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Abstract 

The development of competitive elements is becoming increasingly important in todays global 

and competitive business environment. The purchasing function have been recognized as an 

important part of a company’s way towards a more competitive business and market position. 

The strategic planning of the maintenance operations is being recognized in recent studies as a 

section with good potential towards development of a more cost-efficient business strategy. 

Maintenance operation outsourcing is in today’s competitive market a way of striving towards a 

more competitive position. The purpose of the study is to investigate how process companies 

can collaborate with their suppliers in a cost-effective way and analyze how the internal flow of 

information affect the collaboration. In order to answer the purpose, a qualitative case study has 

been combined with a benchmarking. In order to find relevant information, interviews and 

observations have been conducted. The case study company BillerudKorsnäs is a process 

industry that manufactures pulp and liquid carton. The company believes that purchases of 

external maintenance services must be more cost-efficient in order to develop competitively. 

They want to develop a better knowledge about the positive aspects regarding the use of 

external companies. The studies choice of benchmarking company Outokumpu, Avesta have 

recently started a systematic collaboration and partnership with a few carefully selected 

suppliers. They have also outsourced the mechanical maintenance and can therefore provide 

useful information about the subject. The study shows that the case company BillerudKorsnäs 

should define and develop its processes for the current flow of information by defining the 

processes and developing standardized approaches. The upcoming development should be 

managed by both maintenance and production so that they can cooperate towards common 

goals. Standardized practices contribute to the development of the business processes, which 

results in increased organizational maturity. This leads to a greater understanding of the 

cooperation with external suppliers. The study shows that close collaboration through 

partnerships is preferred in activities close to the core business. This requires however that the 

supplier has a high maturity level and technical knowledge. Partnerships will eventually create 

greater profitability and therefore contribute to increased competitiveness. 
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Sammanfattning 

Företag på dagens globala marknad utsätts ständigt för ökad konkurrens vilket gör det allt mer 

viktigt att utveckla konkurrensfördelar. Inköpsfunktionen har på senare tid blivit en viktig del 

för att företag ska drivas framåt på ett konkurrenskraftigt sätt. Tidigare studier visar att den 

strategiska planeringen av underhållsverksamhet i processindustrin har stor utvecklingspotential 

vad gäller kostnadseffektivitet. Outsourcing har blivit allt mer aktuellt i dagens 

konkurrensutsatta och globala marknad även inkluderat outsourcing av underhållstjänster. Syftet 

är att undersöka hur processföretag bör samarbeta med sina underhållsleverantörer på ett 

kostnadseffektivt sätt samt analysera vilken betydelse det interna informationsflödet har för 

samarbetet. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ fallstudie kombinerats med en 

benchmarking. För att ta reda på relevant information har intervjuer och observationer utförts. 

Fallföretaget BillerudKorsnäs är en processindustri som tillverkar pappersmassa och 

vätskekartong. BillerudKorsnäs anser att inköp av externa underhållstjänster bör 

kostnadseffektiviseras för att de ska utvecklas konkurrenskraftigt. De påvisar att det finns brister 

i rutiner och hur samarbetet kring leverantörer ska hanteras. De belyser även möjligheten att det 

kan finnas brister i rutiner för hur och när en extern tjänst bör anskaffas. De vill bättre förstå 

varför externa leverantörer brukas istället för den interna bemanningen. Outokumpu i Avesta 

valdes som benchamarkingföretag då de påbörjat ett systematiskt samarbete och partnerskap 

med ett fåtal noga utvalda leverantörer. De har också outsourcat större delar av det mekaniska 

underhållet och kan därmed bidra med användbar information kring ämnet. Studien visar att 

fallföretaget bör definiera och utveckla sina processer för det aktuella flödet genom att definiera 

processerna samt utveckla standardiserade arbetssätt. Vid den aktuella utvecklingen bör 

underhåll och produktion samarbeta för att uppnå gemensamma mål. Standardiserade arbetssätt 

bidrar till utveckling av verksamhetens processer vilket resulterar i en ökad 

organisationsmognad. Det medför en större förståelse vid samarbete med externa leverantörer. 

Studien visar att ett nära samarbete genom partnerskap är att föredra vid aktiviteter som ligger 

nära kärnverksamheten. Det kräver dock att leverantören har en hög mognad samt högt tekniskt 

kunnande. Nära leverantörsrelationer genom partnerskap kommer på sikt skapa en större 

lönsamhet och därmed bidra till en ökad konkurrenskraft.   
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1 Inledning  

Detta kapitel redogör för bakgrunden till studien som leder fram till syftet. Vidare 

har syftet brutits ner i tre frågeställningar. Kapitlet avslutas med en avgränsning för 

den aktuella studien.   

1.1 Bakgrund  

Företag på dagens globala marknad utsätts ständigt för ökad konkurrens vilket gör 

det allt mer viktigt att utveckla konkurrensfördelar för att bibehålla och utvidga 

marknadsandelar (Christopher, 2011; Suhong & Binshan, 2006). Inköpsfunktionen 

har på senare tid blivit en viktig del för att företag ska drivas framåt på ett 

konkurrenskraftigt sätt (Van Weele, 2012). För att styra, driva och underhålla 

företagets resurser krävs det att inköp av tjänster utförs på ett effektivt sätt (ibid). 

Johansson (1997) menar att processindustrier bör ha effektiva flöden och en 

driftsäker produktion för att hålla sig konkurrenskraftig på marknaden. En driftsäker 

produktion kräver löpnade underhåll av maskinparken (Hagberg & Henriksson, 

2015).    

Pinjala och Pintelon (2004) tillfrågade 46 tillverkande företag varpå 71 % ansåg att 

underhållet kan fungera som en strategi för att uppnå konkurrensfördelar men att de 

inte visste hur målet skulle uppnås. Underhållet spelar en allt viktigare roll för hur 

processindustrier har möjlighet att påverka kostnader, kvalitét och driftsäkerhet 

(Swanson, 1997; Pintelon et al., 2000; Garg & Deshmukh, 2006; Hagberg & 

Henriksson, 2015). Gopalakrishnan et al. (2015) anser att tidigare studier visar att 

den strategiska planeringen av underhållsverksamheten i processindustrier har stor 

potential att öka vad gäller produktivitet. Outsourcing har blivit allt mer aktuellt i 

dagens konkurrensutsatta och globala marknad även inkluderat outsourcing av 

underhållstjänster (Bartheélemy & Queélin 2006; Bertolino et. al 2004; McIvor 

2005; Quinn 2000; Söderberg et al., 2016).   

BillerudKorsnäs i Gävle är en processindustri som tillverkar pappersmassa och 

vätskekartong. De anser att inköp av externa underhållstjänster bör kostnads 

effektiviseras. De påvisar att det finns brister i rutiner och hur samarbetet kring 

leverantörer ska föras. De belyser också att det kan finnas brister i planeringen för 

hur och när en extern tjänst bör brukas. BillerudKorsnäs vill bättre förstå varför 

externa leverantörer brukas istället för den interna bemanningen. Visionen är att 

kostnadseffektivisera fenomenet för att utveckla konkurrenskraft.  

Tidigare forskning påvisar hur ett nära samarbete med externa leverantörer kan leda 

till konkurrensfördelar (Söderberg et al., 2016).  
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Söderberg et al. (2016) påvisar att en organisations processer har en påverkan på 

samarbetet med leverantörer. Dock påtalar Söderberg et al. (2016) att tidigare 

forskning inte belyser någon djupare koppling till underhållsverksamheten. Det är 

därför intressant att belysa hur ett internt informationsflöde och dess processer 

påverkar samarbetet med externa leverantörer i en underhållsverksamhet.  

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur processföretag bör samarbeta med sina 

underhållsleverantörer på ett kostnadseffektivt sätt samt analysera vilken betydelse 

det interna informationsflödet har för samarbetet. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka är drivkrafterna vid val av externa leverantörer?   

 Vilka problem kan identifieras i det interna informationsflödet kopplat till 
inköp av externa underhållstjänster? 

 Hur bör BillerudKorsnäs samarbeta med sina leverantörer för att vara mer 
kostnadseffektiva?   

1.4 Avgränsning 

De externa underhållstjänster som utförs är uppdelade i tre inriktningar elektriskt-, 

mekaniskt- och tillståndsbaserat underhåll. Den aktuella studien är avgränsad till 

mekaniskt underhåll.   
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1.5 Disposition 

Inledning - Detta kapitel redogöra för bakgrunden till 

studien som leder fram till syftet. Vidare har syftet brutits ner 

i tre frågeställningar. Kapitlet avslutas med att presentera 

målet med den aktuella studien följt av avgränsningen. 

 

Metod - De tillvägagångssätt och metoder som applicerats 

vars syfte är att uppfylla syftet samt besvara frågeställningarna 

presenteras här.  

 

Teori - I detta kapitel kommer relevant teori i förhållande till 

syftet att uppmärksammas. Kapitlet kommer belysa tidigare 

forskning kring underhåll och outsourcing.  

 

Empiri - I följande kapitel kommer Information om 

fallföretaget, dess nuläge samt den problembild som 

uppmärksammats att redovisas. För att öka förståelsen kring 

inköp av externa tjänster har även en benchmarking gjorts, 

även den informationen redovisas här.  

 

Analys – Studiens frågeställningar besvaras genom att filtrera 

empirin genom teorin i förhållande till syftet. 

 

Slutsats - Studien avlutas i en slutsats där syftet besvaras kort 

och koncist. Vidare kommer en fortsatt forskning att 

presenteras.   
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2 Metod 

De tillvägagångssätt och metoder som applicerats i denna studie presenteras nedan.   

2.1 Val av forskningsmetod vid datainsamling  

Det finns olika typer av metoder för att uppnå syftet som satts i en studie (Holme & 

Solvang, 1997). Metoder används som ett angreppssätt för att samla in och bearbeta 

information som är nödvändig för att uppfylla det aktuella syftet (ibid). Beroende på 

vilken typ av studie som görs samlas och bearbetas informationen på olika vis 

(Ekström & Larsson, 2010). Antingen på ett kvalitativt eller ett kvantitativt sätt 

(ibid). Ett kvalitativt synsätt är mestadels individinriktat genom att en person 

upplever och tolkar olika processer (Holme & Solvang, 1997). Det öppnar upp att 

förstå ageranden i dess rätta miljö och synliggöra de aspekter som påverkar (ibid). 

Det kvalitativa synsättet är ett försök att kringgå subjekt och objekt förhållandena 

som annars utmärker den kvantitativa forskningen (ibid). Att utforska interaktionen 

mellan en process och dess kontext görs bäst under en kvalitativ fallstudie (Dubois & 

Gadde, 2002). För att samla in data till den aktuella studien har därför en kvalitativ 

fallstudie kombinerat med en benchmarking med en ledande aktör. Genom att titta 

på liknande processer hos andra aktörer kan optimerade lösningsförslag appliceras på 

de identifierade problemen och öppna upp för nya synsätt (Denscombe, 2009; 

Kylén, 2004). 

2.1.1 Kvalitativ fallstudie 

Genom att utföra en kvalitativ fallstudie kan mer ingående detaljer beskrivas av 

exempelvis processer, erfarenheter och händelser (Denscombe, 2009). En kvalitativ 

fallstudie kan därmed presentera data som normalt inte kan upptäckas genom 

kvantitativa forskningsmetoder. (ibid). Kylén (2004) menar att fallstudie är en form 

av primär datainsamling då personen som undersöker ett visst fenomen eller objekt 

är på den aktuella platsen. Det leder till att personen kan tolka situationen på ett 

bättre sätt, istället för att få den återberättad eller tolka någon annans insamlade data 

(ibid). En kvalitativ fallstudie beskrivs som mest passande då det finns ett behov av 

nya företeelser och att bygga ny kunskap kring ämnet (Yin, 2014). En kvalitativ 

fallstudie kommer bevisligen beskriva problembilden mer ingående (Bartnuek et al., 

2006). 

Fallföretaget som valts är Billerudkorsnäs i Gävle. En mer djupgående presentation 

av fallföretaget återfinns i empirin under rubrik 4.1. Generaliserbarheten blir 

dessvärre inte lika hög när studien utförs på ett fallföretag men syftet med studien är 

att skapa en djupare förståelse för problembilden genom ett exempel. (Denscombe, 

2009; Johannessen & Tufte, 2003)  
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2.1.2 Intervju  

Det finns olika typer av intervjumetoder men den metod som valts för den aktuella 

studien är en kombination av strukturerade samt semistrukturerade intervjuer 

(Kvale & Brinkman, 2014). Kombinationen kan resultera i ett mer spontant 

berättande hos respondenten och kan därmed beskriva fenomenet mer ingående än 

om en enkät brukats (ibid). Strukturerade frågor bidrar till att snabbt skapa en 

uppfattning om nuläget kring hantering av externa leverantörer inom mekaniskt 

underhåll (Dalén, 2007). En semistrukturerad intervju är styrd i början för att sedan 

mynna ut i en mer öppen diskussion (ibid).  

