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I 
 

Sammanfattning 
 
Underhåll har genom åren oftast förknippats med stora kostnader eller ett nödvändigt ont av 

ledningen på företag, ofta då det går åt mycket likvida medel för att bibehålla underhåll med 

ett gott resultat. Istället bör man vända på det negativa synsättet och betrakta underhåll som 

något som ska generera vinst genom att man indirekt stöttar företagens kärnverksamhet. Ett 

väl fungerande underhållsarbete som bedrivs med kvalitet och på ett systematiskt sätt bidrar 

till att företag ökar den interna effektiviteten och blir mer konkurrenskraftiga. Underhåll som 

utförs på ett korrekt och systematiskt sätt leder inte bara till att driftsäkerheten ökar på 

utrustning och maskiner, utan minskar även risken för onödiga kostnader och 

produktionsstopp för företaget. 

 

Syftet med examensarbetet är att studera olika underhållsprocesser på ett fallföretag för att ta 

reda på vilka faktorer som påverkar driftsäkerheten av maskinerna på företaget. Målet är att 

kunna besvara fallstudiens undersökningsfråga som lyder: Hur kan företag förbättra 

underhållsprocesserna för att öka driftsäkerheten? 

 

Genom studierna för att fastställa hur underhållsarbetet bedrivs på fallföretaget har man 

kunnat lokalisera vilka sporadiska och kroniska störningar som finns i den undersökta 

maskinen. Resultatet pekar på att även fast fallföretaget har gott om information kring olika 

driftsstörningar så nyttjas inte denna information på ett tillfredställande sätt, därav har 

rekommendationer på förbättringsåtgärder tagits fram till företaget. 
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Summary 
 
Maintenance has over the years usually been associated with costs or a necessary evil to 

managers at companies, mostly because the companies has to spend a lot of money to 

maintain the maintenance with a good result. Instead, the managers should put aside the 

negative approach and consider maintenance as something that will generate profit. If they 

focus on having a well-functioning maintenance, carried out with good quality and in a 

systematic manner it will help companies increase internal efficiency and become more 

competitive. Maintenance carried out in a proper and systematic way not only leads to 

enhanced reliability of the equipment and machines, but also reduces the risk of unnecessary 

costs and downtime for companies. 
 

The purpose of this thesis is to study various maintenance processes at the case-company to 

find out what factors affect the reliability on the companies machines. The goal is to answer 

the case study research question: How can companies improve maintenance processes to 

increase reliability? 

 

During the study to determinate how the maintenance is carried out at the case-company the 

study indicated that there are both sporadic and chronic disorders in the investigated machine.  

The results shows that even though the company have plenty of information on various 

operational disturbances they do not use the information in a satisfying way. At the end of the 

study recommendations on improvement measures has been lifted to the managers at the 

company. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel kommer bakgrunden att presenteras för ämnet som examensarbetet är baserat 

på. Det följs av en problemformulering som kommer ligga till grund för arbetet. Slutligen 

presenteras arbetets syfte, mål och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
Underhåll har genom åren vanligtvis förknippats med kostnader eller ett nödvändigt ont av 

företagen, eftersom det kostar väldigt mycket pengar. Istället bör underhåll betraktas som 

något som ska generera vinst och stötta kärnverksamheten (Al-Najjar, 2007). Underhåll är 

starkt relaterat till några faktorer som många företag väljer att arbeta med:  

• Kvalitet – För att möta eller överträffa kundens förväntningar. 

• Leveranser – För att vara säker till marknaden samt att minska bundet kapital i varor. 

• Ekonomi – För att tydliggöra en långsiktig lönsamhet och skapa en resurssnål tillväxt. 

• Produktivitet – Genom att fokusera på de förädlande processerna och effektivare än 

konkurrenterna producera bättre kvalitet. 

• Mänsklighet – För att skapa trygga och säkra arbeten där människor kan utveckla sin 

fulla potential. 

• Miljö – För att skapa tillverkande processer och produkter som står i samklang med 

det globala ekologiska systemet och inte slösar med begränsade naturresurser. 

(Ljungberg, 2000, s.9) 

Arbetar man med dessa faktorer och samtidigt lyckas förbättra dem kan det ”skapa den 

effektiva och mänskliga fabriken som är konkurrenskraftig samtidigt som den tar hänsyn till 

krav från människor och miljö” (Ljungberg, 2000, s.9) 

 

Företagens interna effektivitet påverkas starkt av hur man arbetar samt vilken roll 

underhållsavdelningen har (Al-Najjar, 2007). Det är viktigt för företag att kontinuerligt öka 

den interna effektiviteten för att fortsättningsvis förbli konkurrenskraftiga. Inte minst med 

tanke på globaliseringen som råder i dagens tillverkningsmarknader där köpare och säljare 

från olika delar av världen knyts närmare varandra alltmer (Aspinwall, 2013). Företagens 

slutkunder lägger inte någon större vikt på om underhållsarbete utförs eller inte, de vill ha sin 

slutprodukt till ett bra pris och med bra kvalitet. Men om företagen inte inser vikten av 
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underhåll och en välfungerande underhållsavdelning som har till ansvar att säkerställa stabila 

tillverkningsprocesser och ökad driftsäkerhet kommer detta inte bara bidra till att slutkunden 

vänder sig till en annan leverantör utan också öka risken för onödiga kostnader och 

produktionsstopp (Ekström, 2015). 

 

På dagens företag applåderas och belönas heroiska insatser vid dramatiska haverier, dock bör 

ett haveri mer betraktas som ett misslyckade och som ett bevis på att det 

vardagliga underhållsarbetet inte sköts korrekt (Isaksson, 1999). För att ett företag skall 

undvika haverier och lyckas med underhållsarbetet är det av stor vikt att underhållet bedrivs 

med kvalitet och på ett systematiskt sätt. Det gäller att man i ett tidigt stadie påverkar 

operatörer, konstruktion och utrustning. Haverier kan uppstå även trots ett bra 

underhållsarbete, man kan dock ligga steget före genom att ha en strategi för hur händelsen 

ska hanteras (Johansson, 1997). 

 
1.2 Problemformulering 
Konkurrensen bland tillverkande företag blir idag allt större i takt med att den tekniska 

utvecklingen går allt snabbare framåt. Företagen står idag framför tekniska nivåer och 

möjligheter som dem tidigare bara kunde fantisera om. Maskinleverantörerna har utvecklat 

och lanserat allt mer avancerade och automatiserade maskiner, vilket tillsammans med 

företagens strävan efter att bli mer konkurrenskraftiga har gjort att de investerar i dessa. Ofta 

glömmer vi dock bort att de här maskinerna ska användas av oss människor men även i en 

miljö som inte alltid har de mest optimala förutsättningarna (Ljungberg, 2000).  

 

I många situationer kan produktion och underhållsarbete inte fungera oberoende av varandra. 

Huvudsakligen när det handlar om maskiner förekommer det någon form av slitage. Utan 

underhåll kommer det leda till att maskinen havererar, vilket leder till att underhåll måste 

ingripa. Underhållsavdelningen försöker däremot förebygga haveriet genom ett ingripande 

som åtgärdar maskinen. De båda funktionerna är på detta sätt sammanlänkade, vill man utföra 

den ena går det oftast ut över den andra. För att kunna utföra underhållsarbete krävs tillgång 

till maskinen och detta går ut över produktionen, men går maskinen sönder p.g.a. bristfälligt 

underhåll kommer det generera i ett längre produktionsstopp (Muchiri et al, 2014).  

 



  
 

 3 

Trots att vi idag befinner oss i 2000-talet så handskas många företag av stora störningar och 

ineffektiva processer. Detta leder direkt till stora förluster i form av stillestånd, maskinfel och 

låg produktivitet. För att kunna arbeta med förbättringsåtgärder krävs det att man gör analyser 

och uppföljningar som är en grundsten i förbättringsarbetet. Själva grundtanken med 

uppföljning är enligt Ljungberg (2000) att ”Det du inte kan mäta kan du inte styra, och det du 

inte kan styra kan du heller inte förbättra”. Med andra ord ger det som inte mäts heller ingen 

information om tillståndet, vilket gör det svårt att genomföra förbättringar (Ljungberg, 2000). 

 

Problemformulering ovan har resulterat till arbetets undersökningsfråga som lyder: 

 

• Hur kan företag förbättra underhållsprocesserna för att öka driftsäkerheten 

 

1.3 Syfte & Mål 
Syftet med examensarbetet är att få en ökad förståelse för vilka faktorer på en 

underhållsavdelning som påverkar driftsäkerheten av maskinerna på ett tillverkande företag. 

 

Målet med fallstudien är att ta fram åtgärdsförslag till förbättringar avseende arbetssätt, 

organisation och kommunikation. Detta kommer förhoppningsvis leda till en effektivare 

underhållsavdelning som arbetar med proaktivt underhåll, där man som följd av detta får en 

ökad driftsäkerhet. 

 

1.4 Avgränsningar 
Det här arbetet kommer att fokusera på underhållsavdelningen och hur underhållsarbetet 

bedrivs gentemot en specifik produktionslina hos företaget. Genom att avgränsa arbetet blir 

det lättare att kartlägga och analysera företagets underhållsarbete och driftsäkerhet de senaste 

åren. Vidare gör avgränsningen till endast två produktionslinor att det även blir lättare att ta 

fram åtgärder för förbättringsförslag, som sedan eventuellt kan tillämpas på andra maskiner 

hos företaget.  
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1.5 Tidsplan 
I Figur 1 finner man fallstudiens tidsplan, där studiens olika aktiviteter finns på den vertikala 
axeln och veckorna på den horisontella axeln. 
 

 
Figur 1: Fallstudiens tidsplan 
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2. Metodologi 
Följande kapitel innehåller en beskrivning på tillvägagångssättet för att uppfylla fallstudiens 

syfte. En beskrivning kommer att ges av de metoder författarna har använt sig av för 

datainsamlingen. Syftet är att läsaren ska få förståelse för metodiken studien baserar sig på. 

 

2.1 Forskningsintresse 
Det finns i huvudsak tre olika forskningsintressen som gäller under hela processen och som 

under forskningens olika faser skapar ett naturligt samband. Eftersom forskningsintressena 

har olika forskningsproblem så krävs datainsamling, resultathantering och analysmodeller av 

olika slag. De tre forskningsintressena som beskrivs enligt författarna är det utforskande, det 

beskrivande samt det förklarande forskningsintresset (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

 

Det utforskande forskningsintresset innebär ofta en datainsamling ute i en naturlig miljö, som 

ofta kallas fältstudie. Forskaren uppsöker och sätter sig in i en miljö för att sedan med ett 

öppet sinne samla intryck genom att observera, samtala och reflektera (Rosengren & 

Arvidsson, 2002). 

 

Det beskrivande forskningsintresset innebär ofta att man genomför en surveyundersökning. 

Genom undersökningen söker forskaren svar på några utvalda frågor genom att göra 

intervjuer och enkäter till ett stickprov av personer man vill veta något om (Rosengren & 

Arvidsson, 2002). 

 

Det förklarande forskningsintresset innebär att man genomför någon typ av experiment. 

Forskaren fastställer först ett utgångsläge för experimentet för att sedan undersöka vad som 

händer om man sätter in något som syftar till att förändra utgångsläget (Rosengren & 

Arvidsson, 2002). 

 

2.1.1 Forskningsintressets kunskapsgräns 

Något som utgör själva kärnan i forskningsintresset och därför formar den kommande 

undersökningen är hur mycket kunskap forskaren har, eller anser sig ha innan undersökningen 

startar inom det området som ska studeras. Kunskapsnivån i forskningsintresset kommer 

sedan att ligga till grund för vilken metod som är mest lämpad för att åstadkomma den 
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kunskap man vill uppnå inom den aktuella forskningen. Enligt författarna finns tre olika 

kunskapsnivåer (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

 

Explorativa studier är mest lämpliga då utgångskunskapen är mycket begränsad eller så gott 

som obefintlig. Här krävs att forskaren på ett öppet och objektivt sätt utför insamling av 

empiri inom det område man vill undersöka. Därför är det av stor vikt att undersökningen sker 

under så naturliga och opåverkade omständigheter som möjligt. Detta gör att datainsamlingen 

blir sökande till sin karaktär, där teknikerna som används är observationer och samtals 

intervjuer, vars syfte är att få reda på orsakssamband samt att uppnå högsta möjliga kunskap 

inom ett avgränsat problemområde (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

 

Deskriptiva studier bygger på att när forskaren kunskapsmässigt nått en mättnadsgrad och på 

så sätt har bildat sig en uppfattning inom forskningsområdet, så väcks nya frågor kring 

områdets förekomst, omfattning och utbredning. Detta leder ofta till att deskriptiva studier 

försöker beskriva frågorna med hjälp av intervjuer och enkäter (Rosengren & Arvidsson, 

2002). 

