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IMIT har genomfört ett antal projekt som har riktat sig mot underleverantörer i fordonsindustrin.  
I ett av de senaste har företagens produktivitetspotential i tillverkningen undersökts. Projektet har 
varit ett samarbete mellan IMIT och Fordonskomponentgruppen (FKG) och har finansierats av 
Tillväxtverket och de medverkande företagen. 

Produktivitetens  
betydelse för återindustri-
alisering av Sverige

av Anders Kinnander och Christian Carlén

Tio av FKGs medlemsföretag har med-
verkat i projektet. De 10 deltagande 
företagen har samtliga beställt kom-

pletta produktivitetsanalyser inklusive 
förberedelser, genomförande, samman-
ställning, bearbetning, redovisning och 
upprättande av utförliga resultatrapporter. 
Fyra företag har därefter valt att använda 
analytikerna för drivning av ett förbätt-
ringsarbete utifrån analysresultaten. 

Genomförande
Projektet inleddes med PPA-studier 
(Productivity Potential Assessment) hos 
samtliga medverkande företag. PPA har 
utvecklats i flera olika projekt med stöd 
från Nutek och Tillväxtverket1. Metoden 
går ut på att under en dags analys, som 
genomförs av två certifierade analytiker, 
mäta och bedöma produktivitetspoten-
tialen. Detta är idag en väletablerad och 
standardiserad metod som använts se-
dan 2005. Hittills har cirka 130 företag ut-
värderats både inom och utom Sverige. 
PPA-studien innefattar en frekvensstudie 
av något nyckelområde, gärna en flask-
hals i tillverkningen. Resultatet kan sägas 
utgöra ett mått på resursutnyttjandet. 
Den produktionstekniska nivån bedöms 

att mäta och analysera metoden och pre-
stationsfaktorn krävs djupare studier med 
klassiska produktionstekniska metoder.

En annan mycket viktig faktor för att 
uppnå god produktivitet är de produce-
rande utrustningarnas utnyttjandegrad, 
vilken bör vara så hög som möjligt. Overall 
Equipment Effectiveness, eller på svenska 
OEE-talet, definieras då som kvoten mel-
lan den produktiva tiden och den plane-
rade drifttiden i procent. Det är här viktigt 
att den tid som åtgått för haverier, om-
ställningar, småstopp, uppstart, kassatio-
ner och omarbeten verkligen rensats bort 
ifrån den produktiva tiden.

Slutsatser
Projektet visar med all önskvärd tydlighet 
att återbetalningstiden för den låga egna 
investeringen i projekt av denna typ i nor-
malfallet är så kort som några få månader. 
Dessvärre är produktivitets-höjande ar-
bete på verkstadsgolvnivå inte uppenbart 
prioriterat trots att potentialen ofta är stor.

Prioriteringen av den dagliga 
verksamheten, där att leverera i tid är 
viktigast, gör att tiden ofta inte räcker 
till för nödvändigt förbättringsarbete. 
Det här projektet visar, liksom i tidigare 

genom att 40 frågor besvaras av utvär-
deraren med erhållna intryck och diskus-
sioner med produktionsledningen som 
grund. Dessutom sammanställs ekono-
miska nyckeldata samtidigt som en be-
dömning av fysisk och social arbetsmiljö 
genomförs. Resultatet presenteras sedan i 
en standardiserad rapport där även övriga 
intryck redovisas och det ges konkreta 
förslag på förbättringsåtgärder.

Hur mäts produktivitet på 
verkstadsgolvet?
Vid användningen av PPA används inte 
traditionella ekonomiska produktivitets-
mått då de innehåller monetära termer 
av typ förädlingsvärde per anställd och 
således är beroende av aktuell prissätt-
ning. Istället fokuseras mätningen strikt på 
tillverkning, där produktiviteten, som kan 
mätas med sambandet output dividerat 
med input, kan ökas genom att metoden, 
prestationen respektive utnyttjandegra-
den förbättras, eller genom en kombina-
tion av förbättringar av alla tre. 