En enskild intervju innebär att intervjuaren möter respondenten för ett verbalt 

utbyte enskilt. En positiv aspekt i att föra en enskild intervju är att det lättare 

uppstår en relation mellan respondenten och intervjuaren. En bra relation och kemi 

mellan de inblandade i intervjun gör att respondenten känner sig säkrare i 

situationen. En säkerhet kan resultera i att de är mer angelägna till att dela åsikter 

och andra tankegångar kring frågeställningarna. Enskilda intervjuer kommer därmed 

i huvudsak att brukas för den aktuella studien. Som intervjuare är det viktigt att 

dokumentera hela förloppet för att undvika missuppfattningar, glömska eller annan 

distraktion. Därför kommer intervjuerna att dokumenteras skriftligt för att sedan 

sammanställas och redovisas under rubrik 4, Empiri. (Bryman & Bell, 2005; Kvale & 

Brinkman, 2014)  

Syftet med intervjuerna på fallföretaget är att skapa en uppfattning av nuläget och 

den existerande problembilden. Resultatet av intervjun kommer även presenteras 

genom en flödeskartläggning. Syftet med flödeskartläggningen är att analysera dess 

ingående processer för att sedan påvisa en utvecklingspotential. Tidigare forskning 

påvisar en koppling mellan processmognad och ett kostnadseffektivt 

leverantörssamarbete (Söderberg, et al. 2016). Det öppnar upp för en djupare 

analys utifrån fallföretagets interna informationsflöde och dess processmognad, samt 

hur det påverkar hur BillerudKorsnäs kan samarbete med sina leverantörer på ett 

kostnadseffektivt sätt. En flödeskartläggning av det interna informationsflödet är 

därför aktuellt då det öppnar upp för god kunskap av utgångsläget (Oskarsson et al., 

2006). 

Intervjuer har i huvudsak utförts med en rad olika befattningar med någon form av 

ledande roll men en dialog har också skett med arbetare. De olika befattningarna 

som intervjuats från fallföretag är två driftsäkerhetschefer, en driftsäkerhetsingenjör, 

en mekanisk underhållskoordinator, en mekanisk beredare, fyra 

produktionstekniker, en representant för inköp samt en grupp operatörer. 

Intervjuerna har skett på respektives arbetsplats och pågått mellan en till tre timmar. 
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Vid besöket hos benchmarkingföretaget Outokumpu intervjuades en underhållschef. 

Intervjuunderlaget redovisas i bilaga 1, samtliga Intervjuer har kompletterats med 

följdfrågor under samtalets gång för att få en djupare diskussion och en större 

förståelse för ämnet.  

2.1.3 Observationer  

Enligt Dahmström (1991) kan observationer utföras med syfte att notera ett 

beteende hos det undersökta objektet. Observationer kan utföras som ett 

komplement till intervjuer och enkätundersökningar för att få en djupare förståelse 

av ett fenomen. Vid direkta observationer bör observatören vara medveten om att 

objektets beteendemönster kan avvika från det normala. (ibid)  

I den aktuella studien har direkta observationer skett. Observationerna har ägt rum 

på olika möten för att undersöka hur informationsutbytet ser ut samt 

uppmärksamma tankegång, arbetssätt och agerande kring mekaniskt underhåll och 

hantering av externa leverantörer. De möten som attenderats är ett ledningsmöte 

och ett veckoplaneringsmöte. Ledningsmötet är ett möte där en projektgrupp träffas 

en gång i veckan. Projektgruppens syfte är att arbeta med olika förbättringsarbeten 

där återkoppling, problem och resultat tas upp. Veckoplaneringsmötet äger rum 

mellan koordinatorer och produktionstekniker med syfte att planera hur veckan 

därpå ska se ut, vilka arbeten som ska göras men även fastslå en budget.  

2.1.4 Benchmarking 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver benchmarking som ett viktigt arbetssätt för 

processförbättringar. Benchmarking baseras på idén att noga jämföra sina egna 

processer med andra företag som har liknande eller identiska processer (ibid). 

Genom att kombinera en fallstudie med ett benchmarkingföretag kan resultatet 

lättare generaliseras till skillnad från om det var ett arbete med enbart ett objekt 

(Johannessen & Tufte 2003). För att fa ̊ ett mer praktiskt djup i studien samt ökad 

generaliserbarhet har därför en jämförelse skett med ett externt företag inom 

processindustrin som har liknande processer som fallföretaget (ibid).  

Anledningen till varför Outokumpu i Avesta valdes som benchamarkingföretag är 

för att de påbörjat ett systematiskt samarbete och partnerskap med ett fåtal nog 

utvalda leverantörer. De har också outsourcat större delar av det mekaniska 

underhållet och kan därmed bidra med användbar information kring ämnet.En mer 

djupgående presentation av benchmarkingföretaget återfinns i empirin under rubrik 

4.2. 
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2.2 Metodkritik  

I följande kapitel beskrivs källkritik, reliabilitet samt validitet för den aktuella 

studien. 

2.2.1 Källkritik 

Vid inhämtning av information är det viktigt att kritiskt bedöma trovärdigheten 

(Ejvegård, 2009). Att ständigt vara uppmärksam och bedöma den vetenskapliga 

höjden samt relevansen på inhämtad information benämns som att vara källkritisk 

(ibid). Källkritik kan också appliceras i en metod där utgångsläget är fyra aspekter 

(Ejvegård, 2009; Turén, 2005). Den första aspekten är att studera äktheten i ett 

arbete, är resultatet förfalskat eller är det en verklig avbildning av det berörda ämnet 

(ibid). Nummer två är att ha ett oberoende krav, målet är göra sig oberoende av 

sekundärkällor i allra största mån (ibid). Genom att gå till botten med var 

uppgifterna kommer ifrån kan värdet på källan säkerhetsställas (ibid). För att 

undvika dessa två fenomen har mestadels granskade vetenskapliga artiklar använts i 

arbetet. Tredje aspekten handlar om färskhet på den tänkta informationskällan, att 

ha en källa som är publicerad eller utgiven nära i tiden har ofta högre relevans än en 

källa som är exempelvis tjugo år gammal (ibid). Samtidskrav är den sista aspekten 

och behandlar uppgifter såsom om informationen är skriven tätt inpå en berörd 

händelse eller långt efter (ibid). Det kan vara så att om en studie gjorts nära i tiden 

efter en specifik händelse att detaljerna är mer korrekta än om det gått en längre 

tidsperiod (ibid). Därför har vi i huvudsak använt så nya källor som möjligt. Ett 

problem är dock att utvecklingen inom underhållsarbeten inom industrin har 

utvecklats långsamt. 

Vilket resulterat i att äldre källor använts just för att det finns avsaknad av nyare 

forskning kring ämnet. Forskning kring TPM har en historisk och intressant 

bakgrund vilket också lett till att det blivit aktuellt att bruka äldre källor. 

2.2.2 Validitet och Reliabilitet 

I en forskning eller studie är det viktigt att mäta det som är givande för just ens 

problemformulering. Att mäta det som är relevant och utesluta det oväsentliga kan 

sammanfattas i ordet validitet (Ejvegård, 2009; Thurén, 1996). Det krävs goda 

förberedelser och bra planering inför en mätning om slutresultatet ska ha hög 

validitet (Ejvegård, 2009). Validitet och reliabilitet nämns ofta i samma 

sammanhang. Det beror på att det hänger ihop, skulle det vara låg reliabilitet 

kommer även validiteten vara låg men är reliabiliteten hög behöver inte validiteten 

vara det (Ejvegård, 2009). 
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Reliabilitet är ett begrepp som används för att beskriva tillförlitligheten i en studie 

eller undersökning (Kvale, 2007). Om ett arbete har hög reliabilitet innebär detta 

att mätningarna som utförts är korrekt gjorda och relativt lika svar utfaller efter 

varje mätning (ibid). Det handlar om att lyckas räkna rätt och eliminera 

slumpfaktorer (Thurén, 1996).  

Ett vanligt förekommande fenomen är när det handlar om intervjuer med en 

respondent. En intervju som sker vid senare skede kommer högst troligen få ett 

annorlunda svarsresultat eftersom respondenten samlat på sig mer intryck och 

livserfarenheter under tiden som passerat. Halveringsmetoden är en tredje metod 

som är en process där man hela tiden delar in utkomsten i två för att försöka hitta 

något som urskiljer eller bara notera att de stämmer överens. En metod som nu 

kommer beskrivas som den fjärde metoden handlar om att mäta samma sak på två 

olika vis, exempel är två olika enkät- eller intervjuundersökningar. Påvisar de olika 

undersökning liknande resultat har det hög reliabilitet. (ibid) 

För att skapa hög reliabilitet i den här studien har intervjuer med relevanta personer 

och positioner intervjuats. Alla intervjuer baserades på en inledning med samma 

frågeställningar för att se om samsyn ägde rum på de olika definitioner som återfinns 

kring problemformuleringen. Inför intervjun sammanställdes ett dokument med 

förberedda frågor som också finns bifogat i rapporten. Genom att förhålla sig till 

samma frågor och samma respondenter bör samma svar utfalla. Slutligen 

intervjuades 13 personer på fallföretaget vilket ger relativ hög reliabilitet (Patel & 

Davidsson, 2003). Om fler respondenter valts ut samt om respondenter från en 

bredare kompetensbredd intervjuats hade reliabiliteten kunnat höjas ytterligare 

(Patel & Davidsson, 2003). 

Vi har jobbat med att utforma så relevanta frågor som möjligt för att kunna svara på 

syftet och även påvisa hög reliabilitet. Frågorna som ställts kan läsas i bilaga 1.  

Urvalet av respondenter ger oss ett brett spann av befattningar och arbetsuppgifter 

detta för att kunna återskapa en så trovärdig nulägesbeskrivning som möjligt. En 

fördel med intervju som metod är att den har hög validitet och reliabilitet eftersom 

att det alltid finns en möjlighet att kontrollera svaret genom att ställa följdfrågor 

(Patel & Davidson, 2003).  

Intervjun hos det aktuella benchmarkingföretaget ägde rum vid ett tillfälle och med 

en respondent vilket leder till låg validitet (Patel & Davidson, 2003). För att uppnå 

högre validitet för den insamlade datan från benchmarkingföretaget skulle fler 

intervjuer med relevanta respondenter ha utförts (ibid). Om observationer 

kombinerats med intervjuer hade även ett mer praktiskt antagande kunna gjorts 

(Johannessen & Tufte 2003).  
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Genom att kombinera en fallstudie med ett benchmarkingföretag kan resultatet 

lättare generaliseras till skillnad från om det var ett arbete med enbart ett objekt 

(Johannessen & Tufte 2003).  

Studien analyserar ett processföretags problembild vilket enligt Johannessen och 

Tufte (2003) visar på en låg generaliserbarhet. Generella slutsatser som kan dras av 

studien är att de problemen som identifierats i de interna informationsflödet hos 

fallföretaget kan bidra till lärdom för andra processindustrier. Då studien visar att 

benchmarkingföretaget styrker fallföretagets problembild.  

2.3 Analysmodell  

För att få en tydlig struktur utformades en analysmodell. Först utformades ett syfte 

som sedan brutits ned i tre frågeställningar. Problembilden identifierades på 

fallföretaget för att sedan jämföras med teorin och den inhämtade informationen 

från benchmarkingföretaget. Utkomsten av jämförelsen används för att besvara 

frågeställningarna och därmed också syftet. Det kunskapsgap som då följer ses som 

en riktlinje till vidare forskning.  

 

 

Figur 1 Analysmodell 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer relevant teori i förhållande till syftet att uppmärksammas. 

Kapitlet inleds med en förklaring av underhåll följt av underhållsstrategier. Vidare 

kommer outsourcing och kommunikation att belysas.   

3.1 Underhåll 

Företag utsätts för allt hårdare konkurrens vilket öppnar upp för en strävan att 

ständigt utveckla konkurrenskraft (Pintelon och Pinjala, 2006; Garg & Deshmukh, 

2006). För att utveckla konkurrenskraft bör företag lära sig att förstå potentialen i 

varje funktion, funktionen i fråga kan exempelvis vara underhåll eller produktion 

(ibid). Underhåll spelar en central roll i hur företag kan verka konkurrenskraftigt 

vad gäller kostnad, kvalitet och driftsäkerhet (Swanson, 1997; Pintelon et al., 2000; 

Hagberg & Henriksson 2015). Hagberg & Henriksson (2015 s.495) definierar 

underhåll enligt SS-EN 13 306:  

”Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en 
enhets livstid av dessa att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant att 
den kan utföra krävd funktion.” 

Enligt Garg & Deshmukh (2006) är den stora frågan om underhållet bidrar med den 

effektiviteten till produktionen så att lönsamheten påverkas positivt. Det är därmed 

svårt att veta om kostnaden för personal och material sedan återbetalar sig i ökad 

produktivitet (ibid). De stora kostnadsposterna för underhållet är främst egen och 

inhyrd personal samt reservdelar och annat material (Hagberg & Henriksson, 2015; 

Garg & Deshmukh, 2006). Det är dock svårt att definiera vad som är en 

underhållskostnad då personal ofta sysselsätts med annat som inte har med underhåll 

att göra, t.ex. deltagande i utvecklingsprojekt som inte avser underhåll (Hagberg & 

Henriksson, 2015). I vissa företag har underhållsavdelningen rena 

produktionsuppgifter och tvärt om (ibid). Det finns många olika underhållsstrategier 

som företag kan arbeta enligt för att uppnå satta mål (Swanson, 2001; Wang, 2002; 

Hagberg & Henriksson, 2015). Dessa strategier kan utgå från det innan ett 

funktionsfel uppstått eller efter det att ett funktionsfel uppstått (ibid). Dessa olika 

tillstånd beskriver ett förebyggande underhåll för att förebygga att fel uppstår 

alternativt att felet åtgärdas efter det har uppstått (ibid). 

3.1.1 Avhjälpande underhåll (AU) 

Avhjälpande underhåll eller korrigerande underhåll beskriver den strategi som 

används när underhåll utförs efter det att ett funktionsfel identifierats (Swanson, 

2001; Wang, 2002; Hagberg & Henriksson, 2012; Garg & Deshmukh, 2006). 

Definitionen av avhjälpande underhåll beskrivs nedan enligt svensk standard SS-EN 

13 306 (Hagberg & Henriksson, 2015, s. 384).  
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“Underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att 
få enhet i ett tillstånd att den kan utföra krävd funktion”.  

