3 Indata för tillgängligheten. 
- Ej dokumenterade förluster (TB-faktor) = 5%    

 
Beräkning: 

(1) Tillgänglig tid = Total schemalagd tid – Planerade förluster = 34,2 – 0 = 34,2 h 
 
(2) Operativ tid = Tillgänglig tid – Stoppförluster (9%) = 34,2- (34,2 * 0,09) = 31,1 h  

 
(3)  %9191,0

2,34
1,31

  tidgTillgängli
  tidOperativnglighet Tidstillgä ====

 
 

Snittcykeltid Antal karosser 

Netto operativ tid Operativ tid 

Effektivitetsförluster

Operationseffektiviteten 

(1) 

(3) 

(2)

Operationseffektivitet 
Indata: 
Operativ tid = 31,1 h 
Snittcykeltid (kap. 4.3.4) (V70, S80, XC90) ≈
0,6

 
16761 min/kaross ≈ 0,0103 h/kaross 

eräkning:

Antal karosser = 1200 st 
 
B  

 operativ tid =  
karosser = 

0.0103*1200 = 12,4 h          Figur 4.4 Indata för operationseffektiviteten. 

(1) Netto
Snittcykeltid * Antal 

 21



(2) 
1,1 - 12,4 = 18,7 h    

 

)

Effektivitetsförluster =  
Operativ tid – Netto operativ tid = 3

 

 %4040,0
31,1
12,4

  tidOperativ
  tidoperativ Nettoet  effektivitOperations ====  

  

(3

Kvalitetsutbyte 
100% enligt kapitel 4.1.2. 

ell 120 får då ett OEE på: 

.2.2 Kapacitetsberäkning för Robotcell 120 
 

citetsfrågor, t.ex. kommer Cell 120 
lara av behovet för vecka 1? Om inte, varför? Kapacitetsberäkningen nedan gäller samma 

sser skall vara samma i hela fabriken och därför 
åste raster räknas med fastän Cell 120 är automatisk och inte tar raster. Den tiden kallas för 

 / 0,616761) * 60 = 97,28 JPH 
– Inversen på snittcykeltiden 

erklig ) = 88,52 JPH  
– Maxtakten - stoppförluster  

 = 1200 / 29,8 = 40,27 JPH 
– Behovet av totalt antal karosser dividerat med generell tillgänglig tid 

 = 29,8 (vecka 1 med planerade förluster) 

erkligt antal karosser = 88,52 * 34,2 = 3027 st 
 st 

cka 1 och Cell 120 når upp till behovet med 
027st processade karosser. Cell 120 klarar således av behovet gott och väl med en 

 
OEE  
C
 
0,91 * 0,40 * 1 = 36% 
 

4

Mallens kanske viktigaste uppgift är att svara på kapa
k
område och vecka som kapitlet innan. 
 
Viktigt är att programmet för antal karo
m
generell tid. 
 
Maxtakt = (1
 
 
V  takt = (97,28 - (97,28 * 0,09)
 
 
Programtakt (timtakt, se kapitel 2.3.2)
 
 
Tillgänglig tid Cell 120 = 34,2 h 
 
Tillgänglig tid generellt i fabriken
 
Max antal karosser = 97,28 * 34,2 = 3327 st 
V
Program antal karosser = 40,27 * 29,8 = 1200
 
Resultat: Volvo behöver klara 1200st karosser ve
3
överkapacitet på 3027 – 1200 = 1827 karosser.  
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4.3 Mallens utseende 

4.3.1 Schemalagd arbetstid  
 
Den schemalagda arbetstiden är uppdelad i natt, dag och kvällsskift måndag till fredag. 
Eftersom fabriken jobbar i 3-skift innebär det att varje arbetsdag är 24 timmar lång, ett 
undantag är måndagar där nattskiftet börjar redan klockan 21:30 på söndagskvällen. 
Den schemalagda tiden är samma för alla 56 områden, 122,7 timmar. 

Figur 4.5 Bild från första delen av mallen, schemalagd arbetstid. 