 

Explanativa studier bygger på den högsta kunskapsnivån där forskaren har en större mängd 

kunskap inom forskningsområdets egenskaper och utbredning. Här syftar studien till att 

forskaren söker kunskap och förklarar orsaken till ett visst problem (Rosengren & Arvidsson, 

2002). 

 

2.1.2 Val av forskningsintresse & kunskapsgräns 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur ett tillverkande företag kan förbättra sina 

underhållsprocesser för att öka driftsäkerheten. Därför är det av intresse att kartlägga 

företagets underhållsarbete de senaste åren och studera företagets nuläge för att identifiera 

vilka faktorer som gör att det förekommer problem i dagsläget. Därefter behöver det göras 

litteraturstudier för att inhämta kunskap och få ökad förståelse för hur en underhållsavdelning 

bör utformas med avseende på arbetssätt, organisation och kommunikation för att öka 

driftsäkerheten av maskinerna på ett tillverkande företag. I inledningsfasen börjar 

undersökningen med begränsad kunskap om både det tillverkande företagets nuvarande 

processer men även om den teori som inriktar sig inom undersökningsområdet. Med hänsyn 

till detta bedöms undersökningen vara explorativ till en början där en fältstudie kommer göras 
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inom det utforskande forskningsintresset. Under arbetets gång kommer kunskaperna inom 

forskningsområdet att öka vilket leder till att undersökningen övergår till att bli mer deskriptiv 

och där forskningsintresset blir mer beskrivande. 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
Det finns två vetenskapliga attityder för hur en forskare kan förstå och tolka verkligheten. De 

två synsätten är positivism och hermeneutik och anses vara varandras motsatser. De båda 

synsätten har olika uppfattning om hur vi tar till oss kunskap och information om verkligheten 

(Jacobsen, 2002). 

 

2.2.1 Positivism 

Inom positivismen anses det att verkligheten kan studeras med objektiva metoder och mått. 

Positivism utgår ifrån den naturvetenskapliga forskningen där man försöker formulera lagar 

för de fysiska fenomenen även inom de sociala fenomenen, helst uttryckt i matematisk form 

(Andersson, 1979). Positivism anser också att kunskap är något växande och kan studeras 

genom att se, känna och lyssna. Den anses vara objektiv och något som kan uttryckas med 

siffror (Bryman, 1997). 

 

2.2.2 Hermeneutik 

Hermeneutiska synsättet påstår däremot att den objektiva verkligheten inte existerar, utan att 

det finns många olika bilder och uppfattningar. Man får som forskare sätta sig in i hur 

människor tolkar ett specifikt fenomen för att kartlägga verkligheten. Synsättet menar också 

på att varje kunskap är lokal och unik då varje människa uppfattar saker olika och att den 

uttrycks bäst med hjälp av ord till skillnad från positivismens siffror och lagar (Jacobsen, 

2002). 

 

2.2.3 Val av synsätt 

Vårt val av synsätt kommer gå in en hel del på båda attityderna utan att på något sätt 

favorisera den ena eller den andra. Stora delar av informationen kommer att tas in från 

intervjuer av berörda personer på företaget och det kommer att bygga en grund som speglas i 

hermeneutiken då vi vill få information om de personernas specifika uppfattningar. Samtidigt 

måste vi ta del av en stor mängd information själva när vi besöker och går runt på företaget 
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som gör att vi får en objektiv syn på hur situationen ser ut och detta måste ses som ett 

positivistiskt synsätt. 

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
Det finns tre vetenskapliga angreppssätt som kan användas när forskaren ska kartlägga 

verkligheten och hur teorier kan kopplas samman med empirin. Angreppssätten är deduktion, 

induktion och abduktion (Patel, 2003). 

 

2.3.1 Deduktion 

Deduktion kännetecknas från teori till empiri. Man tar fram teoretisk information om hur 

verkligheten ser ut, därefter samlas empirisk data in för att se om det stämmer överens med 

verkligheten (Merriam, 1994). Forskaren får vara försiktig vid användandet av denna strategi 

då den riskerar att endast fokusera på information som den finner relevant. Man kan då gå 

miste om information som annars kan vara viktig utifrån sin forskning (Jacobsen, 2002).  

 

2.3.2 Induktion 

Induktion kan ses som motsatsen till deduktion där man istället utgår från empiri, forskaren 

ger sig ut för att undersöka verkligheten och samlar in material som analyseras och mynnar ut 

i en formulerad teori. Fördelen med ett induktivt angreppssätt är att man inte begränsar sig 

vad gäller empirisk information som samlas in (Jacobsen, 2002).  

 

2.3.3 Abduktion 

Abduktion kan ses som en blandning av deduktion och induktion. Första steget i abduktion 

liknar inledningen i induktion där man arbetar fram en hypotes utifrån den undersökta 

empirin. Man fortsätter därefter med något som liknar steget i deduktion då teorin tillämpas 

för ytterligare jämförelser med den verkliga empirin. Fördelen med att arbeta med abduktion 

är att man inte låser in sig som vid ett deduktivt eller induktivt angreppssätt (Patel, 2003).  

 

2.3.4 Val av forskningsansats 

Den här studien inleddes med att en mindre mängd empirisk data samlades in om nuläget och 

de processer som finns på företaget. Detta gör att den första tiden liknar det induktiva 

arbetssättet. Efter några veckor började vi samla in och studera teorin mer ingående, då vi 
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även började utforma kapitel 3 i den här rapporten, vilket gör att angreppsättet övergick till att 

vara mer deduktivt. Insamlingen av teori och empirisk data har sedan skett parallellt under 

arbetets gång, vilket medför att vår undersökning efterliknar ett abduktivt angreppssätt. 

 

2.4 Vetenskaplig forskningsmetod 
De två huvudsakliga forskningsmetoderna är kvantitativa och kvalitativa. Dessa metoder är 

arbetsredskap som båda kan användas för samma syfte då de inte på något sätt säger att den 

andra är fel. Men de utgår från olika grunder, kvantitativa används ofta vid systematiska och 

strukturerade enkäter där svarsalternativen är fasta medan kvalitativa metoder är lämpliga vid 

intervjuer där observationer görs med hjälp av öppna frågor och svarsalternativ vilket 

resulterar i flexibilitet. Vad gäller en kvantitativ metod har man i förväg kommit fram till 

frågorna och vilka svarsalternativ som finns. Kvalitativt däremot speglas i att ha öppna frågor 

där informationen speglas av informatören. Denna metod är också lättare att förbättra 

efterhand då frågorna kan ändras under studiens gång för att få pålitlig information men det 

medför större risk att få olika information under studiens gång om olika enheter. Med detta 

sagt finns det ingen grund för att lyfta fram den ena som den rätta, och det kan ofta finnas en 

hel del att vinna genom att kombinera metoderna (Holme, 1997). 

 

2.4.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativa metoder förespråkas när vill sätta sig in i problemet på djupet eller få en förståelse 

av situationen. Ofta använd när det krävs längre tid att sätta sig in på området eller få en 

tydlig förståelse över en situation. Den rekommenderas när man behöver vara flexibel och kan 

behöva anpassa sig under tidens gång beroende på informationen som fås fram (Eliasson, 

2013).  

 

Informationsinsamlingen görs oftast med följande metoder: 

• Intervjuer 

• Dokumentanalyser 

• Observationer 
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2.4.2 Kvantitativ forskningsmetod 

Kvantitativa metoder används när forskaren vill få en övergripande bild av ett ämne från ett 

särskilt urval av frågor och svar. Det är en statistisk metod där numerisk data analyseras och 

senare utvärderas informationen som blir en generalisering av tillståndet. Men det betyder inte 

att ett visst förhållande blir mer objektivt eller mer sant bara för att det kan uttryckas i siffror. 

Men vet forskaren om dessa begränsningar och tar hänsyn till dem kommer de kvantitativa 

metoderna vara ett redskap som den kan ha stor nytta av (Holme, 1997). 

 

2.4.3 Val av forskningsmetod 

Den här fallstudieundersökningen kommer att bygga på både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. För att få hög kunskap och djup förståelse av situationen på företagets 

underhållsavdelning kommer främst kvalitativa metoder så som intervjuer, dokumentanalyser 

och observationer att användas. Studien består även av insamlad information som är av 

statistisk karaktär där kvantitativa metoder har använts för att analysera insamlad data. 

 

2.5 Fallstudie som undersökningsmetod 
En fallstudie syftar på att enheter så som människor, företag eller organisationer observeras 

och undersöks för att studera de på närmare håll. Detta kan göras med hjälp av intervjuer, 

insamling av material eller observationer (Rosengren, Arvidsson, 2002).  

Människor, företag och organisationer är alla unika men kan samtidigt ha många 

gemensamma egenskaper. Man kan med en fallstudie belysa de gemensamma egenskaperna 

och ta en närmare titt på dessa för att exemplifiera en situation, för att sedan ge förslag på hur 

de olika egenskaperna reagerar när en förändring eller ett nytt system implementeras. En 

fallstudie ses oftast som en kvalitativ inriktad metod men kan samtidigt innehålla kvantitativa 

metoder om den innehåller många olika tillvägagångssätt (Bell, 2016).  

 

2.6 Datainsamlingsmetod 
Det finns många olika metoder för hur data kan samlas in. Man behöver välja metoder som 

passar den undersökningen som utförs för att den ska kunna fullbordas på ett bra sätt. De 

olika metoderna av datainsamling passar olika bra för olika sammanhang och syften (Bell, 

2005). Vi kommer här beskriva de metoder som undersökningen grundar sig på. 
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2.6.1 Intervjuer 

Vanligaste formen av en intervju är ett möte mellan två personer där intervjuaren vill ta reda 

på vad någon vet, tycker, vill eller överhuvudtaget tänker på. Intervjun är därför ett sätt att 

sätta sig in i en annan människas perspektiv. Det finns ett antal olika typer av intervjuer att 

välja mellan beroende på vilken grad av struktur man vill ha. Intervjuer med en mycket fast 

struktur hamnar på den ena sidan och öppna, samtals liknande intervjuer hamnar på andra 

sidan (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

 

2.6.1.1 Strukturerade intervjuer 

Intervjuer med en fast struktur kan liknas vid en enkätundersökning och kan användas när ett 

stort antal individer ska utfrågas. Detta görs när man vill testa olika hypoteser. När 

strukturerade intervjuer genomförs krävs det att respondenterna har ett gemensamt språk och 

även att frågorna är formulerade på ett sådant sätt att de har samma innebörd för alla 

deltagarna (Merriam, 1994). Detta då ledande frågor vill undvikas till största möjliga mån. 

Man vill snarare komma åt den intervjuade personens sätt att se på saker och ting (Rosengren 

& Arvidsson, 2002). 

 

2.6.1.2 Ostrukturerade intervjuer 

Ostrukturerade intervjuer är mest användbara när intervjuaren inte har tillräckligt stor 

kunskap om en företeelse för att kunna ställa relevanta frågor. Vid ostrukturerade intervjuer 

använder sig intervjuaren inte av färdigformulerade frågor, vilket leder till en öppen dialog 

där intervjuaren vill lära sig tillräckligt mycket om en situation för att senare kunna formulera 

frågor för kommande intervjuer. Denna sorts intervju används oftast tillsammans med 

observationer under den tidiga fasen i en undersökning (Merriam, 1994).  

 
2.6.1.3 Fokusgrupp 

Något som många börjat använda sig av på senare tid är fokusgrupper. Fokusgruppmetoden 

kan vara av både strukturerad och ostrukturerad karaktär. Vilken som väljs beror på syftet 

med intervjun. Ibland handlar det om en informell träff med människor som inte känner 

varandra men som kan tänkas ha intresse i en viss frågeställning. Avsikten är att deltagarna 

samspelar med varandra, lyssnar på varandras åsikter och kanske komma fram till en 

gemensam uppfattning. Forskaren blir i mindre utsträckning intervjuare utan mer av en 

samtalsledare (Bell, 2016).   
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2.6.2 Observationer  

Enligt Bell (2016) handlar observationer om att man tittar på hur någon utför en uppgift eller 

ett antal moment i syfte att samla information om specifika aspekter av beteende, processer, 

innehåll eller samspel mellan människor. Metoden kan användas för att få en bättre förståelse 

av individer eller grupper i olika miljöer som är av intresse i samband med en undersökning. 