Genom att utföra denna typ av underhåll spar företaget på underhållskostnaden för 

förebyggande underhåll (Swanson, 2001). Det avhjälpande underhållet kan därför 

beskrivas som en konsekvens för hur det förebyggande underhållet fungerar 

(Hagberg & Henriksson 2015). Avhjälpande underhåll kan i sin tur delas in i två 

underkategorier, uppskjutet underhåll eller akut underhåll (ibid). Enligt Swanson 

(2001) kan denna typ av underhåll leda till förödande och kostsamma konsekvenser 

för att återställa den trasiga utrustningen igen. För att undvika haverier kan så kallat 

proaktivt underhåll utföras genom att byta ut förslitningskomponenter eller rengöra 

utrustningen (Swanson, 2001).    

3.1.2 Förebyggande underhåll (FU) 

Förebyggande underhåll beskriver den underhållsstrategi som används innan ett 

funktionsfel identifierats (Swanson, 2001; Wang, 2002; Hagberg & Henriksson, 

2015). Definitionen enligt svensk standard SS-EN 13 306 (Hagberg & Henriksson, 

2015 s.316) beskrivs nedan.  

“Underhåll som genomförs vid förutbestämd intervall eller enligt förutbestämda 
kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets 
funktion”.  

Detta understyrks också av Swanson (2001) som beskriver proaktivt underhåll som 

det förebyggande underhållet och som utförs inom ett specifikt tidsintervall. Genom 

att utföra förebyggande underhåll minimeras risken till att ett fel uppstår (Swanson, 

2001; McKone & Weiss, 2002; Wang, 2002). FU påverkar tillgänglighet, 

anläggningsstatus och säkerhet i produktionen (Swanson, 2001; Wang, 2002). 

Levery (1998) beskriver dock att det inte är lönsamt att utföra förebyggande 

underhåll på samtliga maskiner. Förebyggande underhåll bör endast utföras på 

maskiner som utgör en kritisk effekt på produktionen vad gäller kvalitet eller 

driftsäkerhet (Levery, 1998). För att avgöra om en maskin har kritisk påverkan på 

produktionen bör en klassificering göras av samtliga maskiner (Wang et al., 2007). 

Det är också utkomsten av klassificeringen som beskriver i vilken grad av kritikalitet 

som maskinen utgör (Wang et al., 2007).  

Levery (1998) anser att företag bör anpassa underhållsstrategier efter kritikaliteten 

för varje enskild maskin. Enligt Mobley (2002) kan en tredjedel av den totala 

underhållskostnaden ses som slöseri då det är resultatet av onödigt eller felaktigt 

utövat underhåll. Det spelar ingen roll vilken typ av underhållsstrategi eller mål en 

organisation strävar efter, det viktiga är hur underhållsarbetet struktureras (Wang et 

al., 2007).   
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3.1.3 TPM (på svenska; TPU - Totalt Produktivt Underhåll)  

Utöver avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll som fokuserar mycket på 

funktionsfel så beskriver Swanson (2001) TPM som en övergripande strategi. Enligt 

Chaneski (2002) och Levery (1998) är TPM inte endast en underhållsstrategi utan 

en kultur, filosofi och ett helt nytt tankesätt gällande underhållsverksamheten. 

Siiechi Nakajima är skaparen av Total Productive Maintenance (TPM), den svenska 

benämningen är totalt produktivt underhåll (Nakajima, 1984). TPM är en 

benämning av tre ord. “Totalt” innefattar att hänsyn tas till alla aspekter och alla 

involverade i en organisation, från golvet till toppen (Baluch et al., 2012). 

“Produktivt” står för att försöka underhålla och förebygga problem medan 

produktionen fortlöper (ibid). Underhåll innebär att hålla tillgångar och utrustning i 

god form - reparera, göra rent, smörja och ge maskinerna den service som behövs 

(ibid).   

Nakajimas (1984) beskrivning av TPM består av fem punkter. Den första beskriver 

att maximera effektiviseringen av resurser. Vidare följer en etablering av ett 

genomgående system för FU i form av maskiner och dess livslängd. Transparens i 

företaget genom att samarbeta mellan avdelningar samt befattningar. TPM bör 

beröra samtliga anställda på företaget vilket baseras på att främja ett FU genom 

motivation, ledarskap och förbättringsarbeten i mindre grupper. (ibid)  

TPM är en underhållsstrategi som utvecklats individuellt men härstammar från Lean 

och som numera ses som en del av Lean (Pettersson, 2009). Lean bygger på att 

standardiserade arbetssätt implementeras, det är det som är grunden i allt 

förbättringsarbete (Morgan & Liker, 2006). Detta understryks också av Oosterwal 

(2010) som menar att allt förbättringsarbete bygger på standardiseringar och 

stabilitet.  

Att skapa standarder medför även att ett mätvärde tillkommer (Oosterwal, 2010). 

Om en aktivitet skulle mätas vid olika tillfällen utan att ett standardiserat arbetssätt 

existerar skulle utfallet te sig olika varje gång (ibid). Resultatet av mätningen kan 

därmed ändras konstant eftersom arbetet som utförs, utförs olika beroende på 

person (ibid).  

Detta kan resultera i svårigheter i förbättringsarbeten då den nulägesanalysen kan ge 

ett felaktigt utfall (ibid). Problematiken kring detta leder till svårigheter att fastställa 

en problembild och därmed också en lösning (ibid). Sörqvist (2004) menar på att 

spannet för olika utfall kan reduceras och bli mer stabilt i en process om en 

standardisering implementeras.   
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Morgan och Liker (2006) beskriver att en standardiserad process är enda 

möjligheten för att får veta vad ett arbete innefattar. En standardisering är en viktig 

aspekt speciellt för företag som arbetar aktivt med flera projekt parallellt och som 

består av olika utvecklingsfaser (ibid). En missuppfattning är att standarder hämmar 

kreativiteten men faktum är att det bidrar till en flexibilitet i utvecklingen 

(Oosterwal, 2010; Morgan & Liker, 2006).     

För att uppnå en bra TPM-strategi krävs det god kommunikation mellan de 

inblandade parterna, det krävs att operatörer, underhållspersonal och ingenjörer 

samarbetar och talar samma språk (Witt, 2006). Enligt Sekine och Arai (1998) kan 

företag välja att implementera TPM av flera olika anledningar. Det kan exempelvis 

vara för att uppnå världsklass, uppfylla kundens krav och att utveckla organisationens 

tillväxt (ibid). Införande av TPM bidrar bland annat till att eliminera defekter, 

olyckor, och haverier (Nakajima, 1988; Willmott, 1994; Noon et al., 2000).  

Enligt en studie som Ahuja och Khamba (2008) utfört visar det sig att företag som 

implementerat TPM i sin verksamhet har utvecklats positivt. Resultatet av studien 

redovisas nedan. 

Tabell 1 Beskrivning av TPM's påverkan på verksamheten. (Ahuja & Khamba, 2008) 

Aktivitet Procentsats (%) 

Effektivitet av resursanvändning +14-45 

Lagernivåer -45-58 

Olyckor -90-98 

Produktivitet +22-41 

Haverier -65-78 

Energikostnader -8-27 

Underhållskostnader -18-45 

Engagemang av personal +32-56 

Defekter -65-80 

 

Nyckeln för att lyckas med TPM är att binda samman underhållsavdelningen och 

produktionsavdelningen (Ahuja & Khamba, 2008; Labib, 1999). De båda 

avdelningarna ska arbeta tillsammans mot samma mål för att uppnå positiv effekt 

(ibid). Idcon (u.å) påvisar att det bristande samarbetet mellan produktion och 

underhåll är grunden till den problembild de flesta företag upplever gällande 

driftsäkerhet och underhåll. 
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Enligt Idcon (u.å) resulterar bristande samarbete i dålig styrning av 

underhållsaktiviteterna. Med anledningen att prioriteringar blir felbedömda, att 

schemaläggning sker före planering eller inte sker alls samt att personal tappar 

förståelse och tron för planeringen (ibid).   

Det finns fyra viktiga faktorer för att uppnå en lyckad TPM-strategi vilket är att 

utbilda personal, integrera operatörer i underhållsarbetet, förbättringsprojekt och 

förebyggande underhåll (Swanson, 1997; Bhadury, 2000). Förändringsarbetet och 

utvecklingen i och med TPM så bör det inte enbart finnas en vinning för processerna 

utan även för personalen (Robinson & Ginder, 1995).   

3.2 Organisationens mognad   

Processmognad innebär en förståelse för alla processer, dess livscykler, hur det kan 

hanteras, mätas samt kontrolleras. Att ha en förståelse kring sina processer bidrar 

med en säkrare prognosbild med hänsyn till mål, prestanda och kostnader (Lockamy 

III och McCormack 2004b).   

Det finns olika modeller att använda sig av när man beskriver mognad i en 

organisation (Söderberg et al., 2016).  Modellen nedan (Se figur 2) bygger på 

konceptet att alla organisationer är uppdelade i processer som alla kan definieras, 

mätas och kontrolleras (McCormack et al., 2008; Söderberg et al., 2016). Modellen 

tydliggör de fem olika stegen i en processmognad. Varje uppnådd nivå innebär en 

högre mognad inom förutsägbarhet, kontroll och effektivisering (Lockamy III & 

McCormack 2004b; McCormack et al., 2008; Söderberg et al., 2016). En 

organisation bör utvecklas genom alla nivåer för att skapa lärdom i varje enskilt steg 

i processen vilket bygger upp en kultur i att tänka och utveckla processer (Lockamy 

III & McCormack, 2004).  

 

Figur 2, Processmognadsmodell. Skapad av Söderberg et al. (2016) baserad på definitioner utformade 
av McCormack et al. (2008). 
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De fem olika nivåerna beskriver utvecklingen hos en organisation vad gäller en 

effektiv leverantörskedja samt processmognad (Lockamy III & McCormack 2008; 

Johnson & McCormack 2003).   

Ad hoc - Modellens första nivå innebär ostrukturerade och dåligt definierade 

processer (McCormack et al., 2008; Varoutsa & Scapens, 2015). Processmätningar 

finns inte och organisationsstrukturen är inte horisontell (ibid). Kostnaderna är höga 

och prestandan oförutsägbar (ibid). Framgångarna bygger mycket på individen och 

dess kompetens vilket resulterar i ett individberoende (ibid). Dessa former av 

tjänster växer fram genom att individen “arbetar runt” arbetssätten (ibid). 

Leverantörssamarbetet är ostrukturerat och oidentifierat, val av leverantör sker 

utifrån det som anses enklast (ibid). En av de viktigaste parametrarna till 

leverantörsval är pris efter marknadsstyrning (Gereffi et al., 2005).   

 Definierad (i modellen: Defined) - Den andra nivån beskriver en definierad och 

dokumenterad försörjningskedja och dess grundläggande processer. Viljan till 

strukturella förändringar bidrar till att avtal med leverantörer ses över och försök till 

resursoptimering sker. Organisatoriska förändringar är nästan obefintliga. 

Prestandan ter sig mer förutsägbar. Nivåerna för kundtillfredsställelsen utvecklas 

men är fortfarande låg. För att gå vidare till nästa nivå är organisationen i behov av 

en helhetsförståelse. Avtalet som styr vid detta steg är fortfarande utformat av 

marknadsstyrningen. (McCormack et al., 2008; Varoutsa och Scapens, 2015)  

Länkad (i modellen: Linked) - I den här nivån granskas de definierade processerna 

samt funktionella struktur (McCormack et al., 2008; Varoutsa och Scapens, 2015). 

Ett samarbete med företagets funktioner, leverantörer och kunder är implementerat 

(ibid). Samarbete genom Supply Chain Management till viss del i organisationen 

(ibid). Organisationsstrukturen blir mer horisontellt, samarbetet mellan de olika 

processerna ökar (ibid). Leverantörer och kunder delar samma vision och mål, 

arbetet blir mer gemensamt (ibid). Att ständigt förbättra och gå till källan om varför 

ett problem uppstår resulterar i prestandaförbättringar (ibid). Avtal blir mer 

långsiktiga och information delges i större grad (Gereffi et al. 2005). Avtal och 

prisbild är fortfarande länkande efter marknadsstyrningen men det förekommer 

även ett djupare samarbete med leverantörerna (McCormack et al., 2008; Varoutsa 

och Scapens, 2015).      

Integrerad (i modellen: integrated) - Organisationen arbetar tillsammans med 

säljare och leverantörer på processniv (McCormack et al., 2008; Varoutsa och 

Scapens, 2015). Dess struktur är baserade på att uppnå en konkurrenskraftig 

leverantörskedja. Samtliga instanser i organisationen arbetar tillsammans med 

prognoser och planering för att uppnå kunduppfyllelse.  
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Leverantörer bjuds in till ett tätare samarbete och informationsdelning sker då redan 

när kunden kommer med en förfrågning. Vid den aktuella nivån utvecklas 

kundtillfredsställelsen och samarbetet i försörjningskedjan blir en konkurrensfördel. 

Här övergår avtalen till en funktionsbaserad fas där marknadsavtalen övergår 

närmare ett partnerskap. (ibid)   

Förlängd (i modellen extended) - Organisationen förlängs genom samarbetet med 

leverantörer och kunder som baseras på flera försörjningskedjor (McCormack et al., 

2008; Varoutsa och Scapens, 2015). Alla processer strävar mot samma tydliga mål 

och vision (ibid). Förhållandet mellan processerna och även med leverantörer 

baseras på en ömsesidig relation som bygger på tillit och respekt (Varoutsa and 

Scapens 2015). Investeringar i systemförbättringar delas, liksom avkastningen på 

investeringar. Avtalen är relationsbaserade (Gereffi et al. 2005).  

