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Abstract 

AGES Hörle is an industrial company which machine and process metal products, mainly 
focused towards the automotive industry. The company itself, and the manufacturing industry 
as a whole, are working at maximum capacity due to the recent years upsurge in the worldwide 
economy. This has resulted in an increased amount of money being spent on investments within 
the manufacturing industry, which now is reaching all-time high levels. Many smaller 
companies however, have not yet had time to develop standardized routines to ensue during 
these investments, even though investments to increase their capacity being urgently needed. 
Furthermore, are difficulties being experienced when the profitability of an investment is to be 
calculated, since there are many factors that implicit affect an investment, which not always are 
apparent in the first place. 

The purpose of this study is to investigate what factors influence the effectiveness of an 
investment, mainly focused on the manufacturing industry. Furthermore, the format of a 
standardized investment procedure is to be investigated and developed. By examination of 
already existing literature and theories, the factors which affect the efficiency of an industrial 
investment were discovered. A case study at AGES Hörle was performed to gain a deeper insight 
in how an investment procedure can be performed. The case study involved several different 
phases of information gathering, such as interviews, observation and examination of already 
existing investment procedures.    

The result of this study concludes that companies which are to invest in their production, 
carefully should investigate what factors that will be affected by the proposed investment. This 
is since the factors which will be affected, may differ a lot between different investments. 
Furthermore, the study reveals that a company’s competition factors are majorly affected by the 
investments made in production. Lastly, it is concluded that an investment procedure ought to 
be standardized to the highest possible degree. Thus, reducing the risk of human error and 
minimizing the individual leeway, which otherwise might cause biased influence on the 
outcome of a planned investment.  
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Sammanfattning 

AGES Hörle är ett industriföretag som tillverkar och bearbetar metallprodukter mot bland 
annat fordonsindustrin. Företaget i fråga och industrin i sin helhet, går idag på högvarv till följd 
av den rådande högkonjunkturen. Detta har bidragit till att mängden investeringar inom 
industrin ligger på rekordnivåer. Emellertid har många av de mindre företagen ännu inte 
hunnit utveckla något standardiserat tillvägagångssätt vid investeringarna, samtidigt som de 
via investeringarna måste öka kapaciteten för att möta den stora efterfrågan. Fortsättningsvis 
uppkommer svårigheter när investeringarnas nytta skall beräknas, då det finns en mängd 
indirekta faktorer som kan ha kraftig påverkan på en investerings lönsamhet. 

Syftet med detta arbete är att utreda vilka faktorer som påverkar utfallet i en industriell 
investering, samt undersöka hur en standardiserad procedur vid en investeringsanalys kan se 
ut. Genom att studera redan existerande litteratur och teorier undersöktes vilka faktorer som 
har en påverkan, samt deras individuella betydelse på en investering inom 
tillverkningsindustrin. Fallstudien på AGES Hörle bestod av inhämtning av data, interjuver 
samt observation, som tillsammans bidrog med att ge en konkret bild av hur en 
investeringsprocess kan gå till inom tillverkningsindustrin.   

Resultatet av arbetet fastslår att företag som står inför en investering, noga bör utreda vilka 
faktorer som kommer påverkas av den tänkta investeringen, då det kan skilja sig från fall till 
fall. Därtill framkommer att ett företags konkurrensfaktorer har en betydande påverkan av den 
tänkta investeringen. Slutligen framkommer det att en investeringsprocess bör standardiseras 
i största möjliga grad, för att på så sätt göra investeringens utfall oberoende av vem 
projektledaren är, samt minimera risken att mänskliga faktorn påverkar utfallet på ett negativt 
sätt.
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1.1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.2 Bakgrund 
Under de senaste åren har svensk ekonomi gått på högvarv och arbetslösheten är den lägsta på 
flera år [1]. Detta gäller även inom industrin, där investeringarna inom branschen haft en 
stadigt uppåtgående trend ända sedan finanskrisens vid slutet av 2000-talet. Även under 2018 
förväntas investeringarna inom industrin nå nya rekordnivåer [2]. Trots den starka ekonomin 
har företagen emellertid ofta stenhård konkurrens till följd av globaliseringen, och företagen 
måste prestera i världsklass för att inte bli omsprungna av sina konkurrenter [3].När företag 
vill bli mer effektiva och konkurrenskraftiga, är förbättringar på det så kallade OEE-talet, 
Overall Equipment Effectiveness, ofta eftertraktat. OEE är ett nyckeltal som är vanligt 
förekommande bland industriföretag för att mäta produktiviteten på deras maskiner och 
utrustning [4]. 
 
Emellertid är det inte alltid givet hur en investering påverkar OEE-talet, eller vilken påverkan 
som nyckeltalets underliggande faktorer har på företagets vinst [5]. Författarna till rapporten 
kommer under en tid utföra en studie på AGES Hörle AB, där de undersöker hur en 
investeringsprocess kan gå till och samtidigt fördjupar sig i vilka faktorer som påverkar 
produktiviteteten i en producerande enhet. 
 
AGES Industri AB köpte i maj 2017 upp Hörle Automatic AB och bildade AGES Hörle AB [6]. 
AGES Hörle AB är ett tillverkande företag inom metallindustrin, lokaliserat tio kilometer norr 
om Värnamo i Småland. AGES Hörles främsta arbetsområden är inom skärande bearbetning, 
svetsning, rörbearbetning, smide och gjutgods. Det arbetar omkring etthundra personer på 
anläggningen i Hörle och de har en omsättning på knappt tvåhundrafemtio miljoner kronor. 

1.3 Problembeskrivning 
Mitt i den brinnande högkonjunkturen har intresset för investeringar inom industrin vuxit sig 
starkt. Trots detta är det inte ovanligt att industriföretagens flaskhalsstationer endast når ett 
OEE-värde på mellan femtio till sextio procent, det vill säga de presterar bara till hälften av 
deras designande kapacitet. [7] 
 
Men att genomföra förändringar och investeringar i tillverkande företag kan vara en 
omfattande process som kostar både tid och pengar. För att bedöma vilken effekt en investering 
får på en verksamhet, samt kunna jämföra olika investeringar sinsemellan, behövs därför 
kunskap om vilka parametrar och faktorer som förändras av en tänkt investering. Det finns 
nämligen många underliggande faktorer som inte alltid är synliga vid första anblick när en 
möjlig investering undersöks, vilket kan ha stor påverkan för investeringens totala lönsamhet. 
[8] [9] 
 
Sett ur de mindre företagens perspektiv syns även tendenser till att en företagsledare ofta gör 
egna bedömningar om vilka investeringar som är intressanta och lönsamma. När tillväxten ökar 
uppkommer det dock behov av att underlätta bedömningen av investeringar, vilket resulterar i 
att bättre investeringsrutiner efterfrågas. [5] [10]  
 
För att kunna genomföra en investeringskalkyl, vars resultat i största möjliga mån skall vara 
likt det verkliga utfallet, krävs därutöver, att påverkan från de underliggande faktorer 
undersöks noggrant. 
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På AGES Hörle ska det efter varje investering ske en uppföljning, högst ett år efter installation. 
För att uppföljningen skall gå att göra krävs det att det finns relevanta punkter att följa upp. 
Dessa punkter finns med i en bakgrundsbeskrivning, som är grundläggande för en 
investeringsanalys. Investeringsanalysen är ett belägg för den som vill göra en investering på 
AGES Hörle. Genom att utföra analysen erhålls stöd åt argumentation, vilket behövs för att 
ledningen skall kunna godkänna investeringen. På grund av att punkterna i 
bakgrundsbeskrivningen varierar beroende på vem som sammanställt investeringsanalysen, 
efterfrågas en standardisering av bakgrundbeskrivningen. Genom att undersöka vilken relevant 
data som bör innefattas i bakgrundsbeskrivningen och standardisera den, kommer AGES 
Hörles uppföljning att kunna genomföras mer strukturerat.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att utreda vilka faktorer som påverkar utfallet i en industriell 
investering, samt undersöka hur en standardiserad procedur vid en investeringsanalys kan se 
ut. Därmed är frågeställningarna i denna studie följande: 
 

1. Vilka faktorer påverkar, och bör styra valet av investeringar ett företag genomför, i syfte 
att maximera lönsamheten?  

2. Hur kan en investeringsanalys för små och medelstora företag genomföras och vilka 
faktorer bör finnas med? 

 

1.5 Avgränsningar 
Detta arbete fokuserar enbart på tillverkande företag. Studien är framförallt inriktad på små-
och medelstora företag, och är utförd på AGES Hörle.  Fokus ligger på produktionsinvesteringar 
i allmänhet, och maskininvesteringar i synnerhet. Faktorer som berörs är enbart de som är 
direkt kopplade till en produktionsenhets prestation.  

1.6 Disposition 
Rapporten är uppdelad på nio kapitel, samt bilaga.  

I kapitel ett finns introduktionen som ger läsaren en bakgrund till vad innehållet av rapporten 
kommer att vara. Företagsbeskrivningen, problembeskrivningen och frågeställningen 
presenteras i var sitt stycke. Avgränsningar och dispositionen avslutar kapitel ett.  

I kapitel två redogörs den teoretiska data som samlats in och har koppling till frågeställningarna 
och syftet.  

I kapitel tre presenteras vilka metoder som har används som angreppssätt. Användningen av 
aktuella metoder beskrivs och vilket syfte de har uppfyllt. 

I kapitel fyra redogörs den data som är erhålls via fallstudien på AGES Hörle. En introduktion 
av fallföretagets generella tillvägagångssätt vid investeringar beskrivs, samt ett unikt fall där 
tillvägagångssättet sedan appliceras. 

I kapitel fem presenteras analysen som utreder vilken koppling det finns mellan teoretiska 
ramverket och nulägesbeskrivning, som sedan sammanfogas för att besvara respektive 
frågeställningar.  

I kapitel sex redovisas framtagna åtgärdsförslag som erhållits av analysen. Åtgärdsförslag för 
båda frågeställningarna presenteras. Det sker även en diskussion kring dessa.   

I kapitel sju sammanfattas vilka slutsatser och rekommendationer som går att göra från 
rapporten. Förslag till ytterligare forskning benämns även.   

I kapitel åtta finns en figurförteckning. 

I kapitel nio finns alla använda referenser från rapporten. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att få bredare kunskap inom problemområdet och därefter kunna besvara 
frågeställningarna, genomfördes en litteraturstudie vilken redovisas i det teoretiska ramverket. 
Den första frågeställningen kan i huvudsak besvaras genom den framställda informationen i 
ramverket. Den andra frågeställningen besvaras genom att kombinera redovisade data nedan i 
kapitlet, med framkomna data från fallföretaget, vilket återfinns i nulägesbeskrivningen. Det 
teoretiska ramverket är strukturerat på ett sätt att teorierna redovisas enligt följande:  

• TAK 

• Tillgänglighet 

o Underliggande faktorer och teorier 

• Anläggningsutnyttjandet 

o Underliggande faktorer och teorier 

• Kvalitet 

o Underliggande faktorer och teorier 

• Investeringar 

o Olika teorier 

• Konkurrensfaktorer  

o Produktionens påverkan 

 

2.2 TAK 
Ett viktigt mått för att bedöma en utrustnings prestation för tillverkande företag är Overall 
Equipment Effectiveness, OEE [7], [11].  Nyckeltalet har även en viktig funktion inom Total 
Productive Maintenance, TPM, vilket är en vanlig metod inom exempelvis bilindustrin. Denna 
metod kommer beskrivas längre ned i det teoretiska ramverket. OEE har utvecklats av bland 
annat Japan Institute of Plant Maintenance, JIPM. OEE är ett nyckeltal som beskrivs kunna 
användas för att enklare förbättra processerna vid och kring en maskin. Detta genom att OEE 
tydliggör de moment som har störst påverkan på företagets finansiella resultat. [7]  
 
Följande citat används i artikeln [4] för att tydliggöra OEE:s funktion vid användande: 
 
“The basic measure associated with Total Productive Maintenance (TPM) is the OEE. This OEE 
highlights the actual “Hidden capacity” in a organization. It measures both efficiency (doing 
things right) and effectiveness (doing the right things) with the equipment. It incorporates three 
basic indicators of equipment performance and reliability. Thus, OEE is a function of the three 
factors mentioned below. “ [4, p. 128] 
 
Faktorerna Availability, Performance rate samt Quality rate är de tre underliggande faktorerna 
vilket OEE-talet består av, där alla är kopplade till prestationen för en maskin [7]. Många av de 
tillverkande företag som på allvar försöker förbättra sitt OEE-tal kan under sitt första år se en 
förbättring på mellan fyra till tio procent [4]. OEE-talet finns även i en svensk översättning, där 
faktorerna således är: tillgänglighet, anläggningsutnyttjande samt kvalitetsutbyte. 
Följaktligen bildar dessa faktorer det så kallade TAK-värdet. Nakajima [11] hävdar att de ideala 
tillstånden i en produktion bör vara minst 90 procent tillgänglighet, minst 95 procent 
anläggningsutnyttjande och slutligen minst 99 procent kvalitetsutbyte, vilket leder till att det 
ideala TAK-värdet för en produktionsutrustning bör överstiga 85 procent. 
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För att få en tydligare bild om OEE-talets beståndsdelar samt de faktorer som påverkar dessa, 
redovisas en bild nedan vilken Nakajima [11] nyttjar sig av, se Figur 1. Där framgår det att OEE-
talet påverkas negativt av sex stycken stora förlustkällor, där två förlustkällor påverkar 
respektive del av OEE-talets grundpelare. 
 

 

Figur 1, OEE-talets generella beståndsdelar samt de stora förlustkällorna 

OEE sägs enligt Jain, Bhatti, Deep och Sharma [4] vara ett användbart mätetal då det framhäver 
dold kapacitet. De menar att majoriteten av alla maskiner endast arbetar mellan 35–45 procent 
av deras teoretiska maximala kapacitet. Detta innebär i sin tur att om företaget mål är att nå 85 
procent i OEE, vilket Nakajima [11] menar är ett fullt möjligt mål, skulle större delen av samtliga 
maskiner kunna dubbla sin produktionsvolym. Detta till ett lägre pris, utan att för den delen 
försämra kvalitetsutbytet. För att enklare belysa den dolda kapaciteten rekommenderas 
genomförande av tids-eller arbetsstudier, samt utredning om ergonomi vid en utrusning. [4] 
 
Att tänka på med OEE 
OEE nämns av Jones [9] som ett bra verktyg för att hålla koll på förbättringarna som sker efter 
införandet av TPM. Detta såvida företaget ser till att alltid använda samma standard för att 
beräkna nyckeltalet, då det motverkar risken att de anställda blir partiska och beräknar OEE-
talet på ett sätt som gynnar deras ställning i ämnet. Bergström, Djupenström och Ljungberg [7] 
nämner att utfallet av en genomförd OEE inte alltid resulterar i positiva tankar bland de 
anställda. Detta eftersom att den kan visa vilken mängd outnyttjad kapacitet det finns, och 
därmed belyser vilken andel förluster som finns. Irritationsmomentet med detta sägs vara att 
OEE-uträkningen bygger på fakta, och resultatet utav beräkningen tar inte hänsyn till huruvida 
de faktiska förlusterna går att förebygga, eller vilket tillvägagångssätt som krävs för att minska 
dem. Den säger endast att förluster existerar. [28, s. 57] 

Svagheter med OEE 
OEE-talet beräknas följaktligen genom att multiplicera de tre faktorerna tillgänglighet, 
anläggningsutnyttjande samt kvalitetsutbyte. Detta kan emellertid medföra problem, eftersom 
en felaktig faktor i ekvationen kan få stor påverkan på OEE-talet, som gör att nyckeltalet avviker 
kraftigt från verkligheten. Det krävs goda rutiner och disciplin av de anställda för att kunna lite 
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på de värden som ges. I synnerhet med avseende på tillgänglighetsfaktorn. Nakajima menar på 
att noggrannheten av noteringar med avseende på driftstörningar kan variera kraftigt. ”En del 
chefer upplever att den tid som arbetare spenderar på att notera information är bortkastad och 
istället borde används till driftsprocedurer”. [11, p. 23] 

2.2.1 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är den första av tre faktorer i OEE-talet (TAK). Nyckeltalet beskriver förhållandet 
mellan tiden en enhet används jämfört med den tillgängliga tiden [11]. De två förlusttyper som 
påverkar tillgängligheten negativt är enligt Nakajimas modell [11]: utrustningsfel och avbrott 
samt ställ-och justeringstid, se Figur 1. Enligt Johansson [9] är begreppet tillgänglighet vanligt 
förekommande även i sammanhang som rör driftsäkerheten.  När Nakajima [11] förklarar hur 
begreppet tillgänglighet beräknas används fyra stycken begrepp: totalt tillgänglig tid, 
tillgänglig tid, planerat stillestånd samt utnyttjandetid. 
 
Med totalt tillgänglig tid menas den tid som teoretiskt sett finns tillgängligt, exempelvis tio 
timmar om ett skift sträcker sig under den tiden. 
 
Den tillgängliga tiden är den tid som blir över om den totalt tillgängliga tiden subtraheras med 
den planerade stilleståndstiden. 
 
Med planerat stillestånd menas den tid som företaget officiellt schemalagt för aktiviteter såsom 
underhåll och möten. Om ett arbetsskift är tio timmar långt och den planerade stilleståndstiden 
är en timme, blir således den tillgängliga tiden nio timmar. 
 