Bell menar också att det är viktigt att man bestämt sig för vad som ska observera, vad syftet är 

och varför man anser att observationer kommer att ge den informationen som behövs (Bell, 

2016). 

 

2.6.3 Dokumentanalys 

Dokument kan klassificeras som offentliga handlingar, personliga källor, fysiska lämningar 

och artefakter. Även om forskning kan fås gjord utifrån forskarens egna önskemål har de 

flesta kommit till av helt andra skäl, som inte har med den egna forskningen att göra. 

Dokument är på så sätt icke reaktiva och har en empirisk grund i den kontext som studeras. 

Eftersom dokument inte är producerade för den aktuella forskningen krävs det viss 

uppfinningsrikedom för att få fatt i dokument som har vikt i frågeställningen och för att kunna 

analysera dess innehåll. Dokument av alla dess slag kan vara till hjälp för att utveckla 

förståelse och förmedla insikter som är relevanta för forskningsproblemet (Merriam, 2011). 

 

2.6.4 Val av datainsamlingsmetoder 

Huvudsakliga datainsamlingsmetoder som har använts vid fallstudien är intervjuer, 

observationer och dokumentanalyser. 

 

Inledningsvis har vi använt oss av ostrukturerade intervjuer då vi har haft begränsad 

information om nuläget på företaget. I ett senare skede övergick vi till att gå över mer till 

strukturerade intervjuer för att gå in mer på djupet inom ett specifikt område. Det kan även 

vara intressant med fokusgrupper för att öppna upp för en diskussion där olika infallsvinklar 

från medarbetarna från de olika avdelningarna erhålls. Observationer har genomförts då vi ska 

kunna bilda oss en egen uppfattning om hur vissa moment utförs men även hur samspelet 

mellan medarbetarna är på de olika avdelningarna. Vidare har dokumentanalyser använts där 

vi tagit del av dokument som har varit av statistisk karaktär och som berör vårt 

forskningsområde.  
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2.7 Källor 
Det krävs relevanta och aktuella källor för att en undersökning ska bli bra. Att forskaren 

använder sig av olika infallsvinklar av den informationen som tagits fram och att den granskas 

kritiskt. Källorna som tas fram ska ge författaren kunskap om bakgrunden och karaktären av 

det tema som ska studeras. Det är också viktigt att de källor som används inte bara stödjer 

författarens åsikter utan att det finns ett brett urval som gör det balanserat (Bell, 2005). Det 

finns olika förutsättningar för att skaffa information. Den ena är att samla in ny data och en 

annan är att hitta uppgifter som samlats in vid ett tidigare tillfälle, men som även kan vara 

relevant för den aktuella frågeställningen. Forskaren använder sig av ny data, dvs. primärdata 

eller data som finns sedan tidigare, sekundärdata (Dahmström, 2011).  

 

2.7.1 Primära och sekundära källor 

Primärdata är något som samlas in under projektets gång, t.ex. vid en intervju hos ett företag. 

Viktigaste fördelen med primärdata är att den kan fås så aktuell som möjligt samt att 

avgränsningar och definitioner kan anpassas till den frågeställning som tagits fram. 

Sekundärdata däremot finns oftast tillgängligt sedan tidigare och anses därför vara ett billigare 

alternativ (Dahmström, 2011). Men vissa sekundära källor kan uppfattas som konfidentiella 

och är därför svåra att få tillgång till och tillstånd måste fås för användning av dessa (Bell, 

2005). Vidare finns det data i statistikkällor, såsom register eller databaser. Dessa 

sekundärdata kan då användas som ett komplement eller i kombination med primärdata 

(Dahmström, 2011).  

 

2.7.2 Källkritik 

Det är viktigt att forskaren kritiskt granskar den källa som den valt att använda sig av. Detta 

kan göras antingen genom intern eller extern granskning. En extern granskning görs för att få 

fram om källan är äkta och om den ger en sann bild av vad källan ska skildra. Det kan göras 

genom att undersöka om författaren verkligen är upphovsman till materialet och om det är 

autentiskt, vilket betyder att materialet är giltigt. Intern granskning innebär att källan granskas 

noggrant och att ställning tas till hur noggrann upphovsmannen varit. När en kritisk analys 

utförs är det viktigt att inte godta en källa på ett ytligt sätt (Bell, 2005).  
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2.7.3 Val av källor 

I vår studie har vi använt oss av både primära och sekundära källor. Dokument från tidigare 

källor kommer granskas både internt och externt för säkra källans trovärdighet. Under 

inledningen av studien kommer vi ta del av sekundär data för att senare kunna samla in primär 

data utifrån våra egna frågeställningar som då blir mer aktuella utifrån vår egen studie. 

 

2.8 Studiens tillförlitlighet 
En författare måste alltid kritiskt granska hur tillförlitlig informationen är, oavsett vilka typer 

av tillvägagångssätt som använts för informationsinsamlingen (Bell, 2016). Författaren 

behöver även på något sätt bevisa att resultatet i studien är trovärdigt och sanningsenligt, detta 

i sin tur kräver att de data författaren samlar in verifieras. (Rosengren & Arvidsson, 2002). 

 

2.8.1 Validitet 

Validitet avser att forskaren verkligen mäter det som den avser att mäta. Detta innebär att 

forskaren måste vara säker på att den använder sig av rätt mått och rätt mätmetoder för det 

som från början var planerat att granskas för att det ska resultera i valid data (Ejvegård, 2009). 

Vidare kan validitet enligt Bryman & Bell (2013) delas upp i teoretisk validitet, intern 

validitet och extern validitet. 

 

Teoretisk validitet handlar om i vilken utsträckning det teoretiska måttet för ett resultat 

speglar det faktiska resultatet. Det här begreppet gäller framförallt kvantitativ forskning. 

Intern validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet för undersökningen verkligen 

representerar verkligheten som den har sitt ursprung i. Extern validitet handlar om i vilken 

utsträckning resultatet från en viss undersökning kan generaliseras och tillämpas även i andra 

situationer än den undersökta (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och är ett mått på i vilken utsträckning ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen men som i övrigt har lika 

omständigheter. En konkret fråga eller mätning som ger olika svar i olika situationer men där 

omständigheterna är lika är inte reliabel (Bell, 2016). En forskning som är reliabel skulle 
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mynna ut i samma resultat om forskningen skulle utföras igen vid något annat tillfälle men 

under lika omständigheter (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.8.3 Val av dataverifiering 

För att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt valde vi att använda oss av olika 

tillvägagångssätt. Trovärdigheten av det som framkommit under intervjuer har vi sökt 

bekräftelse på hos andra källor samt lyssnat om något uttalande haft stor avvikelse från de 

övriga deltagarna. Vi har även tagit i beaktan att olika långa erfarenheter bland de anställda 

kan yttra sig i olika syner på vissa punkter. Då vi valde att avgränsa vårt arbete blev det på 

sådant sätt enklare att veta vad vi söker svar på men det var lika viktigt att säkerställa att 

miljön är den rätta och mäta så att inte resultatet blir opålitligt. För att på bästa sätt lyckas 

med detta krävs en god förståelse för vad och hur data ska mätas. Därför har vi haft ett nära 

samarbete med vår handledare som hjälpt oss med de rätta förutsättningarna för att vi ska få 

valid och reliabel data under vår studie på företaget. Det var även viktigt för oss att den 

teoretiska referensramen hade en hög grad av reliabilitet och validitet, vi gjorde att vi 

granskade våra källor kritiskt. 
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3. Teoretisk referensram 
Följande kapitel kommer presentera den teorin som ligger till grund för den här fallstudien. 

Utifrån den teoretiska referensramen kommer vi sedan kunna göra jämförelser med den 

empiriska datainsamlingen.  

 

3.1 Total Productive Maintenance TPM 
Total produktivt underhåll är ett tankesätt och systematiskt arbetssätt som ligger till grund för 

att effektivisera verksamheten och skapa störningsfria processer genom varje medarbetares 

engagemang. Tanken är att arbetssättet ska omfatta maskiner, utrustningar, människor och hur 

dessa samverkar. Konceptet kan inte användas rakt av utan måste anpassas efter de 

förutsättningar varje enskilt företag har, därför finns heller inga generella lösningar för hur 

konceptet ska implementeras (Johansson, 1997). Däremot finns det enligt Ljungberg (2000) 

tre grundläggande byggstenar som TPM bygger på: 

 

• Uppföljning av driftstörningar – hjärnan 
• Operatörsunderhållet – hjärtat 
• Förbättringsgrupper – musklerna 

 

Vid införandet av TPM är det viktigt att det sker etappvis, först och främst måste 

företagsledningen verkligen vara införstådd med vad det innebär, för att sedan informera och 

utbilda övrig personal. Detta är ett ständigt pågående arbete där alla medarbetare hela tiden 

arbetar med förbättringar i små steg (Nakajima, 1992).  

 

TPM är ett arbetssätt som kan åstadkomma förbättringar inom följande områden: 

• Produktivitet 
• Kvalitet 
• Kostnader 
• Leveranssäkerhet 
• Säkerhet och miljö 
• Moral 
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3.1.1 Uppföljning av driftstörningar 

Den första byggstenen är uppföljning av driftstörningar. Meningen är att man ska titta på 

djupet för att få en så god uppfattning som möjligt om nuläget. Inom TPM handlar det om att 

mäta den totala utrustningseffektiviteten, OEE, som har fokus på vad den förädlande 

processen faktiskt producerar. Om man inte mäter vad som händer i verksamheten har man 

heller ingen aning om vad som sker. Det är inte ovanligt att man på företag endast utnyttjar 

50-60% av utrustningens maximala produktionsförmåga. Det är även vanligt att småstopp och 

tomgångskörning av maskinerna står för 20-30% av förlusterna (Ljungberg, 2000).  

 

3.1.1.1 Sporadiska och kroniska störningar 

Innan man kan få fram en analys på hur stor förlust utrustningen orsakar måste man ta reda på 

vilka typer av störningar det finns. Driftstopp och störningar kan visa sig i form av sporadiska 

och kroniska fel (Tajiri, 1999). 

 

De sporadiska felen brukar uppträda som en snabb och stor avvikelse från det normala 

tillståndet och inträffar oregelbundet. Dessa fel uppstår oftast av en enda anledning som är 

ganska lätta att identifiera (Tajiri, 1999). 

 

De kroniska felen brukar däremot uppträda som små och relativt ständiga avvikelser. Det är 

mycket vanligt att dessa fel till slut accepteras som ett normaltillstånd (Tajiri, 1999). De som 

arbetar vid en maskin med kroniska fel brukar enligt Ljungberg (2000, s.40) ofta säga ”så har 

det alltid varit, den maskinen är sådan” 

 
Figur 2: Förhållandet mellan sporadiska och kroniska fel (Ljungberg, 2000, s.41) 
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3.1.1.2 De sex stora förlusterna & Overall Equipment Effectiveness 

De sporadiska och kroniska störningarna resulterar i de sex stora förlusterna och som även 

begränsar den totala utrustningseffektiviteten. För att kunna begränsa dessa förluster är det 

viktigt att identifiera dem, vilket även är målet med OEE (Tajiri, 1999). 

 

I tabell 1 nedan visas de tre delar som OEE består av och de sex stora förlusterna som är 

indelade i driftstopp, produktion och kvalitetsrelaterade förluster.  

 

 

(T) Tillgänglighet 
 

Driftstopprelaterade förluster: 
- Avbrott 

- Omställningar 

 

(A) Anläggningsutnyttjande 
 

Produktionsrelaterade förluster: 

- Tomgång och småstopp 

- Reducerad hastighet 

 

(K) Kvalitetsutbyte 
 

Kvalitetsrelaterade förluster: 

- Kassation och justeringar 

- Uppstartsproblem 

Tabell 1: OEE:s beståndsdelar & de sex stora förlusterna (Tajiri, 1999, s.4) 

 

 

Beräkning av OEE: 

 

𝑇  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑  

 

𝐴 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =
(𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 / 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑)

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑘𝑡  

  

𝐾 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  

 

Genom att multiplicera ihop mätetalen ovan erhålls OEE (%) = T x A x K 

 

Formel 1: Beräkning av OEE (Mobley, 2002, s.8) 
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3.1.2 Operatörsunderhållet 

Då det är operatörerna som tillbringar den mesta delen av tiden vid maskinerna och av 

naturliga skäl är mest bekanta med dem, är det ett rent slöseri med mänskliga resurser om 

man inte tar tillvara på den erfarenhet och kunskapen de har om maskinerna och de störningar 

som uppstår. En av förutsättningarna för att skapa en driftsäker produktion är därför att 

operatörerna är motiverade och även aktivt deltar i underhållsarbetet (Willmott, 2001). 