3.3 Outsourcing 

Levery (1998) beskriver underhållet som ett komplext ämne och en faktor för att 

kunna verka konkurrenskraftigt. Detta kan resultera i ett beslut om vem som bör 

utföra underhållet för att maximera konkurrenskraften, en fråga som kan bottna i 

intern bemanning eller extern bemanning (ibid). En naturlig följdfråga till detta 

resulterar i vilka aktiviteter som företaget bör fokusera på och vilka aktiviteter som 

kan vara lämpligare att outsourca eller kontraktera ut till extern arbetskraft 

(Sanchís-Pedrgosa et al., 2014). För att kunna fatta ett sådant beslut krävs det att 

företag vet vilka aktiviteter som tillhör kärnverksamheten (Williamson 1999; 

McIvor, 2008; Levery, 1998). Produktionen ses ofta som en kärnaktivitet medan 

underhåll ses som en stödfunktion till kärnverksamheten (Levery, 1998). Det är av 

stor vikt att företag arbetar med att identifiera aktiviteter som kan tänkas utveckla 

och förbättra kärnkompetensen (Hagberg & Henriksson, 2012). De arbeten som 

intern personal bör ha kompetens inom kallas kärnuppgifter och blir således en del 

av kärnverksamheten (ibid).  

Det är viktigt att skilja på outsourcing och att kontraktera ut arbeten då det är olika 

företeelser (Hätönen & Eriksson, 2009). Vid utkontraktering köps en tjänst in vid 

ett specifikt tillfälle medan outsourcing innebär att en arbetsuppgift helt överlåts till 

en extern leverantör (ibid). Bertolino et. al (2004) anser att outsourcing av 

underhållsaktiviteter kan leda till konkurrensfördelar. De huvudsakliga drivkrafterna 

vid outsourcing presenteras i en tabell nedan.  
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Tabell 2 Drivkrafter vid outsourcing 

Drivkraft vid outsourcing  Författare 

Minska kostnader  (Hagberg & Henriksson, 2012; Bertolino 

et al., 2004; Mintzberg & Quinn, 1992; 

Winkleman et al., 1993; Hiemstra & Van 

Tilburg, 1993)  

Högre fokus på kärnverksamhet (Hagberg & Henriksson, 2012; Bertolino 

et al., 2004; Mintzberg & Quinn, 1992; 

Sanchís-Pedrgosa et al., 2014; McIvor, 

2008; Winkleman et al., 1993)  

Ökad produktivitet  (Bertolino et al., 2004; Gupta & Gupta, 

1992; Hiemstra & Van Tilburg, 1993)  

Högre kvalitét   (Bertolino et al., 2004; Mintzberg & 

Quinn, 1992; Gupta & Gupta, 1992)  

Kompetensbrist (Hagberg & Henriksson, 2012; Bertolino 

et al., 2004; Gupta och Gupta, 1992; 

Hiemstra & Van Tilburg, 1993)  

Förbättrat miljöfokus (Bertolino et al., 2004)   

 

Det finns även risker med att outsourca delar av sin verksamhet (Bertolino et al., 

2004). Exempelvis minskad kontroll, okunskap och beroendeställning till 

leverantören (ibid). Variation i kvalitén och oroligheter i personalstyrkan då de 

förlorar hela eller delar av sina arbetsuppgifter (ibid). Att välja outsourcing som 

metod eller inte beror främst på kapaciteten och kunskapen hos leverantören 

(McIvor, 2008; Bertolino et al, 2004; Levery, 1998).  

3.3.1 Leverantörens mognad  

Söderberg et al. (2016) har skapat ett ramverk som är utformad som en enkel matris 

(se figur 3) som beskriver tilltänkta leverantörens tekniska kunskap och mognad som 

ett resultat över hur samarbetet bör te sig (ibid). Ramverket som presenteras nedan 

består av fem olika analytiska styrningssätt som Gereffi et al. (2005) utformat. Varje 

styrningssätt påvisar avvägningar som fördelar och risker med outsoursing men även 

rekommendationer på förhållningssätt (ibid). De fyra styrningssätten enligt Gereffi 

(2005) beskrivs nedan.     
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Market - Typiska marknadsavtal, pris per timme och beställs efter behov.  

Modular - Leverantörer som producerar produkter efter kundspecifika krav 

lämpar sig funktionsavtal bäst.  

Relational - En stark och komplex integration mellan kund och leverantör 

återfinns. Ömsesidigt beroende och en hög grad av tillgångsspecificitet. Här erhålls 

goda förutsättningar för att inleda ett partnerskap med leverantören i fråga.   

Captive - Små leverantörer som är transaktionsberoende av större kunder. Pris per 

timme är att föredra här. 

 

 

Figur 3 Ramverk för leverantörskapacitet. Källa: Söderberg et al. (2016) 

 

Första kvadraten (Q1) - Den tilltänkta leverantören har en låg teknisk kompetens 

och en låg mognadsgrad i företaget. De passar då bäst att ha ett pris per timme avtal 

och köpa in tjänster vid behov. (Söderberg et al., 2016) 

Andra kvadraten (Q2) - Organisationen har en hög mognadsgrad med låga 

tekniska färdigheter. Anledningen till avsaknad av tekniska färdigheter kan bero på 

att företaget håller på att slå sig in på en ny marknad och saknar spetskompetens. 

Det finns dock stora möjligheter till utveckling och man ska se det som en potentiell 

Q4. (Söderberg et al., 2016) 
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Tredje kvadraten (Q3) - Här besitter leverantören spetskompetens inom det 

önskade området. Dock en låg mognadsgrad som givetvis kan utvecklas men så länge 

den är låg passar ett vanligt marknadsavtal (pris/timme) eller modular- 

avtal. (Söderberg et al., 2016)   

Fjärde kvadraten (Q4) - Fyller leverantören kraven för fjärde kvadraten finns 

stora möjligheter att utveckla en djup relation och partnerskap. För att ta reda på 

tilltänkta leverantörens mognadsgrad ställs en rad frågor som sedan sammanställs 

och utvärderas. För att skapa en så stark placering på marknaden och kunna 

effektivisera sin verksamhet så mycket som möjligt är det viktigt att sträva efter en 

hög mognad- samt teknisk nivå. (Söderberg et al., 2016) 

Att ligga på högsta mognadsteget i McCormack et al. (2008) processbild innebär att 

det öppnar upp för att skapa mer relationsbaserade avtal med leverantörer, förutsatt 

att dessa befinner sig på samma mognadsnivå. Att ha ett relationsavtal innebär att 

båda aktörerna känner sig delaktiga i den andres organisation, känslig information 

kan delas, tilliten är hög och det uppstår ett vinnande koncept för båda parter 

(Söderberg et al. 2016). 

Nedan har en figur sammanställts genom Söderberg et al. (2016) matris samt Gereffi 

et al. (2005) faktorer (Se figur 4). Syftet är att påvisa vilket avtal som är att föredra 

av pris per timme, funktionsavtal eller att ingå ett partnerskap. Kvadrat 1 (Q1) i 

figur 3 är kopplat till Kvadrat 1 i figur 4 samma gäller för kvadrat 2, 3 och 4.  

 

 

Figur 4 Avtalsmatris, baserad på Söderberg et al. (2016)'s ramverk (se figur 3).  

http://link.springer.com/article/10.1007/s12063-010-0030-6#CR12


 

20 

3.4 Kommunikation och informationsdelning  

Outsourcing kräver en nära och långsiktigt relation med några få utvalda 

leverantörer för att kunna verka konkurrenskraftigt på marknaden (McHugh et al. 

2003; Suhong & Binshan, 2006; Levery, 1998). Företag bör med fördel samarbeta 

med sina leverantörer för en långsiktig relation där båda ser en vinning. (Levery, 

1998). Färre leverantörer gör det också enklare att kommunicera och dela 

information med varandra (Suhong & Binshan, 2006).   

En väl fungerande kommunikation är avgörande för en organisations framgång 

(Heide et. al 2012; Suhong & Binshan, 2006). Det är också en förutsättning för att 

samtligaorganisationsmedlemmar ska få kunskap om, förstå och bli delaktiga i 

organisationens mål (ibid). Kommunikation har en övervägande roll i en 

organisations framgång, trots detta så är kommunikation ett område som sällan 

prioriteras (ibid). Tallon (2012) beskriver hur informationssystem och 

informationsdelning påverkar försörjningskedjan men påvisar även gynnsamma 

effekter för en organisation som helhet. En positiv effekt som bevisats av effektivare 

kommunikation mellan olika värdeskapande aktiviteter är att det skapar mervärde 

för alla instanser i en organisation (ibid). 

Christopher (2011) beskriver även han att om hela försörjningskedjan jobbar unisont 

kommer detta att bidra till en starkare placering på marknaden. Kraljic (1983) 

beskriver vikten av att skapa ett systemstöd för att hitta en gemensam plattform där 

medlemmar i ett kommunikationsnätverk kan dela information med varandra.  

Förut kunde man jämföra relationen mellan kund och leverantör som isolerade öar 

och inte samarbetspartners som idag är den vanliga synen (Christopher, 2011). 

Kraljic (1983) beskriver att det är få företag som idag arbetar isolerat från sina 

leverantörer. Integration och starkt ledarskap är nyckeln till ett effektivare arbete 

och något de flesta verksamheter strävar efter (ibid). I förbättringsarbeten finns dock 

ett problem som alla företag och organisationer står inför, ett problem gällande 

informationsdelning (Christopher, 2015).  Men att delge för lite information kan 

medföra konsekvenser eftersom informationen då kan ses knapphändig och leda till 

missförstånd (ibid).    

Nyckeln till framgång beskrivs genom öppen kommunikation och ett aktivt 

samarbete med både leverantörer och kunder (Suhong & Binshan, 2006; Kraljic, 

1983). Det är också viktigt att fokusera på rätt aktiviteter och att jobba smartare, 

inte hårdare (Christopher, 2011). Ett smart arbetssätt är att värdesätta långvariga 

relationer med leverantörer eftersom det ofta öppnar upp för en ökad 

konkurrenskraft (Prajogo & Ohlager, 2012). Kommunikationen mellan parter ska 

helst innehålla mer än informationsdelning i form av IT-system såsom mänskliga 

relationer och dialoger. (Christopher, 2011; Prajogo & Olhager, 2012)  
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4 Empiri  

I följande kapitel kommer information om fallföretaget, dess nuläge samt en 

problembild att redovisas. Avslutningsvis kommer en djupare presentation av 

benchmarkingföretaget.  

4.1  Beskrivning av fallföretaget  

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial och strävar efter att 

vara det innovativa valet inom förpackningsindustrin. De söker därmed ständiga 

utvecklingsmöjligheter för vad pappersbaserade produkter kan användas till. De 

erbjuder marknaden hållbara material som minskar miljöpåverkan samtidigt som de 

ökar kundernas lönsamhet. BillerudKorsnäs omsätter idag nästan 22 miljarder 

kronor och har cirka 4 300 medarbetare runt om i världen. De har åtta 

produktionsanläggningar och försäljningskontor i 13 olika länder. De har 2 000 

kunder som finns i över 100 länder där kunderna är förpackningstillverkare, 

varumärkesägare och stora detaljhandels- och dagligvarukedjor. (BillerudKorsnäs 

u.å)   

BillerudKorsnäs drivs av hållbarhet som en naturlig och självklar del i hela 

verksamheten och värdekedjan. Råvaran kommer från hållbart skötta skogar och 

tillverkningen sker i resurseffektiva produktionsenheter som ständigt förbättras för 

att minimera miljöpåverkan. Deras produkter och lösningar är många gånger också 

en del av lösningen på flera stora utmaningar som världen står inför idag. Nuvarande 

finansiella ställning ger möjlighet att investera såväl i den egna strukturen som att 

göra strategiska förvärv. (ibid)  

Billerudkorsnäs produktionsavdelning i Gävle är inriktade på att tillverkade 

vätskekartong, WTL, kraft- och säckpapper. I Gävle produceras ungefär 200 

miljoner dryckesförpackningar i vätskekartong per dag. Fabriken är ett integrerat 

massa- och kartongbruk inkluderat två kartongmaskiner (PM4 och PM5), tre kokare 

(KK1, KK2, KK3) och två sodapannor (SP4 och SP5). Det finns höga krav vad gäller 

kvalitét eftersom det efterfrågas av kunder, gällande körbarhet och tryckbarhet i 

konverteringsprocessen. Antal anställda vid Gävles anläggning är 900 stycken varav 

ungefär 730 i produktionen. Maskinerna har en produktionskapacitet på ungefär 700 

kton/år. (ibid)  

4.1.1  Nulägesbeskrivning  

I dagsläget finns det ingen etablerad underhållsstrategi. Deras vision är att kunna 

arbeta aktivt med en underhållsstrategi men just nu håller standardiserade arbetssätt 

att tas fram för att så småningom kunna leda till att en fullständig strategi.   
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Producerande företag har olika förhållningssätt när det kommet till budgetering och 

ansvarsområden gällande underhåll. Fallföretaget Billerudkorsnäs produktion sitter 

idag med det ekonomiska ansvaret över maskinparken. I och med att ansvaret för 

budgeten ligger hos produktionen så ligger således även ansvaret angående 

underhållsbudgeten där. Anledningen till detta anses vara att produktionen är ägarna 

av maskinparken och underhållet är en servicefunktion av maskinparken. Detta kan 

öppna upp för en konflikt då produktionen styr över resurserna men underhåll 

brukar dem.    

BillerudKorsnäs anser att inköp av externa underhållstjänster bör 

kostnadseffektiviseras för att kunna verka konkurrenskraftigt på marknaden. De 

påvisar även att det finns brister i rutiner och hur samarbetet kring leverantörer ska 

föras. De belyser möjligheten att det kan finnas brister i planeringen för hur samt 

när en extern tjänst anskaffas. De vill bättre förstå varför externa leverantörer 

brukas istället för den interna bemanningen. Syftet är att kostnadseffektivisera 

fenomenet för att kunna verka mer konkurrenskraftigt.   