Utnyttjandetiden erhålles genom att dra av tiden en maskin står stilla, stoppförlusterna, från 
den tillgängliga tiden. Orsaken till att en maskin står stilla beskrivs kunna vara på grund av 
utrustningsfel, omställningar eller verktygsbyten. Johansson [9] menar på att det går att dela 
upp stoppförlusterna i två underkategorier, där avbrottsförluster är den ena typen, och 
omställningsförluster är den andra typen. Därefter kan dessa förluster ytterligare delas upp 
flera underkategorier, där avbrottsförlusterna klassificeras enligt följande: 
 

• Funktionsfel - Fel på utrustning, metod, handhavande eller ämnen 

• Bemanningsbrist - Brist på personal 

• Mediastopp - Avsaknad av luft, el, kylvätska eller annat medium 

• Materialbrist - Svält av material på grund av tidigare operation eller leverantör 

• Planerade stopp - Förebyggande underhåll, tester, experiment och rengöring 
 

Således är utnyttjandetiden den faktiska tiden en maskin är i drift. Genom att dividera utnyttjad 
tid med tillgänglig tid erhålles därmed ett procentuellt samband vilket beskriver andelen körtid 
respektive stillestånd en maskin har, i relation till den teoretiskt planerade körtiden. Det som 
påverkar tillgängligheten negativt hos en enhet är således de faktorer som minskar driftstiden, 
exempelvis haverier, justeringar eller verktygsbyten. [11] Även Jain, Bhatti, Deep och Sharma 
[4] beskriver processen med att beräkna tillgängligheten på sätt som Nakajima: 
 

Tillgänglighet =
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 − 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
 =

𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
=  

460 𝑚𝑖𝑛 − 60 𝑚𝑖𝑛

460 𝑚𝑖𝑛
=  0,87 = 87 % 
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Svagheter med tillgänglighet 
Det sägs emellertid finnas vissa negativa aspekter med nyckeltalet tillgänglighet. Orsaken är att 
en del företag exempelvis inte antecknar driftstopp som uppstår till följd av utrustningsfel, 
såvida de inte varar längre än 30 minuter. Detta till följd av att ledningen finner kortare stopp 
irrelevanta och viktiga att notera. Det skulle in praktiken kunna innebära att fel som är frekvent 
förekommande, men endast är 15 – 20 minuter långa, aldrig noteras. Detta samtidigt som dessa 
fel kan ha stor påverkan tillgängligheten, och därmed OEE-talet. Nakajima hävdar att ett sådant 
beteende är osunt och enbart leder till svag och bristfällig ledningsverksamhet. [11] 

2.2.1.1 Driftsäkerhet 

Driftsäkerhet är en faktor som har en betydande påverkan för en produkts tillförlitlighet [8]. 
Enligt Svenska Elektriska Kommissionen [12], kan driftsäkerhet definieras enligt följande: 
”Driftsäkerhet är förmågan hos en enhet att kunna utföra en krävd funktion under givna 
förhållanden vid en given tidpunkt eller under ett givet tidsintervall under antagandet att 
erforderliga externa underhållsresurser tillhandahålls” 
 
Driftsäkerhetsegenskaperna hos en enhet kan enligt Bergman och Klefsjö [8] brytas ned till tre 
stycken huvudpunkter: 
 

• Funktionssäkerhet 

• Underhållsmässighet 

• Underhållssäkerhet 
 

Med funktionssäkerhet menas förmågan hos en enhet att kunna genomföra ett efterfrågat 
moment under givna förutsättningar. Underhållsmässigheten beskrivs som ett mått vilket 
beskriver svårighetsgraden i att uppmärksamma, fastställa platsen för, samt åtgärda fel på 
enheten som uppkommer. Den sista punkten, underhållssäkerhet, definieras som 
underhållsavdelningens möjlighet att kunna tillgodose de resurser som krävs för att sköta 
underhållet. Denna punkten är alltså kopplad till ett företagets bakomliggande 
underhållsarbete, medan de två förstnämnda är kopplade till den faktiska maskinen eller 
enheten. Se Figur 2 för driftsäkerhetens beståndsdelar [8, p. 143] 

 

Figur 2, Driftsäkerhetens beståndsdelar 

 

2.2.1.2 Underhåll 

Underhåll förekommer på de flesta företag. Dess syfte är att hålla utrustning i fungerande skick 
samt maximera dess livslängd. Emellertid beskrivs ordet ”underhåll” ofta ha en negativ klang 
hos företagen, där underhållsavdelningen endast är något ”nödvändigt ont” som enbart kostar 
pengar. Detta medför ofta svårigheter när investeringar i underhållsförbättringar behöver 
genomföras, eftersom området ofta har låg prioritet, dito investeringsviljan. 
Underhållsavdelningens primära mål kan uttryckas som att hålla sitt företags produktiva 
resurser fungerande, i utbyte mot en förutsägbar kostnad. Torres, Wysk och Santos menar att 
underhållets roll på en maskin tydligast kan liknas med ”en maskins medicin”. [13] 
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Malcolm [14] nämner att upp till 70 procent av de problem som påverkar tillgängligheten och 
anläggningsutnyttjandet i OEE-talet negativt beror på allvarligt slitage på 
produktionsutrustning. Detta slitage menar författaren i fråga, uppkommer till följd av 
bristande rutinefterlevnad av grundläggande underhåll. Underhållsområdet kan enligt Möller 
och Steffens [15] delas in i två olika typer av grundtyper av underhåll:  Avhjälpande underhåll, 
AU, samt Förebyggande underhåll, FU. Även Johansson [9] instämmer på denna indelning av 
underhållstyper. 
 
Avhjälpande underhåll 
Avhjälpande underhåll syftar till de åtgärder som måste tas när fel redan uppkommit [9]. Det 
kan med andra ord beskrivas som reparationer. Möller och Steffens [15] menar att alla 
underhållsarbeten som uppkommer oplanerat, eller maskiner som är i det kritiska skicket att 
de måste repareras innan nästa planerade stopp, kan klassificeras som akuta underhåll, det vill 
säga avhjälpande underhåll. Fortsättningsvis menar författarna att akuta underhåll i allmänhet 
är mer tidskrävande, dyrare samt ofta associeras med ineffektivt arbete. 
 
Förebyggande underhåll 
Förebyggande underhåll är den typen av underhåll som genomförs för att minska risken att fel 
skall uppkomma [9]. Det kan även innefatta arbetet att identifiera tendenser till fel. Sysslorna 
inom förebyggande underhåll beskrivs även innefatta moment såsom rengöring, smörjning, 
inspektion samt utbyte av slitagedelar, det vill säga maskinvård. [15] 
 
Johansson [9] beskriver att valet av mängden FU och AU alltid är ett omdebatterat ämne i 
service-och underhållsammanhang. Även hur relationen mellan dessa typer av underhåll skall 
vara diskuteras ofta. Den totala kostnaden för underhåll är nämligen en funktion utav dels 
förebyggande underhåll, dels avhjälpande underhåll. Om mer pengar spenderas på FU medför 
det en kostnadsminskning för AU, och vise versa. Dock stiger den totala underhållskostnaden 
om onödigt mycket pengar läggs på FU, eftersom kostnaden för FU ökar linjärt, samtidigt som 
kostnaden för AU endast sjunker regressivt och påverkas mindre för varje ytterligare investerad 
krona i FU. Det gäller alltså att hitta en perfekt nivå där summan av FU och AU är på lägsta 
möjliga nivå, vilket alltså resulterar i lägsta totalkostnaden för underhåll. Detta samband 
beskrivs grafiskt av författaren i fråga via Figur 3. [9, p. 42] 

 

Figur 3, Illustration av kostnadssamband mellan FU, AU och totalkostnad 

 

2.2.1.3 TPM 

Totalt produktivt underhåll, TPU, eller Total Productive Maintenance, TPM, som metoden 
heter på engelska, är en inriktning inom industrin som funnits i drygt ett halvt decennium  [11]. 
Författarna till denna rapport har valt att använda sig av det engelska begreppet då det är 
vanligast förekommande i den litteratur de undersökt. Åsikterna om begreppets ursprung samt 
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vilket år det uppkom går emellertid isär. Jones [14] menar att TPM myntades från Toyotas 
leverantörsbas under 1960-talet. Det sägs vara en vidareutvecklad metod av 5S och Kaizen-
aktiviteter, som i sin tur har vidareutvecklades utav Japan Institute of Plant Maintenance, 
JIPM. Jain, Bhatti, Deep och Sharma [4] hävdar däremot att TPM har sitt ursprung från Japan 
år 1971. De menar att TPM uppkommit som en metod för att öka tillgängligheten för maskiner 
genom att förbättra sättet underhåll samt produktionsutrustningen nyttjades. 
 
Definitionen av, samt syftet med vad är TPM idag, verkar dock samtliga författare vara eniga 
om. Jones [14] beskriver att TPM fokuserar på tillgänglighet, prestation samt kvalitet för 
maskiner, således OEE-talet. Genom att utföra förlustanalyser förklarar författaren i fråga att 
företagen därefter kan identifiera problemområden. TPM är en metod som omfattar alla nivåer 
på företag, från toppcheferna på kontoret ner till operatörerna på produktionsgolvet. I grunden 
beskrivs TPM vara en metod som utgår från checklista med olika typer av underhåll och 
förbättringar som används för att öka produktiviteten, göra processer mer pålitliga samt 
minska deras slöseri. Genom att implementera filosofin med TPM går det även att minimera 
antalet oväntade avbrott som uppkommer på grund av brister i produktionsutrustning. [4], [14] 
 
Willmott och McCarthy [3, p. 78] menar att syftet med TPM är: “TPM is about maximizing the 
overall effectiveness of equipment through the people who operate and maintain that 
equipment.” För att skapa en tydlig koppling mellan människa och maskin, understryker 
författarna i fråga, vikten av att tydliggöra ett antal steg och faser som tillsammans bildar en 
förbättringsplan baserat på TPM. Planen innehåller enligt tre faser och modellen beskrivs 
nedan i Figur 4. 

 

Figur 4, Förbättringsplan med tre steg och åtta faser 

I den första fasen, mätningsfasen, handlar det om att kartlägga och identifiera nuvarande 
situationen med avseende på maskinernas effektivitet. Detta för att ha ett givet utgångsläge som 
grund inför kommande förbättringar. Den andra fasen, inspektionsfasen, handlar om att 
besiktiga den utrustning som företaget har för att utvärdera dess initiala skick. När detta är 
gjort är det enklare att identifiera förbättringsområden för nuvarande utrustningen och 
allokera ett lämpligt underhåll till denna framöver. Den tredje och sista fasen, 
problemförebyggandefasen, handlar om att förbättra utrustningens-och metodernas 
effektivitet för att i slutändan nå en produktion i världsklassnivå. [3] 
 
Historiskt sett var TPM-filosofin inledningsvis nyttjat främst inom bil-samt 
elektronikindustrin, men på 90-talet började även TPM anammas utav förpacknings-och 
processindustrin med dagligvaruföretaget Unilever i spetsen. Till en början var det fem 
grundpelare inom TPM, men det blev senare åtta stycken [14]. Dessa åtta grundpelare redovisar 

även Jain, Bhatti, Deep och Sharma [4, pp. 126-127], vilket kan ses i Figur 5 nedan. 
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Figur 5, De åtta grundpelarna i TPM 

De åtta grundpelarna inom TPM är således följande: 
 

• Autonomous maintenance 

• Focused improvement 

• Planned maintenance 

• Quality maintenance 

• Education and training 

• Safety, health and environment 

• Office TPM 

• Development management 
 
Vinningen med att införa ett systematiskt arbetssätt i enlighet med TPM kan enligt Johansson 
[9, p. 43] definieras enligt följande sex stycken punkter vilka alla förbättras efter 
implementering av arbetssättet: 
 

• Produktivitet 

• Kvalitet 

• Kostnader 

• Leveranssäkerhet 

• Säkerhet och miljö 

• Motivation 
 
 
TPM i nutid 
Trots att allt större del av produktionen bland företagen blir mer automatiserad försvinner 
emellertid inte behovet av mänsklig input, det förändras istället. Det manuella 
underhållsarbetet av maskinerna kvarstår, och Nakajima [11] menar på att den alltmer 
komplicerade utrustningen erfordrar dels högre kompetens bland underhållsarbetare, dels en 
förändrad underhållsorganisation. Då TPM är ett omfattande underhållssystem vilket 
innefattar alla anställda på ett företag oavsett rang, hävdar författaren däremot att detta är 
orsaken till TPM kan vara användbart även på de mer avancerade produktionsanläggningarna, 
oavsett teknisk nivå på dem. 
 
Svagheter med TPM 
Trots de många fördelarna med TPM är det inte alltid lätt att implementera filosofin. Det 
beskrivs nämligen som avgörande att företagen kan implementera TPM-metoden i hela 
företaget. Det räcker inte att filosofin med TPM genomsyrar ledningen eller 
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produktionsteknikerna, alla i företaget måste vara med på det. Detta medför att kunskaper om 
TPM måste finnas bland samtliga medarbetare i en organisation. [4]  
 
Även Jones [14] instämmer med detta, och fortsätter beskriva att problem kan uppstå med TPM 
om förväntningar blir höga, men företaget därefter inte har resurser nog att utföra det 
inledande arbetet som krävs. Det rekommenderas istället att “börja smått” med exempelvis 
pilotprojekt, för att på det sättet lära sig vilka resurser som kan tänkas krävas för att 
implementera TPM. Därtill nämns att TPM vara en långsiktig process, och även om några 
resultat syns direkt, kommer en stor del av resultaten först synas långt efter implementering av 
metoden. [14] 
 
Att tänka på med TPM 
Två förhållanden nämns av Nakajima [11] som avgörande för att nå optimal 
utrustningseffektivitet och lönsam TPM: Först och främst vikten av utförliga noteringar 
rörande maskindriften och tillhörande avvikelser, vilket främjar en mer skräddarsydd skötsel 
och mer anpassande underhållsarbete. För det andra sägs det vara viktigt att skapa en tydlig 
mätskala för att enkelt kunna bedöma tillståndet av utrustningen. 

2.2.1.4 Ställtid 

Ställtid är en faktor vilken påverkar tillgängligheten i en maskin. Det är den tid vilken 
ackumuleras från att det att den sista godkända delen i en sats är klar, till dess att den första 
godkända delen från nästa sats är tillverkad [16]. Att minska ställtiden har blivit alltmer viktigt 
för företagen. Detta är följden av att de tekniska framstegen under de senaste årtiondena, i 
kombination med ökad global konkurrens, gett kunderna mer makt. Nuförtiden kräver allt fler 
kunder att de kan beställa specialanpassade produkter och tjänster för att tillfredsställa deras 
individuella behov. Dessa kundkrav förändrar industrin till att producera allt mindre satser 
med kort ledtid, för att på så sätt kunna tillgodose kundernas behov. Att snabbt kunna ställa 
om tillverkningen från en produkt till en annan kan sätta företaget i framkant jämfört med 
deras konkurrenter. Ett sätt att nå denna konkurrensfördel är genom att minska 
omställningstiden. [17] 

Ett sätt att minska ställtiden på är genom att anamma filosofin inom single-minute exchange 
of die, SMED. Shigeo Shingo sägs ha grundats SMED under sin tid hos Toyota under 1950-talet, 
men den kom till Europa först under mitten av 1970-talet [16], [18]. SMED kan också gå under 
namnet ”Quick changeover of tools” och metoden definierar den minsta möjliga ställtiden. 
Innan SMED blev en vanlig metod att anamma beskriver Ani och Shafei [16] hur det historiskt 
sett ut när företagen försökt effektivisera sin produktion. Det beskrivs att företagen försökte 
minimera stilleståndskostnaderna genom att tillverka stora satser av en produkt. Detta 
medförde att den procentuella stilleståndstiden blev minsta möjliga per enhet. Däremot 
innebar detta förhållningssätt att konkurrensfördelarna med kort ledtid vilket nämndes i första 
stycket, negligerades helt. [16] 

Alla aktiviteter som utförs vid en maskinomställning kan enligt SMED-metoden delas in i två 
olika kategorier: interna-samt externa aktiviteter. Med interna aktiviteter menas de aktiviteter 
som endast kan genomföras när maskinen eller processen inte producerar varor. Externa 
aktiviteter är de aktiviteter vilka kan verkställas medan värdeskapande processen fortlöper. När 
företaget kartlagt alla aktiviteter i respektive kategorier, är syftet att försöka flytta interna 
aktiviteter till att bli externa aktiviteter. Detta resulterar i att den faktiska stopptiden på grund 
av omställningen minskar, och företaget kan producera en längre tid. [16] , [18] 

Fördelar med ställtidsreduktion 
Fördelar med minskade ställtider sägs vara bland annat kvalitetsförbättring, minskad kassation 
och ombearbetning, mindre PIA och lager, samt ökad flexibilitet och reaktivitet mot kunderna. 
Det är även möjligt att öka totala produktionskapaciteten för producenterna genom att minska 
omställningstiden vid flaskhalsstationer [19]. Att flytta interna aktiviteter till externa medför i 
sig varken mer eller mindre arbete. I vissa fall kan det till och med resultera i extraarbete för en 
operatör då denne måste lämna maskinen eller stationen för att hämta eller lämna delar. 
Däremot menar Henry [18] att detta externa arbete, som skulle kunna kräva några minuters 
extraarbete av en operatör, vägs upp av att stopptiden av en maskin är ofta är flerfaldigt mycket 
dyrare för ett företag än vad en operatör kostar under samma tid. 
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Svårigheter med ställtidsreduktion 
När företag funderar på att investera i lösningar som minskar ställtiden förekommer det ofta 
svårigheter. Henry [18] menar att majoriteten av företagen har svårt att värdera kostnaden för 
den ställtid eller annan stopptid som förekommer. Detta resulterar i svårigheter att berättiga 
en investering, eftersom en investering som exempelvis kostar 500 000 kronor, som medför en 
ställtidsbesparing på några minuter, sällan övertalar ledningen. Värdet på tidsbesparingen bör 
således kvantifieras för att förtydliga värdet av vad en effektivitetsinvestering medför, och på 
det sättet förenkla beräkningar på investeringen, exempelvis med avseende på payback-
kalkylering. [18] 

2.2.2 Anläggningsutnyttjande 
Den andra faktorn i OEE-talet är anläggningsutnyttjande, eller kapacitetsutnyttjande som det 
ibland kallas. Det är en enhet vars syfte är att beskriva hur effektivt en produktionsutrustning 
nyttjas i förhållande till dess konstruerade kapacitet. De två förlusttyper som påverkar 
anläggningsutnyttjandet negativt är enligt Nakajimas modell [11]: tomgång och småstopp samt 
reducerad hastighet, se Figur 1. Anläggningsutnyttjandet sägs enligt Mattson och Jonsson [19] 
ha stor påverkan på ett företags effektivitet. Utnyttjandegraden påverkar nämligen 
produktionskostnaderna och kapitalbindningen i ett företag. Detta eftersom ett högre 
kapacitetsutnyttjande medför att behovet av tillgänglig kapacitet sjunker, det vill säga behovet 
av kapitalbindande maskiner eller produktionsutrustning sjunker. När aktuellt 
effektivitetsmått för anläggningsutnyttjandet skall beräknas anser författarna i fråga att 
utgångsläget i allmänhet bör vara den nominella kapaciteten. Med detta menas den kapacitet 
som produktionen under normala förhållanden beräknas utnyttja. 
 