I PPA-analyserna mäts utnyttjandegra-
den, det vill säga hur stor del av den till-
gängliga tiden som ägnas åt den värde-
skapande metoden, i ett utvalt avsnitt. För 

”Dessvärre är produktivitets-höjande arbete på verkstadsgolvnivå inte uppenbart 
prioriterat trots att potentialen ofta är stor.”
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Resultat - Nedanstående tabell visar projektresultaten i sammanfattning.

Företag Åtgärder
Potential till 
förbättring Investering

Tillverkare av avancerade 
verktyg för plåtpressning.
50 anställda

Produktionstekniska hjälpmedel
Effektivare fixturering
Ställtidsreduktion
Flödesorientering

Flerdubblad produktivitet Nya fleroperations- maskiner, 
CNC-svarvar och trådgnist som 
ersättning för äldre maskiner. 
Mindre än 10000 kr i material 
+ egen tid

Tillverkare av verktygskomponenter 
för pressverktyg.
20 anställda

Utvecklade produktionsupplägg
Förbättrade produktionsmetoder
Effektivare layout

Fördubblad produktivitet Ny fleroperationsmaskin och
CNC-svarv som ersättning för 
äldre utrustningar + egen tid

Tillverkning och bearbetning av 
aluminiumprofiler.
310 anställda

Modernisering
Förbättringsarbete
Bättre kassationsuppföljning
Höjd produktionsteknisk nivå
Arbetsplatsutformning
Ställtidsreduktion
Flödesorientering

Fördubblad produktivitet Liten + egen tid

Kapning och bearbetning av 
rostfria rör.
15 anställda

Produktionsstrategi
Processäkring
Visualisering
Ökad maskinutnyttjandegrad
Flödesorientering
Bättre planering och beredning
Förbättringsarbete 

Fördubblad produktivitet Liten + egen tid

Bearbetning och montering av  
rostfria rörkomponenter.
10 anställda

Produktionsstrategi
Modernisering
Förbättringsarbete
Höjd produktionsteknisk nivå
Ställtidsreduktion
Förbättringsarbete
Sammanflytt med koncernbolag

Fördubblad produktivitet 1 Mkr + egen tid

Tillverkning och ytbehandling av 
produkter i aluminium och  
rostfritt stål.
25 anställda

Produktionsstrategi
Processäkring
Visualisering
Ökat maskinutnyttjande
Störningsreduktion
Flödesorientering
Bättre planering och beredning
Förbättringsarbete

50% produktivitetsökning Liten + egen tid

Klippning, konfektionering, 
produktionsanpassning och 
sekvensleverans av stålplåt.
100 anställda

Produktionsstrategi
Standardiserat arbete
Flödesorientering
Ställtidsreduktion
Visualisering
Ökad lageromsättningshastighet
Förtätning av produktionen
Förbättringsarbete

Minst 20% förbättrad  
produktivitet och kapacitet

Liten + egen tid

Kapning och bearbetning av 
rörprofiler.
30 anställda

Förbättringsarbete
Ställtidsreduktion
OEE-talsmätning
Effektivare logistik
Bättre kvalitetskontroll
Säkrare kalkylering
Höjd produktionsteknisk nivå
Flödesorientering

Minst 50% förbättrad  
produktivitet och kapacitet

Liten + egen tid

Automatiserad pressning 
och robotiserad press- och 
punktsvetsning.
50 anställda

Framtagning av utvecklingsplan
Flödesorientering
Materialtorg
Processäkring
Förbättringsarbete
Säkrare kassationsuppföljning
Höjd produktionsteknisk nivå
Ställtidsreduktion

Fördubblad produktivitet 1 Mkr + egen tid

Systemleverantör som 
tillhandahåller komponenter och 
helhetslösningar med skärande 
bearbetning som specialitet.
80 anställda

Framtagning av utvecklingsplan
Produktionsstrategi
Bättre planering och beredning
Flödesorientering
Förbättrad logistik
Höjd produktionsteknisk nivå
Visualisering
Ställtidsreduktion
Processäkring
Förbättringsarbete

Fördubblad produktivitet 1 Mkr + egen tid

genomförda projekt, att det genom att 
avdela egna eller inhyrda resurser kan 
identifieras och realiseras betydande 
förbättringspotential som kan användas 
för att öka produktivitet och lönsamhet 
hos de flesta tillverkande företag.