Intervjuerna visar att inköp av underhållstjänster sker utifrån respektive avdelning 

utan att ett helhetsperspektiv appliceras. Val av leverantörer gällande mekaniska 

tjänster gör varje avdelnings huvudsakliga beställare vilket i BillerudKorsnäs fall är 

de mekaniska koordinatorerna (Se figur 5). I huvudsak anskaffas leverantörer som 

befinner sig geografiskt nära och beskrivs i och med det ha gedigen kunskap om 

anläggningen. De samarbetar med ett flertal olika leverantörer. De beskriver en 

problematik kring kompetenssäkring hos leverantörerna om behovet överskrider 

antalet fast anställda. En överskridning kan i vissa fall resultera i att leverantören tar 

in bemanning med ej meriterad kompetens för att täcka behovet. Idag tilldelas 

arbetsordern till extern bemanning i pappersform ett moment som anses vara 

tidskrävande och oflexibelt.  

 

 

Figur 5, Visualiserande beskrivning av inköp från respektive avdelning. 
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4.1.2 Flödeskartläggning  

Informationsflödet som beskriver hanteringen från anmälan, filtrering, beredning, 

schemaläggning och utförande beskrivs nedan för att mynna ut i en övergripande 

figur.   

Steg 1 - Anmälan  

Alla personer som har ett inlogg till BillerudKorsnäs underhållssystem Maximo kan 

göra en felanmälan. En servicebegäran (SB) skapas när något avviker från en 

regelrätt produktion. Där beskrivs problemet och anmälaren får avgöra hur akut det 

anses vara. Första datumet beskriver när SB utfärdas det senare datumet är 

uppskattningen på när det senast måste åtgärdas. Det är otroligt viktigt att redan i 

själva skapandet av en SB tydligt beskriva problemet, sätta det i rätt kontext och 

gärna bifoga en bild för att inte skapa en mängd merjobb i senare steg.    

Steg 2 - Filtrering  

Servicebegäran hamnar hos filter som består av en grupp produktionstekniker varje 

produktionstekniker har blivit tilldelad ett specifikt ansvarsområde. Filter har till 

uppgift att filtrera bland de inkomna SB. Filter ser även över de angivna datumen 

och korrigerar efter erfarenhet eller körplan. Varje ansvarsområde har blivit 

tilldelad sin andel av veckobudgeten och det är utifrån denna med avseende på 

funktionsfel som besluten fattas. Filter har det yttersta ansvaret för att produktionen 

ska vara driftsäker. Detta tas i beaktning i varje enstaka fall. Godkända SB omvandlas 

till en arbetsorder (AO) som i sin tur skickas vidare till beredning där en offert 

skapas.   

Steg 3 - Beredning  

Beredningen har som syfte att skapa en offert, där det tydligt beskrivs vad som ska 

göras och hur det ska göras. Beräknas kostnaden att överskrida 50 000 kronor 

kommer offerten skickas tillbaka till filter för ytterligare ett godkännande eller ett 

nekande. Denna kontroll är nyinsatt och är tänkt att skapa en större 

kostnadsmedvetenhet. Innefattar AO en omfattande beredning kan koordinatorn 

delegera beredningen till en undergrupp som kallas beredare. Beredare gör en 

djupare granskning och tar fram nödvändigt material för att kunna skapa en så 

verklighetstrogen offert som möjligt.    

Steg 4 - Schemaläggning  

Vid schemaläggningen blir tid för utförandet och bemanning fastställt. Det är även i 

detta steg som det bestäms om den interna personalen räcker till i form av 

bemanning men även kompetens. Anses det finnas ett glapp kommer tjänsten att 

behöva köpas in från någon extern leverantör. 



 

24 

Näst intill alla frågor angående schemaläggning bollas tillbaka till filter för ett 

godkännande innan arbetet kan ta sin början. Denna kommunikation sker oftast i 

kombination med veckoplaneringen där föregående vecka samt nästkommande 

vecka gås igenom. Dessa möten ter sig av olika karaktär beroende på område. 

Arbeten som ligger kvar från tidigare vecka flyttas fram till nästkommande om det är 

möjligt, räcker inte de interna resurserna anskaffas externa tjänster in. Det kan 

hända att föregående veckas budget överskridits, en vanlig orsak är akuta oplanerade 

eller planerade stopp och haverier. Överskrids budgeten hanteras det olika beroende 

på område. Ett visst område hanterar sina arbetsordrar med avseende på budgeten 

veckovis medan ett annat område hanterar dem månadsvis. Ambitionen med att 

hantera dem veckovis är möjligheten till att göra korrigeringar i planeringen innan 

kostnaden utfaller, dessa korrigeringar kan handla om att försöka eliminera externa 

leverantörer. Ingen korrigering görs dock till nästkommande vecka om budgeten 

överskridits tidigare vecka utan då förhåller man sig till årsbudgeten och arbetar 

vidare med en ny veckobudget.    

Steg 5 - Genomförande  

Det sista steget i flödet beskriver utförandet där AO utförs av antingen intern eller 

extern personal. Uppföljning sker av ansvarig person.   

 

 

Figur 6, Sammanfattning av informationsflödet vid anmälan av ett funktionsfel 
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4.1.3 Problembild   

De problem som uppstår i informationsflödet och framkommit från intervjuer samt 

observationer sker främst i gränssnitten mellan ansvarsområdena. Dessa är 

markerade med röda linjer (se figur 6). Problembilden som identifierats beskrivs 

nedan i punktform.   

Problembild för gränssnitt 1 (Se figur 6)  

Anmälan, avsaknad av information på SB enligt:  

 Datum    

 Placering  

 Specificering  

Varför saknas det?  

 Förståelse för konsekvens bilden längre fram i flödet saknas  

 Kompetensblindhet beskrivs leda till informationsbortfall  

 Utfärdare saknar förståelse för resursen och därför uteblir förklaring  

 Utfärdaren av SB känner att det är tidskrävande och svårt att komplettera 
med bilder då det är tidskrävande och krångligt   

De nämnda felen beskrivs bidra med en osäkerhet och oförståelse i nästkommande 

steg i flödet. En osäkerhet som skapar dubbelarbeten iform av ickevärdeskapande 

aktiviteter av att varje instans måste gå till källan för att själv granska, bedöma och 

utvärdera det påstådda felet. Avsaknaden av information upplevs även leda till 

svårigheter vid bedömning och följdfel samt onödigt jobb kan tillkomma.   

När SB blir AO   

 Saknas en arbetsrutin för bedömning och prioritering.  

 Beslut baseras på erfarenhet och känsla   

 Misstro given information vad gäller datum och beskrivning av 
funktionsfelet  

 Rädsla för att haveri ska uppstå gör att tidsfönster för åtgärd krymper   

 Rädsla för att göra fel bedömning resulterar i att prioritering kan ske för 
tidigt än nödvändigt  

Problembilden som finns vid granskning och prioritering av SB samt bedömning för 

en kommande AO påvisar brister. Det finns en avsaknad i rutiner vad gäller 

tillvägagångssätt vid bedömning och prioritering. Bevisligen bygger bedömningen på 

erfarenhet och känsla.   
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Problembild för gränssnitt 2 (Se figur 6)  

 Det är oklarheter i förhållning av befattning  

 Beslut baseras på erfarenhet  

 Inköpsavdelningen ses inte som en tillgång i informationsflödet när det 
kommer till val av externa leverantörer.   

 Mycket återkoppling till produktionstekniker vid beslutsfattande som 
påverkar budget.  

 Kommunikationen sker inte enligt tänkt struktur  

 Beredning går tillbaka till problemet för komplettering av information  

 Överbelastning  
 

Enligt ett nytt arbetssätt ska kommunikation ske mellan produktionstekniker (filter) 

och koordinator och i sin tur ska föra en dialog med beredaren. Beredaren ska 

därmed fungera som en stödfunktion till koordinator men verkligheten visar att 

kommunikation sker mer inkonsekvent mellan alla instanser. Detta resulterar i att 

beredaren mer fungerar som en stödfunktion till filter då filter efterfrågar en offert 

inför slutliga bedömningen. En överbelastning påvisas gällande koordinatorerna. 

Intervjuunderlaget visar också att det existerar 11 filter men endast fyra mekaniska 

koordinatorer. Anledningen till denna överbelastning är att koordinatorerna 

fungerar som en stödfunktion till samtliga filter i bedömningen av SB då de besitter 

underhållsexpertis.    

Sammanfattningsvis utgör gränssnitten en problembild. Mellan de båda gränssnitten 

befinner sig filtreringen, en djupare analys kring området presenteras i Bilaga 2. 

Bilaga 2 är en sammanställning av de olika produktionsteknikernas åsikter kring olika 

rutiner. Det aktuella steget påvisar också konkreta brister vad gäller rutiner för 

tillvägagångssätt. Filtreringen är ett av de första stegen i flödet samt att det visar sig 

att samtliga ekonomiska beslut passeras via dem då de besitter budgetansvar. 

4.2 Beskrivning av Benchmarkingföretaget   

Outokumpu är en stålkoncern som tillverkar rostfritt stål med basen i Finland. 

Huvudkontoret hittas i Esbo och företaget har cirka 12 000 anställda i 30 länder. De 

har en stålkapacitet på 3,2 miljoner ton och väljer att skapa material med lång 

hållbarhet och bra återvinningsmöjligheter. Outokumpu har bidragit till att utveckla 

industrin i rostfritt stål till vad det är idag. I Sverige finns koncernen i Torshälla, 

Långshyttan, Gusum, Degerfors och Avesta, det sistnämnda är det som besöktes 

under denna studie. (Outokumpu, 2017)  
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I och med att en ny verkställande direktör tillsattes i koncernen tillkom även 

strukturella förändringar. Den dåvarande strukturen bidrog med att negativ 

konkurrens inom koncernen och fokus låg mer på den lokala vinningen än ur ett 

koncernperspektiv. I dagsläget kan koncernstrukturen beskrivas vila på tre ben 

Supply Chain Management, Operation och Marknad. Supply Chain Management 

bidrar med en helhetssyn på vilka aktörer som ansvarar för olika moment, Vem som 

producerar vad och när, produktionsstyrning men även inköp av råvaror och 

tjänster. Operation består av själva produktionen, underhåll av produktionen men 

även kringliggande teknik och nyckeltal. Marknad ansvarar för kundkontakten och 

försäljning. Den nya strukturen öppnar upp för att lättare kunna arbeta 

tvärfunktionellt i koncernen som helhet men även anläggningsvis. Den förbättrade 

strukturen har även medfört att uppföljning av kostnader underlättat. Outokumpu 

beskriver också hur underhållskostnaderna minskat och tillgängligheten har ökat som 

följd.   

4.2.1  Nulägesbeskrivning med fokus på ekonomi och budgetansvar  

Hos Outokumpu Avesta ligger ansvaret för underhållsbudgeten hos underhåll. Den 

övergripande underhållschefen fastställer en budget i samråd med 

underhållscheferna för respektive sektion och Supply Chain-sektionen, 

beslutsfattningen baseras på prognoser. Budgeten fördelas sedan mellan de tre olika 

sektionerna där en diskussion sker genom att se vilken avdelning som är i behov av 

större renoveringar eller investeringar och därmed tilldelas en större del av 

budgeten.   

Outokumpu beskriver dock en nackdel med att underhåll besitter budgetansvar 

eftersom det öppnar upp för en ökad kravbild från produktionen. De beskrivs vilja 

ha ut mer av underhåll än vad budgeten täcker samt att de sker misstolkningar för 

vad som är ett faktiskt underhållsarbete. Uppföljning sker månadsvis men även 

kvartalsvis där avvikelser diskuteras i efterhand. Visionen för Outokumpu i Avesta är 

att kunna dra nytta av de nyckeltal som håller på att utvecklas i dagsläget. 

Nyckeltalen beskriver processer, som utförda arbetsorder, tillgänglighet i 

produktionen, antal planerade arbetsorder, beredningsgrad, beläggning, 

kvarvarande arbetsorder, kostnad och säkerhet. Nyckeltalen ska generera ett enkelt 

sätt att visualisera hur effektivisering, lönsamhet och utveckling ter sig. Dessa värden 

ska resultera i att kunna prognostisera och förutspå kommande utfall gentemot 

budgeten. Målet med denna prognostisering är att kunna fördela budgeten 

månadsvis och på det sättet vara med och styra ekonomin i samtid. Detta är dock 

inget som sker i dagsläget utan är en vision på sikt.   
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Klassificering av maskinerna inne på området är gjord med en ABC-klassificering. A- 

maskiner utgör hög kritikalitet mot produktionen och så minskar den kritiska nivån 

successivt mellan bokstäverna. Klassificeringen är ingen huvudsaklig metod som 

hjälper till vid prioritering av olika underhållsarbeten utan ses mer som riktlinje vid 

beställning av komponenter till lager eller när budgeten för resurser till respektive 

maskinhall ska läggas. En anläggning där många A-maskiner är placerade kräver 

större beredskap än om det endast skulle finnas C-maskiner.  

4.2.2 Flödeskartläggning  

Informationsflödet utgår från det att ett funktionsfel uppmärksammats och en 

arbetsorder skapas i underhållssystemet Maximo. Outokumpu beskriver att det finns 

brister angående kvalitén när en arbetsorder skapas. Den främsta bristen är avsaknad 

av information vilket de på sikt planerar att lösa genom en ordercentral. 

Ordercentralen ska vara tillgänglig dygnet runt via telefon och utgå från en 

checklista. Tanken är att personen som ringer in och vill anmäla ett funktionsfel 

genomgår en form av intervju som utformas av en checklista. Genom att rätt 

information beskrivs redan från början är förhoppningen att minimera extraarbeten 

längre fram i flödet. Extraarbeten kan te sig i form av informationskomplettering 

eller andra arbetsuppgifter som tillkommer till följd av informationsbrist.   