 

I Figur 3 nedan visas sjustegstrappan med de sju stegen som ska genomgås för att 

självständigt operatörsunderhåll skall nås. För att undvika frustration samt undvika att 

ledningen eller de anställda tappar tålamodet, är det viktigt att vara införstådd med att det tar 

lång tid att uppnå det sista steget, ibland ända upp till fyra-fem år innan hela företaget har nått 

slut målet (Johansson, 1997). 

 
  

 
Figur 3: Sjustegstrappan mot självständigt underhåll (Willmott, 2001, s.72) 

 

Sjustegstrappan kommer så småningom leda till att operatörerna succesivt utvecklar sin 

kompetens för att sedan självständigt kunna utföra underhåll på maskinerna. Detta leder i sin 

tur till att det friläggs resurser från underhållsavdelningen som då kan lägga den tiden på 

specialunderhåll och utvecklingsarbete för ytterligare förbättringar i företagets utrustning 

(Johansson, 1997). 

 

För att uppnå självständigt underhålls är det viktigt med ordning och reda i lokalerna och 

arbetsplatsen, därför är det bra att göra en ordentlig upprensning. Ett hjälpmedel för att hålla 

ordning och reda, uppmärksamma de problem som finns och samtidigt kunna genomföra 

förbättringsarbete är att aktivt jobba med 5S (Willmott, 2001). 
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3.1.2.1 5S-Ordning och reda 

Genom att effektivt arbeta med 5S reduceras skaderisken vid arbete. Maskiner och utrustning 

får ett bättre underhåll. Slöseri kan minskas eller elimineras då man slipper leta efter saker 

och mest troligt reduceras också kassationer, buffertar och genomloppstider. Man får även en 

stabilare process som är grunden för standardisering och förbättringsarbeten samt en 

trevligare arbetsplats med ordning och reda (Ljungberg, 2000). 

 

Sortera: Man sorterar saker i grupper och tar bort allt som inte behövs på arbetsplatsen. 

Strukturera: Att organisera arbetsplatsen så att varje sak har sin plats och det blir lätt att hitta 

för att kunna arbeta effektivt. 

Städa: Skapa rena ytor och prydliga arbetsplatser. Dokumenteras gärna med foton för att 

skapa rutiner för hur det ska se ut. 

Standardisera: Syftar till att skapa bästa möjliga arbetsplats. Synlighet är en viktig 

ingrediens. Med färgmarkeringar kan avvikelser tydliggöras på arbetsplatsen. 

Skapa vana: Syftar på att underhålla och förbättra standarden. Handlar om att skapa vana att 

alltid följa de fyra andra begreppen.  

 

3.1.2.2 Vägen mot operatörsunderhåll 

Nedan följer en kort beskrivning av de sju stegen mot självständigt operatörsunderhåll som är 

den andra grundstenen inom TPM (Willmott, 2001). 

 

Steg 1 – Initialrengöring: Det här steget handlar om att operatörerna grundligt rengör 

maskinen för att förhindra onormal förslitning. Rengöringen medför även att operatörerna 

upptäcker defekter som enkelt korrigeras. 

 
Steg 2 – Motåtgärder vid källan till problem: Här ska man redan vid källan förhindra att 

smutsen sprids vidare. Om detta inte skulle gå, bör man minska spridningen med lokala 

skydd. Inspektion kan förenklas genom exempelvis transparenta skydd.  

 
Steg 3 – Standarder för rengöring och smörjning: Man skall fastställa checklistor för 

rengöring, smörjning och inspektioner och även vad som skall utföras vid lämpliga intervall.  

 



  
 

 21 

Steg 4 – Allmän inspektion: Här ska operatörerna utbildas i underhållsteknik och tränas för 

att kunna utföra inspektioner på den egna maskinen. Underhållsavdelningen har här en viktig 

roll som utbildare. 

 
Steg 5 – Självständig inspektion: I det här steget skall operatörerna sammanställa en 

enhetlig standard för rengöring, smörjning och inspektion. Operatörerna ska i det här steget ta 

över fler uppgifter från underhållsavdelningen. Samtidigt ska ansvarsfördelningen klargöras 

mellan operatörer och underhållsavdelningen. 

 
Steg 6 – Organisera arbetsplatsen: Här handlar det om att standardisera hela arbetet samt 

arbetsplatsens utformning. 

 
Steg 7 – Självständigt operatörsunderhåll: I det här sista steget har operatörerna utvecklat 

sin kompetens och har sådant självförtroende att de helt själva ansvarar för det grundläggande 

underhållsarbetet på sina maskiner. 

 

3.1.3 Förbättringsgrupper 

Den tredje och sista byggstenen är förbättringsgrupper, där tanken är att skapa en parallell 

organisation som arbetar med förbättringsarbete, men som även försöker förbättra 

kommunikationen samt skapa ett kontinuerligt samarbete mellan produktion och underhåll.  

Produktionsutrustningens typ, skift, arbetslag är några av faktorerna som påverkar 

gruppsammansättningen. Gruppen bör bestå av deltagare från så många skift som möjligt och 

fokus ska ligga på en maskin de flesta har kännedom om och helst arbetar i. Genom 

förbättringsgrupperna kan man ta tillvara på den kompetens som medarbetarna besitter. 

Operatörerna och reparatörerna ska samarbeta och tillsammans genomföra förbättringar. 

Dessa grupper skall huvudsakligen bestå av operatörer och reparatörer och tanken är att dem 

ska fungera självständigt. I början kan gruppen dock behöva en handledare för att få igång 

gruppverksamheten. Skulle det vara så att man inser att en viss nödvändig kompetens saknas 

skall detta åtgärdas genom att företaget antigen hyr en konsult eller anställer någon som 

besitter den kunskap som är nödvändig (Ljungberg, 2000). 

 

Deltagarna i gruppen bör träffas regelbundet för att uppnå ett aktivt förbättringsarbete. 

Längden på mötena kan variera beroende på hur ofta gruppen träffas men en timma kan vara 

lämpligt i början. Efterhand kommer uppgifterna att växa och deltagarna kommer ta större 
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ansvar vilket gör att man kan träffas mer sällan. Det är även viktigt att man mellan mötena 

hinner utföra de förbättringsaktiviteterna man har beslutat om.  Det är oftast bra att börja med 

endast en eller några få maskiner, dels för att få bekräftat att just den förbättringen är mest 

lämplig men också för att man lär något och blir mer effektiv efter varje avslutad 

förbättringsåtgärd (Ljungberg, 2000). 

 

Då TPM är ett strukturerat arbetssätt finns det uppgifter som faller sig naturliga att arbeta med 

som t.ex. driftsuppföljning och operatörsunderhåll. Genom att börja med en eller båda dessa 

uppgifter, kan arbetet sedan styras mot en eller ett par mindre problemområden. 

Driftuppföljningen genererar statistik på utrustningsproblem och funktioner, vilket är ett 

konkret och bra verktyg att arbeta utifrån. Även operatörsunderhållet kan generera konkret 

input, där gruppen utifrån sitt arbete kan rikta sina insatser mot ett eller vissa 

problemområden som de anser är viktiga (Ljungberg, 2000). 

 

Exempel på problemområden kan vara: 

• Reducera förluster 
• Minska omställningstider 
• Minska småstopp 
• Minska hastighetsförluster 
• Ordning och reda 
• Förbättrad produktivitet 
• Förbättrad kommunikation och samarbete 

 

Utifrån dessa problemområden ska gruppen sedan dela upp problemen i små uppgifter som 

gruppmedlemmarna kan arbeta med mellan mötena. För att gruppen ska vara motiverad och 

arbeta åt samma håll ska man sätta upp vilket eller vilka mål man vill uppnå. Det kan 

exempelvis vara att småstoppen ska reduceras från 20 till 15 per dag (Ljungberg, 2000). 

 

Målen ska vara: 

• Specifikt: Det ska vara tydligt vad målet mäter 
• Mätbart: Det ska vara mätbart och jämförbart med ett verkligt tillstånd 
• Accepterat: Målen behöver vara uppnåbara. Orimliga mål vinner inte respekt 
• Relevant: Målet ska vara relevant för verksamheten 
• Tidsbestämt: En tidsaspekt behöver finnas med 
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3.2 Systematiserat underhåll 
Att arbeta med underhåll innebär att rätt sak skall göras på rätt sätt, i rätt tid, av rätt person. 

Uppfylls inte dessa villkor kommer driftsäkerheten bli lidande. Företag inom 

tillverkningsindustrin har idag mängder av maskiner och utrustning som ofta kräver underhåll 

men även andra åtgärder som måste utföras på rätt sätt och i rätt tid för att driftsäkerheten ska 

upprätthållas. Det är av stor vikt att all information för underhåll samlas och ordnas på ett 

systematiserat sätt, detta görs förslagsvis i ett underhållssystem (Möller, 1998). 

 

3.2.1 Huvuddelar i ett underhållssystem 

Underhållssystem är till stora delar datoriserade i dagens samhälle då vi vill använda 

personalen så effektivt som möjligt. De manuella systemen kräver stora administrativa 

resurser och väljs allt som oftast bort då datorn är överlägsen på att bearbeta data som 

kommer från underhållsverksamheten (Hagberg, 1995).   

 

Det finns idag ett stort antal datoriserade underhållssystem som utvecklats de senaste 

årtiondena. Man kan idag kombinera flera så kallade moduler och därmed behandla i stort sett 

alla områden hos ett företag i samma plattform som är utformat att passa precis ditt företag 

(Möller, 1998).  

 

3.2.1.1 Handböcker/instruktioner 

Handböcker/instruktioner innehåller information över de förebyggande underhåll som 

behöver utföras och på vilket sätt det ska göras. Vanligt innehåll kan vara hur ofta och med 

vilket intervall ett lager ska smörjas, om det ska göras när maskinen är igång eller när den är 

stoppad och vilken yrkesgrupp som ska utföra arbetet. Den bör också innehålla instruktioner 

över hur uppgiften ska lösas. Hur utförlig instruktionen är beror på svårighetsgraden och 

omfattningen på problemen som kan uppstå i just den här maskinen (Möller, 1998). 

 
3.2.1.2 Maskin- och anläggningsregister 

Ett anläggningsregister är en förteckning över all teknisk utrustning i fabriken eller 

anläggningen och är där av basen för underhållssystemet. Numrerad utrustning gör det lättare 

att identifiera och lokalisera den i fabriken. Det kan vara antingen ett platsnummer som visar 

vart maskinen är lokaliserad eller ett identitetsnummer, ett så kallat maskinnummer (Möller, 
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1998). Data som läggs in i registret kan vara maskinens fabrikat, typbeteckning, 

tillverkningsår och annan teknisk data. Dessa uppgifter kan vara bra att komma åt snabbt vid 

t.ex. haveri eller driftstopp när man ska kontakta leverantören (Hagberg, 1995). 

 
3.2.1.3 Arbetsorder 

På större företag utförs det hundratals underhållsarbeten per vecka. Det är viktigt att dessa 

utförs på rätt tid av rätt person och att information om problemet som lösts samlas in och 

sparas för redovisning vilket används för utveckling och förbättring verksamheten. Man 

skapar därför en arbetsorder för varje arbete. Varje arbetsorder har ett unikt nummer och på 

varje order framgår vilken maskin som skall åtgärdas, vad som ska åtgärdas och vem som ska 

utföra arbetet samt eventuella villkor för utförandet (Möller, 1998). 

 
3.2.1.4 Statistik 

För att kunna utföra förbättrande underhåll måste man veta vilka resurser som skall användas 

men resurserna måste också läggas på rätt saker. I underhållssystemet finns information om 

vilken eller vilka maskiner som är mest utsatta eller behöver repareras akut. Med hjälp av 

informationen som lagras kan man sedan ta fram statistik över maskiner med mest haverier, 

vilka som är dyrast att underhålla etc. Det är därför viktigt att varje arbetsorder sparas och 

följs upp i detta system. (Möller, 1998).  