4.3.2 Planerade förluster 
 
Här samlas alla planerade förluster dvs. raster och KLE-stopp. De summeras och delas upp 
per dag, skift och vecka. Figur 4.8 är ett manuellt område eftersom raster är inlagda, de 
automatiska områdena har som bekant inga raster.  

Figur 4.6 Bild från planerade förluster. 
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4.3.3 Stoppförluster  
 
De stoppförluster som beror på förebyggande underhåll (FU-stopp/rengöring) kan skrivas in 
på två sätt, bestämda klockslag eller var n:te kaross. Denna stoppförlust räknas sedan om i 
procent i förhållande till den tillgängliga tiden och summeras ihop med övriga stoppförluster. 
De övriga stoppförlusterna länkas från fliken stoppförluster se kapitel 4.3.11. 
Stoppförlusterna är uttryckta i procent och tar inte hänsyn till skift och arbetsdag. 

Figur 4.7 Bild från stoppförluster. 

4.3.4 Cykeltider & bemanning 
 
Cykeltider och bemanning skrivs in i en separat del av mallen där ändringar kan göras per 
vecka för att anpassa områdets verkliga takt till den styrande programtakten, se bilaga 7. 
Därifrån länkas de till rutan med cykeltider och rutan med antal moduler med X operatörer. 
Om området istället är automatiskt länkas cykeltiderna till maskincellerna i rutan med 
cykeltider. Sedan räknas en snittcykeltid ut för området. Detta sker genom att multiplicera 
varje kaross cykeltid med sin mix, sedan summera ihop delcykeltiderna (CT*MIX) och ut fås 
en snittcykeltid för området. Enheten fås i sek/kaross och delas till sist med 60 för att få 
min/kaross.  

              Tabell 4.4 Exempel på hur snittcykeltiden räknas ut 
 

 
 
 
 
 
 
 
Skulle området vara med i ett parallellflöde måste snittcykeltiden delas med antal flöden. I 
vissa fall har området både serieflöde och parallellflöde och då räknas en styrande cykeltid ut, 
se kapitel 4.3.8. 
 
 
 

Figur 4.8 Exempel på station med flera parallellt kopplade moduler. 
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Enligt den nya mallen är de enda parallella flödena med automatiska stationer de olika 
ugnarna i karossmåleriet. På grund av ugnarnas långa cykeltider består de av två till tre 
parallella flöden för att undvika flaskhalsar.  
 

 
Figur 4.9 Cykeltider och bemanning för ett manuellt område. 

 
Vid manuella områden skrivs cykeltiden in som cykeltid per antal operatörer per modul som 
kan variera mellan 1-4 operatörer och moduler som kan variera mellan 1-6 moduler. 
Observera att det är möjligt att ha två moduler med två operatörer och en modul med en 
operatör om så önskas, förutsatt att det finnas cykeltider för både en och två operatörer per 
modul. Därför för att få områdets snittcykeltid måste först korrekta cykeltider per karosstyp 
räknas ut. Beräkningen av cykeltiden per karosstyp i området beräknas på följande sätt; först 
beräknas ett snitt per modul och karosstyp ut genom att multiplicera antal moduler med sin 
cykeltid och sedan dividera med totalt antal moduler. För att få ut en cykeltid per station och 
karosstyp divideras detta igen med antal moduler. Här följer ett exempel på uträkning av 
cykeltid för V70 under nattskiftet från figur 4.9. 
 

seksek 8,74
3

4,2244,224
3

68,161*203,350*1
=⇒=

+    

 
 
                       Cykeltid per modul (V70)          Cykeltid per station (V70) 
 
Cykeltiden för S80 och XC90 fås på samma sätt som vid beräkningen på V70. Efter det att 
alla cykeltider per område och karosstyp har erhållits räknas sedan områdets snittcykeltid ut 
på samma sätt som i en automatisk station d.v.s. summan av (CT*MIX).  