Det är inte ovanligt att produktivitets-
potentialen är så stor som 50% och i vissa 
fall till och med ännu större. De studerade 
produktionsavsnitten är oftast valda på 
ett sådant sätt att de är, eller riskerar att 
bli, flaskhalsar hos de analyserade före-
tagen. Detta innebär att kapacitet och 
lönsamhet skulle kunna fördubblas inom 
anläggningen med befintlig bemanning 
under förutsättning att rekommenderade 
åtgärder genomförs på rätt sätt. Dessa 
ofta enkla åtgärder kan betyda mycket 
för en stärkt konkurrenskraft. Åtgärderna 
innebär i de flesta fall vardagsrationalise-
ringar, det vill säga kontinuerligt förbätt-
ringsarbete, som dock kräver produk-
tionstekniska resurser för att genomföras. 
Detta är i viss mån skilt från de enkla åt-
gärder som kan genomföras omedelbart 
på verkstadsgolvet och som inte kräver 
produktionstekniska utredningsresurser.

Svenska industriföretag har idag i 
många fall dessvärre otillräcklig pro-
duktionsteknisk utvecklingskapacitet. 
Nedbemanningen av det produktions-
tekniska stödet har skett under lång tid 
utan någon riktig överlämning till annan 
del i företaget. Ansvaret är därför i teorin 
delegerat till första linjens chefer och pro-
duktionspersonal. Konsekvensen blir då 
ofta att produktivitetsfrågorna i praktiken 
inte hanteras alls. Detta beror på tidsbrist 
och på att kompetens för uppgiften sak-
nas, vilket i sin tur medför att den produk-
tionstekniska utvecklingen blir eftersatt. 

Det gäller att sprida medvetenheten 
om den övertro som finns i att en ökad 
delaktighet bland personalen på egen 
hand ska lösa problemet med bristen 
på produktionstekniskt stöd. För att 
svensk tillverkningsindustri ska utvecklas, 
och inte avvecklas, krävs istället att 
det finns ett ständigt fokus på att 
alltid ta tillvara de produktionstekniska 
förbättringspotentialerna. 

En rekommendation är att samhället i 
olika former ska stödja utvecklingen av ett 
utbud av kurser som möjliggör konkret 
utveckling av företagens kompetens 
inom området produktivitetsutveckling. 
Här handlar det inte om orienteringar 
och andra översiktliga utbildningar 
inom Leanområdet, utan istället 
om handgripliga kurser, gärna i 
kombination med praktiska tillämpningar 
i de deltagande företagens egna 
tillverkningssystem, med betoning 
på genomförandet av de åtgärder 
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som verkligen förbättrar företagens 
konkurrenskraft och lönsamhet. 

Det kan slutligen konstateras att tillverk-
ningsindustrins produktivitetsarbete på 
verkstadsgolvnivå i dagsläget inte förefaller 
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vara tillräckligt prioriterat i Sverige. Idag när 
återindustrialisering är ett prioriterat mål 
inom Europa kommer denna faktor att 
bli avgörande för tillverkningsföretagens 
fortsatta utveckling i Sverige. 

1 se Nutek rapporterna 2006:17 och 2008:52 
och IMIT-rapporterna 2010:234 och 
210:235.
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Stiftelsen IMIT är ett forskningsinstitut
Stiftelsen IMITs målsättning är att bedriva och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ 
förnyelse, samt att utföra utbildningsinsatser inom detta område. Bakom stiftelsen IMIT står IFL vid Handelshögskolan i 
Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan och Lunds tekniska högskola. 
IMITs forskning behandlar först och främst hur teknisk utveckling kan nyttiggöras genom tillförsel av industriell och 
ekonomisk kunskap, exempelvis inom områdena projektledning, produktionsledning, samt ledning och organisering av inno-
vationsverksamhet. IMIT bidrar till att sprida kunskap genom forskningsprojekt, magasinet “Management of Innovation and 
Technology”, och genomförande av seminarier, workshops och konferenser för såväl forskare som verksamma i industrin.
För mer information om IMITs verksamhet se www.imit.se