 

3.2.1.5 Reservdelshantering 

När man utför underhåll uppkommer ofta behov av att byta ut defekta delar i maskinen. Då 

gäller det att man har ett reservdelslager för delar som kan behövas vid reparationen så att 

väntetid kan undvikas (Hagberg et al. 1995). För att på ett effektivt sätt få delar levererade 

innan reparationen startar måste man veta på vilket sätt maskinen är defekt och vilka delar 

den innehåller. Denna information kan man finna på stycklistor som finns på maskinens 

ritningar och från dessa skapar man reservdelslistor som läggs in i underhållssystemet 

(Möller, 1998). 
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3.3 Underhållsstrategier 
Det finna fem olika typer av underhåll som kort kommer att beskrivas nedan. 

 

3.3.1 Avhjälpande underhåll 

Avhjälpande underhåll innebär att det uppstår ett oplanerat stopp i produktionen och som akut 

måste åtgärdas på ett snabbt och effektivt sätt. Det kan även inträffa akuta fel på flera 

maskiner samtidigt, det gäller då att det finns någon sorts prioriteringslista så att man vet 

vilken eller vilka maskiner som ska prioriteras först (Hagberg, 2010). Avhjälpande underhåll 

är oftast väldigt kostsamt. Detta eftersom att felet ofta blir större och allvarligare än om man 

hade gjort förebyggande underhåll innan felet uppstår. Akuta fel som snabbt måste åtgärdas 

stör även planeringen för produktions och underhållsavdelningen (Nord et al, 2006). 

 

3.3.2 Förebyggande underhåll 

Förebyggande underhåll innebär att underhåll genomförs med förutbestämda intervall med 

avsikten att förebygga att fel och akuta stillestånd i maskinerna uppstår. Detta kan göras 

genom exempelvis: 

• Rengöring 
• Smörjning 
• Inspektioner 
• Kontroll 
• Byte av slitagedelar 

Ett bra förebyggande underhåll resulterar i att uppkomsten av fel och akuta stopp minimeras 

vilket gör att det blir lägre kostnader om man jämför med akut oplanerat underhåll. Rengöring 

av maskinerna är en viktig del i det förebyggande underhållet, som gör att det blir lättare att 

upptäcka fel och samtidigt slits inte utrustningen lika fort (Hagberg, 2010). 

 

3.3.3 Återställande underhåll 

Återställande underhåll handlar om att utrustningen återställs till originalskicket som den hade 

från första början. Detta görs genom större renoveringar eller byte av maskindelar så som 

remmar, lager, bussningar (Gopalakrishnan, 2004). Vidare finns det enligt Nord et al. (2006) 

ett antal saker som ska planeras innan man utför den här typen av underhåll: 

• Planera in en tid för underhållet beroende på hur lång tid arbetet planeras ta 
• Säkerställa vilka reservdelar som behövs  
• Planera vem som ska utföra arbetet 
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• Vem som är ansvarig för arbetet 
• Provkörning efter arbetet för att säkerställa att det uppfyller kraven 
• Dokumentera och föra in utfört arbete i underhållssystemet 

 

3.3.4 Förbättringsunderhåll 

Förbättringsunderhåll förknippas ofta med förebyggande underhåll men man menar istället att 

man utför åtgärder som leder till att underhållsbehovet minskar eller försvinner helt. Det man 

gör är att man avlägsnar onödiga delar i utrustningen eller att man bygger skydd runt 

utrustningens viktiga delar för att minimera nedsmutsning (Nord et al, 2006). 

 

3.3.5 Tillståndsbaserat underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll handlar om att man med hjälp av olika metoder undersöker 

utrustningens tillstånd. Detta för att fel ska upptäckas innan de orsakar ett haveri eller stopp. 

Man utför då mätningar av vibrationer, slitage, tryck, temperaturer men även en kontroll av 

maskinens oljor och vätskor. Upptäcker man att mätningarna är utanför det normala tillståndet 

planerar man in underhåll. Det är viktigt att det finns rätt kompetens hos de som ska utföra de 

här kontrollerna för att kunna utföra det på rätt sätt (Mobley, 2002). 

 

3.4 Underhållsplanering 
Det behövs en god underhållsplanering för att man ska ha ett bra underhåll. Det är viktigt att 

planeringen sker i samspel med produktionen för att det ska fungera så bra som möjligt men 

även med så lite stopp som möjligt. En flexibel planering på både lång och kort sikt behövs då 

det i produktionen ofta förekommer svängningar som beror på variation i efterfrågan etc. Ett 

underhållssystem kan förenkla det administrativa arbetet väsentligt, men det gäller även att 

det finns bra rutiner kring hur systemet ska användas (Nord et al, 2006). 
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3.5 Organisation 
En organisation skapas för att lösa en viss uppgift. De utformas på ett sådant sätt att 

befattningshavarna tillsammans ska ha tillräckliga tekniska och ekonomiska kunskaper för att 

kunna sköta organisationen. De ska även ha ledarskapsförmåga och kunna få hela 

organisationen att samarbeta. Hur organisationen är utformad visas normalt genom ett 

organisationsschema eller en organisationsplan. För att en organisation ska fungera läggs stor 

vikt vid samarbete och samordning. Det görs genom att knyta vissa befogenheter och 

beslutsfattande till varje befattning som automtiskt får ett ansvar. I detta ansvar ingår ofta att 

leda, planera och fördela arbetsuppgifter och kontrollera att de uppnås. 

Underhållsverksamheten kan delas upp utifrån ett antal olika faktorer som beskrivs nedan 

(Johansson, 1997). 

 

Tekniska funktioner: Indelning efter avdelningar: mekanisk, elektrisk, byggnads m.m. Man 

utnyttjar kunskaper maximalt samtidigt som man ständigt utvecklas inom varje avdelning. 

Nackdelen blir att man fokuserar för mycket på sin egen avdelning och att man får låga 

kunskaper om närliggande områden. 

 

Produkttyper: Producerar man flera olika produkter har varje produktgrupp eller division sin 

egen underhållsavdelning.  

 

Utrustning: På större företag är det vanligt att man delar upp avhjälpande och förebyggande 

underhåll så viss utrustning sköts av specialistgrupper. T.ex. Hissar och lyftanordningar. 

 

Geografiskt: Stora processindustrier delar gärna upp underhållet på flera verkstäder beroende 

på fabrikernas ytstorlek. Samt att man får specialiserad personal på produktionsutrustningen. 

 

Personer: Det är vanligt att man skräddarsyr utbildningen för en person med högre 

befattning. Man riktar in sig på att man vill specialutbilda personer inom ett visst område. 

Men det är mycket sällan dessa befattningar är lämpade för underhållsorganisationen där 

arbetet utförs efter uppgjorda rutiner.  
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De två vanligaste organisationsformerna är enligt Johansson (1997) centraliserad och 

decentraliserad underhållsorganisation. Den centraliserade organisationen kännetecknas av att 

underhåll utgör egen avdelning och har samma status som de olika produktionsområdena 

vilket visas i figur 4.  

 

 
Figur 4: Centraliserad underhållsorganisation (Johansson, 1997, s.91) 

 

Fördelar:  

• Samlat grepp om underhållskostnader 

• Omfördelning av resurser underlättas 

• Vidareutveckling av underhållsteknik 

 

Nackdelar: 

• Tendenser att underhåll blir ett självändamål  

• Motsatsförhållandet gentemot produktion kan uppstå 

• Påverkan av underhållsbehovet kommer i bakgrunden 
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Den decentraliserade organisationen kännetecknas av att underhållsavdelningen är uppdelad 

och ingår i de olika produktionsområdena som visas i figur 5. 

 

 
Figur 5: Decentraliserad underhållsorganisation (Johansson, 1997, s.92) 
 

Fördelar:  

• Mer produktionsinriktat underhåll 

• Ökad känsla för sambandet mellan underhållsbehov och resurser 

 

Nackdelar: 

• Risk för att långsiktiga underhållsåtgärder kommer i bakgrunden 

• Underhållsteknik stagnerar 
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3.7 Analysmodell 
I figur 6 nedan visas analysmodellen som beskriver författarnas tillvägagångssätt för att 

besvara studiens undersökningsfråga. 

 
 

 
 

Figur 6: Analysmodell 
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4. Nulägesbeskrivning 
Följande kapitel kommer först ge en kort beskrivning av företaget som den här fallstudien 

bygger på. Sedan kommer nulägesbeskrivningen för hur Spaljisten arbetar med sina 

underhållsprocesser att presenteras, som följer de kapitel som återfinns i den teoretiska 

referensramen. Informationen som finns i det här kapitlet är baserad på datainsamling i form 

av intervjuer och observationer som gjorts på företaget. 

 

4.1 Spaljisten AB 
Den här fallstudien är utförd på företaget Spaljisten AB som finns beläget i Åseda. Företaget 

grundades 1975 av Rolf och Anita Malmquist vars affärsidé var att tillverka fanerade lister. 

På det tidiga 80-talet började man investera i ommantlings-teknik vilket sedan dess har varit 

en starkt bidragande orsak till företagets fortsatta framgångar. Sedan mitten på 80-talet har 

Spaljisten varit en växande leverantör åt IKEA. Utvecklingen har gått från att tillverka 

enstaka artiklar till att idag vara en leverantör av kompletta folierade möbler i höga volymer. 

År 2004 köptes företaget upp av Active Invest Sweden AB och ingår ännu idag i deras 

koncern. Sedan starten har Spaljisten haft en stadig tillväxt för att idag ha 600 MSEK i 

omsättning och ca 160 anställda. 

 

4.2 Total Productive Maintenance TPM 
 

4.2.1 Driftsuppföljningar 

På Spaljisten finns ett program som heter Axxos som mäter OEE talet för varje maskin. Alla 

produktionsstopp som är längre än fem minuter dyker upp i Axxos, operatörerna ska då 

registrera varför stoppet uppstod utifrån olika koder som finns att välja mellan. De här 

produktionsstoppen kan på så vis härledas till vilken del i maskinen stoppet berott på. 

Däremot mäts inte de tre delarna som OEE består av på ett korrekt sätt vilket beskrivs nedan. 

 

Tillgänglighet: Detta mäts korrekt då den oplanerade stopptiden räknas bort från den 

planerade produktionstiden och man erhåller ett korrekt värde på tillgängligheten. 
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Anläggningsutnyttjande: Här fångar Axxos upp det värde man har i affärssystemet. Värdet 

är det antal maskinen brukar tillverka i genomsnitt och inte den maximala mängden maskinen 

kan tillverka. Detta gör att värdet på anläggningsutnyttjandet alltid är väldigt nära 100 %. 

 

Kvalitetsutbyte: De kasserade artiklarna registreras inte i programmet utan förs in i ett 

separat Excel dokument. Detta medför att även värdet på kvalitetsutbytet alltid är nära 100 %. 

 

Under intervjuerna med berörd personal på företaget framkom det att utöver dem sporadiska 

störningarna som uppstår med jämna mellanrum även finns många kroniska störningar. Trots 

detta utför varken underhållsavdelningen eller produktionsavdelningen några 

driftsuppföljningar utifrån informationen som finns i Axxos. Istället är ett genomgående tema 

att avdelningarna skyller på varandra.  

 

4.2.2 Operatörsunderhållet 

Steg 1: Man har sedan tidigare infört 5S på företaget, det råder dock olika uppfattningar om 

hur bra det verkligen fungerar. Produktionsledaren anser att det är något som fungerar bra och 

har blivit mycket bättre senaste tiden. Operatörerna tycker däremot att det fungerar mindre bra 

och att det är stora variationer mellan skiften. Även våra observationer visade att det överlag 

är dåligt städat och att det saknas en struktur och standarder kring hur 5S ska utföras. 

 

Steg 2: Även här råder det delade uppfattningar, då det enligt underhållsavdelningen inte 

finns många problem som orsakar att smuts sprids vidare. Operatörerna själva säger tvärtemot 

att det finns mycket att åtgärda, och det är något som även våra observationer visade. Det 

finns en del oljeläckage i maskinen, men även ställen där det smutsas ned mer än i övriga 

maskinen så som borrmaskinerna och sågen. 

 

Steg 3: I dagsläget finns det inga direkta standarder kring rengöring och smörjning. I 

maskinens egna underhållsprogram finns det ett schema för städning och smörjning som ska 

utföras under schemalagda underhållstider, men detta utförs inte regelbundet och det finns 

stora variationer mellan skiften. Det är tydligt att det krävs struktur och engagemang kring hur 

rengöring och smörjning ska utföras.  
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Steg 4: Utbildning för hur operatörerna ska utföra inspektioner på maskinen är nästintill 

obefintlig. De fick en kort utbildning av maskinleverantören när maskinen var ny för snart sju 

år sedan. Många av operatörerna är dessutom nya i maskinen och har mer eller mindre blivit 

självlärda, och vet därför inte om de utför inspektionerna på ett korrekt sätt.  