Även Jain, Bhatti, Deep och Sharma [4] instämmer på denna definition av 
anläggningsutnyttjande, men de kallar nyckeltalet för performance efficiency, PE. Med detta 
menas erhållen kapacitet i verkligheten jämfört med planerad eller designad kapacitet. 
Nakajima [11] instämmer likaså med denna definition av anläggningsutnyttjande, och nedan 
redovisas den formel som används för att beräkna anläggningsutnyttjande, samt ett 
räkneexempel vilket författaren i fråga valt att illustrera för att enklare förklara formeln. 

 
Formeln syftar således till att jämföra vad verkliga utfallet blev i relation till det teoretiskt bästa 
möjliga utfallet. Om en maskin exempelvis har en ideal cykeltid på 0,5 min / enhet tillverkar 
400 enheter över en tidsperiod på 400 minuter, kommer A bli 50 procent. 

 

[11, p. 25] 

 

2.2.2.1 Balanseringsförlust 

Cykeltid är den tid som krävs för att färdigställa ett helt processteg. I ett system med flera 
ingående processteg där ett beroende av varandra finns, till följd av att den föregående 
processen måste vara färdig innan komponenten kan förflyttas framåt, kan 
produktionsstörningar förekomma. Om någon av alla processer i ett system har längre cykeltid 
än övriga kommer det bildas kö framför, och svält efter den processen. Denna 
produktionsstörning kan sett ur ett helt system kallas balanseringsförlust. Följaktligen bör 
arbetsbördan på varje station i ett flöde fördelas lika, för att på så sätt förebygga risken att några 
stationer står på tomgång och väntar, medan andra flaskhalsstationer fortfarande arbetar för 

fullt. [20] 

2.2.2.2 Effektivitetsparadoxen 

Effektivitetsparadoxen är en definition av sambandet mellan flödeseffektiviteten och 
resurseffektiviteten. Den ena parametern i effektivitetsparadoxen är begreppet 
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flödeseffektivitet. För olika branscher finns det olika moment som motsvarar flödeseffektivitet. 
I samtliga fall innehåller det emellertid en process som förädlar något och adderar värde till 
slutprodukten. För en biltillverkare är materialet det som adderar värde till slutprodukten, i 
detta fall en bil. [21] 
 
Den andra parametern är resurseffektivitet. Resurseffektivitet innebär att företaget utnyttjar en 
resurs, exempelvis maskin, till den högsta möjliga grad. Nackdelen med detta innebär att det 
aldrig går att belägga en maskin med nytt arbete, eftersom maskinen teoretisk sett alltid är 
fullbelagd. Generellt sett är hög resurseffektivitet något som efterfrågas bland företagen, 
eftersom maskinen då används maximalt och kostnad per tillverkad enhet sjunker. [21] 
 
Att uppnå höga värden på respektive parameter är emellertid omöjligt, därav en paradox. Om 
resurseffektiviteten är hög kommer nämligen flödeseffektiviteten att vara låg, och vise versa. 
Vid hög resurseffektivitet som nämnt ovan, kommer flödeseffektiviteten minska, vilket har 
indirekta negativa effekter. Dessa effekter är inte tydliga via indirekta arbeten, utan kommer 
upplevas som värdeökande arbete, när de i grund och botten aldrig behövts om det direkta 
behovet hade gjorts från början. Detta innebär i slutändan att väntetiden i flödet ökar, och 
därmed blir ledtiden längre [21]. Se Figur 6 för hur dessa indirekta arbeten utnyttjar kapacitet 
utan att tillföra värdeadderande arbete.  

 

 

Figur 6, Illustration av fokus på resurs- respektive flödeseffektivitet 

 
För att undvika de indirekta arbetena, som i verkligheten inte ger något värdeadderande till 
kunden, nämns det att fokus bör vara på flödeseffektiviteten. Sett ur ett helhetsperspektiv 
tillfredsställs nämligen fler kunder vid hög flödeseffektivitet jämfört med hög resurseffektivitet  
[21]. Ett vardagsexempel där gemene man kan uppleva effektivitetsparadoxen är i sjukvården, 
där en strävan finns att utnyttja de dyra utrustningarna maximalt, det vill säga erhålla hög 
resurseffektivitet. Detta leder i sin tur till låg flödeseffektivitet, och resulterar således i långa 
köer. 

 

2.2.2.3 Flaskhalsteorin 

Theory of Constraints, TOC, som på svenska översätts till flaskhalsteorin, är en teori som första 
gången nämndes av Goldratt i romanen “Målet: en process av ständig förbättring”. Goldratt 
beskriver i boken hur fokus inom flaskhalsteori inte bara förekommer inom 
tillverkningsindustrin, utan även att filosofin med TOC går att implementera inom strategiska 
beslut. Detta eftersom en flaskhals kan vara i fysisk form såsom maskiner, personal eller 
efterfrågan, men även i icke-fysiskt form där det ofta handlar om administrativa begräsningar. 
[22]  
 
Syftet med att implementera tänket kring TOC är att uppnå den högsta möjliga produktiviteten 
på någon form av begränsning i ett system. Begreppet TOC går enligt Rahman [23] och Goldratt 
[24] att sammanfatta till dessa punkter nedan: 
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• “Varje system måste ha minst en begränsning (flaskhals). Om inte, så skulle en 
verksamhet som har målet att tjäna pengar, tjäna oändligt med pengar.” 
 

• “En begränsning (flaskhals) är något som begränsar ett system från att uppnå en högre 
prestanda jämfört med sitt mål”. 
 

• Om det i ett system finns en begränsning betyder det också att det finns en 
förbättringspotential. Alltså bör ordet flaskhals snarare upplevas positivt i och med 
upptäckten av begränsningen. 

 
Den identifierade flaskhalsen i ett system är den enheten som bestämmer den takt som ett 
system maximalt kan prestera till. Således nyttjas de övriga, snabbare maskinerna och 
tillverkningsenheterna, inte till sin fulla potential.  Takten är en enhet som beskriver hur många 
produkter per tidsenhet som en produktionsenhet kan producera, det vill säga dess hastighet. I 
och med kännedomen av en flaskhalsexistens, och därefter dess förebyggande, kan en 
hävstångseffekt av effektivisering att uppstå. Detta till följd av att en ökning av takten i flaskhals 
med exempelvis tio procent, skulle kunna medföra att totala outputen från en fabrik ökar med 
tio procent (såvida de övriga enheterna i flödet kan hålla samma nya takt). Således är det vitalt 
att förbättra just flaskhalsarna i ett system, då en investering i en icke-flaskhals enbart påverkar 
enheten i sig positivt. När en flaskhals avlastas eller effektiviseras, förflyttas istället flaskhalsen 
till den nästkommande processen som nu blivit den långsammaste delen i ett flöde. [23, s. 44] 

 

 
Output: 20 stycken / timme 
 
Effektivisering på flaskhals med 10 procent. Från 20 stycken / timme till 22 stycken / timme 

 
Output: 21 stycken / timme 
 
Även om flaskhalsen i systemet med en takt på 20 stycken/timme, effektiviserades med tio 
procent till 22 stycken/timme, blev förändringen av flödets totala output endast en förbättring 
med fem procent. Detta på grund av att flaskhalsen nu förflyttades till den tredje processen. 

2.2.3 Kvalitetsutbyte 
Kvalitetsutbyte är den tredje och sista faktorn i OEE-talet (TAK). Nyckeltalet beskriver andelen 
producerade enheter som bli godkända, det vill säga antalet produkter som är i ett sådant skick 
att de kan säljas till kund, i relation till totalt antal tillverkade produkter [4]. De två förlusttyper 
som påverkar kvalitetsutbytet negativt är enligt Nakajimas modell [11]: defekter i processen 
samt reducerat utbyte, se Figur 1. I alla produktionsprocesser förekommer det defekta delar i 
dess output, vissa mer tätt än andra. Torres, Wysk och Santos [13] beskriver att det finns två 
olika typer av defekter: Isolerade defekter samt återkommande defekter. I det första fallet 
syftar författarna på de defekter som enbart uppkommer någon enstaka gång. I det andra fallet 
syftar de på fel som uppkommer regelbundet. Det finns enligt Johansson [9] tre grundorsaker 
som resulterar i kvalitetsförluster: 
 

• Processfel 

• Omställningsfel 
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• Uppstartningsförluster 
 

Processfel syftar på de fel som uppkommer sporadiskt eller kroniskt på grund av att 
utrustningen eller metoden är bristfällig. Dessa fel resulterar antingen i behov av justering eller 
kassation av produkt. Omställningsfel uppstår på grund av att omställningen inte genomfördes 
på korrekt sätt, eller till följd av ostadig utrustning. Detta medför att produkterna processas fel, 
och därmed inte når önskvärda krav. Uppstartningsförluster är brister som ej har med på 
utrustningens kvalitet att göra. Istället störs produktionsuppstarten av fel såsom bristande 
kunskap om metod och utrustning, ej inkörda rutiner, orutinerad personal, skiftbyten eller 
uppstarter efter längre uppehåll. [9] 
 
För att beräkna nyckeltalet för kvalitetsutbytet används följande formel [11, p. 25]: 
 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑓𝑒𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
=  

400 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 − 8 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

400 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
= 0,98

= 98% 

2.2.3.1 Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontroll är en process som genomförs för att minska risken att slutkunden skall få 
defekta produkter.  Enligt Torres, Wysk och Santos [13] kan kvalitetskontrollerna gå till på flera 
olika sätt, och de kan delas in i sju stycken olika typer av kontroller: 
 

• Fullständig (alla produkter) eller delvis kontroll genom att granska stickprov 

• Statistiska (grundar sig på statistikteori) eller icke-statistiska tester 

• Kvantitativa (antalet produkter) eller kvalitativa (utseende på produkt) 

• Mätbaserade tester (numeriska värden) eller funktionstester (utan mätningar) 

• Observerbar (upptäck fel via människans sinnen) eller fysiska tester (användning av 
mätinstrument) 

• Subjektiv-eller objektiv kontroll (förstnämnda utförs av den operatör som tillverkat 
produkten) 

• Inre-eller yttre kontroll (kvalitetskontroll utförs i tillverkningsprocessen eller externt) 
 
I alla typer nämnda kvalitetskontroller ovan bör fel kunna upptäckas samt medföra att åtgärder 
tas för att förebygga risken att felen uppkommer återkommande gånger.  Om inte så är fallet, 
menar författarna att kvalitetskontrollen är helt meningslös. 
 
Kvalitetskontroller kostar emellertid både tid och pengar att genomföra, och det är enligt 
författarna i fråga nästintill omöjligt att kontrollera alla produkter på ett tillförlitligt sätt, 
oavsett hur mycket resurser som läggs på kontroll. Förr i tiden beskrivs det hur fullständig 
kontroll av alla tillverkade produkter var den populära filosofin. För att belysa ineffektiviteten 
i denna metod redogör författarna för ett experiment där 100 defekta produkter lades ihop med 
en korrekt sats av produkter. ”In the first inspection, only 68 defective parts were found. After 
3 inspections, another 30 defective parts were found, and the last 2 defective parts were never 
found; proving that 100 percent inspection is not as effective as we think” [13]. 
 
Fortsättningsvis beskrivs det även att effektiviteten av kvalitetskontrollen prövades genom att 
ha två kontrollanter, men felen på grund av mänskliga faktorn kvarstod trots detta. Författarna 
sammanfattar det som att hitta 100 procent av defekterna sällan är ett rimligt mål. Genom att 
istället nyttja statistisk kvalitetskontroll (statistisk processkontroll), som beräknar andelen fel i 
en tillverkad sats, beroende på hur många fel som hittats i ett stickprov, kan företagen spara 
både tid och pengar. Nuförtiden sägs dessa statistiska kvalitetskontroller nå en precision där 
endast sex fel per miljon, 6 ppm, sker. [4] 
 

2.2.3.2 Förbättra kvalitet 

För att öka kvalitén inom tillverkningsindustrin och bland kvalitetskontrollerna kan filosofin 
Poka-Yoke vara ett bra verktyg att anamma. Poka-Yoke betyder ungefär ”felsäkring” på 
japanska och handlar om att designa produkter och maskiner så att möjligheten till att göra fel 
försvinner. Lyckas företag implementera fungerande Poka-Yoke sägs det kunna leda till att 
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defekter inom tillverkningsprocesserna förebyggs helt. Detta eftersom att mänskliga misstag är 
omöjligt att undvika, men det går att designa utseende och egenskaper hos 
tillverkningsutrustningen som gör att dessa misstag ej påverkar slutprodukterna på ett negativt 
sätt. [13], [25] 
 
Konkret sett beskrivs det att Poka-Yoke inom industrin skulle kunna vara att installera en 
kamera i en maskin, som jämför en standardbild med verkligt utfall. Om dessa skiljer sig åt 
kommer den varna och uppmärksamma operatören. Ett annat exempel är att lådor har 
specifika utseenden, där korta delar endast kan placeras i en liten låda, och långa delar endast 
kan placeras i en lång låda. Det finns även flera exempel på Poka-Yoke ute i samhället, där ett 
exempel är att tankmunstycket på bensinmackarna enbart passar för diesel-eller bensinbilar, 
eftersom diametern mellan dessa skiljer sig åt. [13], [25] 
 

2.3 Investeringar 

2.3.1 Livstidskostnadsanalys 
Livstidskostnadsanalys, eller Life Cycle Cost, LCC, som det heter på engelska, är en fördjupad 
typ av den klassiska investeringskalkylen [9]. Den kan användas för att bedöma både den 
ekonomiska-samt miljömässiga påverkan som en produkt eller tjänst har för ett företag [26]. 
Johansson [9] menar att LCC är en lämpligare metod för företag att använda när ny utrustning 
skall införskaffas, då en simpel investeringskalkyl vanligtvis enbart tittar på de direkta 
kostnaderna uppstår vid investeringstillfället. Författaren hävdar att kostnaderna relaterat till 
ett system kan liknas med ett isberg, där en del är ovanför ytan, alltså direkta kostnader, och 
den andra delen är under ytan, följaktligen de indirekta kostnaderna. Även Bergman och Klefsjö 
[8] redogör för samma modell, men författarna till denna rapport valde att illustrera modellen 
i den gestaltningen vilken Johansson [9, p. 85] nyttjar, se Figur 7. 

 

 

Figur 7, Isbergsmodellen 

 
Fortsättningsvis menar författaren bakom den illustrerade modellen ovan, att den 
påverkandegrad som de dolda kostnaderna kan ha för ett system enligt följande: ”Om 
kostnaderna ”under vattenytan” negligeras kommer köpare resp. tillverkare att göra en dålig 
affär. Driftskostnaderna under en produkts livslängd kan t ex vara den viktigaste parametern”. 
[9, p. 85] 
 
Bergman och Klefsjö [8] nämner också att intresset för LCC vuxit sig allt starkare. För ett 
produktionssystem beskrivs även hur den så kallade livstidsförtjänsten eller Life Cycle profit, 
LCP, kan beräknas. Detta görs genom att addera alla intäkter från produktionssystemet och 
därefter dra ifrån alla kostnader för systemets livslängd. När uträkningen väl är gjord går det 
enligt författarna att ”Med olika, delvis omdiskuterade, värderingsmetoder kan man sedan 
rangordna olika produkter.” De resultat vilka fås utav LCC-analyserna kan därefter nyttjas 
exempelvis när olika lösningar på konstruktioner och underhåll jämförs. [8, pp. 142-143] 
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I fall där upphandling sker och olika utrustningar jämföres, nämner Johansson [9] att samtliga 
kostnadsdelar i systemen ej behöver användas för jämförelse sinsemellan, utan snarare de där 
differensen är som störst. Dessa faktorer skulle kunna vara kostnader för drift eller finansiering. 
 