4.3.5 Takt 
 
Takt är egentligen inget data för beräkning av 
OEE men kommer till användning när man 
räknar ut kapaciteten. Takt skrivs i enheten JPH 
(Jobs Per Hour) d.v.s. karosser per timma.  
Takten erhålls genom att dela 60 med 
snittcykeltiden eller en styrande cykeltid. Den 
erhållna takten beskriver då områdets ostörda 
takt, vilket är områdets takt utan hänsyn till 
förluster, områdets maxtakt. För att få ut 
områdets verkliga takt läggs stoppförlusterna till    Figur 4.10  Bild på max- och verklig takt. 
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genom att multiplicera maxtakten med den totala procenten av stoppförlusterna. Den verkliga 
takten kan sedan jämföras med programtakten för att kontrollera att stationen uppnår 
fabrikens behov. Detta görs i en sammanställning på samma flik som kallas för framtida takt. 
 

 

    Figur 4.11 Bild på jämförelser av maxtakt, verklig takt och programtakt. 
 

4.3.6 Kapacitet per skift 
 
I denna del räknas kapaciteten ut, d.v.s. hur många karosser som kan behandlas per dag och 
skift. Detta för att lätt se om varje skift når upp till fabrikens behov. Maxkapaciteten fås 
genom att ta den tillgängliga tiden multiplicerat med maxtakten. Den verkliga kapaciteten fås 
genom att multiplicera den tillgängliga tiden med den verkliga takten 

Figur 4.12 Bild på kapacitet per skift. 
 

Om det är så att den verkliga kapaciteten är mindre än programmet blir den rutan röd. Här 
finns även en ruta för att skriva in hur stor del av flödet som passerar stationen. Då flödet 
delas upp till mindre flöden, t.ex. 2 flöden, multipliceras antal planerade karosser, 
programmet, med 50% för att få fram rätt kapacitet.   
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4.3.7 OEE–blockdiagram 
 
Längst ner på varje sida sammanfattas områdets totala utrustningseffektivitet för natt och 2-
skift i form av Paul Mensons blockdiagram. Här spelar färgerna en stor roll för att lättare få 
förståelse för diagrammet vilket kan ses på de olika förlusternas färger och var dess data 
kommer ifrån i mallen. T.ex. är planerade förluster markerad med samma färg i 
blockdiagrammet som i schemat för planerade förluster tidigare i mallen.  
 

 
Figur 4.13 Exempel på blockdiagram. 

 
Varje del av OEE är uträknat med hjälp av de tre formlerna, men eftersom mallen är gjord för 
framtida kapacitet är det inte processat antal som räknas på utan på det planerade 
programmet, se kapitel 4.3.10. 

4.3.8 Specialfall  
 
I vissa områden kan inte standardmallen tillämpas på grund av att områdena består av flera 
stationer och flöden. Mallen för dessa områden gjordes om så lite som möjligt men ändå 
tillräckligt för att kunna få ut en styrande takt för områdena i fråga. För att göra specialfallen 
så flexibla som möjligt utan att ta för stor plats så hämtas cykeltiderna istället ifrån en flik 
kallad Cykeltider special, se bilaga 8. De områden detta är tillämpat på är: 
 

• 10 Förtätning 
Består av 5 stationer. Karossflödet delas upp i två identiska parallella flöden efter 
station Förtätning 1. Eftersom båda flödena är identiska går lika stor del av flödet 
igenom båda stationerna, d.v.s. 50%. För att förenkla detta område slås station 2a 
och 2b ihop till station Förtätning 2. Detsamma görs för station Förtätning 3a och 
3b. Takterna för förtätning 1, 2 och 3 räknas ut på olika sätt beroende på var i flödet 
de är placerade. Takten för Förtätning 2 räknas ut genom att multiplicera 
cykeltiderna med programvolymen och sedan ta summan multiplicerad med två, 
eftersom det är två moduler. Takten för Förtätning 3 räknas ej med avseende på 
programvolymen utan från den minsta takten. Den blir då områdets styrande takt.  
 

Förtätning 2a Förtätning 3a

Förtätning 2b Förtätning 3b

Förtätning 1 
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• 126 PUR+SSD 
Detta område består av två stationer, robotcell 210 PUR och robotcell 220 SSD, som 
är placerade i serie. Den minsta takten är områdets styrande takt och fås ifrån den 
stationen med högst cykeltid. 