 

Steg 5: Tanken är att den självständiga inspektionen ska utföras av operatörerna på de 

schemalagda underhållstiderna, men att även underhållspersonalen ska vara med och byta ut 

slitagedelar. Detta efterföljs inte och det finns heller ingen standard kring detta då man ofta 

tillverkar i maskinenen istället för att utföra operatörsunderhåll.  

 

Steg 6: Idag är det väldigt dåligt organiserat kring maskinen, det finns inga standarder för hur 

arbetet ska utföras men inte heller kring arbetsplatsens utformning. Alla som intervjuades är 

överens om att det finns mycket att förbättra vad gäller organisering. 
 

Steg 7: Man säger sig i viss mån ha självständigt operatörsunderhåll men det finns stora 

brister inom alla stegen, som ska leda till att operatörerna ska ansvara för det grundläggande 

underhållsarbetet. Det finns stora variationer bland skiften, både när det gäller kompetens men 

även hur man utför arbetet. 
 

4.2.3 Förbättringsgrupper 

Det finns en förbättringsgrupp på Spaljisten bestående av tre personer som alla har goda 

kunskaper om företagets olika processer men som arbetar övergripande på hela företaget. 

Man arbetar exempelvis med att minska kassationerna, ta fram kostnadseffektiva lösningar 

och provkörningar av nya produkter. Förbättringsgruppen träffas inte regelbundet med 

reparatörerna och operatörerna för att aktivt arbeta med de störningar som finns i maskinen 

som undersöktes i den här fallstudien. Däremot kan medarbetarna lägga fram förslag på 

förbättringar eller störningar som behöver åtgärdas. Under undersökningen framkom det även 

att förbättringsgruppen lägger mest fokus på en specifik maskin och att man har väldigt lite 

eller ingen fokus på problem som finns i andra maskiner.  
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4.3 Systematiserat underhåll 
På företaget använder man sig av ett underhållssystem som heter AM-underhåll. Programmet 

innehåller de huvuddelar som ett underhållssystem vanligtvis består av. Tanken är att all 

information som berör underhåll ska finnas registrerat och uppdaterat i programmet. 

Spaljisten utnyttjar däremot inte underhållssystemets fulla potential då en del information 

saknas helt eller är bristfällig, likaså är det i dagsläget dåligt strukturerat inom vissa områden. 

 

4.3.1 Handböcker/instruktioner 

I dagsläget finns det inga handböcker eller instruktioner över de förebyggande underhåll som 

behöver utföras och på vilket sätt det ska göras. Detta bekräftas av mekanikerna på 

underhållsavdelningen då de anser att det är stor informationsbrist när det gäller vilka arbeten 

som ska utföras samt på vilket sätt de ska utföras. Även operatörerna vid maskinen vi 

undersökte anser att det hade underlättat mycket om det fanns instruktioner i AM-underhåll 

för enklare arbeten som de själva kan utföra. Handböcker och instruktioner kan i vissa fall 

finnas separat i maskinernas egna underhållsprogram eller i någon pärm för maskiner som är 

nyare. Företagets underhållssystem har en funktion där man kan länka den här informationen 

från någon annan dator men även att man kan lägga in information som finns i pärmar. 

Dessvärre är det något man inte använder sig av i någon större utsträckning. 

 

4.3.2 Maskin- och anläggningsregister 

Ett anläggningsregister finns för alla maskiner på företaget. Utrustningen är numrerad vilket 

gör den lätt att identifiera vilket man kan se i figur 7. För tillfället jobbar man med att ändra 

om strukturen för att underlätta om man i framtiden eventuellt ska installera ny utrustning i en 

befintlig maskin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 35 

 

 
 

Figur 7: Maskin- och anläggningsregister i AM-underhåll 

 

 

4.3.3 Arbetsorder 

En arbetsorder skapas för arbeten som operatörerna vid maskinen lägger in och även vissa 

arbeten som underhåll upptäcker är återkommande. Däremot observerades det att väldigt få 

arbeten läggs in i AM-underhåll och att de som har lagts in i systemet är sådant som klassas 

som förebyggande- och förbättringsunderhåll. De flesta arbeten som utförs är avhjälpande 

underhåll där operatörerna har ringt in mekanikerna och dessa läggs aldrig in i systemet.  

Underhållschefen ansvarar för att styra upp, organisera och fördela arbeten som kommit in i 

systemet. Det råder delade uppfattningar om hur väl organiserade arbetsorderna är. Vissa 

mekaniker anser att de bara får veta vilka jobb som finns inlagda i systemet men inte när och 

av vem arbetet ska utföras, medan vissa tycker att all information framgår på en arbetsorder. 

Efter varje utfört arbete ska mekanikerna rapportera vad som är gjort och hur lång tid det 

utförda arbetet tog. 
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4.3.4 Statistik 

Varje arbetsorder sparas och man kan gå tillbaka och se tidigare utförda arbete. Det är 

däremot svårt att följa upp vilka maskiner som behöver mest underhåll eftersom väldigt få 

arbeten läggs in, vilket gör statistiken bristfällig. Information för arbeten som redan utförts är 

olika beroende på vem som utfört arbetet. En del mekaniker skriver mer utförligt vad som är 

utfört och hur man har utfört arbetet medan andra bara skriver ”lite småfix”, vilket även visas 

i figur 8 nedan.  

 
 

 
 

Figur 8: Historik på utfört arbete 
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4.3.5 Reservdelshantering 

Anläggningsregistret är uppbyggt utefter en trädvy där man kan gå in och finna maskinernas 

ingående delar samt saldot på dessa i reservdelslagret. De flesta på underhållsavdelningen 

tycker att det är väl strukturerat och att det sällan inte finns reservdelar hemma när man ska 

utföra ett arbete. Vid egna observationer i AM-underhåll upptäcktes att saldot inte riktigt 

stämmer på alla reservdelar, vilket kan ses i figur 9 där saldot är -222 för ”Flatrem ändlös 

570x15mm Grön”. 

 
 

 
 

Figur 9: Saldo reservdelslager 
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4.4 Underhållsstrategier 
Nedan kommer en beskrivning ges av vilka underhållsstrategier som tillämpas på företaget 

och i vilken utsträckning. 

 

4.4.1 Avhjälpande underhåll 

Avhjälpande underhåll på Spaljisten kan beskrivas som en ambulansverksamhet där 

maskinoperatören tar kontakt med underhållsavdelningen som beger sig ut för att åtgärda 

problemet. Som tidigare nämnts registreras inte akuta fel som uppstår i underhållssystemet. 

Operatörerna tar istället oftast kontakt med underhåll genom telefon men ibland går de även 

ut till underhållsavdelningen och påtalar att ett akut problem har inträffat. På 

underhållsavdelningen har man en prioriteringslista, på så sätt vet mekanikerna vilken maskin 

som ska prioriteras.  

 

Mekanikerna på företaget uppskattar att de i genomsnitt lägger 60-70 % av sin arbetstid på 

oplanerade stopp som uppstår i produktionen. Samtidigt anser både mekanikerna och 

operatörerna att många av de oplanerade stoppen bör kunna åtgärdas av operatörerna själva, 

men att de inte innehar rätt kunskap eller tillgång till de verktyg som behövs.  

 

4.4.2 Förebyggande underhåll 

På företaget utförs det förebyggande operatörsunderhållet på schemalagda tider som består av 

1,5 timma, två gånger i veckan för varje maskin. Tanken är att operatörerna ska städa, smörja, 

inspektera och kontrollera maskinerna. Vid intervjuerna framkom dock att man istället för att 

utföra förebyggande underhåll ofta har produktion i maskinen. Detta främst om man behöver 

komma ifatt i produktionen. Från början var det sagt att underhållsavdelningen skulle vara 

med vid de schemalagda tiderna för att byta ut slitagedelar men det är inget som sker idag 

enligt vissa personer. Några andra säger däremot att underhåll ska utföra ”linewalks” där 

mekanikerna med jämna mellanrum går igenom olika maskiner på företaget. Det råder delade 

uppfattningar om vad som gäller och hur man arbetar med förebyggande underhåll. 

 

4.4.3 Återställande underhåll 

Den här typen av underhåll utförs väldigt sällan då man i dagsläget inte har några bestämda 

intervaller på när det ska utföras, men inte heller någon statistik över hur ofta man tidigare 
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bytt remmar, lager, bussningar osv. Det gör att man istället kör till det går sönder och ett akut 

stopp inträffar i maskinen. 

 

4.4.4 Förbättringsunderhåll 

Enligt operatörerna informerar och diskuterar dem med underhållsavdelningen om olika 

förslag på förbättringsåtgärder, men att de sällan får något gehör. Båda avdelningarna är 

överens om att det finns många förbättringar som kan utföras, men också oense om vem som 

bär ansvaret för att det ska slutföras. Vid observationer i underhållssystemet upptäcktes att det 

brister åt båda håll, dels genom att det finns väldigt lite förbättringsförslag nedskrivet från 

operatörernas håll men också att det saknas noteringar från underhållsavdelningen om 

statusen kring de olika förslagen. 

 

4.4.5 Tillståndsbaserat underhåll 

Den här underhållsstrategin är så gott som obefintlig på företaget. Det som utförs ibland är att 

olja och tryck i luftkompressorerna mäts men inga mätningar utförs i maskinerna i sig. 

 

4.5 Underhållsplanering 
Varje morgon har man daglig styrning där man går igenom produktionsläget där även 

underhåll tas upp. Man tar allt som oftast upp enbart större underhållsstopp som ska ske i 

närtid, en till två dagar. Vissa av deltagarna på daglig styrning tycker dessutom att man pratar 

och går igenom onödiga saker istället för att fokusera på det som verkligen är viktigt. Mycket 

av det som tas upp när det gället underhåll upplever man rinner ut i sanden många gånger. 

 

Mekanikerna på underhållsavdelningen upplever att de väldigt sällan får information från 

underhållschefen om vad som sägs på daglig styrning och hur läget är i produktionen. De 

anser även att det är dålig kommunikation och samspel mellan produktionsledarna och 

underhållschefen, där produktionen oftast prioriteras före underhåll. 

 

Vid intervju med underhållschefen och en av produktionsledarna framkom det tydligt att dålig 

kommunikation genomsyrar avdelningarna. Produktionsavdelningen fångar upp många 

problem genom förstemännen som arbetar vid maskinerna och lyfter vidare dessa problem vid 

daglig styrning, däremot är det sällan några åtgärder genomförs. Samtidigt säger man på 
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underhållsavdelningen att man inte får någon kännedom om vilka problem som finns i 

produktionen. Annat som framkommit är att produktionen vid några tillfällen har stått still 

men att underhållsavdelningen inte haft någon kännedom om det. Vidare anser 

underhållschefen att man är underbemannade på underhållsavdelningen för att kunna 

genomföra ett bra arbete. 

 

4.6 Organisation 
Underhållsverksamheten på Spaljisten är inte indelad utefter något speciellt område så som 

tekniska funktioner, produkter, maskiner eller kunskap. Alla mekaniker utför mer eller mindre 

alla sorters arbeten och på alla maskiner vid behov. Det kan däremot falla sig naturligt att 

någon mekaniker tar eller får ett jobb tilldelat eftersom den har utfört ett arbete där vid ett 

tidigare tillfälle.   

 

När det gäller organisationsformen efterliknar den en centraliserad underhållsorganisation där 

underhåll utgör en egen avdelning. De flesta på företaget anser dock att underhåll bör ligga 

under produktionen så de ska äga och ha mer inflytande över underhållsprocesserna. 
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5. Nulägesanalys 
I följande kapitel kommer författarnas nulägesanalys att presenteras, som bygger på en 

jämförelse av den teoretiska referensramen och nulägesbeskrivningen på fallföretaget. 

Genom att jämföra dessa med varandra har författarna reflekterat, tolkat och analyserat 

företagets underhållsprocesser. 

 

5.1 Total Productive Maintenance TPM 
 

Driftsuppföljningar 
Att mäta den totala utrusningseffektiviteten, OEE, är ett stort hjälpmedel för att veta vad som 

sker i verksamheten, men enbart om man mäter på rätt sätt vilket inte görs på Spaljisten.  