Kostnadsminimering sägs vara något som en väl utförd LCC-analys kan bidra till. Detta 
eftersom företaget redan i ett tidigt stadie kan utföra denna analys, och därmed förutspå var de 
stora kostnaderna för en produkt eller utrustning kommer vara. Det medför i sin tur att 
omkonstruktioner både är möjliga och billigare, då företaget ännu inte hunnit komma långt in 
i produktframtagningsprojektet. Detta förtydligar Johansson [9, p. 87] ytterligare genom ett 
bifogat diagram som beskriver vilken andel av den totala LCC som är uppbunden i de olika 
faserna i ett produktframtagningsprojekt, se Figur 8. 

 

Figur 8, Andelen uppbunden LCC i de olika stadierna 

Författaren påvisar där att drygt 80 procent av den slutgiltiga LLC-nivån redan är definitiv när 
projekteringsfasen är över. Fortsättningsvis beskrivs LCC även vara ett möjligt verktyg att 
använda vid kostnadsuppföljning av investeringar. Genom att jämföra prognostiserat utfall 
med det faktiska utfallet, kan företaget utvärdera vilken reliabiliteten är för företagets 
nuvarande investeringsmetod. Blir det avvikelser mellan prognosen och det verkliga utfallet bör 
metoderna i sådana fall revideras. [9] 
 
Svagheter med LCC 
Det finns även utmaningar och svårigheter med LCC-metoden, vilket bland annat Sánchez-
Silva och Klutke [26] påpekar. Precis som vid alla ekonomiska utvärderingsmetoder, nämner 
författarna att det nämligen inte är helt enkelt att konkret kvantifiera värdet på en viss design 
eller konstruktion, vilket kan orsaka osäkerheter när olika designalternativ jämföres. Några 
andra hinder för att införa tänkandet kring LCC på företagen kan enligt Johansson [9] vara 
faktorer såsom brist på intresse och kompetens inom LCC. Personal kanske inte förstår på vilket 
sätt LCC kan användas för att minska de totala kostnaderna. Även tröga organisationer som 
inte vill förändras, samt att inte LCC-policyn blir förankrad i hela företaget ses bland annat som 
svårigheter med LCC-tekniken. [9] 
 

2.3.2 Olika investeringskategorier 
Alpenberg & Karlsson [5] nämner att betydelsen en investering har beror på vilken 
investeringskategori den tillhör. Investeringskategorin ger ofta svar på investeringens syfte. 
Uppdelningen fyller dessutom minst ett syfte eftersom, beroende på vilken kategori 
investeringen tillhör, finns olika typer av frågeställningar till respektive kategori. Författarna i 
fråga, samt Johansson och Kullvén [27] har definierat några vanligt förekommande kategorier 
inom tillverkningsindustrin vilka redovisas nedan: 

 
• Expansionsinvesteringar, Investeringar/Nyinvesteringar som avser att utöka 

kapacitet på befintliga/nya produkter eller tjänster. 
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• Kvalitetsförbättrande investeringar, Investeringar som ska öka kvalitén på 
produkter och tjänster. 
 

• Rationaliseringsinvesteringar, Investeringar som skall begränsa icke-
värdeskapande arbete. Minska på kostnader genom exempelvis automatisering. 
 

• Inre och yttre miljö, Investeringar som är krav genom lagar och regler. Investeringar 
i inre miljö har påverkan på arbetsmiljö vilket gör att personal får bättre 
arbetsförhållanden. Yttre miljöinvesteringar innefattar hantering av avfall och sopor. 
Vanligtvis är inte ökad lönsamhet den väsentliga orsaken till att investeringar i inre och 
yttre miljö görs, utan det är snarare en långsiktig indirekt faktor. 
 

• Ersättningsinvesteringar, Investeringar som skall ersätta utsliten utrustning. 
Eftersträva att göra nyinvesteringen innan ett tillstånd nås där upprepande haveri blir 
en större kostnad än vad en ersättningsinvestering skulle ha kostat. 

 

• Försörjnings- och serviceinvesteringar, Investeringar i form av kringutrustning. 
Kringutrustningen är nödvändig för att den huvudsakliga investeringen skall kunna 
uppfylla sitt syfte. 
 

• Forsknings- och utvecklingsinvesteringar, Immateriella investeringar där 
effekten och resultatet av investeringen ofta är svår att förutspå. Investeringar här får 
ofta bättre trovärdighet om en enskild kalkylering på ett specifikt teoretiskt utfall 
undviks. Istället bör det upprättas flera olika scenarier med skilda utfall beroende på 
investeringens framgång. 

2.3.3 Investeringsmetoder 
I en undersökning som det redogörs för i en tidskrift [28], omnämns de vanligaste 
förekommande kapitalbudgeteringsmetoderna, KBM. För att nämna några finns “Payback-
metoden”, “Nuvärdesmetoden” och “Internräntemetoden” bland de populäraste KBM för 
tillverkningsindustrin. För att göra investeringskalkyleringar används enligt Ax, Johansson och 
Kullvén [27] några grundläggande begrepp som parametrar: 
 

• Grundinvestering (G), Summan av de utbetalningar som går att koppla till 
investeringen på något vis. 
 

• In- och utbetalningar, Uppskattning på resultatet av investeringen i form av ökade 
inbetalningar genom ökad produktion och försäljning. Utbetalningar som uppstår på 
grund av investeringen, kan exempelvis vara i form av ökad personal-samt 
underhållskostnad. Vanligtvis summeras in- och utbetalningar och summan beskriver 
detta beskrivs som inbetalningsöverskott(I). 

 

• Restvärde (R), Det återstående värdet av investeringen när dess ekonomiska 
livslängd har passerat. 

 

• Ekonomisk livslängd (El), Den tid som investeringen är ekonomiskt lönsam för 
företaget att nyttja. 

 

• Kalkylränta (r), En procentsats som ska beskriva avkastningskravet i procent på en 
investering. En lämplig procentsats går att räkna ut genom att ta genomsnittet av 
kostnaden för lånat och eget kapital. Kalkylräntan avser ofta att visa på 
alternativkostnaden för en viss investering, det vill säga vad det investerade kapitalet 
skulle kunna ha genererat för avkastning vid en annan investering.   

 

• Investeringsförlopp, Ett grafiskt diagram som visualiserar grundinvesteringar, in- 
och utbetalningar, ekonomisk livslängd och restvärde. Positiva flöden såsom 
inbetalningar till följd av ökad försäljning, visualiseras som positivt genom att vara över 
noll på y-axeln. Negativa flöden såsom utbetalningar till följd av rörliga kostnader, 
visualiseras under noll på y-axeln. Den ekonomiska livslängden är fördelad på x-axeln. 
Alla in - och utbetalningar inklusive grundinvestering och restvärde som sker under 
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investeringens livslängd, skall placeras vid respektive år på x-axeln som de sker. Vid 
summering av alla år och alla kostnadsposter visar ett positivt resultat att det är en 
ekonomisk hållbar investering. [27] 
 

• Räntetabeller: 
 

• Slutvärdeekvation, För att jämföra olika investeringsalternativ som sträcker sig 
över olika lång tid och har olika räntor, bör en gemensam faktor som tar tid och 
räntor i akt nyttjas, således slutvärdesekvationen. Resultatet av ekvationen 
(1 + 𝑟)𝐸𝑙 blir ett tal som benämns slutvärdefaktorn (Sf). Slutvärdefaktorn 
multipliceras med totala inbetalningsöverskottet för att få ett resultat som går att 
jämföra mellan olika investeringsalternativ. Ekvationen innehåller faktorerna 
kalkylränta samt ekonomisk livslängd. 

 

• Nuvärdesekvation. För att avgöra vad pengar har för värde framåt eller bakåt i 
tiden används nuvärdesfaktorn. En krona idag är nämligen mindre värd jämfört 
med en krona imorgon, till följd av inflationen. En del i ekvationen innefattar 
avkastningskravet (kalkylränta) som betyder att pengar har ett behov av att 

bibehålla ett önskat värde. Se ekvation:  
1

(1+𝑟)𝐸𝑙.   

Resultatet av ekvationen blir ett tal som benämns nuvärdesfaktorn (Nf). 
Nuvärdesfaktorn multipliceras med inbetalningsöverskottet för det året. Summan 
av varje år för sig adderat tillsammans skapar ett nuvärde av det totala 
inbetalningsöverskottet, som även benämns som Nuvärdesumma (Ns). 
Ekvationen innehåller faktorerna kalkylränta och ekonomisk livslängd. 

 

• Nuvärdesummaekvation, Vid beräkning av nuvärdesumman används följande 

ekvation:
1−(1+𝑟)−𝐸𝑙

𝑟
  

Resultatet av ekvationen blir en Nuvärdesummafaktor (Nsf). Användningen av 
Nsf jämfört med Ns förekommer vid lika årligt inbetalningsöverskott. Istället för 
att göra beräkningar för varje enskilt år som i Ns, underlättar Nsf-beräkningen 
genom att endast kräva en enstaka beräkning. Ekvationen innehåller faktorerna 
kalkylränta och ekonomisk livslängd. 

 

• Annuitetsekvation, Ekvationen för att beräkna annuitetsfaktorn ser ut enligt 

följande: 
𝑟

1−(1+𝑟)−å𝑟  

Resultatet blir en jämnt fördelad årssumma som är lika stor varje år vare sig det är 
en kostnad eller inkomst. 
[29, pp. 18-28] 

 

2.3.3.1 Payback-metoden 

Resultatet av en payback-metod är en den tid det tar för en investering att betala tillbaka sig 
[27]. Genom att jämföra inbetalningsöverskottet med en grundinvestering, kan 
återbetalningstiden beräknas. Därav kallas även metoden för återbetalningsmetoden. Det finns 
två varianter av payback-metoden, där ena inte tar med kalkylräntan i beräkningen, medan den 
andra gör det. Vid beräkning av återbetalningstiden med kalkylränta, behövs inmatning av 
följande data: Grundinvestering (G), Inbetalningsöverskott(I), Restvärde (R), Ekonomisk 
livslängd (El), Kalkylränta (r) samt Nuvärdesfaktorn (Nf). Nedan följer ett exempel med ovan 
nämnda faktorer. Till skillnad från nuvärdesmetoden, använder sig denna metoden av 
varierande nuvärdesfaktorer från år till år när inbetalningsöverskotteten är lika, medan 
nuvärdesmetoden istället använder sig av en fast nuvärdefaktor.  
 
Grundinvestering:  850 000 kr 
Inbetalningsöverskott per år 1–5 250 000 kr 
Restvärde   0 kr 
Ekonomisk livslängd  5 år 
Kalkylränta   10 % 
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 Inbetalningsöverskott Nuvärdefaktor Summa Ackumulerad 
summa 

År 1 250 000 kr 1

(1 + 0,10)1
= 0,9091 

0,9091
× 250 000
= 227 275 

227 275 

År 2 250 000 kr 1

(1 + 0,10)2
= 0,8264 

206 600 433 875 

År 3 250 000 kr 1

(1 + 0,10)3
= 0,7513 

187 825 621 700 

År 4 250 000 kr 1

(1 + 0,10)4
= 0,6830 

170 750 792 450 

År 5 250 000 kr 1

(1 + 0,10)5
= 0,6209 

155 225 947 675 

 
Eftersom den ackumulerade summan år fem överstiger 850 000 kr, är investeringen återbetald 

inom fem år.  Den exakta återbetalningstiden beräknas enligt följande: 4 +
850 000 𝑘𝑟−792 450

155 225
=

4,4 å𝑟 

[27] 
 

2.4 Konkurrensfaktorer 
Orden orderkvalificerare, ordervinnare samt konkurrensfaktorer är tre begrepp vilka är 
essentiella för att beskriva ett företags starka och svaga sidor [20]. Shavarini, Salimian, Nazemi 
och Alborzi [30] redogör för en modell där fyra huvudfaktorer anses vara de främsta 
konkurrensmedlen, vilken även Bellgran och Säfsten [20]beskriver. Följande faktorer nämns: 

• Kostnad 

• Kvalitet 

• Flexibilitet 

• Leveransförmåga 

Kostnadsfaktorn handlar om att kunna producera varor till lågt pris, således är 
nyckelegenskapen här kostnadseffektivitet. Detta kan nås genom bland annat smart 
utformning av process och produkt, skalfördelar samt låga leverantörskostnader. Kvalitet är 
den andra faktorn, vilken syftar på att uppnå eller överstiga, kundens förväntningar och krav. 
Den tredje faktorn är flexibilitet. Där handlar det om att konkurrera med sin förmåga om att 
snabbt kunna förändra produktionen efter förändrad efterfrågan. Flexibiliteten kan syfta på 
både volymflexibilitet och variantflexibilitet. I den sista konkurrensfaktorn berörs 
leveransförmågan. Med detta menas företagets förmåga att kunna enligt beställning på angiven 
tid. Således berörs förmågan att kunna leverera rätt antal produkter, med rätt dimensioner, på 
rätt plats och tidpunkt. Detta har blivit allt mer viktigt faktor för företag som anammar Just in 
time-principen, JIT. [20], [30] 

Konkurrensfaktorerna i ett företag kan även läggas ihop, och över tid utvecklas för att på så sätt 
nå en ännu starkare position på marknaden. Emellertid har faktorerna olika inverkan på ett 
företags marknadsposition. Bellgran och Säfsten [20] redogör för en modell vilken redovisar 
hur europeiska företag under 1990-talet konkurrerade. Sandkornsmodellen beskrivs vara 
resultatet av undersökningar genomförda under den aktuella tiden. I modellen framkommer 
det att kvalitet är den mest betydelsefulla faktorn. Denna faktor följs därefter av 
leveransförmåga och kostnadseffektivitet. När de tre förstnämnda faktorerna uppnås beskrivs 
slutligen flexibiliteten som en möjlig faktor att konkurrera med. Se Figur 9 för den modell vilken 
författarna redogör för. [20, p. 78] 



Teoretiskt ramverk 

20 

 

Figur 9, Sandkornsmodellen 

2.4.1 Produktionens påverkan på konkurrensfaktorerna 
Både Bellgran och Säfsten [20] samt Winch [31] nämner att de konkurrensfaktorer ett företag 
har kan påverkas kraftigt, beroende på vilket typ av produktion och produktionssystem 
företaget investerar. Detta medför att vikten av att veta vilka konkurrensfaktorer sitt företag 
konkurrerar med, blir essentiell. I synnerhet då företag fattar strategiska beslut som berör 
operativa verksamheten, exempelvis vid inköp av en ny robot. Om ett företag som exempelvis 
konkurrerar med lågt pris, köper en ny robot vars kvalitetsutbyte är högre, men medför en 
högre styckkostnad på deras produkter, saknar investeringen grund och blir istället 
kontraproduktiv ur företagets konkurrenssynpunkt. Konkurrensfaktorernas individuella 
påverkan på ett företags konkurrenssituation varierar således beroende på vilken marknad de 
verkar på, således bör dessa tidigt klargöras. [20], [31] 

Produktionens roll för ett företag kan enligt en modell Bellgran och Säfsten [20]redogör för, 
delas in i fyra olika steg där varje steg har en viss påverkan för företagets konkurrensfaktorer. 
De fyra stegen är följande: 

• Internt neutral: Minimera produktionens negativa potential 

• Externt neutral: Bli jämförbar med konkurrenterna 

• Internt stödjande: Vara ett stöd för affärsstrategin 

• Externt stödjande: Strävar efter produktionsbaserade konkurrensfördelar 

Första steget karaktäriseras av noga kontroll av produktion, externa experter nyttjas när beslut 
vid produktionsrelaterade frågor skall tas samt att produktionen helst vill bli ignorerad. I andra 
steget följs branschpraxis för att kunna bli i samma nivå som konkurrenterna, och främsta 
sättet att gå om sina konkurrenter är via kapitalinvesteringar. I tredje steget undersöks 
investeringar inom produktionen för att kontrollera om de överensstämmer med 
affärsstrategin. Dessutom finns en uttryckt produktionsstrategi som också följs. Det fjärde och 
avslutande steget karaktäriseras av viljan att verkställa potentialen hos nya tekniker och 
produktionsfilosofier. Därtill är även produktionsavdelningen delaktig i vitala beslut angående 
produktdesign och marknad. [20] 

Sammanfattningsvis kan sägas att de tre förstnämnda stegen handlar om att koppla ihop 
marknadsefterfrågan med produktionen, för att på det sättet stärka konkurrensförmågan. Att 
nå fjärde steget sägs vara svårast, då företaget ändrar sitt perspektiv på konkurrens: att nå 
resursbaserat perspektiv från tidigare marknadsbaserat perspektiv. I steg fyra sägs även 
produktionen få sitt största inflytande på hela företagets välgång. Emellertid beskrivs det hur 
företagen måste uppfylla ett steg för att kunna ge sig an nästa steg, och företagen stannar ofta 
kvar i sitt nuvarande steg såvida ingen yttre påverkan påtvingar utveckling. Därtill sägs det vara 
omöjligt att hoppa över ett steg i kedjan. [20] 
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3 Metod 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att kunna besvara frågeställningarna i denna studie och uppnå dess syfte, genomfördes 
informationsinhämtande arbete som omfattade flera olika typer av metoder. Inledningsvis 
inhämtades relevant data genom litteraturstudier, där fakta rörande problemområdet tog fram 
via vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Den framkomna data redovisades därefter i det 
teoretiska ramverket genom logisk struktur där empirin ordnas efter koppling till varandra. 
Exempelvis redovisas alla underliggande faktorer kopplade till TAK-värdet under respektive 
tillhörande bokstav. Detta var till hjälp för att kunna besvara den första frågeställningen. 
Därefter genomfördes en fallstudie samt intervjuer på företaget som grundade sig på den 
tidigare inhämtade information. Den erhållna informationen från fallstudien på företaget 
jämfördes och analyserades därefter med det teoretiska ramverket, för att slutligen kunna 
besvara den andra frågeställningen. 