Robotcell 210 PUR Robotcell 220 SSD 

 
 
• 24 Fyllermålning 
Består av fyra stationer varav två är automatiska; TAC-RAG/STRUTS och 
Fyllermålning 52-16-800 och två är manuella stationer; Fyllermålning1 och 
Fyllermålning 2. De manuella stationerna är parallellt placerade men de har inte lika 
stora delar av flödet och har olika cykeltider så de slås inte ihop. Utan först räknas 
takten ut med avseende på programvolymen   

TAC-RAG/STRUTS 

Fyllermålning 1

Fyllermålning 2

Fyller. 52-16-800 

 
Områdets takt räknas ut genom att summera ihop takterna för de manuella 
fyllermålningsstationerna och på så sätt bilda 3 stationer i serie. Den takt som är 
minst av de 3 "nya" stationerna är hela områdets styrande takt.  
Hur stor del av flödet som går genom Fyllermålning 1 respektive Fyllermålning 2 
beräknas genom att dividera de enskilda fyllermålningstakterna med den 
summerade fyllermålningstakten, på så sett får man en mängd uttryckt i procent. 

 
• 54 TBUB WRAPGARD 
Detta är det största området av specialfallen och består av 7st manuella stationer och 
en automatisk station som går i både serie och parallellflöden. Det här området 
skiljer sig också därför att station 9 och 10 slås ihop och blir till station 9/10 under 
nattskiftet.  

 
 
1. TBUB Intag1 

1 2 3 4 5 6

7

8

2. TBUB Intag2 
3. TBUB TAK 
4. Semiautomat HUV 
5. Station 9 
6. Station 10 
7. TBUB Tilt1 
8. TBUB Tilt2 
 

För att förenkla området TBUB WRAPGARD så delas alla stationer in i tre mindre 
områden.  
• Del 1 består av de fyra första seriekopplade stationerna; Intag1, Intag2, TAK, och 

Semiautomat HUV.  
• Del 2 består av Station 9 och Station 10 som också är i serie men läggs till en egen 

del på grund av att de slås ihop under nattskiftet och taktberäkningarna då blir 
annorlunda.  

• Del 3 består av TBUB Tilt1 och TBUB Tilt2 och är placerade i ett parallellflöde.  
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Del 1 och Del 2 räknas ut som en vanlig seriekopplad station, alltså den högsta 
  för 

el 3 räknas ut på samma sätt som i området 24 Fyllermålning, alltså genom att 
 

de tre 

4.3.9 Startsida 

tartsidan är den första fliken i kapacitetsmallen, det är också här man väljer vilken vecka 

ft.  
 och 

Figur 4.14 Kapacitetsmallens startsida. 

 

 

cykeltiden ger den styrande takten men i Del 2 finns det en takt för natten och en
 2-skiftet. 

 
D
summera de två parallella stationerna. Även hur stor del av flödet som går igenom
Tilt1 och Tilt2 räknas ut på samma sätt som i området 24 Fyllermålning.  
TBUB WRAPGARDs styrande takt fås genom att ta den minsta takten av 
delområdena. 
 

 
S
som skall behandlas. Efter att man valt vecka länkas generell data in från fliken 
programvolym. Data är mix, mixvolym och programvolym per veckodag och ski
Här finns även länkar till alla områden och till flikarna programvolym, stoppförluster
sammanställning, se följande kapitel. 
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4.3.10 Programvolym 
 
I denna flik kopieras programmet för kommande år in. Med programmet menas hur många 
bilar av varje modell S80, XC90, V70 och XC70 (modellerna XC70 och V70 har likadana 
karosser vilket gör att båda räknas som V70) som skall byggas per vecka under årets 
kommande lopp. Detta klipps in från Volvos fil PGM (program), vilket är en fil där Volvos 
program bestäms. Utifrån programmet räknas sedan en mix ut i procent. Vidare matas det in 
hur många karosser som ska processas under 2-skiftet respektive nattskiftet. Utifrån dessa 
data tillsammans med den tillgängliga tiden räknas en programtakt ut. Från denna takt räknas 
det sedan ut hur många karosser som måste bearbetas per veckodag och skift ut.  
 

4.3.11 Stoppförluster (indataflik)  
 
Denna flik används enbart för att snabbt och enkelt mata in stoppförluster för varje område. 
Förlusterna länkas härifrån vidare till respektive område.  
 