Som man mäter idag ligger värdet på anläggningsutnyttjandet och kvalitetsutbytet alltid nära 

100 % vilket inte ger ett tillförlitligt OEE värde. I Figur 10 nedan visas Spaljistens OEE. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Företagets OEE värde den 4 april 2016 enligt Axxos 

 

Med hjälp av informationen som finns i bilaga 1 gjordes en egen uträkning på OEE värdet 

som man hade den 4 april 2016 för att göra en jämförelse. 
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(𝑇) 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖ℎ𝑒𝑡 =
492,06− 57,94

492,06 = 0,7948 
 

(𝐴) 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =
7925/391,1

23 = 0,8810 
 

(𝐾) 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
7925− 55
7925 = 0,9930 

 
Ø OEE (%) = 0,7948 x 0,881 x 0,993 = 0,695 = 69,5 % 

 
Figur 11: Egen uträkning av företagets OEE värde den 4 april 2016 

 

I den egna uträkningen tas hänsyn till antalet defekta artiklar men även hur effektivt maskinen 

producerade mot vad den maximalt ska kunna producera. Det kan jämföras mot företagets 

egna OEE värde som är 10 % högre. Eftersom Axxos inte tar hänsyn till anläggnings- och 

kvalitetsutbytet, motsvarar företagets OEE endast tillgängligheten. Det medför att företaget 

inte får någon uppfattning om hur stora förluster de har i form av reducerad hastighet och 

tomgångskörning som uppstår till följd av korta stopp. De får heller ingen uppfattning om hur 

kassationer och uppstartsproblem påverkar den totala utrustningseffektiviteten eftersom det 

rapporteras i ett separat Excell dokument och inte i Axxos. 

 

Då det är av stor vikt att identifiera vilka driftstörningar som uppstår i den undersökta 

maskinen analyserades den summerade produktionsrapporten från 2015 som finns i bilaga 2. I 

produktionsrapporten framgår bl.a. vilka driftsstopp som under året uppkommit i maskinen. 

Utifrån den informationen beräknades ett genomsnittligt antal och tid för varje stopp samt den 

totala tiden per månad. En uppskattning gjordes på vilka stopp som kan klassificeras som 

sporadiska respektive kroniska störningar. Dessa är markerade med en röd respektive gul ruta 

vilket visas i figur 12. 
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Figur 12: Genomsnittliga stopp per månad i den undersökta maskinen 

 

Analysen visar tydligt att det både finns sporadiska och kroniska störningar i maskinen. De 

sporadiska störningarna inträffar oregelbundet och har relativt lång stopptid när de väl 

inträffar. Man kan exempelvis se att maskinen i genomsnitt står still i 8,8 timmar, en gång 

varannan månad på grund av tuggen. Kroniska störningar som finns uppstår åtminstone några 

dagar i veckan men vissa även flera gånger dagligen och har förmodligen accepterats som ett 

normaltillstånd. 
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Operatörsunderhållet 
Trots att man på företaget säger sig ha ett operatörsunderhåll, finns det stora brister inom alla 

de steg som ett självständigt operatörsunderhåll består av. Redan i de första stegen finns det 

brister då maskinen överlag är smutsig och det finns många problemkällor som orsakar att 

maskinen smutsas ned och att smutsen sprid vidare. Det medför att man städar men att 

smutsen ändå ständigt kommer tillbaka efter någon timma, eftersom man inte angripit och 

åtgärdat problemen som orsakar nedsmutsning. Vidare är det inte organiserat och det finns 

inga bra standarder varken för städning, smörjning eller inspektion av maskinen. Operatörerna 

har dålig kunskap i vad och hur man ska smörja och inspektera eftersom de är dåligt utbildade 

inom området. Bristfälliga inspektioner medför att man inte i tid upptäcker om maskinen är i 

dålig kondition och behöver byta ut vissa slitagedelar. Likaså medför dåliga rutiner kring 

smörjning att maskinen slits ut fortare än vad som är normalt.  

 

Förbättringsgrupper 
Även om en förbättringsgrupp finns på Spaljisten är den uppbyggd på fel sätt och fokus blir 

alldeles för brett. Man arbetar övergripande på hela företaget och inom olika områden 

samtidigt. Gruppen träffas heller inte regelbundet med operatörer och reparatörer där man har 

fokus på en maskin. Därför ges heller ingen möjlighet till samarbete där deltagarna 

tillsammans genomför förbättringar för att minimera de störningar som finns i maskinen.  

 

5.2 Systematiserat underhåll 
För att uppnå systematiserat underhåll krävs att man arbetar på ett standardiserat sätt med de 

olika delarna systemet består av. På företaget använder man inte systemen på det sättet och 

det finns brister inom många områden. Det finns inga handböcker och instruktioner över hur 

underhåll ska utföras, vilket gör att mekanikerna många gånger går på magkänsla när de ska 

göra ett arbete. När det gäller maskin- och anläggningsregistret finns det där en bra struktur, 

även om det är något som inte påverkar underhållsarbetet i den bemärkelsen, är det här något 

som företaget har fokus på just nu.  

 

Vidare finns det idag väldigt lite statistik över tidigare utförda arbeten, där man kan gå 

tillbaka och följa upp samt planera underhållet i framtiden. Det beror på att största delen av 

alla arbeten som utförs är akuta fel som ska åtgärdas och dessa arbeten skapas det ingen 
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arbetsorder för. Det skulle vara av stor nytta för företaget om alla jobb rapporterades oavsett 

hur stora eller små de är, detta för att kunna föra statistik och kartlägga vilka arbeten i 

maskinerna som är återkommande. Med hjälp av statistiken skulle de istället kunna ta fram 

intervaller för när vissa slitagedelar ska bytas istället för att köra maskinerna tills de går 

sönder som man gör idag. 

 

Trots att det sällan inte finns reservdelar hemma när man ska utföra underhåll behöver man se 

över saldot på reservdelslagret. Våra observationer visade att saldot inte stämmer på alla 

reservdelar. Förmodligen har mekanikerna rapporterat in att de har gjort ett uttag men det har 

inte rapporterats när man har fyllt på, vilket exempelvis har gjort att saldot ligger på minus på 

en av reservdelarna. 

 

5.3 Underhållsstrategier 
Det mesta av underhållet som utförs på Spaljisten är avhjälpande. Ett av de grundläggande 

problemen är avsaknaden av ett strukturerat arbetssätt kring hur underhåll ska utföras. Detta 

framkommer väldigt tydligt genom att fallstudien pekar på att 60 % av arbetet som 

underhållsavdelningen utför är akuta åtgärder. Något som skulle gynnat företaget är 

framtagande av strukturer kring löpande underhåll, så att förebyggande får en större och 

viktigare roll. Förebyggande underhållet på Spaljisten består idag till stor del av smörjning 

och rengöring av maskiner samt ytorna kring dessa. Dessutom utförs inga inspektioner i 

någon större utsträckning, man utgår istället från samma maskinprogram som när maskinen 

installerades. Trots att det på företaget finns schemalagda tider som är tänkta till att användas 

för att utföra förebyggande åtgärder på maskinerna följs det väldigt sällan, inte minst om man 

ligger efter i produktionen. Att företaget har så många produktionsstopp beror troligtvis till 

stor del på detta. Denna ignorans har resulterat i att företaget har fastnat i en ond spiral där 

man tillverkar tills en maskin går sönder istället för att i förväg utföra förebyggande åtgärder 

under de schemalagda tiderna.  

 

Genom intervjuer och observationer framgår det tydligt att det finns mycket att jobba med vad 

gäller förbättringsunderhåll. Istället för att utföra återställande underhåll där man exempelvis 

byter ut remmar och andra förslitningsdelar, så kör man istället till delarna förslits eller går 

sönder helt. Operatörerna menar på att detta inte påverkar stopptiden, vilket pekar på att deras 

kunskap gällande underhåll är dålig. Vi anser däremot att om maskinens delar är slitna så som 
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remmar, lager och bussningar, så har det stor påverkan på driftsäkerheten, eftersom det leder 

till sporadiska men även kroniska störningar. Detta problem kan enkelt åtgärdas genom att 

strikt hålla på de schemalagda tiderna för underhållsarbetet, där man även utför byte av vissa 

slitagedelar. Börjar man dessutom att registrera alla arbeten som utförs i underhållssystemet, 

kan man sedan genom statistik ta fram intervaller för när vissa delar ska bytas i förebyggande 

syfte. På längre sikt kommer det så småningom att leda till att man förhindrar akuta stopp där 

man utför avhjälpande underhåll, för att istället ha mer fokus på förebyggande underhåll. 

 

När det kommer till tillståndsbaserat underhåll har företaget idag inte rätt resurser och 

kompetens för att kunna utföra det. Med tanke på att det finns stora brister inom de andra 

typerna av underhåll, tror vi att ett alternativ skulle kunna vara att de anlitar en extern part 

som utför mätningar på vibrationer, tryck och temperaturer etc. 

 

5.4 Underhållsplanering 
Planeringen kan beskrivas som nästintill obefintlig vad gäller underhåll. De schemalagda 

tiderna utnyttjas egentligen inte på det sätt som det är tänkt och ännu värre, ibland utgår 

underhållet helt pga. tidsbrist. Samarbetet mellan avdelningarna är relativt dåligt, parterna har 

olika uppfattningar om vad som skall utföras samt vem som ska utföra vad. Huvudproblemet 

som Spaljisten behöver styra upp är alla akutstopp som uppstår, detta genom att på större 

allvar se till att det schemalagda underhållet blir av enligt plan. Den dagliga styrningen och 

förbättringsgrupper hade t.ex. varit ett utmärkt tillfälle att planera eller föra upp dessa 

problem till ytan. Dessutom måste ansvariga inse att man inte alltid kan välja produktion före 

underhåll och förbättringar av processerna. Indirekt väljer man att skjuta upp problem som 

behöver åtgärdats vilket då längre fram leder till akuta stopp, som en följd av detta ställs 

kommande schemalagda underhåll in då man måste producera för att komma i kapp. En ond 

spiral som Spaljisten måste sätta in åtgärder för att bryta. 

 

5.5 Organisation 
Organisationsmässigt är Spaljisten centraliserad vad gäller underhållsverksamheten och det 

speglas tydligt i de nackdelar som tas upp i teorin som alla stämmer överens med Spaljistens 

organisation. Men man kan dock inte se att de fördelar som nämns i teorin finns i företaget.  
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En decentraliserad organisation skulle med all säkerhet gynna företaget, men som det är nu 

finns alldeles för mycket problem inom underhållsverksamheten för att man ska kunna gå 

över till en sådan organisation. Man har i dagsläget varken personal eller kunskap för att 

kunna dela upp underhållsavdelningen inom de olika faktorer som tas upp i teorin. Det kunde 

annars vara fördelaktigt att man delar underhållsavdelningen utifrån kunskap och 

expertisområden. Då vet man vilka som ansvarar för diverse reparationer och kan enklare dela 

upp arbetet mellan personal och där få till en strukturerad underhållsverksamhet där alla vet 

sina arbetsuppgifter.  
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6. Resultat & slutsats 
I följande kapitel kommer fallstudiens resultat och slutsatser presenteras, som har genererats 

genom att undersökningsfrågan besvaras. Kapitlet är baserat på nulägesanalysen som 

återfinns i kapitel 5 tidigare i den här rapporten. Vidare kommer en sammanfattning att 

presenteras genom olika förbättringsförslag i kapitel 7. 

 

Syftet med fallstudien är att få en ökad förståelse för vilka faktorer på en underhållsavdelning 

som påverkar driftsäkerheten av maskinerna på ett tillverkande företag. 

 

Vidare bygger fallstudien på undersökningsfrågan som lyder: 

• Hur kan företag förbättra underhållsprocesserna för att öka driftsäkerheten 

 

Nedan kommer svaret på undersökningsfrågan att presenteras. 

 

6.1 Total Productive Maintenance TPM 

Driftsuppföljningar 
Först och främst måste företaget börja mäta den totala utrustningseffektiviteten, OEE, på ett 

korrekt sätt. Anläggningsutnyttjandet måste mätas utifrån vad maskinen maximalt klarar av 

att tillverka på varje produkt och inte mäta efter det genomsnitt man brukar tillverka. Samma 

gäller för kvalitetsutbytet där de måste få in i programmet antalet defekta detaljer de 

tillverkar. Om det mäter rätt, kommer de få en bättre uppfattning om vilka förluster som finns 

i maskinen i form av tomgång, reducerad hastighet och uppstartsproblem etc. 
 

Vi kan konstatera att företaget har mycket information om vilka driftstörningar som finns i 

den undersökta maskinen, däremot följs det inte upp och åtgärdas i någon större utsträckning. 

Lämpligt är att produktionsledaren fortsättningsvis kontinuerligt följer upp de problem som 

finns. Detta för att bli medveten om störningarna samt skapa ett bra underlag för ett fortsatt 

förbättringsarbete. 
 