3.2 Litteraturstudie 
För att kunna besvara frågeställningen: ”Vilka faktorer påverkar, och bör styra valet av 
investeringar ett företag genomför, i syfte att maximera lönsamheten?  
inhämtades majoriteten av informationen via så kallade dokument. Patel och Davidson [32] 
menar att det är den traditionella beteckningen för tryckt eller tecknad information. När val av 
dokument görs skall om möjligt en nyanserad bild redovisas, det vill säga att få information 
från olika synvinklar för att få en bättre helhetsbild. I detta arbete har författarna till rapporten 
försökt att eftersträva detta, och där tvetydighet funnits, har de olika källornas teser redovisats. 
Emellertid tycks majoriteten av den empirigrundande informationen till detta arbete vara 
enhetlig oberoende av källan. 
 
Litteraturstudien spelade även en viktig roll i att besvara den andra frågeställningen: ”Hur kan 
en investeringsanalys för små och medelstora företag genomföras och vilka faktorer bör finnas 
med?”, då den i kombination med fallstudien resulterade i att en jämförelse samt analys mellan 
teori och praktik kunde genomföras. Detta eftersom enligt Patel och Davidson [32, p. 68] 
”Dokument kan användas för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och 
faktiska skeden.”. 
 

3.2.1 Litteratursökning 
När författarna till detta arbete skulle identifiera relevant empiri följdes tillvägagångssättet 
vilket Patel och Davidson [32, p. 44] redogör för: 
 

1. Förberedelser 
2. Skaffa en introduktion till ämnet 
3. Välj lämpliga sökverktyg 
4. Sök litteratur 
5. Ta fram material 
6. Utvärdera 

 
I första steget undersöks vilka ämnen som är kopplade till frågeställningarna och syftet. 
Därifrån kan relevanta sök-och ämnesord identifieras. Författarna använde i detta arbete 
sökord såsom: OEE, TAK, TPM och Tillgänglighet. Den andra punkten syftar till att få en 
översiktsbild om ämnet. Författarna hade delvis redan kunskap om ämnet till följd av att de 
genomgått kurserna Produktionsteknik 1 och 2, men ytterligare baskunskaper hämtades via 
encyklopedier. I det tredje steget handlar det om att identifiera lämpliga sökverktyg för att hitta 
relevant litteratur. Författarna till detta arbete nyttjade till stor del sökverktyget PRIMO, vilket 
tillhandahålls av biblioteket på Jönköping University. 
 
I fjärde punkten handlar det om att ta reda på hur sökverktygen fungerar, för att lyckas hitta 
just den information som eftersöks. Genom att rådfråga personal på högskolebiblioteket samt 
pröva sig fram hittades relevant empiri till arbetet. I femte punkten undersöks huruvida 
materialet besvarar frågeställningarna och vem som är författare till verken. Författarna till 
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detta arbete försökte nyttja fakta som mestadels kom från vetenskapliga artiklar eller 
facklitteratur inom ämnet. I det sjätte och sista steget handlar det om att avgöra ifall den 
insamlade fakta är tillräcklig, eller om något behöver kompletteras, redigeras eller skalas bort. 
I detta arbete söktes information från flera olika källor till den teori som presenteras. Detta för 
att säkerställa validiteten på det redovisade materialet. [32] 
 

3.3 Fallstudie 
Författarna till denna rapport genomförde även en fallstudie, för att i kombination med den 
empiri som redovisas i teoretiska ramverket, kunna besvara den andra frågeställningen: Hur 
kan en investeringsanalys för små och medelstora företag genomföras och vilka faktorer bör 
finnas med? Begreppet fallstudie innebär att en undersökning på en avgränsad grupp, såsom 
ett företag, genomförs. Syftet med en fallstudie är att få ett helhetsperspektiv på det studerade 
ämnet. Patel och Davidson [32, p. 56] säger följande: ”Fallstudier kommer ofta till användning 
när vi vill studera processer och förändringar.” I fallstudier kan flera olika typer av information 
inhämtas för att erhålla en mer fyllig bild. Fallstudier innebär enligt Yin [33] att forskaren 
strävar mot att generalisera resultat från ett specifikt fall mot en mer generell teori, vilket 
författarna till detta arbete försöker åstadkomma. 
 
Att studera fall-företagets nuvarande investeringsprocess var viktigt för författarna. Detta 
eftersom de saknade insikt i hur en investeringsprocess på ett industriföretag kunde se ut. 
Författarna undersökte dels företagets generella investeringsmall, dels ett specifikt 
investeringsfall vilket var det mest aktuella på företaget. Detta för att undersöka huruvida 
företaget följde deras standardiserade investeringsmall, om det fanns några styrkor eller några 
uppenbara brister i den. Information om deras investeringsprocess hämtades via dokument, 
kvalitativa intervjuer samt ostrukturerad observation. Resultatet från fallstudien jämfördes 
därefter med empirin från det teoretiska ramverket, för att efter analys, kunna besvara den 
andra frågeställningen. 

3.4 Intervju 
Intervju är en teknik för att samla in information, som erhålls genom att ställa frågor till en eller 
flera intervjupersoner. En intervju kan enligt Davidson och Patel [32] delas in i två olika 
kategorier; dels kvalitativa intervjuer, dels kvalitativa intervjuer. Men kvalitativa intervjuer 
menas vanligtvis att intervjun har en låg grad av strukturering, på det sättet ger det 
intervjuobjektet utrymme att besvara frågorna med sina egna ord. I en kvalitativ intervju 
eftersöks ofta ”mjuka svar”, såsom att identifiera egenskaper eller uppfattningar om något. Det 
medför att svarsalternativ eller ”korrekta” svar inte kan avgöras i förväg. Häger [34] menar på 
att de mest utförliga svaren i en intervju erhålls genom att ställa öppna frågor som börjar med 
ord såsom: vad, hur, var, varför och vem. 
 
Kvantitativa intervjuer syftar på ofta på att ta fram ”hårda” data via exempelvis statistik, 
mätningar eller frågor med fasta svarsalternativ. Intervjun på företaget var av kvalitativ 
karaktär och höll en relativt låg grad av strukturering och standardisering. Författarna hade 
emellertid med sig några förutbestämda frågor, men ordningen de frågades i var oväsentligt. 
Graden av strukturering var låg, eftersom det ger ett bredare utrymme för intervjupersonen att 
svara fritt, till skillnad från exempelvis Ja-och-nej-frågor. [32], [34] 
 
När en intervju utförs menar Davidson och Patel [32] att det är viktigt att betona 
intervjupersonens roll i undersökningen, eftersom det ökar incitamentet för personen i fråga 
besvara frågorna utförligt och på ett sätt som kan gynna denne i framtiden. I synnerhet då en 
möjlig förändring och förbättring skall tas fram. Detta framförde även författarna till denna 
rapport inför intervjun på företaget, eftersom syftet med undersökningen var att hitta sätt att 
förbättra och utveckla en redan existerande investeringsmetod. Följaktligen var syftet med 
intervjun att i huvudsak inbringa underlag för att kunna besvara rapportens andra 
frågeställning: Hur kan en investeringsanalys för små och medelstora företag genomföras och 
vilka faktorer bör finnas med? 
 
Författarna höll intervjun ute i produktionslokalen då det passade intervjuobjektet bäst. 
Projektledare var huvudpersonen som intervjuades, men även en operatör deltog delvis. De 
frågor som ställdes redovisas i nulägesbeskrivningen under fallstudien med roboten, där 
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utfallet av deras uppsatta mål var temat för frågorna. Även åsikter om den nuvarande 
investeringsmallen diskuterades. Då intervjun skedde i en högljudd lokal, samtidigt som 
intervjuobjekten rörde sig runt om i produktionslokalen, kunde ingen bandupptagning ske. 
Däremot antecknade författarna stödord, och efter att intervjun var avslutad skrev båda 
författarna ned en enskild sammanfattning av de viktigaste resultaten från intervjun. Detta 
gjordes för att kunna jämföra de båda sammanfattningarna sinsemellan, och undersöka svaren 
som erhållits hade tolkats på olika sätt. Det var även att sätt att förebygga att något från 
intervjun skulle glömmas bort. 

3.5 Observation 
Begreppet observation syftar i detta arbete på den vetenskapliga metoden att inhämta 
information på. Metoden beskrivs enligt Davidson och Patel [32] vara användbar då beteenden 
och händelseförlopp i sina naturliga skeenden vill undersökas, i de ögonblick de inträffar. 
Fördelen med denna metod av informationsinhämtning är en att verklighetsbild fås. Resultatet 
är heller inte beroende av individernas minne, som i fallet med informationsinhämtning via 
intervju. Begreppet observation sägs även kunna brytas ned i två olika typer av observation: 
Strukturerad samt ostrukturerad observation. Strukturerad observation syftar till de fall där 
problemet som undersöks är noga preciserat, och i förhand definierat vilka beteenden samt 
händelseförlopp som ska observeras. Dessa observationer kan ofta förberedas med ett så kallat 
observationsschema, där de förutbestämda händelserna kan kryssas allteftersom de händer. 
[32] 
 
Med ostrukturerade observationer menas att observationen görs med ett bredare perspektiv, 
där utfallet eller svaren inte är förutbestämda. Syftet med de ostrukturerade observationerna 
sägs vara att inhämta maximalt med information kring ett visst problemområde. [32] 
Författarna till detta arbete valde att genomföra några ostrukturerade observationer. Ett par 
möten observerades där bland annat tidigare-samt planerade investeringar diskuterades. Detta 
för att granska huruvida den erhållna investeringsmallen efterföljdes, eller om de utförde 
handlingar vilket inte nämndes i mallen. Även de allmänna tillvägagångssätten på företagets 
möten observerades. Utfallet från observationen kunde författarna därefter nyttja för att i 
kombination med tidigare inhämtade data, besvara frågeställningarna i denna rapport. I 
synnerhet den andra frågeställningen: Hur kan en investeringsanalys för små och medelstora 
företag genomföras och vilka faktorer bör finnas med? 
 

3.6 Analysmetod 
För att kunna genomföra en analys av framtagna data, och därefter besvara frågeställningarna 
i denna rapport, följde författarna arbetsordningen vilken redovisas nedan i Figur 10. 
Anledningen till att fallstudien föregicks av litteraturstudien berodde dels på att författarna till 
detta arbete ville bredda sina kunskaper inom ämnet i sin helhet, dels för att både Davidson och 
Patel [32] samt Yin [33] menade på att grundkunskaper inom ämnet inför genomförandet av 
en fallstudie var rekommenderat. Den data som erhölls via litteraturstudien, och ansågs vara 
relevant i detta arbete, redovisades i det teoretiska ramverket. Efter att fallstudien genomförts 
redovisades vederbörande data och resultat i nulägesbeskrivningen. Därefter genomfördes 
analys av ditintills framtagna data, dels enskilt, dels i förening mellan det teoretiska ramverket 
samt nulägesbeskrivningen. Den färdigställda analysen var därefter en utgångspunkt för att 
kunna dra slutsatser arbetet i sin helhet, dess resultat samt möjliga åtgärdsförslag. 
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Figur 10, Tillvägagångssätt för analys 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning fallföretag 
AGES Hörle AB är fallföretaget som varit grunden till den undersökning som genomförts. AGES 
Hörle AB tillhör industrikoncernen AGES Industri AB och är en av åtta tillverkande enheter. På 
AGES Hörle sker främst skärande bearbetning inom metall, men även svetsning, montering 
och bearbetning i form av trumling [27]. AGES Hörle är lokaliserat ungefär 10 kilometer norr 
om Värnamo i Hörle. Det jobbar ungefär 100 personer fördelat på två skift.  Utvecklingen på 
AGES Hörle har under åtta år ökat, både med avseende på omsättning och personal. Se Figur 
11 för historisk utveckling på företaget. 

 

Figur 11, Omsättning och antalet anställda på AGES Hörle 

4.2 Prestationsmätning 
På AGES Hörle förekommer prestationsmätning av deras tillverkande processer på flera olika 
sätt. Först och främst mäts tillgängligheten vid deras maskiner. Detta görs i datorprogrammet 
Axxos. De har en målsättning att nå 75 procent i tillgänglighet, varpå de i dagsläget ligger på 
runt 60 till 65 procent. Nuvarande tillgängligheten på företaget kan ses både vid de enskilda 
maskinerna, samt via det interna datorsystemet. De mäter även kvalitetsutfallet i deras 
processer. En del kvalitetskontroller beskrivs kunna genomföras av robotar direkt vid en 
produktionsenhet, för att på så sätt effektivisera och minska risken för att mänskliga faktorn 
resulterar i felaktig kontroll. Resultatet av kvalitetsutfallet redovisas i datorprogrammet 
Monitor.  

Däremot mäter de inte anläggningsutnyttjandet på företaget. Efter diskussion med 
produktionsansvarig framkommer det att orsaken till avsaknaden av mätning av 
anläggningsutnyttjande beror på två faktorer:  dels är detta nyckeltal mer abstrakt och svårare 
att förstå än exempelvis tillgängligheten, dels för att de vill kunna förstå och förbättra 
tillgängligheten innan de börjar fokusera på anläggningsutnyttjandet. Produktionsansvarig på 
företaget menar på att tillgänglighetsfaktorn är mycket enklare att förstå, både för personen i 
fråga samt för operatörerna. Detta då maskinen ”antingen går eller ej”, och är således enklare 
att se och ta på mer konkret, jämfört med anläggningsutnyttjandet som är en mer abstrakt 
faktor. Därtill menar personen på att de vill fokusera på en målsättning i taget. Tidigare hade 
de även en målsättning för anläggningsutnyttjandet, men de insåg att bara uppnå målet för 
tillgängligheten var en tillräckligt stor utmaning.  
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4.3 Investeringsprocess 

4.3.1 Dåtid 
Investeringsrutinerna på AGES Hörle har varit konsekventa på sitt vis. Det innebär inte att de 
varit metodiskt upplagda med flera frågeställningar och noga utredning. Utan tidigare gällde 
snarare följande: Om någon avdelningsansvarig hade en konkret idé, och hade en liten 
bakgrund av beräkningar på att en investering är nödvändig, har investeringen ofta genomförts. 
Det framkommer att investeringar vid enstaka tillfälle bokstavligt talat beslutats ”över en kopp 
kaffe på fikarasten”.  

4.3.2 Nutid 
I och med att AGES Industri AB köpte upp samtliga aktier i Hörle Automatic AB i maj 2017 blev 
Hörle Automatic AB, AGES Hörle AB [31]. Detta medförde att AGES Hörle AB börjat använda 
sig av en mall vid investeringar, vilken kallas “Investeringsansökan”. Samma mall används 
inom hela koncernen. En flödesbeskrivning på hur investeringsprocessen går till redovisas i 

Bilaga 1. 

4.3.3 Investeringsansökan 
Investeringsansökan består av två dokument vilka innefattar följande moment: beskrivning 
samt kalkylering. 

4.3.3.1 Beskrivning 

Till att börja med efterfrågas följande data i förbestämda rutor: Företag, Datum, 
Investeringsobjekt, Ansvarig, Projektledare, Beräknat startdatum, Besparingar/år, 
Investeringsbelopp, Bilagor, Beräknat färdigdatum, Ny-/ersättningsinvestering och 
Avskrivningsår. Med dessa punkter menas följande:  
 

• Företag: Vilket företag som inventeringen berör 

• Datum: Datum som ansökan skrivs 

• Investeringsobjekt: Namnet på det objekt som kommer att behandlas 

• Ansvarig: Verkställande direktörens namn 

• Projektledare: Personen som gjort investeringsansökan 

• Beräknat startdatum: När investeringsansökan börjat granskas 

• Besparingar/år: Totala summan som investeringen kommer att spara in enligt 
projektledarens beräkningar 

• Investeringsbelopp: Totala summan som kommer att krävas för att investeringen skall 
vara i bruk 

• Bilagor: Eventuella bilagor på exempelvis layoutförändring, figur av 
investeringsobjektet 

• Beräknat färdigdatum: Beräknat datum då investeringen skall vara i bruk. 

• Ny-/ersättningsinvestering: En kategorisering av vilken typ av investering det är, Ny-
/ersättningsinvestering eller både och 

• Avskrivningsår: Antal år som investeringen kommer att lyckas uppfylla sin primära 
uppgift. 
 

När ovanstående punkter (ej besparingar/år) är besvarade skall en bakgrundsbeskrivning 
göras i form av huvudsyfte och mål med investeringen, vilket görs under rubriken bakgrund till 
investeringen/huvudsyfte och mål. I beskrivningen ska projektledaren argumentera för sin 
investeringsansökan. Resonemangen bör ha noga konkreta värden för att ansökan ska bli trolig 
och uppnå så nära verkligt utfall som möjligt. Punkten besparingar/år ska sammanfatta de 
besparingar som pointerats i bakgrundsbeskrivning. 
 