 
Figur 4.15 Bild från stoppförlustfliken. 

4.3.12 Sammanställning 
 
Väsentlig data från varje område sammanfattas i en sammanställningsflik, se bilaga 9.  
De data som tas upp i fliken är: 

 
• Schemalagd arbetstid [h]  
• Planerade förluster [h] 
• Stoppförluster [h]  
• Effektivitetsförluster [h]  

• Maxtakt [karosser/v] 
• Verklig takt [karosser/v] 
• Verklig summerad takt [karosser/v] 
• Programtakt [karosser/v]          

 
Verklig summerad takt används i parallella stationer d.v.s. då flödet delas upp i två eller fler 
mindre flöden. Vid dessa stationer måste takterna summeras ihop för att få en verklig takt. 
Observera även att takterna är skrivna i enheten karosser per vecka och inte i den traditionella 
enheten karosser per timme [JPH]. Anledningen till detta är att den tillgängliga tiden för de 
automatiska stationerna är längre än den tillgängliga tiden för de manuella stationerna, detta 
p.g.a. rasterna. Följaktligen för att slippa olika styrande takter räknas en styrande takt ut per 
vecka istället för JPH.                       
 
 
 
 

 30



5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 

5.1 Mallens kapacitet 
 
OEE-mallen är uppbyggd med benämningarna efter nomenklaturen för OEE vilket medför att 
den är strukturerad och lättöverskådlig. Även om mallen är en s.k. OEE-mall där ett OEE är 
uträknat för varje område så har vi insett att mallens huvudsyfte ändå är att beräkna 
kapaciteten för Volvo Cars Torslandas målerifabrik.  
 
OEE-talen för varje område är dock inte helt meningslösa utan de ger en god överblick över 
hur väl varje område arbetar. När man kollar på OEEs tre delberäkningar ger det också en bra 
uppsikt på huruvida de olika förlusterna på ett område är fördelade.  
 

5.2 Ingående data 
 
Som tidigare nämnt i metodkapitlet påbörjas datainsamlingen genom att räkna ut OEE:t för 
Cell 120. Detta för att ta reda på vad för data som behövs. Formlerna från teorikapitlet ger oss 
data som behövs men under mallens uppbyggnad uppmärksammar vi att OEE inte kan räknas 
ut exakt efter formlerna. Detta visas i kapitel 4.1.1 och 4.2.1 där vi jämför hur OEE räknas ut 
med dels med hjälp av formlerna och dels i vår kapacitetsmall. 
 
Den tillgängliga tiden är lätt att få ut i Cell 120 eftersom det är en automatisk station utan rast 
men i mallen finns också manuella stationer där hänsyn tas till planerade förluster. Rasterna 
visar sig ha stor betydelse för OEE. Då de automatiska stationerna även jobbar på rasterna 
kan detta medföra följdstopp och OEE:t minskar på grund av effektivitetsförlusterna.  
 
Indata från SUS skrivs in enligt bilaga 2, av olika tekniker. Vissa förluster registreras och 
kommenteras automatiskt och andra med hjälptabeller. Vad som kan nämnas är att det alltid 
kan finnas en viss felmarginal i vad för störning det är och hur den ska loggas, men eftersom 
alla stoppförluster ändå summeras ihop kan den felmarginalen försummas. 
 
Förlusten FU är en kontrollerbar stoppförlust, d.v.s. stoppen kan planeras och därför kan den 
ibland höra till planerade förluster. Vid uträkning av OEE för Cell 120 hämtas tiderna för FU-
stoppen från SUS, men i mallen läggs FU in på två sätt, med bestämda klockslag eller var 
n:te kaross, detta ger mer flexibilitet beroende på hur området ser ut. Men då den 
sammanställda FU/rengöringen sedan räknas om till procent av den tillgängliga tiden per 
vecka så kan man ej se FU-stoppen per dag eller skift. Detta gör att kapaciteten per skift och 
dag i berörda områden inte är helt korrekt men då mallens slutliga uppgift är att beräkna 
kapaciteten per vecka är detta inget vi behöver ta hänsyn till. 
 