För att förbättra underhållsprocesserna krävs att man på företaget är väl insatt i de 

driftstörningar som finns för att veta vilka man ska åtgärda. Det var under undersökningen 

tydligt att företaget är dåligt insatt i de driftstörningar som finns i den undersökta maskinen, 
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då den största delen av underhållsarbetet som utförs är att åtgärda akuta fel. För att få en bild 

över vilka driftstörningar som finns på Spaljisten och är mest kritiska tog vi fram statistik från 

föregående år som analyserades. Det gav oss en bild som tydligt visar på att återkommande 

driftstörningar finns, både sporadiska och kroniska. Därför gjordes en uppskattning på de 

driftstörningar vi anser har störst påverkan på driftsäkerheten och som vi även anser att 

företaget ska utföra åtgärder för att minska uppkomsten dessa.  

 

Driftstörningarna vi anser företaget inledningsvis ska arbeta med i riktning mot ökad 

driftsäkerhet är: 

Sporadiska störningar: 

• Tuggen	
• Vändaren	
• Nödstoppsfel	
• Fläktstopp	

 

Kroniska störningar: 

• Kortstopp 
• Homag 
• Holzma 
• Inmatare 

 

Till en början ska man arbeta med att minska uppkomsten av de sporadiska störningarna. 

Detta eftersom de sporadiska störningarna inträffar som akuta fel och har större påverkan på 

produktionsplaneringen, medan de kroniska har blivit ett normaltillstånd. Sedan bör man göra 

en djupare undersökning till varför de kroniska felen uppstår och hur man ska minska 

uppkomsten av dessa. 

 

Operatörsunderhållet 
Tydligt är att de egenskaperna som krävs för att uppnå självständigt operatörsunderhåll 

saknas. Det som genomsyrar hela undersökningen är bristen på engagemang, kunskap och 

kommunikation. Ledningen måste börja se allvaret och aktivt arbeta med att förbättra 

bristerna som finns. Man måste se till att redan det första steget utförs bra genom att börja 

använda 5S så som det är tänkt att användas. Då kan man gå vidare nästa steg, att införa bra 

standarder och rutiner kring operatörsunderhållet men även se till att operatörerna får rätt 

kunskap och förutsättningar. 
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Förbättringsgrupper 
För att komma åt de störningar som finns, men även förbättra operatörsunderhållet bör man 

skapa en förbättringsgrupp. Gruppen ska lyfta de problem som finns och ständigt arbeta för 

att förbättra dessa, det kommer även leda till bättre kommunikation och engagemang. 

Inledningsvis kan man träffas en gång varannan vecka och den ska bestå av åtminstone en 

operatör från varje skift och mekaniker från underhållsavdelningen. Till en början är det även 

lämpligt att produktionsledaren agerar handledare eftersom han kan ta med sig underlag om 

de driftstörningar som finns. På mötena ska man tillsammans diskutera störningarna som 

finns i maskinen och bestämma hur man ska åtgärda dessa. Vidare är det även viktigt att man 

tar upp de inspektioner och kontroller som operatörerna anser att de inte behärskar. Där kan 

mekanikerna vara till stor hjälp där de tillsammans kan bestämma hur de ska utbilda 

operatörerna så de själva kan kontrollera och inspektera maskinen på ett bra sätt. 

 

6.2 Systematiserat underhåll 
När det kommer till underhållssystemet finns det en mängd punkter som kan bli bättre för att 

förbättra underhållsprocesserna. För att underlätta underhållsarbetet ska företaget lägga in 

handböcker och instruktioner över hur underhåll ska utföras, så det finns ett standardiserat 

arbetssätt som efterföljs av alla mekaniker. Vidare är det av stor vikt att alla arbeten som 

utförs läggs in i systemet, oavsett hur stora eller små de är eller om det är ett avhjälpande eller 

förebyggande underhåll etc. Det ska även finnas en utförlig beskrivning på vad och hur 

arbetet är utfört, för att generera en bra statistik för att i framtiden kunna ta fram intervaller 

för när vissa slitagedelar ska bytas. Även reservdelslagret ska ses över, även om det sällan 

inte finns reservdelar hemma när underhåll ska utföras finns ändå den risken som det är idag. 

 

6.3 Underhållsstrategier 
Vi tror starkt att trenden kommer gå från att arbeta med avhjälpande till förebyggande 

underhåll i mycket högre utsträckning, genom att företaget kontinuerligt följer upp 

driftstörningarna och aktivt arbetar med förbättringsarbete kring dessa. För att nå dit är det 

samtidigt viktigt att operatörsunderhållet utförs på ett korrekt sätt. Om alla underhållsarbeten 

läggs in i underhållssystemet och man senare tar fram intervaller för vissa arbeten, kommer 

även detta bidra starkt till att övergå till ett mer förebyggande underhåll. 
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6.4 Underhållsplanering 
Underhållsarbetet ligger idag efter och Spaljisten måste börja ta det på allvar innan 

situationen blir ohållbar. Avdelningarna måste börja samarbeta bättre och planera in underhåll 

tillsammans för att alla ska kunna vara på plats samtidigt. Det är viktigt att de schemalagda 

tiderna för underhåll verkligen efterföljs samtidigt som det ska utföras på ett bra sätt. De här 

tiderna är bra tillfällen för att utföra och angripa de problemområden som tas upp i 

förbättringsgrupperna. Även de intervaller man i framtiden får fram från underhållssystemet 

är något som kan utföras under de schemalagda tiderna. Därför är det viktigt att man 

verkligen har en bra kommunikation mellan avdelningarna, där mycket kommer förbättras 

genom förbättringsgrupperna men det är även viktigt att man verkligen tar upp underhåll som 

en punkt på daglig styrning och tar tag i problemen. 

 

6.5 Organisation 
Även om en decentraliserad organisation skulle vara bättre för företaget är det inte det man 

behöver förändra just nu, eftersom det finns många andra problem inom organisationen. 

Arbetar företaget hårt och tar sig an de problem som finns idag, kommer det frigöra mycket 

tid och resurser, samtidigt som underhållsavdelningen inte längre kommer känna att de har 

personalbrist. Den dagen man kommer dit skulle man kunna införa en decentraliserad 

underhållsorganisation där produktionen har ett större inflytande över underhåll.  
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7. Rekommendationer och diskussion 
I följande kapitel kommer de rekommendationer och förbättringsförslag som genererats av 

studiens nulägesanalys, resultat och slutsatser att presenteras. Slutligen diskuteras de 

rekommendationerna som presenterats. 

 

7.1 Rekommendationer 
 
Målsättning: 

• Åtgärda sporadiska störningar 

• Åtgärda kroniska störningar 

Medel för att nå målsättningen: 
• Börja mäta OEE korrekt 

• Börja följa upp driftstörningarna 

• Använda 5S korrekt 

• Införa standarder och rutiner 

• Utbilda operatörer i kontroller och inspektioner 

• Införa förbättringsgrupper som är rätt komponerade 

• Bättre kommunikation mellan avdelningar 

• Registrering av alla underhållsarbeten som utförs 

• Ta fram intervaller för vissa arbeten från underhållssystemet 

• Se över kapaciteten i utsugssystemet 

• Införa centraldammsugare/fler utsugsställen 

 

7.2 Diskussion 
Ett införande av förändringar innebär ofta en påverkan på hela organisationer. I många fall ses 

det som ett nödvändigt ont för att nå slutmålet. Många av våra rekommendationer kräver 

långsiktighet och måste påbörjas snarast, medan andra kan påbörjas när de mer prioriterade 

förändringarna har införts. Något som är en röd tråd för alla våra förslag är en förbättrad 

kommunikation, samt större engagemang från personalen oavsett vilken position på företaget 

dem besitter. 
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För att våra rekommenderade förändringar skall kunna genomföras så måste Spaljisten inse 

vilka problem som finns på företaget, det är först därefter som den nya grunden kan läggas. 

Enligt vår mening är införande av strukturer och standarder för underhållsarbete en av de 

viktigaste grundstenarna. Att det finns standarder som visar hur ett arbete ska utföras är A och 

O, vilket också bör genomsyra hela verksamheten. Det är först när personalen vet hur arbeten 

ska utföras som de kan prestera och resultat mätas på ett korrekt sätt. Detta i sig genererar mer 

korrekt statistik som Spaljisten kan använda sig av i framtiden vid t.ex. underhållsarbetet av 

maskinerna. När personalen inte har rätt kunskapen om hur maskinerna ska skötas samt ses 

över så behöver de utbildas inom detta. Enligt våra observationer kan Spaljisten behöva ta in 

hjälp utifrån för detta samt införa regelbundna utbildningar, vilket kortsiktigt kan ses som en 

stor ekonomisk kostnad men i det långa loppet är det en nödvändig åtgärd vilket troligtvis 

kommer generera en ökad lönsamhet. 

 

Vidare behöver användandet av AM-underhåll få ett uppsving. Det är av stor vikt att alla 

arbeten loggas för att man ska kunna bygga en grund för framtida statistik. Det är också AM 

som bör användas som bas för all samlad statistik, både för allt utfört underhållsarbete men 

också som ett register för de driftstörningar som uppkommit. Spaljisten bör även införa 

förbättringsgrupper som är utformade på rätt sätt och som består av personer med god 

kännedom om maskinen samt mekaniker från underhållsavdelningen. Detta kommer bidra till 

att man i större bemärkelse kan åtgärda de driftstörningar som uppstår i maskinen. Vidare bör 

fokus läggas på små förbättringar vid den enskilda maskinen istället för att en 

förbättringsgrupp ska ha ansvaret för hela företaget. 

 

Som vi tidigare har konstaterat så finns det bra information om driftstörningar att tillgå, men 

som idag inte tas tillvara på varken ett bra eller korrekt sätt. Med den information och de 

rapporterna som kan tas fram i Axxos kan företaget väldigt enkelt följa upp och räkna ut OEE 

värden. Problematiken ligger dock i att detta används på ett icke korrekt sätt vilket gör att 

uträkningen blir felaktig och rapporten ser mycket bättre ut än vad den i verkligheten är. Som 

en ren följ av detta så tas inte vissa störningar på samma allvar som de egentligen borde. 

Därför är en av rekommendationerna att man börjar mäta OEE värdet på ett korrekt sätt för att 

få en sann verklighetsuppfattning över situationen.  

 

Ett långsiktigt mål som Spaljisten bör ha är att till största möjliga mån arbeta bort de 

sporadiska störningarna som uppstår i maskinen, och lägga den tid som detta kommer frigöra 
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på att arbeta med förebyggande åtgärder och planering av underhåll. De bör uppdatera de 

scheman som används vid operatörsunderhåll, för att kunna göra detta krävs dock att det finns 

statistik om hur maskinen fungerar och vilka störningar som finns i dagens produktion, inte 

hur den fungerade som ny. En annan åtgärd som långsiktigt skulle gynna företaget och 

underlätta operatörsunderhållet är installation av centraldammsugare samt ett system med 

flyttbara slangar och munstycken. Det är en stor investering, men en behövlig sådan. Ett 

renare klimat gör oftast att maskindelar håller längre men det är även en investering i 

personalen. En renare arbetsplats bidrar till bättre trivsel på arbetsplatsen som i sin tur 

motiverar personalen. 

 

Slutligen tror vi att Spaljisten skulle gynnas av att decentralisera sin underhållsorganisation. 

På det sättet fokuseras underhållsverksamheten till produktionen så att de kan specialisera 

personal inom olika områden och på så vis strukturera upp underhållsverksamheten. Detta 

underlättar för operatörerna som då vet vem de ska vända sig till när problem uppstår, det gör 

även att arbetet blir utfört på samma sätt varje gång, vilket leder till standardisering som 

senare kan hjälpa operatörer att utbildas av sin egen verkstadspersonal.  

 

Många av rekommendationerna som tagits fram utifrån nulägesanalysen, resultatet och 

slutsatserna kommer att generera stora fördelar om de uppnås. Men för att kunna uppnås 

kommer det krävas stora förändringar hos alla medarbetare, vad gäller deras synsätt och 

arbetssätt vilket kan försvåra implementeringen. Det är inte ovanligt att personalen reagerar 

negativt när det ska ske förändringar. Därför är det av stor vikt att ledningen visar stort 

engagemang och får personalen att förstå vilka fördelar som finns med förändringarna, både 

för dem själva och för företaget. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Produktionsrapport från eftermiddagsskiftet den 4 april 2016 
 
Bilaga 2: Summerad produktionsrapport för helåret 2015 
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