Följt efter bakgrundsbeskrivning skall en beskrivning av investeringen göras. Detta är en mer 
detaljerad teknisk beskrivning. Sista delen på bakgrundsbeskrivningen är att 
investeringsansökan ska godkännas av tre olika personer. En controller följt av företagets 
verkställande direktör och koncernens verkställande direktör. För varje person som kommer 
granska investeringsansökan finns det olika stadier man kan placera investeringsansökan i. 
Controllern kan endast granska ansökan, företagets VD kan godkänna, avslå eller 
kompletteras. Samma alternativ är även tillgängliga för koncernens VD. 
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4.3.3.2 Kalkylering 

Kalkyleringen tar de dels den data som är bestämd på koncernnivå, dels den data som är 
påstådd att ha påverkan på investeringen genom beskrivningen, nämnt ovan. Variabler som 
efterfrågar ett numeriskt värde är till att börja med: Investeringsbelopp, Ekonomisk livslängd, 
Kapitalkostnad. Med dessa begrepp menas följande: 
 

• Investeringsbelopp: Investeringsbelopp hämtat från beskrivning. Eventuell intäkt av 
befintlig utrustning exkluderas 

• Ekonomisk livslängd: Antal år som investeringen kommer kunna brukas till sin 
ursprungliga kapacitet 

• Kapitalkostnad: Den kostnad företaget åsamkar sig genom att införskaffa det 
erfordrade kapitalet till aktuell låneränta. 

 
Följande variabler redovisar de årliga kostnader till följd av investeringen: Värdeminskning 
och kapital. Då dessa variabler är svåra att beräkna i förtid, lämnas de istället till en efterkalkyl 
som ska beräknas ett år efter installationen. Kostnader som beräknas i efterkalkylen är: 
Maskin (drift, service), Stillestånd, Reparationer/underhåll, Köpta tjänster, Reservdelar samt 
Övrigt 
 
Förklaring till ovanstående variabler: 
 

• Värdeminskning: Den värdeminskning som sker under investeringens livslängd, 
beräknas årligen. Eventuellt restvärde inkluderas 

• Kapital: Summan av kapitalkostnad multiplicerat med investeringsbeloppet 

• Maskin (drift, service): Driftkostnaden (exempelvis el) och servicekostnader 

• Stillestånd: Tid som investeringen inte kunnat generera intäkt och därför blivit en 
förlorad intäktspost 

• Reparationer/underhåll: Reparationer och underhållskostnader 

• Köpta tjänster: Installationskostnader  

• Reservdelar: Kostnad för diverse reservdelar 

• Övrigt: Om någon rubrik saknas hamnar den under övrigt. 
 
Andra halvan av kalkyleringen är rubricerad som utökad produktion. Här skall all data som 
finns i bakgrundsbeskrivningen och den tekniska beskrivningen beräknas mot varandra. Alltså 
kommer tilltron på projektledarens värderingar prövas och visa svar svart på vitt om 
investeringen är rimlig, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. De förgjorda raderna där data ska 
föras in är: Faktureringsvärde (exklusive material), Personal förmiddag/maskin, Personal 
kväll/maskin, Personal natt/maskin, Övrig personal (ställare, arbetsledare), Rörliga 
driftkostnader (verktyg, el, förnödenheter), Övrigt. Varje rad för sig har sedan tre kolumner 
att fylla i där Pris, Tim/vecka, Veckor/år är utskrivna. 
 

Förklaring till ovanstående variabler, som för resultat kräver att Pris, Tim/vecka och Veckor/år 
uppges: 
 

• Faktureringsvärde (exklusive material): Summa som går att fakturera i och med 
investeringen (utökad försäljningskapacitet) 

• Personal förmiddag/maskin: Summa på kostnader av personal för förmiddag som 
följd av investeringen 

• Personal kväll/maskin: Summa på kostnader av personal för kväll som följd av 
investeringen 

• Personal natt/maskin: Summa på kostnader av personal för natt som följd av 
investeringen 

• Övrig personal (ställare, arbetsledare): Merarbete som tillkommer 

• Rörliga driftkostnader (verktyg, el, förnödenheter): rörliga kostnader och 
kringutrustning 
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• Övrigt: Resterande kostnader och intäkter som inte går att placera under ovannämnda 
rubriker. 

 

Pris, Tim/vecka och Veckor/år är krav för att rubrikerna ovan skall ge något värde. Förklaring 
av begreppen lyder: 
 

• Pris: Intäkter och kostnader för respektive rubrik 

• Tim/vecka: Antal timmar per vecka som kostnader och intäkter berörs 

• Veckor/år: Antal veckor per år som kostnader och intäkter berörs. 
 

Slutligen summeras alla beräkningar i kalkyleringen fastställs en återbetalningstid i form av 
hur många år det tar innan investeringen är återbetald. 
 

4.4 Case – Svetsrobot 

4.4.1 Investeringsansökan 
I maj 2017 gjordes en investeringsansökan av projektledaren som jobbar på svetsavdelningen 
på AGES Hörle AB. Den tänkta maskinen hade två svetsar i ett, var av märket Yaskawa och blev 
således ansökans namn. Investeringen blev godkänd av alla beslutsfattare och är idag i 
produktion. 
 

4.4.1.1 Beskrivning 

Projektledaren hade (i maj 2017) under rubriken bakgrund till investeringen / huvudsyfte och 
mål argumenterat för varför Yaskawa-investeringen skulle gå igenom: 
 

• Vi behöver öka svetskapacitet samt ta bort behov av skiftkörning 

• Personaltillgång inom svetsning är mycket begränsad. Med fokus på dagskift finns 
samtliga resurser samlade 

• Utökade order från Husqvarna med produktionsstart vecka 38 ger ytterligare 850 
timmar beläggning 

• Vi kan med en utökad kapacitet optimera flertal andra idag rullande produkter genom 
omflyttning till mest effektiva process 

• Beräknad kostnadsbesparing för 14 analyserade artiklar är cirka 300 000 kronor / år 
genom kortare processtider 

• Med investeringen kan vi avskaffa nattskiftet vilket sänker avdelningens kostnad med 
190 000 kronor / år 

• Investeringen ger en debiterbar kapacitetsökning för nyförsäljning om cirka 1000 
timmar 

• Vi kan flytta 10–12 timmar / vecka manuell svetsning till robotsvetsning vilket frigör 
personkapacitet för robotsvetsningen 

• Den äldsta svetsroboten är sedan 2001 och till viss del är detta en 
ersättningsinvestering. 

 

4.4.1.2 Kalkylering - Yaskawa 

Vid kalkyleringen av Yaskawa-investeringen har flera variabler tagits i hänsyn. På grund av 
sekretess så kommer inte värden på variablerna att anges. Följande variabler användes i 
kalkylen:  
 

Investeringsbelopp  
Ekonomisk livslängd  
Kapitalkostnad(räntekostnad) 
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Årliga kostnader  
Värdeminskning 
Kapital 
 

Utökad produktion 
Av de nio punkter som återfinns i bakgrund till investeringen / huvudsyfte var det en punkt 
som beräknades på. De variabler som beräkningar skedde under var: 

 
Faktureringsvärde exklusive material  
Personal, förmiddag/maskin  
Rörliga driftkostnader  
 

De tre variabler som kalkylen beräknades på är alla standardkostnader som ansvarig person för 
investeringen beräknat på. 

4.4.1.3 Intervju om Yaskawa-investeringen 

Efter att författarna analyserat dokumenteringen från fallet genomfördes en intervju med 
projektledaren, samt en operatör som var biträdande. Från intervjun framgång följande: 
 
De verkar ha ganska bra koll på utfallet av investeringen. Utan större problem tror de att utfallet 
är möjligt att beräkna och undersöka. Vissa faktorer som förändrades var att efterfrågan steg 
markant, vilket ökade beläggningen på roboten. Den kraftiga ökningen av efterfrågan var i inte 
förutspådd. På grund av den kraftigt ökade efterfrågan hade de ännu inte lyckats flytta över alla 
artiklar som var planerat. Operatörsmässigt framkom det att efterfrågan på arbetskraft är 
säsongsstyrd, och väntas gå ned framåt hösten. De hade blivit tvungna att anställa en heltidare, 
men nattskiftet behövdes inte riktigt längre. Installationstid nämndes som en bra faktor att ha 
med i kalkylen. Även flexibilitet på investeringen med avseende på användningsområden 
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5 Analys och resultat 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Vilka faktorer påverkar, och bör styra valet av 
investeringar ett företag genomför, i syfte att maximera 
lönsamheten?  

5.1.1 TAK 
Ur inhämtade data från teoretiska ramverket framgår det att det finns flera olika faktorer som 
påverkar en producerande enhet. Många av dessa tycks emellertid kunna kategoriseras under 
TAK-värdet, antingen direkt eller indirekt. Fortsättningsvis beskrivs hur företag som fokuserar 
på att förbättra sitt nyckeltal ofta erhåller en förbättring på mellan fyra till tio procent redan 
första året, varpå detta nyckeltal tycks vara en bra grund att utgå ifrån. [4] I synnerhet då många 
industriföretag nyttjar nyckeltalet för att mäta effektiviteten av deras produktionsenheter [3]. 
OEE-talet kan delas in i tre grundpelare: Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande samt 
kvalitetsutbyte. Dessa tre faktorer består i sin tur av flera olika underliggande faktorer.  

5.1.1.1 Tillgänglighet 

Tillgängligheten är den första faktorn i TAK-värdet, och via den framtagna data framstår denna 
faktor som den bredaste av de tre grundpelarna. Tillgängligheten beskrivs av Johansson [9] 
kunna beräknas på lite olika sätt beroende på vilken formel som nyttjas, men formeln för den 
operativa tillgängligheten tycks vara identisk med Nakajimas [11] formel för tillgänglighet. 
Enligt Nakajima [11] påverkas tillgänglighetsfaktorn av två förlustkällor vilka redovisas i Figur 
1, dessa är: Utrustningsfel och avbrott, samt ställtid och justeringstid. Avbrottsförlusterna 
beskrivs kunna kan delas upp i flera olika underkategorier: funktionsfel, bemanningsbrist, 
mediastopp, materialbrist samt planerade stopp.  

Gemensamt för utrustningsfelen tycks vara att de uppkommer till följd av obefintliga eller 
ineffektiva underhållsrutiner. Dessa fel, samt de oväntade avbrotten, beskrivs till stor del kunna 
förebyggas och minskas via mer strukturerade rutiner. Eftersom problemen med tillgänglighet 
till stor del, ibland upp till 70 procent, består av utrustningsslitage som enligt Jones [14] skulle 
kunnat förebyggas, tycks driftsäkerheten i allmänhet, och underhållsmässigheten i synnerhet, 
vara faktorer som företagen bör i åtanke när investering görs för att förbättra tillgängligheten. 
Med det sistnämnda menas hur lätt det är att upptäcka, underhålla samt åtgärda problem som 
uppkommer vid en viss maskin. Driftsäkerhet beskrivs bestå av tre faktorer: funktionssäkerhet, 
underhållsmässighet samt underhållssäkerhet. 

Följaktligen är till synens goda underhållsrutiner i form av bättre förebyggande underhåll eller 
TPM något som påverkar tillgängligheten vid en maskin. Detta sägs också minska andelen 
avhjälpande underhåll som uppstår, vilket beskrivs vara en betydligt mindre önskvärd form av 
underhåll då den ofta medför högre kostnader och ineffektivt underhållsarbete. TPM beskrivs 
även kunna passa bra för de alltmer komplicerade tillverkningsföretagen, då det är en 
omfattande underhållsmetod-och filosofi, som omfamnar alla personer på ett företag oavsett 
rang. Därmed behöver investeringar för att förbättra tillgängligheten inte alltid vara i fysisk 
form såsom mer tillförlitliga maskiner eller robotar, utan även kan vara i form av nya 
underhållsrutiner och utbildning. Däremot framgår det att nya rutinerna eller TPM inte alltid 
är lätta att implementera i trögrörliga organisationer. Dels för att det är långsiktiga åtaganden 
och investeringar, dels för att alla måste ”vara med på banan” när ett företag vill förbättra sina 
rutiner på ett framgångsrikt sätt. 

I det teoretiska ramverket framgår den även att ställ-och justeringstiden tycks även ha blivit en 
alltmer viktig faktor i dagens läge. Detta eftersom kortare ställtid gynnar de konkurrensfaktorer 
som blivit alltmer avgörande de senaste åren, exempelvis kortare ledtid, mer flexibel 
tillverkning samt lägre kapitalbindning. [17] Ställtiden framställs också som en påverkande 
faktor, vilken kan minskas både via förändrade rutiner, såsom att flytta interna aktiviteter till 
externa, eller via nyinvesteringar i form av exempelvis smidigare verktyg. Däremot tycks det 
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vara svårt att ibland konkretisera värdet på den tid som besparas via kortare ställtid, varpå 
konkreta investeringar för att minska ställtiden kan vara svåra att få igenom i företagen. 

Förluster och förbättringar på tillgängligheten verkar emellertid vara lättare att upptäcka och 
genomföra än vid exempelvis anläggningsutnyttjande. Detta eftersom förlusterna som påverkar 
tillgängligheten är mer lätta att se och upptäckta, då de består av konkreta, ofta längre 
maskinstopp. Vid fallstudien på AGES Hörle framkommer detta tydligt, både via intervjuer 
samt via konkreta data från företaget. Fortsättningsvis skulle även detta kunna bero på att 
tillgängligheten ofta har största påverkan på företagens OEE-tal, eftersom exempelvis avbrott 
som håller på i timtal, har större påverkan än vad några sekunders balanseringsförluster har 
för ett företags output. Däremot beskrivs nyckeltalet ha vissa begräsningar och osäkerheter, då 
många företag inte registrerar alla stopp som uppkommer vid maskinerna. Vilket således 
resulterar i ett missvisande värde på tillgängligheten, och följaktligen OEE-talet [11].  

5.1.1.2 Anläggningsutnyttjande  

Anläggningsutnyttjande är den andra faktorn i TAK-värdet och faktorn består enligt Nakajimas 
[11] figur av de två förlusttyperna: Tomgång och småstopp samt reducerad hastighet. I sin 
helhet sägs nyckeltalet beskriva huruvida effektivt en enhet presterar i förhållande till dess 
designade kapacitet. Att maximera anläggningsutnyttjandet sägs vara positivt för att få ut 
största möjliga nytta från det investerade kapitalet, då det framställs som negativt att de 
maskinerna bara ”står och dammar” annars. Dessutom behövs mindre kapital läggas på att 
”köpa kapacitet”, om billigare maskiner med lägre kapacitet istället utnyttjas till fullo. Däremot 
framställs det i data från teoretiska ramverket samt nulägesbeskrivningen, att denna faktor i 
TAK-värdet är mer komplicerad än ovan nämnt, då det förekommer intressekonflikter som 
berör detta nyckeltal.  

De förlusttyperna som påverkar anläggningsutnyttjandet beskrivs bland annat bestå av 
balanseringsförluster. Med detta menas att producerande enheter i ett produktflöde har olika 
cykeltid, vilket resulterar i att vissa stationer får stå och vänta på att andra stationer ska bli 
färdiga. Således bör investeringar göras i maskiner som har liknande cykeltid, eller är flexibla 
och kan anpassas efter en varierande takt. Fortsättningsvis beskrivs effektivitetsparadoxen som 
en stor utmaning för detta nyckeltal, vilket är den tidigare nämnda intressekonflikten. Detta är 
följden av att hög resurseffektivitet, vilket företagen ofta efterfrågar för att maximera 
utnyttjandet av en dyr investering, medför låg flödeseffektivitet. [21] Detta medför lägre 
styckkostnad per producerad enhet, men att företag har låg flödeseffektivitet är sällan en 
konkurrensfördel i dagens samhälle då det bland annat kan medföra längre ledtider. [16] När 
en investering skall göras för att förbättra anläggningsutnyttjandet, tycks således företagen 
behöva ställas inför ett svårt val likt ett moment 22. Att företagen är medvetna om sina 
konkurrensfaktorer bör således vara vitalt för att kunna avgöra om fokus ska vara på att 
förbättra sin resurseffektivitet eller flödeseffektivitet, vilket följaktligen påverkar nyckeltalet.   

En annan påverkande faktor för anläggningsutnyttjande beskrivs via flaskhalsteorin. Denna 
teori syftar till att beskriva att en enhet i ett stort produktionsflöde kan vara en dyr begräsning, 
som sänker företaget totala output. Därmed kan flaskhalsar resultera att övriga enheter i ett 
flöde inte jobbar i optimalt tempo, eller går på tomgång. Således bildas balanseringsförluster, 
tomgång eller småstopp. När investeringar görs för att öka anläggningsutnyttjande bör således 
kedjan av processer undersökas, för att identifiera var flaskhalsarna är. Detta eftersom en 
effektivisering av en flaskhals, enligt data i ramverket, kan leda till stora besparingar i 
jämförelse med vad effektiviseringar av en icke-flaskhals medför. 