En arbetsorder kan skapas av operatörer eller UH-tekniker. Arbetsordern innehåller 

beskrivning av placering, funktionsfel och prioritering. Prioriteringen är en sifferkod 

som graderas med 1-4, värdet på dessa siffror beskrivs kort nedan.  

1. Brådskande och måste därmed utföras innan nästa underhållsstopp.   

2. Ska utföras på närmsta underhållsstopp.   

3. Fungerar att planera till ett senare tillfälle.  

4. Kan vänta till nästa storstopp som sker årsvis.  

  

Prioritetsnivån kompletteras eventuellt med ett önskat slutdatum. 

Prioriteringsnivån tillsammans med datumet tas i beaktande vid de dagliga 

morgonmötena som sker med FU-tekniker, beredare, operatörer samt 

produktionsansvariga. Under morgonmötet diskuteras de arbetsorderna som 

tillkommit med aktuell prioritering. Diskussionen sker med syfte att ändra 

prioriteringarna till mer korrekta i samtycke med mötesdeltagarna. Förutom 

omprioritering och genomgång av arbetsorderna förs en dialog angående när arbetet 

bäst är lämpat att genomföra under dagen med avseende på produktionen. De 

arbeten med hög prioritet som ska utföras under dagen tas upp på ett annat möte där 

alla underhållschefer närvarar samt beredare och driftsäkerhetsingenjörer.    
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Efter att de aktuella arbetsorderna fastställts med en slutlig prioritering bereds 

arbetet av den beredaren som är ansvarig för det aktuella området där åtgärden ska 

utföras. Där sammanställs hur arbetet ska utföras och vilka komponenter samt 

eventuella hjälpmedel som behövs. Efter att beredningen är sammanställd tar 

planeraren vid och schemalägger arbetet efter senast utfört datum och prioritet. 

Arbetsordern skickas därefter vidare till förrådet där de även blir ny ägare av 

arbetsordern. En lista på de efterfrågade komponenterna samt tid och plats för 

utförandet skickas till förrådet via Maximo. Förrådet beställer in reservdelar och 

beräknar kostnaden för dessa. Förrådet ansvarar då för att de efterfrågade 

komponenterna plockas ihop och levereras till utsatt plats där arbetet senare 

kommer utföras. Det slutliga steget är när arbetet går till utför genom att använda 

antingen intern eller extern personal.   

Outokumpu i Avesta har lagt mycket tid och resurser på att få ett väl planerat och 

berett underhållsarbete. Detta för att främst underlätta vid samarbete med externa 

leverantörer genom att minimera slöserier. Dessa kan beskrivas genom att 

leverantörerna inte ska på behöva leta reservdelar, verktyg eller information för att 

utföra arbetet. De har skapat ett ramverk för hur planering och beredning bör se ut 

samt syftet med det. De har gått in detaljerat på processnivå för att skapa 

standardiserade arbetssätt. Den långsiktiga visionen är att ha ett underhåll i 

världsklass. En sammanfattande bild över informationsflödet visualiseras nedan. 

 

 

Figur 7, visualiserande figur över benchmarkingföretaget informationsflöde från ett funktionsfel 
uppstår till utförande. 

 

4.2.3 Hantering av externa leverantörer  

Outokumpu kommer från en historik utan struktur vid hantering av externa 

leverantörer. De tjänster som ansågs behövas köptes in utifrån varje enskild 

avdelning där valet låg i erfarenhet och vana likt BillerudKorsnäs nuläge (se figur 5). 

Från och med år 2012 ansågs detta inte som hållbart vilket ledde till att intern 

personal reducerades samt att samarbetet med leverantörerna sågs över. En 

omorganisering tog fart, företagsstrukturen redigerades, tjänster utvecklades och 

detta med tydliga beskrivningar och bearbetade arbetsprocesser.  
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Med denna omorganisering tillkom även riktlinjer för hur hantering av leverantörer 

ska se ut. Större delar av det mekaniska underhållet outsourcades i partnerskap med 

ett fåtal som i dagsläget är två huvudleverantörer. De har därmed tagit en aktiv 

ställning till vad de anser bör vara dess kärnverksamhet och vilken kompetens som är 

lönsamt att ha internt.    

Har planeraren vid schemaläggning sett ett behov av att en extern leverantör som 

utför mekaniska tjänster delar arbetsordern ut till någon av de två 

huvudleverantörerna som internt kallas “hovleverantörer”. Hovleverantörerna har 

direkt tillgång till underhållssystemet Maximo där arbetsordern tillhandahålls. Detta 

beskrivs ha förenklat administrationsarbetet enormt. Efter att en hovleverantör 

utfört ett arbete rapporterar de själva utfallet av tidsåtgången sedan attesteras detta 

av den beredare som har ansvar för arbetsordern arbetsordern. Denna rapportering 

och attestering sker via Maximo. Den slutliga utbetalningen sker månadsvis där de 

samtliga utförda arbeten den senaste månaden ackumulerats.     

Outokumpus beskriver att deras kostnader minskat och tillgängligheten i 

produktionen är ökat. Kvalitén beskrivs som svår att mäta och det även finns 

förbättringspotential där. Syftet med att arbeta tätt med få leverantörer i ett 

partnerskap beskriver Outokumpu i Avesta genom utveckling av verksamheten 

tillsammans. De beskriver också att de är viktigt att de har gemensamma synsätt för 

arbetsmiljöfrågor och säkerhet. De har dock planer på att öka antalet leverantörer 

med ytterligare en till två stycken då de öppnar upp för större konkurrens bland de 

leverantörer de samarbetar med idag.   

För mekaniskt underhåll utgörs de vanligaste avtalen genom pris per timme men 

funktionsavtal används också. Visionen är att utöka antalet funktionsavtal för att 

utveckla partnerskapet med leverantören i fråga. På så sätt kan ett vinnande koncept 

uppnås för båda parter. Genom att leverantören uppmuntras till att utföra ett 

kostnadseffektivare arbete. Exempelvis kan en leverantör få ansvar för att renovera 

en viss typ av maskin x antal gånger per år. Visar det sig att leverantören kan utföra 

renoveringen färre gånger per år med kvarhållen kvalité tilldelas leverantören en del 

av kostnadsbesparingen.    

Avtalet med huvudleverantörerna är oberoende av volymgarantier och exklusivitet. 

Huvudleverantörerna har också som ansvar att upprätthålla de resurser som 

Outokumpu kräver genom att i sin tur upphandla egna underleverantörer. 

Efterfrågas en viss kompetens inom Outokumpu kan en kravbild ställas gentemot 

leverantören, att den aktuella kompetensen bör införskaffas. Då leverantören i fråga 

nyanställer måste personen i fråga genomgå en utbildning. Syftet är att de ska kunna 

leva upp till företagets kravbild. Utbildningen innefattar bland annat en kurs i det 

aktuella säkerhetstänket, underhållssystemet Maximo och i vissa fall ledarstil.  
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5 Analys   

 Nedan besvaras studien frågeställningar genom att filtrera empirin genom teorin i 

förhållande till syftet.  

5.1 Vilka är drivkrafterna vid val av externa 

leverantörer?   

Intervjuerna med fallföretaget BillerudKorsnäs visar att den huvudsakliga beställaren 

av externa underhållstjänster är UH-koordinatorn. Idag samarbetar BillerudKorsnäs 

med flera olika leverantörer som köps in från respektive avdelning (Se figur 5). 

Geografiskt läge och tidigare erfarenhet av anläggningen styr valet av leverantör. 

Den geografiska faktorn beror främst på enkelheten, att leverantören snabbt kan 

vara på plats vid akut behov. Tidigare erfarenheter från anläggningen anses viktig då 

leverantörerna kan arbeta självständigt utan att bli ledd av en arbetsledare vilket i sin 

tur resulterar i tidsbesparing. Det framgick även att den huvudsakliga drivkraften vid 

val av externa leverantörer främst är kostnadseffektivitet, kompetensbrist och 

resursbrist. Det är också tre vanliga orsaker till varför företag väljer att outsourca 

(Hagberg & Henriksson, 2012; Bertolino et al., 2004; Mintzberg & Quinn, 1992; 

Winkleman et al., 1993; Hiemstra & Van Tilburg, 1993).  

Bertolino et al. (2004) beskriver ökad produktivitet, minskade kostnader, ökad 

fokus på kärnverksamheten, att förbättra miljön, få in specialistkunskap eller 

förbättra kvalitén som olika drivkrafter för att outsourca hela eller delar av 

verksamheten. Intervjuunderlaget har påvisat att BillerudKorsnäs främst 

kontrakterar ut arbeten på grund av kompetensbrist eller resursbrist. Tidigare 

forskning är överens om att företag bör satsa på kärnverksamheten och fokusera på 

det som de gör bäst och kontraktera ut de aktiviteter som externa leverantörer kan 

göra till en högre kvalitet eller till ett lägre pris (Mintzberg & Quinn, 1992; Sanchís-

Pedrgosa et al., 2014; Hagberg & Henriksson, 2012).  

BillerudKorsnäs beskriver inköp av externa tjänster som nödvändiga när de ej har 

möjligheten att utföra arbeten där det saknas kompetens eller att det inte är lönsamt 

att utföra internt. De beskriver också inköpen som nödvändiga när 

arbetsorderstocken bör jämnas ut för att “komma ikapp” eller där arbetena för 

veckoplaneringen överskrider nivån där intern bemanning inte mäktar med. 

Fallföretaget arbetar i vissa produktionsavsnitt efter det som Williamson (1999), 

McIvor (2008) och Levery (1998) beskriver angående att outsourca eller 

kontraktera ut arbetsmoment. Det tillvägagångssättet tillämpas exempelvis vid 

underhåll där kunskapen inte anses lönsamt att besitta internt.  
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Hagberg och Henriksson (2012) beskriver vikten av att identifiera aktiviteter i 

processen som kan komma till att förbättra kärnkompetensen. För att en 

organisation ska kunna ta ett beslut om vilka aktiviteter som bör prioriteras och 

erhålla spetskompetens inom måste kärnverksamheten vara tydligt 

definierad (Williamson 1999; McIvor, 2008; Levery, 1998).   

Benchmarkingföretaget Outokumpu har tagit en aktiv ställning till vad de anser bör 

vara dess kärnverksamhet och vilken kompetens som är lönsam att ha internt. 

Underhållsarbetet med avseende på mekaniska tjänster är till största del outsourcat. 

Den vanligaste betalningsmetoden är pris per timme men även funktionsavtal 

förekommer. Bertolino et. al (2004) anser att outsourcing av underhållsaktiviteter 

kan leda till stora konkurrensfördelar. Outokumpu anses ha skapat en bättre 

helhetssyn över det mekaniska underhållet i och med outsourcingen. Den 

förbättrade strukturen har även medfört att uppföljning av kostnader underlättat. 

Outokumpu beskriver också hur underhållskostnaderna minskat och tillgängligheten 

har ökat.   

5.2 Vilka problem kan identifieras i det interna 

informationsflödet kopplat till inköp av externa 

underhållstjänster? 

Informationsflödet hos fallföretaget har visat sig utgöra en problembild mellan 

gränssnitten för de olika ansvarsområdena. Idcon (u.å) beskriver att samarbetet 

mellan underhåll och produktion ofta är bristande och att det också är grunden till 

en rad olika följdproblem. Det kan vara en förklaring till varför gränssnittet utgör 

ett problem hos BillerudKorsnäs, då produktion och underhåll arbetar på varsin sida 

av gränssnittet. Intervjuerna visar att samarbetet mellan produktion och underhåll 

många gånger är begränsat och att det finns potential till ett närmare samarbete. 

Bristande samarbete leder till att parterna arbetar över varandras ansvarsområden. 

Nyckeln för att lyckas med TPM är att binda samman underhållsavdelningen och 

produktionsavdelningen (Ahuja & Khamba, 2008; Labib, 1999; Witt 2006). De 

båda avdelningarna ska arbeta tillsammans mot samma mål för att uppnå positiv 

effekt (ibid). 

Filtreringen ligger mitt i mellan de olika gränssnitten. Vid den aktuella aktiviteten 

arbetar produktionsteknikern som ett slags filter genom att sålla bland de inkomna 

servicebegäran. Produktionsteknikerna har nästan uteslutande bakgrund inom 

produktionen och saknar utbildning samt erfarenhet kring ekonomi. Få av dem har 

kompetens inom underhåll. Trots det tar de dagliga beslut om arbeten som rör både 

ekonomi och underhåll. Detta är inte några problem som beskrivs av 

Benchmarkingföretaget Outokumpu då det framgår en strukturell skillnad i flödet 

samt ägandet av budgeten.  
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Hos fallföretaget är det produktionen som besitter budgetansvar för 

underhållsarbetet och hos benchmarkningföretaget är det underhållsavdelningen. 

Detta medför att Benchmarkingföretaget inte har någon från produktionen som styr 

de arbeten som ska utföras.  

Inkomna arbetsorder når planeraren som är en representant från 

underhållsavdelningen hos Outokumpu. Planeraren delegerar sedan ut 

arbetsorderna till ansvarig beredare. Outokumpus beredare och planerare har 

bakgrund och erfarenhet inom underhåll och anses därmed besitta rätt kompetens 

för ett korrekt beslut. Det har framkommit att det existerar brister i 

servicebegäran/arbetsordern hos både fallföretaget och benchmarkingföretaget. Där 

bland annat önskat slutdatum, information som beskriver vad och var funktionsfelet 

befinner sig är något som beskrivits som bristfällande. Outokumpus vision är att lösa 

detta problem genom en så kallad ordercentral. Ordercentralen ska vara bemannad 

dygnet runt för support vid skapande av ordrar. En checklista ska gås igenom via en 

telefonintervju där målet är att skapa en så fullständig order som möjligt.  