Unikt för Volvos karossmåleri är den s.k. TB-faktorn. Denna förlust är egentligen 
effektivitetsförluster som flyttats till stoppförluster. Detta p.g.a. att vid kapacitetsberäkningar 
utgår man utifrån den operativa tiden (tillgänglig tid - stoppförluster). På så sätt blir TB-
faktorn en säkerhetsmarginal för kapaciteten.  
 
Volvos stoppförlust DRÖ och då främst R (returer) är också viktig när man räknar OEE. För 
att kompensera för 100% kvalitetsutbyte räknas alltså den förlusten bland stoppförlusterna. 
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Vi anser att DRÖ inte är värdehöjande tid och kan lätt mätas och räknas därför in som en 
stoppförlust. 
 
Cykeltiden som används vid beräkning av operationseffektiviteten skall egentligen vara köpt 
cykeltid, men att få fram en enligt definitionen verklig cykeltid finns det varken tid, resurser 
eller ambitioner till och den beräknade cykeltiden räknas då som den köpta. Tyvärr fattas, i 
den gamla mallen där vår data tas ifrån, många cykeltider och mallen är inte helt komplett. 
Någonting man också bör överväga är om även de befintliga cykeltiderna är klockade på rätt 
sätt. Dels är många tider en förenklad beräkning på den mest frekventa bemanningen och 
därför ej de verkliga. Sedan klockar en simultant på ett sätt och en produktionstekniker på ett 
annat.  
 
Tidigare fanns ej möjlighet att på ett lätt och effektivt sätt planera bemanningen. I den nya 
mallen kan man däremot göra det. Indata för bemanning ändras lätt för att behovet för 
planerad volym skall tillgodoses. Metoden med att göra celler röda då den verkliga takten 
inte når upp till programtakten och då alltså bemanningen är för liten eller cykeltiden för lång 
är ett lätt sätt att se grafiskt vad som behövs ändras. Skulle det däremot skilja ansenligt 
mellan verklig takt och planerad takt finns det även möjlighet att ändra bemanningen till noll 
och då stänga en modul. Detta leder till mindre överkapacitet och pengar kan sparas in. Något 
man emellertid får vara uppmärksam på vid planering av bemanning är att modulerna kan 
vara upp till åtta stycken men bemanningen är högst fyra operatörer per modul och därför 
skrivs indata med antal moduler med X antal operatörer.  
 

5.3 Mallens uppbyggnad 
 
Då mallen är uppbyggd i Excel är det lätt att ändra i den, skulle fabriken byggas ut med fler 
områden eller området ändras är det enkelt att justera utan komplicerade programkoder. 
 
Områdena i mallen valdes ifrån hur de olika stationerna är uppdelade i SUS. Eftersom SUS är 
det terminalsystem där de flesta förluster hämtas ifrån var det också naturligt att välja dessa 
områden och benämningar. Förslaget att dela upp mallen efter SUS-områdena istället för 
förluster, cykeltider, kapacitet osv. gjorde det möjligt att få bättre översikt per område. Vill 
man däremot jämföra vissa förluster för sig är det viktigaste samlat i sammanställningssidan. 
 
Tack vare beräkningarna för Cell 120, förslag och rådgivning från handledare, Paul Mensos 
blockdiagram och inte minst träddiagrammet i figur 4.1 har vi en bra grund som mallen kan 
byggas upp ”från scratch” på. 
 
De första Excel-beräkningarna för Cell 120 gav en bra diskussion för hur mallen skulle se ut. 
Eftersom den inte är uppbyggd som den gamla kapacitetsmallen är det viktigt att 
beräkningarna stämmer från början. När OEE räknas ut för Cell 120 med hjälp av de tre 
delformlerna för OEE är det sedan med hjälp av träddiagrammet vi analyserar vad för data 
som behövs och hur den ska läggas upp. Eftersom det är den schemalagda tiden och de 
planerade förlusterna som först behövs vid OEE-beräkning är det naturligt att börja med att 
lägga upp schema för dem. Nästa steg i mallen är stoppförluster där FU/rengöring skrivs in i 
ett schema eller var n:te kaross. Volvo vill ha FU/rengöring som en stoppförlust men 
eftersom den kan planeras in i schemat är den då bestämd och själva schemat kan även ligga 
under planerade förluster. 
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Indata som behövs vid operationseffektiviteten är cykeltiden och antal karosser, sålunda är 
cykeltiderna för vald vecka placerad som nästa steg. Om cykeltiderna skulle ändras någon 
vecka behövs ett ark för alla veckor, då detta tar för stor plats är det lagt till höger på varje 
områdesflik. Tre av specialområden behöver däremot en egen flik med cykeltider. 
Uppbyggnaden på dessa sidor är mer anpassade efter dem och de är därför lite mer 
komplicerade och inte riktigt lika flexibla som de andra. 
 