De förlusterna som placeras under anläggningsutnyttjandet består sammanfattningsvis av 
varierande produktionstakt mellan olika producerande enheter. Detta skulle kunna förklara 
varför AGES Hörle valt att inte mäta faktorn. ”Felen” som påverkar faktorn negativt består av 
problem som inte alltid är uppenbara, då felen ofta sker när maskinen är i drift, till skillnad mot 
tillgänghetsfaktorn där maskinen står stilla. Detta medför att faktorn blir mer abstrakt och 
därmed också svårare förbättra. 
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5.1.1.3 Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbytet är den tredje och sista faktorn i TAK-värdet. Den kan enligt Nakajima [11] delas 
upp i två förlusttyper: defekter i processen samt reducerat utbyte. Defekterna sägs vara 
antingen isolerade eller återkommande defekter [13]. Dessa återkommande effekter bör kunna 
förebyggas vid investering i ny utrustning eller nya underhållsrutiner. Fortsättningsvis 
beskriver även Johansson [9] att grundorsakerna till kvalitetsförluster kan delas upp i tre 
kategorier: processfel, omställningsfel samt uppstartningsförluster. Om orsaken till varför 
dessa fel uppkommer analyseras, syns även här ett tydligt samband mellan briser i underhåll, 
rutiner samt utbildning av personal. Därmed tycks investeringar i mer striktare rutiner och 
bättre utbildning, kunna ha liknande genomslag som investeringar i ny utrustning och 
maskiner.  

Kvalitetskontroller beskrivs som viktigt för att minska risken att kunden får ta del av företagets 
kvalitetsbrister. Emellertid beskrivs det av Torres, Wysk och Santos [13] att mänskliga faktorn 
kan spela en stor roll när manuella kvalitetskontroller genomförs. Därmed skulle en investering 
i automatiserad kvalitetskontroll kunna ge mer tillförlitliga kvalitetskontroller, vilket även 
AGES Hörle infört på vissa produktionsenheter. Däremot tycks det inte alltid vara möjligt att 
automatisera kvalitetskontrollerna, men i de fall som går kan det säkerligen vara en bra idé att 
minimera de monotona kvalitetskontrollerna som ofta tycks ha låg reliabilitet.  

För att öka kvalitetsutbytet tycks investeringar i så kallat Poka-Yoke vara användbart. Med 
detta menas att bygga bort fel, eller ”felsäkra”. När en nyinvestering görs i utrustning skulle 
därmed detta vara något att ha i åtanke. Går det designa utrustningen på ett sådant sätt att det 
främjar filosofin med Poka-Yoke skulle det långsiktigt säkerligen gynna företagen. I synnerhet 
när det på de andra faktorerna i TAK-talet omnämns att brist i rutiner och utbildning resulterar 
i många problem och brister. Detta eftersom Poka-Yoke kan medföra att dessa brister i rutiner 
eller kunskap ej påverkar utfallet eller produktionen negativt.  

Kvalitetsfaktorn tycks emellertid inte ha speciellt mycket fokus bland de industriföretagen som 
verkar i Europa, trots att den enligt sandkornsmodellen, se Figur 9, är den viktigaste faktorn 
för ett företags konkurrensfaktorer. Emellertid skulle det kunna bero på att många europeiska 
tillverkande företag redan har en hög nivå på sin kvalité, vilket Bellgran och Säfsten [20] 
redogör för. Detta medför att om ett företags kvalitetsutbyte är exempelvis 97 procent, finns det 
enbart tre procentenheters möjlig förbättringspotential. Således skulle en förbättring här 
enbart få en minimal förbättring av på TAK-värdet. Om tillgängligheten å andra sidan endast 
når 55 procent, finns därmed 45 procentenheters förbättringspotential. Därmed har en 
förbättring på de faktorer som har lågt procentuellt värde, även ha större påverkan på företagets 
hela TAK-värde, varpå fokus bör vara på, och tenderar till att hamna där. Detta syns även på 
AGES Hörle, där största delen av fokus låg på tillgängligheten.  

5.1.2 Investeringar 

När investeringar görs i företagen, antingen ”hårda” investeringar i form av maskiner och 
utrustning, eller ”mjuka” investeringar i form av utbildning och rutiner, redogörs det att det 
finns flera olika saker att ha i åtanke. Exempelvis vilken den totala kostnaden en investering 
har under sin livstid, vilken typ av investering det är, eller hur vinningen av den skall beräknas. 
Dessa faktorer tycks spela en viktig roll när en investering skall genomföras. Nedan beskrivs de 
olika faktorerna, och de olika räknesätten kopplat till investeringar i underrubriker. 

5.1.2.1 Livstidskostnadsanalys    

Livstidskostnadsanalys, LCC, är ett sätt att beräkna den totala kostnaden en investering har 
under sin livstid, och den beskrivs som en mer omfattande analys än den klassiska 
investeringskalkylen. Av redovisade data tycks det vara en mer passande analys att nyttja 
jämfört med den vanliga investeringskalkylen, då även indirekta kostnader tas med i den 
förstnämnda. Speciellt eftersom att det beskrivs att någon av de indirekta kostnaderna kan ha 
störst påverkan på en investering, och därmed livstidsförtjänsten av investeringen [9]. 
Tendenser till att följa principen med beräkning enligt LCC uppfattades även på AGES Hörle, 
även om antalet indirekta kostnadsfaktorer som ligger ”under ytan” på isberget, endast 
påtalades av ett i fåtal faktorer i deras investering med svetsen.  

Livtidsförtjänst, LCP, tycks även vara en intressant siffra att räkna på, då den redovisar totala 
förtjänsten av en investering under dess livstid. Dock visar den inte vinst i relation till insats, 
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vilket antagligen skulle vara en mer givande siffra. Om däremot LCP divideras med 
kapitalinsats skulle en typ av avkastningsränta säkerligen kunna beräknas, vilket antagligen är 
ett mer givande nyckeltal då den visar en relativ siffra. Detta eftersom att en billigare investering 
skulle kunna medföra lägre LCP, men i relation till insatt kapital ha en högre avkastning. En 
annan fördel att räkna med LCC beskrivs också vara att tidigt veta vilka kostnader som en 
investering medför, då en stor del av den slutliga LCC, cirka 80 procent, fastställ redan i 
projektfasen, och därefter är svår och dyr att förändra [9]. Problemet med LCC tycks vara som 
i många andra faktorer, att kunskap om vad det är, vad dess vinning är, samt att många 
organisationer är långsamma på förändring.  

5.1.2.2 Investeringskategorier 

Från det teoretiska ramverket framkommer det att det finns flera olika typer av investeringar, 
vilka alla har olika syfte och dito prioritet [27]. Det beskrivs finnas sju stycken kategorier: 
Expansionsinvestering, Kvalitetsförbättrande investering, Rationaliseringsinvestering, Inre-
och Yttre miljöinvestering, Ersättningsinvestering, Försörjning-och serviceinvestering samt 
Forskning-och utvecklingsinvestering. Att kunna klassificera en investering enligt någon eller 
några av dessa kategorier tycks vara lämpligt, då de tydligt redogör syftet med investeringen 
och kan säkerligen tillges lämplig prioritet och kapital beroende på vilken typ av investering det 
är. Detta var även något som AGES Hörle gjorde i sin investeringsansökan, där det tidigt 
framgick vilken typ av investering det rörde sig om. Därav tycks detta vara något att ha i åtanke 
när en investering skall genomföras. 

5.1.2.3 Investeringsmetoder  

I det teoretiska ramverket framgår även att det finns några olika typer av beräkningar som ofta 
används vid KBM, alltså vid beräkningar av en investerings lönsamhet. Nuvärdesekvationen 
och payback-metoden anges som de vanligaste metoderna [28]. När nuvärdesmetoden används 
ger beräkningen värdet av investeringen i framtiden, detta eftersom den tar inflation i åtanke. 
Denna metod kan därmed tänkas vara extra intressant då investeringar görs som sträcker sig 
över lång tid, då inflation får större påverkan vid längre tidperioder. Payback-metoden är en 
kalkyl som beräknar hur lång tid det tar för en investering att inbringa den nivå av vinst att dess 
investeringskostnad återbetalas. Således är det en ganska simpel, men samtidigt väldigt 
konkret siffra. Detta skulle kunna förklara varför denna metod är populär bland 
industriföretagen att använda. Även AGES Hörle beräknar en investerings lönsamhet med hjälp 
av payback-metoden. Det beskrivs även flera olika typer av räntetabeller, där förutom 
nuvärdesekvationen finns med, även nuvärdesummaekvation, slutvärdeekvationen samt 
annuitetsekvationen används. De två sistnämnda räknesätten beskrivs kunna användas för att 
beräkna värdet av olika investeringar i framtiden, respektive de kostnader eller inbetalningar 
som företaget årligen erhåller till följd av en investering. 

5.1.3 Konkurrensfaktorer  
Från det teoretiska ramverket framkommer det att ett företags konkurrensfaktorer kan delas in 
i fyra kategorier, vilka är de främsta konkurrensmedlen: Kostnad, kvalitet, flexibilitet samt 
leveransförmåga. Kvalitet beskrivs som den ledande konkurrensfördelen i Europa, tätt följt av 
leveransförmåga och kostnadseffektivitet [20]. Sist hamnar flexibiliteten som påverkande 
konkurrensfaktor. Således tycks kvalitetsfaktorn i TAK-värdet vara den viktigaste faktor som 
påverkar konkurrensfördelarna, följt av tillgänglighet och slutligen anläggningsutnyttjandet. 
Emellertid beskrivs det att konkurrensfaktorerna behöver behärskas i den kronologiska 
ordning som redovisas enligt sandkornsmodellen, för att därefter kunna ta sig an nästföljande 
konkurrensfaktor. Exempelvis framställes flexibiliteten som den sista konkurrensfaktor ett 
företag kan konkurrera med.  

5.1.3.1 Produktionens påverkan på konkurrensfaktorerna 

Dessa ovanstående konkurrensfaktorer beskrivs även vara nära kopplade till hur företagen 
väljer att producera sina varor, då företagens produktion, produktionsutrustning samt 
produktionsfilosofi påverkar dessa kraftigt [31]. Således tycks det vara mycket viktigt för 
företagen att i förväg veta vilka konkurrensfaktorer de konkurrerar med, för att inte råka 
investera kapital i utrustning som går i motsatt riktning med företagets nuvarande 
konkurrensfördelar.  Då kvalitet var den viktigaste konkurrensfördelen pekar detta på att 
investeringar i utrustning i första hand bör säkerställa hög kvalitet. Däremot framgår det 
tidigare i det teoretiska ramverket att europeiska företag generellt sett redan är bra på att hålla 
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hög kvalitet, varpå en investering antagligen skulle få större slagkraft om den fokuserade på 
tillgängligheten eller anläggningsutnyttjandet istället.   

5.2 Hur kan en investeringsanalys för små och medelstora 
företag genomföras och vilka faktorer bör finnas med? 
Från nulägesbeskrivningen framgår det hur investeringsrutinerna på AGES Hörle ser ut. Vissa 
av rutinerna framstår relevanta, och går i linje med framställda data i det teoretiska ramverket 
och den investeringsmall som företaget skall följa, medan andra rutiner tycks sakna efterlevnad 
eller skäl att nyttjas. Tillvägagångssätt som redovisas nedan grundar sig till stor del på fallet i 
nulägesbeskrivningen, och har därefter i kombination med informationen från det teoretiska 
ramverket, tagits fram som ett möjligt sätt att genomföra en investeringskalkyl på. 

5.2.1 Tillvägagångssätt 

5.2.1.1 Val av väsentliga faktorer 

Enligt analysen av den första frågeställningen framkommer det att flera faktorer påverkar en 
investering. Dessa beskrivs ha olika påverkan på företaget beroende på vilken situation de 
befinner sig i, och vilken nivå de ligger på. Även vilka konkurrensfaktorer de driver sitt företag 
efter beskrivs ha en påverkan på vilken typ av investering, då val av produktionsutrustning 
kraftigt kan påverka dessa. Därför är således goda förberedelser nödvändiga. Kvalitet tycks 
emellertid ha varit första prioritet för många europeiska företag, men då många företag redan 
är bra på detta område bör prioriteten läggas på andra områden. Detta för att få större effekt av 
en investering. Därmed tycks fokus på tillgängligheten vara eftertraktat, vilket enligt det data 
från det teoretiska ramverket och fallstudien, många företag kan förbättra utan större 
svårigheter. Slutligen bör således fokus hamna på anläggningsutnyttjandet.   

Fortsättningsvis framkommer det även från analysen av frågeställning ett, samt av det 
teoretiska ramverket, att många faktorer som påverkar en produktionsenhets effektivitet kan 
förbättras via införandet av förändrade eller förbättrade rutiner. Därmed tycks en investering 
inte alltid behöva vara i fysisk form, utan kan vara i form av utbildning eller liknande. 
Sammanfattningsvis kan sägas att företag bör identifiera vilken situation de befinner sig i, för 
att på så sätt kunna prioritera de faktorer som kommer påverkas mest av en investering, och i 
sin tur kommer påverka slagkraften av en investering maximalt. Detta eftersom fokus på alla 
påverkande faktorer tycks vara omöjligt vid en enstaka investering, i synnerhet när vissa 
faktorer även motverkar varandra. LCC framstår vara en lämplig metod att utgå ifrån då den 
ger en grund för att för att identifiera vitala och högt värderade faktorer i en investering, 
Metoden fungerar även för att jämföra olika investeringar sinsemellan. När aktuella faktorer 
väl är identifierade skall dessa införas i investeringsanalysen vilken redovisas nedan.  

För att utforma nedanstående investeringsprocedur utgick författarna från Ages befintliga mall, 
men modifierade den för att implementera faktorer som framtogs från analysen av första 
frågeställningen. Val av respektive faktorer och punkter redogörs för under den nya mallen. 

5.2.1.2 Beskrivning 

1. Val av investeringskategori 
2. Bakgrund till investeringen 

a. Nulägesbeskrivning 
b. Behov av ökad output? 
c. Behov av effektivisering? 
d. Behov av avlastning (underlätta för människan/maskin/öka tillgänglighet)?  

3. Är det en Flaskhals? 
4. Prognos 

a. Externt (merförsäljning, utökad försäljning)  
b. Internt (Effektivisering)  

5. Ange hur företagets konkurrensfaktorer påverkas av investeringen 
a. Nya faktorer 
b. Flexibilitet 
c. Ledtid 
d. Pris 
e. Kvalitet 
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6. Besparingar (i kronor) 
a. Processbesparing 
b. Personal 
c. Drift/Underhåll 

 
7. Installationstid och kostnader 

 

Val av investeringskategori: Denna punkt framstår som relevant att ha med då projektledaren 
tidigt tvingas avgöra vilken typ av investering det är. De olika investeringskategorierna belyser 
nämligen ofta grundskälen till varför investeringen sker, vilket kan ses i det teoretiska 
ramverket [27] . Det blir då enkelt att snabbt bilda sig en uppfattning om vad det är för typ av 
investering som investeringssansökan rör sig om. Är det en expansionsinvestering, 
kvalitetsförbättrande investering eller kanske en ersättningsinvestering? På AGES Hörle 
används två olika typer av klassificeringar: nyinvestering samt ersättningsinvestering. Då 
företaget använde sig av denna punkt redan tidigare, samtidigt som det framkommer ur teorin 
att den är relevant att ha med, valde författarna till detta arbete att behålla den. Emellertid 
framkommer det från det teoretiska ramverket att det finns fler kategorier än vad företaget 
använde sig av, exempelvis kvalitetsförbättrande-, FoU-, eller Inre-och yttre miljöinvesteringar. 
Dessa tycks vara lämpliga att implementera, för att inte begränsa sig till de två som Ages Hörle 
idag använder sig av.  

Bakgrund till investering: Valet av investeringskategoriseringen följs av en 
bakgrundsbeskrivning. Denna beskrivning förklarar mer grundligt varför investeringen bör 
genomföras, och vad förbättringen av investeringen medför. AGES Hörle använder sig av 
bakgrund som en yta för projektledaren att argumentera för sin föreslagna investering.  Där 
måste även den högst ansvariga personen, företagets VD tillsammans med koncern-VD i detta 
fall, få en förståelse av investeringen och skapa sig en övergripande bild av sakläget, för att i 
slutändan kunna ha tillräcklig information att grunda sina beslut på, det vill säga godkännande 
av investering eller ej. Att ange en nulägesbeskrivning på de enheter som berörs av den tänkta 
investeringen är viktigt, då det möjliggör och förenklar en uppföljning i framtiden. 
 
Emellertid saknar företagets beskrivning en standard att utgå ifrån, och rutan är helt blank för 
projektledaren. Detta skulle kunna medföra att bakgrundsbeskrivningarna kan skilja sig 
kraftigt från fall till fall, beroende på vem projektledaren är och hur noggrann personen i fråga 
är. Enligt det teoretiska ramverket framkommer det även att standardisering och Poka-Yoke är 
bra sätt att minska variation och misstag på, varvid författarna till denna rapport valt att 
implementera fyra stycken stödfrågor som projektledaren alltid skall besvara. Detta bör 
medföra att risken att glömma något väsentligt minskar, samtidigt som 
bakgrundsbeskrivningarna blir mer strukturerat uppbyggda.  Frågorna valdes genom att gå 
igenom företagets Case med Yaskawa och samtidigt utgå från teoretiska ramverket, för att på 
så sätt finna lämpliga stödfrågor att ha med. 
 
Är det en flaskhals? Därefter bör det framgå om investeringen berör en flaskhalsstation. Detta 
för att tydliggöra vilken prioritet och mängd resurser som investeringen skall tilldelas. Orsaken 
till detta framkom nämligen i det teoretiska ramverket, där en förbättring i en flaskhals kan 
resultera i betydligt större ekonomiska vinningar, jämfört med vad en förbättring av en icke-
flaskhals kan ge. Denna punkt hade inte företaget med i sin befintliga investeringsmall, men då 
den kraftigt kan influera utfallet en investering har på ett företag, ansåg författarna till detta 
arbete att den bör finnas med. 
 