En väl fungerande kommunikation är avgörande för en organisations framgång 

(Heide et. al 2012; Suhong & Binshan, 2006). Informationsutbytet och 

kommunikationen mellan underhåll och produktion hos BillerudKorsnäs ter sig olika 

beroende på person och avdelning. Det finns inga direkta förhållningssätt för hur 

kommunikationen ska föras utöver veckomötena utan den sker sporadiskt vid behov. 

Tallon (2012) beskriver att en bra kommunikation mellan värdeskapande aktiviteter 

skapar ett mervärde för hela organisationen. Det har framkommit att 

kommunikationen och samarbetet med underhåll kan bli bättre, framförallt med de 

som jobbar med förebyggande underhåll. Det för att kunna göra en mer korrekt 

bedömning av prioriteringen. Informationsutbytet som sker på de planerade 

veckomötena handlar främst om att gå igenom de schemalagda arbetena för 

nästkommande vecka och stämma av gentemot budgeten. Det har dock framkommit 

att dessa veckoplaneringsmöten ter sig olika beroende på område. Vissa har som 

ambition att förhålla sig till veckobudgeten för att kunna utse olika utfall och styra 

kostnadsbilden innan den utfaller. Andra områden fokuserar mer på att få de 

planerade arbetena utförda och stämmer istället av budgeten månadsvis. Avviker 

utfallet från den tilltänkta veckobudgeten analyseras det i efterhand vilket gör att 

förmågan att kunna styra vissa utgifter försvinner.  

Avstämning med berörda parter angående schemaläggning sker dagligen på 

Outokumpu. Dessa möten förhåller sig inte till budgeten lika mycket som på 

Billerudkorsnäs utan fokus ligger på prioritering och schemaläggning. Det sker dock 

kontinuerliga avstämningar mot årsbudgeten. Båda organisationerna försöker 

optimera schemaläggningen för att kunna nyttja så lite resurser som möjligt men 

ändå utföra de arbeten som måste göras. 
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 Idcon (u.å) påvisar även att schemaläggning och planering är en central del i 

underhållet för att uppnå ökad driftsäkerhet.   

Det har framkommit vid intervjuerna att prioriteringen som beskriver datumet där 

arbetet senast ska vara utfört skapar grunden för koordinatorn vid 

schemaläggningen. En längre formulerad tidsram skapar bättre förutsättningar i 

schemaläggningen och de interna resurserna kan nyttjas bättre (Armstrong & 

Idhammar, 2012). För att undvika att köpa in externa tjänster krävs det att det 

eventuella arbetet kan schemaläggas en annan vecka där den interna bemanningen 

har möjlighet att utföra arbetet. Det krävs då att prioriteringen som beskriver när 

arbetet senast ska vara utfört är så korrekt och ligger så långt fram i tiden som 

möjligt. Arbeten satta med en lång tidsram skapar enligt BillerudKorsnäs en 

möjlighet att flytta arbeten för att undvika användning av extern bemanning. Hos 

fallföretaget BillerudKorsnäs sker en sådan prioritering oftast på erfarenhet och 

känsla genom den kompetens som individen i fråga besitter. Då koordinatorn köper 

in tjänster i form av resursbrist upptäcks det när veckoplaneringen står klar och det 

är ett faktum att den interna bemanningen inte räcker till.  

Utöver avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll som fokuserar mycket på 

funktionsfel så beskriver Swanson (2001) TPM som en övergripande strategi. Enligt 

Chaneski (2002) och Levery (1998) beskriver TPM inte endast som en 

underhållsstrategi utan en kultur, filosofi och ett helt nytt tankesätt gällande 

underhållsverksamheten. I dagsläget arbetar inte BillerudKorsnäs aktivt med någon 

specifik underhållsstrategi däremot arbetar de med att utforma och definiera 

övergripande processer och ansvarsområden.   

Att skapa standarder medför att ett mätvärde tillkommer (Oosterwal, 2010). Om 

en aktivitet skulle mätas vid olika tillfällen utan att ett standardiserat arbetssätt 

existerar skulle utfallet te sig olika varje gång (Oosterwal, 2010). Problematiken 

kring detta leder till svårigheter att fastställa en problembild och därmed också en 

lösning (Sörqvist, 2004). Resultatet av mätningen kan ändras konstant eftersom 

arbetet som utförs, utförs olika beroende på person (Oosterwal, 2010). 

Outokumpu har kommit långt i utformande av standardiserade arbetssätt. 

Anledningen till att de lagt mycket resurser och tid på den utvecklingen är för att de 

anser att standarder är grunden för allt förbättringsarbete. Det är också något som 

Oosterwal (2010) styrker genom att påvisa att standardiserade arbetssätt utgör en 

grund för allt förbättrings- och förändringsarbete (Oosterwal, 2010; Morgan & 

Liker, 2006).   

Intervjuerna med BillerudKorsnäs anställda visar att arbetssätt och beslut baseras på 

erfarenhet. Exempelvis produktionsteknikerna som fattar beslut om prioritering där 

vissa förhåller sig till budgeten och andra inte.  
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Det resulterar i att besluten ter sig olika från person till person (Oosterwal, 2010). 

De möten som sker veckovis hos fallföretaget ter sig också olika beroende på 

avdelning. Intervjuerna visar även att det i dagsläget sker en övergångsfas genom att 

olika tjänster stuvats om i sina ansvarsområden. Det kan vara en anledning till att 

kommunikationen och strukturen i flödet inte följer standard. Det spelar ingen roll 

vilken typ av underhållsstrategi eller mål en organisation strävar efter, det viktiga är 

hur underhållsarbetet är strukturerat (Wang et al., 2007). Enligt Mobley (2002) kan 

en tredjedel av all underhållskostnad ses som slöseri då det är resultatet av onödigt 

eller felaktigt utövat underhåll.    

BillerudKorsnäs bör därför se över sina processer och införa standardiserade 

arbetssätt för att få ett gemensamt synsätt och förhållningssätt (McCormack, 2008). 

När dessa rutiner ska utformas bör underhåll och produktion integreras för att 

uppnå ett lyckat resultat (Ahuja & Khamba, 2008; Labib, 1999; Witt, 2006). 

Beslutsfattarna vid prioriteringen har bakgrund från produktionen och behöver 

kunna luta sig tillbaka på underhållsexpertis när de fattar besluten (ibid). Att ha en 

förståelse för de processer som genomsyrar hela organisationen och dess 

funktionalitet tyder på en hög organisationsmognad (Lockamy III & McCormack 

2004b). Lockamy III och McCormack (2004b) menar också att en hög mognad 

bidrar till en större effektivitet och förbättring för prognosbilden, prestandan och 

kostnadsbilden.   

Genom att BillerudKorsnäs till viss del baserar beslut på erfarenhet resulterar det i 

ett individberoende gentemot dem som fattar besluten (McCormack et al., 2008). 

Individberoende resulterar i att besluten ter sig olika från person till person 

(Oosterwal, 2010; McCormack et al., 2008). Det bottnar i att det inte finns något 

gemensamt synsätt eller arbetssätt som individen kan förhålla sig till (Oosterwal, 

2010; McCormack et al., 2008). McCormack et al. (2008) anser att företag som 

arbetar med svagt definierade och ostrukturerade processer där beslut fattas på 

individuell kompetens och erfarenhet befinner sig i första steget i mognadsprocessen 

enligt mognadsmodellen (se figur 2). BillerudKorsnäs har börjat definiera sina 

processer på övergripande nivå men ej i detaljerad form genom standardiserade 

arbetssätt. Det skulle resultera i att de skulle hamna någonstans mellan första och 

andra nivån. Den andra nivån i mognadsprocessen beskriver en definierad och 

dokumenterad försörjningskedja och dess grundläggande processer (McCormack et 

al., 2008). Outokumpu i Avesta har utformat standardiserade arbetssätt ner på 

detaljnivå som individerna kan “luta sig tillbaka på”. De standardiserade arbetssätten 

beskriver varje aktivitet i exempelvis beredning och planering samt vad syftet är. De 

utformade och definierade arbetssätten kallas internt för “bibeln” som beskriver hur 

underhållet ska bedrivas och vad kravbilden ligger för respektive process. 



 

36 

 Benchmarkingföretaget Outokumpu beskrivs därmed arbeta mer systematiskt, samt 

innehar djupare relation med leverantörerna, en klar bild över hur de vill arbeta och 

vad målet är (Söderberg et al., 2016). Outokumpu hamnar därmed på steg 3 i 

mognadsmodellen det har även stor potential att utvecklas till steg 4 (Söderberg et 

al., 2016).   

En hög mognad hos leverantör samt organisation bidrar till bättre samarbeten 

(Söderberg et al., 2016). Att ha en tydlighet i organisationens processer leder till en 

högre processmognad och därmed ökad förståelse för alla involverade (Lockamy III 

& McCormack 2004b). En hög processmognad innebär att alla individer på företaget 

har ett helhetsperspektiv för organisationen i stort, ett ansvarstagande, tydliga 

rutiner samt strukturerade arbetssätt (ibid).  

5.3 Hur bör Billerudkorsnäs samarbeta med sina 

leverantörer för att vara mer kostnadseffektiva?   

BillerudKorsnäs använder sig främst av ett vanligt marknadsavtal som innebär att en 

tjänst köps in efter behov och betalas efter utförandet genom pris per timme. Det 

förekommer även vissa funktionsavtal. När det kommer till avtal med leverantörer 

finns ingen tydlig rutin för vilket avtal som är bäst lämpat för det aktuella arbetet.  

Det vanligaste utfallet blir då att avtalet för den aktuella anskaffningen sker genom 

pris per timme trots att de ej vet vad som är mest lönsamt eller gynnsamt i längden. 

Fallföretaget samarbetar med flera olika leverantörer där beställaren för respektive 

avdelningen bestämmer vilken leverantör som ska brukas utan samråd med 

inköpsavdelningen.   

Benchmarkingföretaget arbetade tidigare efter samma principer som fallföretaget 

där inköp av tjänster skedde från respektive avdelning. Idag har Outokumpu 

strategiskt valt ut två leverantörer att ha ett nära samarbete med vid utförande av 

mekaniska underhållstjänster. Outokumpu har även outsourcat större delar av det 

mekaniska underhållet till två huvudleverantörerna. Arbetsorderna planeras och 

bereds av Outokumpu och tilldelas leverantören via underhållssystemet Maximo. 

Tillit mellan de båda aktörerna gör att de kan dela information via Maximo vilket i 

andra lägen skulle anses som känsligt. Att delge information med de inblandande 

aktörerna i försörjningskedjan bidrar med positiva effekter för verksamheten 

(Tallon, 2012; Suhong & Binshan, 2006; Christopher, 2015). Outokumpu betalar 

oftast pris per timme för utförd tjänst men funktionsavtal förekommer. De har även 

som vision att utveckla antalet funktionsavtal för att bygga upp för ett gemensamt 

vinnande med leverantören (Söderberg et al., 2016).  
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Att ingå ett partnerskap likt Outokumpus relation med de två huvudleverantörerna 

innebär att båda parter känner sig delaktiga i varandras organisation. Känslig 

information kan delas, tilliten är hög och utveckling av verksamheten görs 

tillsammans för att uppnå gemensamma mål (Söderberg et al., 2016).  

BillerudKorsnäs bör därför sträva efter samma mål för uppnå kostnadseffektivitet 

och högre driftsäkerhet i produktionen. Söderberg et al. (2016) har skapat ett 

ramverk för samverkan vid anskaffning av externa tjänster. Ramverket är utformad 

som en enkel matris (se figur 3) där leverantörens tekniska kunskap och mognad 

beskrivs som ett resultat över hur samarbetet bör te sig (ibid). Ramverket består av 

fyra olika analytiska styrningssätt som Gereffi et al. (2005) utformat. De påvisar 

varje styrningssätt som avvägningar mellan fördelar och risker med outsourcing men 

även rekommendationer till förhållningssätt. Efter kravställande av mognad och 

teknisk kunskap gentemot leverantören bör BillerudKorsnäs välja aktuellt avtal 

enligt avtalsmatrisen (Se figur 4). Ett samarbete genom ett partnerskap är att föredra 

vid aktiviteter som ligger nära kärnverksamheten (Söderberg et al., 2016; Gereffi et 

al. 2005; Lockamy III & McCormack, 2004b). 
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6 Slutsats  

Studien visar att fallföretaget BillerudKorsnäs bör förbättra och förändra sitt 

samarbete med externa leverantörer för att öka sin konkurrenskraft. De drivkrafter 

som identifierats vid anskaffning av externa underhållstjänster hos BillerudKorsnäs 

är främst tillgång till extern kompetens, resurser samt kostnadsreducering, vilket 

stämmer överens med litteraturen. De behöver dock se över sin strategi för hur de 

samarbetar med sina leverantörer.  

Genom att se över det interna informationsflödet kan onödiga inköp av 

underhållstjänster minskas. Det har visat sig finnas brister i rutiner vad gäller 

servicebegäran och prioritering. Samt brister i rutiner vad gäller arbetsuppgifter då 

personalen arbetar utöver sina ansvarsområden.  Problemet har visat sig bottna i 

bristande rutiner men även bristfällig kommunikation, vilket kan lösas genom att 

införa gemensamma dagliga styrningsmöten.  

BillerudKorsnäs bör utveckla sina processer för det aktuella informationsflödet 

genom att arbeta standardiserat. Vid denna utveckling bör underhåll och produktion 

samarbeta för att uppnå gemensamma mål. Standardiserade arbetssätt bidrar till 

utveckling av verksamhetens processer vilket bidrar till en ökad mognad enligt 

processmognadsmodellen (Se figur 2). BillerudKorsnäs bör sträva efter att utveckla 

sina processer enligt processmognadsmodellen för att utvecklas konkurrenskraftigt.  