Antal karosser är det samma för hela Volvofabriken och därför länkas de in från 
programvolymfliken. Från cykeltiderna och bemanningen räknas takten ut och ur detta fås 
kapaciteten, därför är den lagd som nästa del. Samma sak som med cykeltiderna gäller med 
bemanningen; arket för bemanningen för alla veckor är för stort och ligger därför till höger 
med cykeltiderna. Bredvid bemanningen är den framtida takten placerad, detta för att lätt se 
hur takten ändras när bemanningen ändras. Vad som har framkommit är att det kan vara svårt 
att se totalt antal operatörer per vecka när ändringar i bemanningen görs, därför lades det i 
slutet till en kolumn bredvid bemanningen för att snabbt se den totala bemanningen.  
 
Längst ner på arket ligger OEE-blockdiagrammen, en för varje skift. Illustrationer för natt 
och dag gör det enklare och snabbare att skilja dem åt. Den sista delen, kvalitetsutbytet, är 
alltid 100% eftersom vi ej räknar på den, är den bara med för att tydliggöra hur OEE:t räknas 
ut. 
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6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 
 
Under tiden på Volvo har vi insett att mallen vi skapat är precis vad som behövs och 
efterfrågas på för att förenkla deras kapacitetsarbete. Mallen är följaktligen främst uppbyggd 
för att kunna svara på frågor som berör kapaciteten. Frågeställningarna är därav: 
 

• Når områdena och fabriken upp till Volvos kundbehov? 
• Vad har Volvo för OEE-tal per område? 
• Vilken är den optimala bemanningen per område, skift och vecka? 
 

När frågeställningarna ovan besvaras fås också den ingående data som behövs till mallen. 
Vad som är viktigt med indata TB-faktorn, är att den inte påverkar OEE-talet eftersom den 
från början är en effektivitetsförlust som flyttats till stoppförluster. Effektivitetsförlusterna 
blir mindre men stoppförlusterna ökas och OEE-talet förändras ej. 
 
Skulle något område inte nå upp till Volvos kundbehov kan OEE-diagrammet och 
delberäkningarna i OEE mer ingående studeras och man kan se vad som styr områdets OEE 
och kapacitet. Är effektivitetsförlusterna stora tyder detta ofta på för stor bemanning och i 
delen med bemanningsplanering kan den optimala bemanningen justeras. 
 
Uppbyggnaden av mallen är lättförstålig, lättanvänd, välstrukturerad och, vad vi också 
kommit fram till, flexibel; den måste vara anpassningsbar till alla områden. Det är den på 
grund av att den är uppbyggd i Excel. Avstämningsmöten med handledaren på Volvo under 
arbetets gång är viktiga för mallens uppbyggnad då kommentarer och önskemål på vad som 
är bäst struktur och upplägg kan ges. 
 
För att utveckla mallen och optimera dess kapacitet rekommenderas för framtiden tidsstudier 
av alla områden, även de befintliga. Detta för att vara säker på att alla cykeltider klockas på 
samma sätt. De områden som i nuläget saknar data kan, efter tidsstudierna, också analyseras 
och anpassas ännu mer efter deras uppbyggnad. 
 