Prognos: Prognosen är det fjärde steget att genomföra. Dels eftersöks en extern prognos, dels 
en intern. Den externa är framförallt i fokus, och syftar på att visa hur projektledaren tror att 
framtida efterfrågan kommer se ut i form av efterfrågan. Detta är ett kritiskt moment, då 
prognoser med låg reliabilitet drastiskt kan förändra utfallet från en investering, vilken även 
syntes i fallstudien på AGES Hörle. Den interna prognosen är tänkt att visa hur projektledaren 
tänkt att bland annat kapacitetsbeläggningen skall se ut, och hur investeringen förändrar 
företagets processer internt. I detta steg kan det vara lämpligt att genomföra en riskanalys. 
Detta för att också klarlägga vilka risker som finns kopplat till investeringen. Företaget använde 
sig av både en intern- och extern prognos i fallet med Yaskawa. Detta syns exempelvis när 
projektledaren beskriver hur efterfrågan från Husqvarna ser ut, och hur den manuella tiden vid 
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svetsningen kan flyttas till roboten. Författarna till detta arbete fann detta steg som relevant att 
ha med, då det tydliggör vad projektledaren förutspår ska ske på företaget i framtiden, och hur 
investeringen i fråga tros kunna bidra till förbättringar av företaget. Med detta steg blir även 
lättare att beräkna LCP för investeringen. 
 
Ange hur företagets konkurrensfaktorer påverkas av investeringen: I femte steget bör 
konkurrensfördelarna anges, och därefter redogöras för hur de förändras med den tänkte 
investeringen. Detta eftersom de enligt det teoretiska ramverket drastiskt kan påverkas, 
beroende på vilken typ av investering och produktion företaget har. På företaget fanns inte 
denna punkt med i mallen, varvid det implementerades här då det framkom vitalt enligt analys 
av första frågeställningen samt det teoretiska ramverket. Även här lades stödpunkter till, för att 
minska risken att någon punkt glöms bort. 
 
Besparingar (i kronor): I sjätte steget anges alla kostnadsbesparingen som erhålls tack vare 
investeringen. Detta är ett viktigt steg i investeringsprocessen då de senare används i kalkylen. 
Därmed är det viktigt för projektledaren att kvantifiera alla fördelar och faktorer som anges i 
tidigare i beskrivningen och bakgrunden till besparing i kronor. Likaså är detta viktigt när ett 
utfall av investeringen skall kalkyleras. I fallet med AGES Hörle syntes vikten av att sätta upp 
kvantifierbara mål och argument för investeringen, då det annars blir svårt att kontrollera det 
faktiska resultatet. Denna punkt hade företaget med i sin ursprungliga mall, men både här 
liksom i flera andra ovanstående punkter, lade författarna till detta arbete till några stödpunkter 
i syfte att främja Poka-Yoke och stärka standardiseringsgraden av mallen.  
 
Installationstid och kostnader: I det sjunde steget bör installationstiden och dess kostnad 
anges. Från fallstudien på AGES Hörle framkom det att vissa maskiner hade betydligt längre 
installationstid än väntat. Detta medförde höga kostnader, både direkt och indirekt. Trots detta 
angav de på företaget enbart installationskostnad, vilket i efterhand visade sig vara betydligt 
lägre än vad kostnaden på grund av långa installationstiden var. Därmed ansåg författarna till 
detta arbete att även installationstiden bör finnas med som faktor. Denna slutsats drogs efter 
diskussion med projektledaren till Yaskawa. 

5.2.1.3 Kalkylering  

När alla ovannämnda steg är gjorda görs därefter en kalkyl på investeringen, vilken grundar sig 
på de kvantifierade siffrorna i beskrivningen. Vilken KBM som väljs är frivilligt, men 
exempelvis playbacks-metoden kan användas, vilket beskrevs vara en vanlig metod bland 
industriföretagen. Även AGES Hörle använder sig utav denna metod. I fallet på företaget blev 
det emellertid tydligt att de mål som kvantifieras i beskrivningen måste vara genomtänkta och 
noggrant beräknade, för att inte ge ett missvisande resultat när kalkyleringen av investeringen 
genomförs.  

5.2.1.4 Uppföljning 

 
När investeringen väl har genomförts, är det lämpligt att genomföra en uppföljning. Detta för 
att dels undersöka hur utfallet blev, dels undersöka huruvida investeringskalkylen och 
tillvägagångssättet behöver revideras. Vid efterkalkylen blir det också tydligt huruvida angivna 
kostnadsfaktorer i beskrivning och kalkylering var tillräckliga. På AGES Hörle har de enligt sina 
rutiner krav på att uppföljning skall göras av projektledaren senast ett år efter att investeringen 
togs i drift.  
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt 
diskussion av dessa. 

6.1 Vilka faktorer påverkar, och bör styra valet av 
investeringar ett företag genomför, i syfte att maximera 
lönsamheten?  

Från den framtagna data framkommer det att det finns många faktorer som påverkar en 
tillverkande enhet, men samtliga är olika betydelsefulla och påverkar en investering 
annorlunda beroende på vilken typ av företag det rör sig om, samt deras nuvarande nivå. Att 
utgå från LCC är troligen en bra början, men därefter bör antagligen de specifika faktorerna i 
OEE-talet undersökas mer noggrant. Kvalitet och kvalitetsfaktorn är som sagt första prioritet, 
men då många företag redan är relativt bra på detta område är detta mindre lönsamt att 
förbättra. Att exempelvis öka kvalitetutbytet från 94 procent till 96 procent kanske kostar lika 
mycket som att öka tillgängligheten från 45 till 60 procent. Detta medför att OEE-talet påverkas 
betydligt mer av att förbättra de mindre bra faktorerna i nyckeltalet. Tillgängligheten bör 
antagligen majoriteten av företagen fokusera på. Detta då många endast ligger på 40–50 
procent, samtidigt som det är en förhållandevis lätt faktor att både förstå sig på, samt att 
förbättra.  

Anläggningsutnyttjandet framstår ibland mer som ett lyxproblem och bör antagligen 
prioriteras sist. Detta eftersom några sekunder eller procentenheters balanseringsförlust 
antagligen är betydligt mindre problem att uppleva, än att ha långa omställningstider, 
underhållstider eller låg tillgänglighet när ingenting alls kan produceras. Emellertid kan dessa 
problem med anläggningsutnyttjandet eller kvalitén säkerligen orsaka omfattande problem för 
väletablerade företaget, som kommit långt inom produktionsutvecklingen och tillverkar på 
långa produktionslinor, såsom exempelvis Volvo eller Scania. Däremot tycks majoriteten av de 
mindre industriföretagen snarare vara på stadiet där problem med tillgängligheten har 
betydligt mer påverkan på företagets produktion.  

Med avseende på effektivitetsparadoxen i anläggningsutnyttjandet kanske det bättre för 
företagen att investera i billigare maskiner där företaget ”har råd” med att inte utnyttja dessa 
maximalt, för att på så sätt vara mer flexibla och minska sin ledtid mot kunderna. Detta ökar 
således flödeseffektiviteten, men minskar resurseffektiviteten, vilket emellertid resulterar i att 
sänka anläggningsutnyttjandet. Detta kan dock krävas för att tillfredsställa sina kunders behov, 
och framhäva sina konkurrensfördelar ytterligare. Då konkurrensfaktorerna kraftigt kan 
påverkas av produktionen borde dessa vara tidigt i fokus i investeringsprocessen. Ska 
exempelvis ett företag investera i en dyr maskin som har hög kvalitet, när de i själva verket 
konkurrerar med ledtid? Då kan det vara mer lämpligt att istället investera i två billigare 
maskiner som kanske har lägre kvalitet, men istället ökar företages flexibilitet och medför 
kortare ledtid.     

6.2 Hur kan en investeringsanalys för små och medelstora 
företag genomföras och vilka faktorer bör finnas med? 

6.2.1 Nuläge 

6.2.1.1 Nulägesanalys 

Skapa en nulägesanalys ”så här ser det ut idag i vår verksamhet/avdelning”. Presentera vilken 
kapacitet som finns idag, exempelvis vid produktion produceras 10 stycken enheter per timme. 
Om det innehåller mycket konkreta data som berör investeringen i form av siffror kan 
ledningen sätta sig in i nuläget snabbt och enkelt. Nuläget görs i association med 
investeringsanalysen på grund av att den ska erhålla konsekventa pelare. Den data som finns 
på varje pelare i nuläget skall sedan justeras till prognosen i och med investeringen, detta sker 
under investeringsanalysen.  
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6.2.2 Prognos 

6.2.2.1 Investeringsanalys 

För att ge alla investeringar samma utgångspunkt när de går igenom en investeringsanalys bör 
relevanta pelare vara standardiserade. Avstå från att lämna öppna ytor där ansvarig till 
investeringsanalysen ska argumentera. Det finns risk i att investeringsanalysen värderas olika 
beroende på hur bra projektledaren är på att föra själva argumentationen inför en investering. 
Beroende på vem som har skrivit investeringsanalysen kan även utfallet variera stort till följd 
av att människors olika detaljgrad. Genom att ha flera standardiserade punkter som måste 
besvaras påminns skribenten om dessa viktiga punkter varje gång, och risken att någonting 
glöms minskas. 

För att lyckas argumentera hem en investering inför ledningen bör om möjligt, alla argument 
stödja sig på konkreta siffror. Det är inget nytt att en investering måste driva företaget framåt, 
det betyder också att ledningen måste finna hög grad av trovärdighet till den data som benämns. 
Genom att beskriva konkreta lättillgängliga siffror får ledningen förståelse för att det är tagna 
ur verkligheten. Däremot går inte alla investeringsargument att lätt koppla till siffror. Detta 
skulle kunna vara abstrakta områden som inte är lätta att definiera och kvantifiera till en 
specifik vinning i kronor och ören, exempelvis arbetsmiljö. Dessa abstrakta områden bör 
däremot naturligtvis också benämnas i argumentationen. 

6.2.3 Utfall 

6.2.3.1 Resultatanalys 

Uppföljning av investeringsanalys sker efter en lämplig tidsperiod som är tillräcklig för att 
investeringen skall kunna presentera sin fulla kapacitet, exempelvis 1 år. Om ”pelarna” i nuläget 
är bra valda och inte för komplicerade att beräkna, kommer uppföljningen gå att beräkna på 
samma sätt som när de presenterades i nuläget (det vill säga innan investeringen). Om pelarna 
inte var lätta att beräkna blir det som en utvärdering till nästa investering. Övriga saker som 
skett under tiden som investeringen varit i bruk skall också efterfrågas och ses över. Exempel 
på frågor som går att ställa är: Fick vi med alla påverkande kostnadsposter? Vad bör justeras 
till nästa investering? Var det rätt tillvägagångsätt, vad saknades och vad var bra? 

6.2.4 Övrigt 

Det kan verka som mycket att tänka på. Men med tanke på hur mycket pengar en investering 
kostar, och vilka indirekta kostnader som kan tillkomma, bör det disponeras mer tid i tidigt 
stadie i investeringsförloppet. På det sättet kan många falluckor identifieras och undgås, 
innan de sker.    

6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 

Under detta arbete undersöktes två frågeställningar, dels den som syftar påverkande faktorer, 
dels den som handlar om att ta fram en investeringsmall. Med avseende på första 
frågeställningen anser sig författarna ha nyttjat valida data och information för att besvara 
dessa. Detta eftersom den till stor del kunde besvaras med välkända teorier på ett ämne som är 
noga studerade redan innan. Detta bidrog även med att den framställda informationen som 
nyttjades för att besvara första frågeställningen också hade hög reliabilitet. Emellertid upplever 
författarna att första frågeställningen omfattade ett brett ämne, varpå risk finns att ytterligare 
valida data och information som skulle kunnat ha bidragit till ytterligare stärka reliabiliteten 
kan ha förbisetts. 

Med avseende på andra frågeställningar nyttjade författarna en specifik fallstudie på ett företag 
för att kunna besvara en generell frågeställning. Denna skulle kunna orsaka att validiteten inte 
är lika hög, jämfört med om exempelvis fallstudier gjorts på flera olika företag. Däremot handlar 
frågeställningen om tillverkande företag, och då fallstudien utfördes på ett sådant borde det 
ändå finnas en viss validitet. Därtill hör även att andra frågeställningen även besvarades i 
kombination med framtagna data från första frågeställningen, vilken å andra sidan var av 
betydligt mer generell form. Dessutom är det standardiserade tillvägagångssättet utformat på 
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så sätt att ”mallen” endast är en grund, där företag som vill använda den också kan göra små 
revideringar för att anpassa de ännu bättre. Detta borde resultera i en ökad reliabilitet. För att 
ytterligare öka reliabiliteten på andra frågeställningen kunde flera olika investeringsfall ha 
undersökts på företaget, men författarna är tvivelaktiga till huruvida detta faktiskt hade bidragit 
till några ytterligare infallsvinklar i frågan. Detta eftersom tillvägagångssättet grundar sig på en 
mall som kom från en annan enhet i AGES koncernen, och har därmed redan genomgått en viss 
grad av utveckling. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Efter att ha studerat givna data från analysdelen samt redovisade åtgärdsförslag till de båda 
frågeställningarna, kan det konstateras att syftet samt frågeställningarna med detta arbete är 
uppfyllt. Det framkommer att det finns flera faktorer som påverkar en maskins effektivitet samt 
en investerings genomslag. Dessa sägs även att ha olika påverkan beroende på vilken nivå 
företaget i fråga befinner sig på. Därav är det viktigt för företagen att ha goda kunskaper både 
sig själva, sina konkurrensfördelar samt hur en specifik investering påverkar och förändrar 
dessa. Emellertid uppfattades första frågeställningen väldigt bred, och författarna till detta 
arbete hade svårigheter att avgöra om och när de fått med alla faktorer och relevant data som 
krävdes.  

Med avseende på andra frågeställningen beskrivs ett tillvägagångssätt som tydligt grundar sig 
från en redan existerande modell, där den reviderats för att införa vissa förbättringar. Det 
framkommer att en investeringsanalys bör ha en hög grad av standardisering, för att på så sätt 
undvika att utfallet påverkas nämnvärt av vilken individ som genomför den. Detta syns bland 
annat då AGES Hörles mall lämnade stort utrymme för projektledararen att själv välja relevanta 
punkter att ha med, vilket kan leda till att viktiga faktorer glöms bort. Detta sågs vid caset 
Yaskawa, där exempelvis installationstiden helt negligerats som faktor. Om företaget istället 
implementerar en högre grad av standardiserade frågor, införs automatiskt Poka-Yoke till 
mallen, och risken att missa någon viktig faktor minskas drastiskt. Företaget bör även lägga till 
ytterligare faktorer i mallen för att öka investeringsanalysens precision, exempelvis om 
investeringen berör en flaskhals eller ej, samt vilka konkurrensfördelar som berörs. Dessa 
faktorer framkommer nämligen som väsentliga enligt den framtagna teorin, men saknas i 
företagets befintliga mall. 

Att även kunna översätta de förändringar, förbättringar och besparingar som en investering 
sägs kunna medföra till konkreta siffror, framkommer som ett grundläggande villkor för att 
kunna genomföra en bra analys. Detta eftersom utfallet annars blir svårt att kontrollera. Efter 
att en investeringsanalys är genomförd, samt att en investering är tagen i drift, bör dessutom 
en uppföljning genomföras. En uppföljning är en fundamental vid investeringsanalysen, dels 
för att undersöka utfallet av investeringen i sig, dels för att utvärdera huruvida 
investeringsprocessen behöver revideras för att infoga ytterligare faktorer eller kostnader i 
analysen. Den andra frågeställningen anser sig författarna ha kunnat besvara utan några större 
problem. De har utvecklat ett standardiserat arbetssätt för investeringar som bör fungera för 
fler företag än bara fallföretaget, då tillvägagångsättet är förhållandevis generellt och samtidigt 
även har utrymme för modifieringar, för att på så sätt även passa de mer nischade företagen. 

7.2 Vidare arbete eller forskning 
Efter att resultatet av rapporten erhållits framkommer det att bland annat att första 
frågeställningen är både bred och djup. Här kan vidare forskning undersöka huruvida 
författarna till detta arbete funnit alla faktorer, och om det finns ytterligare samband mellan 
dessa oupptäckta faktorer och produktionsinvesteringarnas slagkraft. Exempelvis kan faktorer 
kopplat till högautomatiserade och komplexa flöden undersökas ytterligare Även faktorer som 
är kopplade till arbetsmiljön, arbetarnas produktivitet och deras påverkan av en investering kan 
undersökas mer grundligt.   
 
För att kontrollera det framtagna tillvägagångssättets generaliserbarhet, kan studier göras på 
andra företag och där undersöka hur deras nuvarande investeringsprocess ser ut. Resultatet av 
dessa studier kan därefter jämföras med det framtagna tillvägagångssättet i detta arbete. 
Framtida forskning skulle även kunna bestå av undersökningar när andra företag får pröva att 
följa det tillvägagångssätt som representeras i detta arbete. Därefter får de ge sin feedback på 
huruvida tillvägagångssättet tillfredsställde företaget i fråga, eller om de efterfrågar ytterligare 
faktorer, punkter eller förändringar. Till att börja med skulle tillvägagångsättet kunna prövas 
på andra företag inom AGES koncernen, och där undersöka huruvida användbar den framtagna 
proceduren är. Därefter skulle den kunna beprövas på företag utanför koncernen.   
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10 Bilagor 
Kapitlet ger information som en bilageförteckning om studiens bilagor. 
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