Denna rapport rekommenderas till att användas som en manual för Volvos 
produktionstekniker och då främst kapitel 4. 
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Syfte  

Beskriva arbetssätt vid klockning av cykeltider för utrustningar i fabriken 

Omfattning  

All klockning av tider för ovanstående ändamål 

Ansvar  

Den som utför klockning ansvarar för att riktlinjer under genomförande följs 

Genomförande  
 
1. Att göra när man klockar tider: 

• Börja med att skriva datum.  
• Rita upp området (en enkel layout)  
• Iaktta flödet i någon minut för att få en förståelse för hur flödet fungerar. 

Betrakta en maskin i sänder.  
• Väntetiderna på en plats kan ibland bli för långa, att använda väntetiden på en 

plats till att klocka tider på en annan plats kan vara ett bra sätt att utnyttja tiden 
maximalt. Så försök att växla mellan platser.  

• Det är viktigt att veta brytpunkterna mellan delcyklerna (se bifogad mall), en 
cykel tar slut när nästa börjar förutsatt att det inte är någon väntetid emellan 
cyklerna.    

2. Delcykeltider: 

• Intransport och Uttransport  
 
Intransport startar när kaross börjar förflytta sig från sin plats tills den har 
stannat på efterföljande. 
Exempel: Intransport för maskin B startar när kaross från maskin A börjar 
förflytta sig tills den har stannat på maskin B. 
 
Uttransport startar när karossen börjar förflytta sig från sin plats och slutar då 
kaross från föregående plats startar.  
Exempel: Uttransport för maskin B börjar när kaross från B startar och slutar 
när kaross från A startar. 
   

 1



Bilaga 2 

 

BESKRIVNING SUS 
Allmänt om SUS 
Störningsuppföljning är en viktig del i arbetet med driftsäkerhet. 

Störningsuppföljning innebär att störningar, som orsakar produktionsstopp, registreras och kommenteras 
med kod och klartext. Kodifieringen medför att man kan ta fram statistik och synliggöra trender. Detta ger 
underlag för beslut att sätta in åtgärder, där de har störst effekt. 

SUS och SUSA 

Systemet SUS körs i två upplagor - SUSA för TA och SUS för TB. 

Mottagning av larm 

Från SUP1, SNAPS och WinCC i A-fabrik och PÖV i B-fabrik kommer automatlarm vid start och stopp av 
störning. Med hjälp av larmen, definitionstabeller och regler registreras störningar. Vissa störningar 
kommenteras automatiskt. Ett urval av larmen skickas till Alsys. 

Kommentering av störning 

Med transaktionerna LOGG/LOGGA och KOMST/KOMMST kommenteras störningar. Orsaken till störningen 
anges, dels med en orsakskod, dels med löpande text. Man kan även registrera störningar manuellt. 

Definitioner 

Transaktioner finns för att definiera område, station, maskin, orsakskod, symptomkod, larm och diverse 
kopplingar dem emellan. 
Maskinnummerdefinitioner kommer via ändringsmeddelanden från MAXIMO. 
Kalendrar, produktionspunkter, moduler och tillverkat uppdateras från KOP. 

Transaktioner för textterminal och terminalemulator  
Namn Program Beskrivning 
ALARM DLA190  Definiera larm till Alsys 
KOMST DLA130  Kommentera störning  
LARM DLA080  Samband Larm-Maskinnr  
LOGG DLA120  Logglista störningar  
MASK DLA070  Maskinnummer  
MASKOR DLA050  Samband maskinnr-orsakskoder  
MASKSY DLA150  Samband maskinnr-symptomkoder  
OMR DLA060  Områdesdefinitioner  
ORSKOD DLA010  Orsakskoder  
SLUT DLA160  Avsluta produktionstid  
STAT DLA110  Visa statistiken  
SUSLOG DLA170  Visa mjuklogg  
SYMKOD DLA140  Symptomkoder  
TT DLA180  Teknisk tillgänglighet  
URVAL DLA040  Urvalshjälpen  
Hjälptext per bild finns åtkomlig när transaktionen körs. 

Transaktioner i Tclient-miljö  
Namn Beskrivning 
KOMMST  Kommentera störning  
LOGGAR  Logglista störningar  
MASKIN  Maskinnummer  
OMRÅDE  Områdesdefinitioner  
ORSAK  Orsakskoder  
PRODF  Visa produktionsförluster  
SYMPT  Symptomkoder  
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