Detta medför också en större förståelse vid samarbete med externa leverantörer. Då 

det bygger på ett kravställande av den aktuella leverantörens mognad och tekniska 

kunskap i enlighet med ramverket för leverantörskapacitet (Se figur 3). Efter 

kravställande av leverantörens mognad och tekniska kunskap bör BillerudKorsnäs 

välja aktuellt avtal enligt avtalsmatrisen (Se figur 4). Studien visar att ett nära 

samarbete genom ett partnerskap är att föredra.  

Sammanfattningsvis påvisar studien att ett mer strukturerat arbetssätt bidrar till att 

lättare kunna styra och kontrollera inköp av externa underhållstjänster. Partnerskap 

och nära leverantörsrelationer kommer på sikt skapa en större lönsamhet och ökad 

tillgänglighet i produktionen.   
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6.1 Akademiskt bidrag 

Studien påvisar en djupare förståelse för de problem som kan identifieras i ett 

internt informationsflöde i en underhållsverksamhet. Det existerande gapet som 

uppmärksammats kring gränssnittet mellan produktion och underhåll. De 

svårigheter som finns gällande prioritering av underhållsarbeten som påtalats av både 

fallföretaget och benchmarkingföretaget. Samt svårigheter kring fungerande 

metoder för hur en fullständig arbetsorder/servicebegäran ska skapas redan i första 

steg. Studien belyser också en koppling mellan det interna informationsflödet och 

hur det påverkar samarbetet med externa underhållsleverantörer. Vilket styrker 

Söderberg et al. (2016) studie som påvisar sambandet mellan en organisations 

processmognad och ett kostnadseffektivt leverantörsamarbete. Den matris som 

utvecklats på detaljeradnivå (se figur 4) utifrån Söderberg et al. (2016) ramverk (se 

figur 3) är också ett bidrag som studien belyser.   

6.2 Praktiskt bidrag 

De praktiska bidragen i studien belyser den problembild som identifierats hos 

fallföretaget BillerudKorsnäs. Problembilden påvisar att det brister i rutiner för 

prioritering av arbeten och ofullständiga servicebegäran. Som även påvisats som 

problem hos benchmarkingföretaget Outokumpu.  

Det finns även brister i rutiner för hur en extern tjänst köps in samt hur samarbetet 

med de externa underhållsleverantörerna ser ut. Studien visar att det finns brister i 

rutiner hos fallföretaget BillerudKorsnäs, då beslut baseras på erfarenhet och vana 

med begränsad samsyn. De beslut som baseras på erfarenhet berör främst 

prioritering av arbeten och anskaffning av externa underhållstjänster. Det påvisas 

genom att de enskilda FU-koordinatorerna bestämmer vilka leverantörer som ska 

brukas vid respektive ansvarsområde. Prioritering av arbeten sker också med 

begränsad samsyn då produktionsteknikerna från respektive ansvarsområde baserar 

beslut på erfarenhet utan ett närmare samarbete med underhåll.  

Studien belyser också den problembild som uppdagats i gränssnittet mellan 

produktion och underhåll hos fallföretaget BillerudKorsnäs. Det har visat sig vara 

bristande samarbete och kommunikation parterna emellan. Det har resulterat i att 

de anställda arbetar utöver deras ansvarsområden samt att de utför onödigt extra 

arbete.   

Sammanfattningsvis belyser studien de problem som kan uppstå i ett internt 

informationsflöde i en underhållsverksamhet.  
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7 Förslag till vidare forskning  

Den aktuella studien genomfördes på ett fallföretag kombinerat med en 

benchmarking inom processindustrin. Genom att undersöka hur fler företag 

förhåller sig till frågorna kan ett mer generaliserande resultat uppnås. Vidare 

forskning kan därför undersöka fler processindustrier.  

Ramverket för outsourcing (Se figur 3) som bygger på leverantörens tekniska 

kapacitet samt mognad beskrivs underlätta vid den beslutsfattande processen. Ett 

underlag vid tillämpning av ramverket kan vara intressant att forska vidare inom, 

vad gäller stödjande och hindrande faktorer i genomförandet.  

Tidigare forskning belyser inget optimalt informationsflöde från det att funktionsfel 

uppstår till att underhållsarbetet är utfört. Fallföretaget och benchmarkingföretaget 

beskriver både fördelar och nackdelar med deras aktuella flöden. En vidare studie 

angående fenomenet kan därför vara aktuellt.  

Fallföretaget och benchmarkingföretaget beskriver brister och svårigheter kring 

prioritering av arbeten. Samt brister och svårigheter kring en fullständig 

servicebegäran/arbetsorder. Det är inget som tidigare forskning belyser och kan 

därför vara av vikt med en fördjupning kring de ämnena.  
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Bilaga 1 - Intervjuunderlag 

Nedan presenteras frågor som använts som grundpelare till intervjuerna. Vart efter 

intervjuerna fortlöpte har frågor efter situation tillämpas för att skapa en djupare 

förståelse. 

Frågor till mellanchefer: 

- Vad har du för befattning? 

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

- Hur bedrivs underhållet på företaget? 

- Vad är din definition på TPM? 

- Hur jobbar du med underhållsstrategin? (TPM) 

- Hur ser flödet från fel till lagat ut? 

- Vad anser du kan förbättras vad gäller flödet från fel till ”lagat”? 

- Vad anser du fungerar bra vad gäller flödet från fel till ”lagat”? 

- Vad anser du kan förbättras vad gäller inhyrning av extern personal? 

- Vad anser du fungerar bra vad gäller inhyrning av extern personal? 

- Vad gör planeraren vad gör beredaren? 

- Vilka felorsaker utgör de största externa kostnadsbärarna inom mekaniskt 

underhåll? 

- Hur samarbetar produktionen och underhåll idag? 

- Vad ser du för förbättringspotential (kring frågan ovan)? 

- Vad ser du för hinder (kring frågan två ovan)? 

- Utför operatörerna något underhåll? Om ja, vad? Om nej, varför inte? 

- Tror du ett bättre samarbete skulle gynna produktionen? 

- Om ja, hur? 

- Får operatörerna också felanmäla? 

- Hur många gånger av 5 kan operatören själva ha åtgärdat felet om tid gavs… 

- känns det svårt att rapportera för dem? - tänker om de drar sig för det. 

Övrigt: 
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- Vad ser ni för för-, och nackdelar med ert underhållsarbete? 

- Anser du att företagets underhållsstrategi bidrar till mindre störningar i 

produktionen? 

- Anser ni att ni har en effektiv produktion eller finns förbättrings möjligheter? 

- Vilket är det vanligaste förekommande felen/stoppen i produktionen? och vad 

är orsaken till detta? 

- Hur jobbar ni med förbättringar? 

- Vad beror oplanerade stopp på och hur stora är de? 

Frågor till koordinator/beredare: 

- Vad har du för befattning? 

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? (Vad gör planeraren vad gör beredaren?) 

- Hur bedrivs underhållet på företaget? 

- Vad är din definition på TPM? 

- Hur jobbar du med underhållsstrategin? (TPM) 

- Vad anser du kan förbättras vad gäller flödet från fel till ”lagat”? 

- Vad anser du fungerar bra vad gäller flödet från fel till ”lagat”? 

- Vad anser du kan förbättras vad gäller inhyrning av extern personal? 

- Vad anser du fungerar bra vad gäller inhyrning av extern personal? 

- Finns det några rutiner för när externa tjänster ska köpas in? 

- Om nej, hur resonerar du? 

- Om ja, hur ser den ur? 

- Finns det några undantag? vilka? varför? 

- Vilken är den största faktorn som påverkar att externa tjänster köps in? - 

Tidsbristen, kompetens, storlek på fel, kvalitét.. 

- Om du vet att kompetensen redan finns innanför grindarna varför väljer ni då att 

köpa in tjänster? 

- tror du det finns en procentsats(eller utrymme) att skära ned på inköpta tjänster? 

- om ja, hur stor del? om nej, varför inte? 
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- Strukturera dagordningen för befintligt underhåll ett alternativt för att 

effektivisera? 

- Vilka drivkrafter påverkar idag valet av extern leverantör för denna typ underhåll? 

Övrigt: 

- Vad ser ni för för-, och nackdelar med ert underhållsarbete? 

- Anser du att företagets underhållsstrategi bidrar till mindre störningar i 

produktionen? 

- Anser ni att ni har en effektiv produktion eller finns förbättrings möjligheter? 

- Vilket är det vanligaste förekommande felen/stoppen i produktionen? och vad 

är orsaken till detta? 

- Hur jobbar ni med förbättringar? 

- Vad beror oplanerade stopp på och hur stora är de? 

Frågor till produktionsteknikerna (filter): 

- Vad har du för befattning? 

- Hur bedrivs underhållet på företaget? 

- Vad är din definition på TPM?* 

- Hur jobbar du med underhållsstrategin? (TPM) 

- Vad anser du kan förbättras vad gäller flödet från fel till ”lagat”? 

- Vad anser du fungerar bra vad gäller flödet från fel till ”lagat”? 

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

- Hur samarbetar produktionen och underhåll idag? 

- Vad anser du kan förbättras vad gäller inhyrning av extern personal? 

- Vad anser du fungerar bra vad gäller inhyrning av extern personal? 

- Frågor som uppkommit från teorin: 

- Vad ser du för förbättringspotential (kring frågan ovan)? 

- Vad ser du för hinder (kring frågan två ovan)? 

(Ledande fråga) - Tror du ett bättre samarbete skulle gynna produktionen? 

- Om ja, hur? 
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- Förlitar du dig på datumet SB-skaparen sätter? 

- Om nej, varför inte? och hur ofta ändrar du? (dubbeljobb) 

- Hur gör du en prioritering? 

- Vad har du för åsikter om den befintliga klassificeringen? 

- Hur ser samarbetet ut med underhåll? 

- Är det något du tycker fungerar bra i dagsläget? 

- förslag på förbättring 

- Hur jobbar du med att minska antalet externa leverantörer? 

- Hur kan du jobba med att minska antalet leverantörer? 

- Vilka är de huvudsakliga faktorerna till att externa leverantörer köps in? 

- Hur ser en bra servicebegäran ut för dig? 

- Händer det ofta att du måste komplettera SB? 

- Vad är det då som saknas? 

- Vad får dig att neka en sb? 

- Anser du att du utför någon aktivitet som är ickevärdeskapande? 

- Hur tänker du kring ekonomi? 

- Känner du dig styrd av budgeten? 

- Vad anser du om det nya godkännande steget som införts? 

Övrigt: 

Vad ser ni för för-, och nackdelar med ert underhållsarbete? 

- Är det på ert företag vanligt att produktions pålitlighet, tillgänglighet, 

precision etc. påverkas negativt av ett dåligt skött underhåll? 

- Anser du att företagets underhållsstrategi bidrar till mindre störningar i 

produktionen? 

- Anser ni att ni har en effektiv produktion eller finns förbättringsmöjligheter? 

- Vilket är det vanligaste förekommande felen/stoppen i produktionen? och vad 

är orsaken till detta? 

- Hur jobbar ni med förbättringar? 
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- Vad beror oplanerade stopp på och hur stora är de? 

- Har de någon samverkan med inköp, planering, strategi, budget etc..? 

- Hur ser den i så fall ut, sporadisk, systematisk AdHoc, etc..? 

- Är processen som ni beskriver är kartlagd och dokumenterad? 

- Har flödet någon processägare? 

- Mäter och utvärderar ni leverantörer utifrån mer än kostnad? 

Frågor till inköpsavdelningen 

- Befattning, ansvarsområde? 

- Beskriv dina arbetsuppgifter? 

- Hur ser processen ut från det att ni ser eller blir tillsagda att ett behov finns till det 

att ett avtal står klart? 

- Hur länge brukar avtalen vara? 

- Ser du någon fördel eller nackdel med det? 

- Vad ser du för förbättringspotential gällande inköp av underhållstjänster? 

(avtal,kommunikation, kontakt osv!) 

- När börjar ni en förhandling kring inköp av underhållstjänster? 

- Vilka är de viktigaste aspekterna vid en sådan förhandling? 

- Är någon från underhåll med under förhandlingarna eller tar ni över ansvaret helt? 

- Vem är er kontaktperson? 

- Tycker du att det finns en gemensam syn på prioriteringar kring upphandlingar i 

företaget? 

- Hur ser relationen ut med produktion och underhåll? 

- Tror du kompetensskillnaden ger uppsåt till en delad syn på hur pengarna bör 

hanteras? 

- Förbättringsförslag på det? 

- Hur ser kompetenssäkringen ut vid upphandling av nya avtal? (för arbetarna) 

- Kontakt med UH-koordinator eller Filter, hur ser det ut? 

- Vilka avtalstyper är vanligast? 

- För och nackdelar med dessa? 
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- Vilka är de vanligaste förhandlingspunkterna? 

- Har ni någon rutin för leverantörsbedömning? 

- Hur den i så fall ser ut? 

- Vilka de viktigaste kriterierna är för att en leverantör ska passera bedömningen? 

- Har de prioriterat sina leverantörer i olika nivåer? 

- Har de som ambition att minska ner sin leverantörsbas till några få strategiska 

leverantörer? 

Frågor till underhållschefen från benchmarkingföretaget 

Outokumpu: 

- Hur ser informationsflödet ut från det att ett fel uppdagats till det att arbetet är 

utfört? 

- Hur ser samarbetet mellan produktion och underhåll ut? 

- Hur jobbar ni med underhållsbudgeten? Vem har ansvar? Uppföljning osv. 

- Hur arbetar ni med era externa leverantörer? 

- vilka är de största faktorerna till att ni väljer att köpa in externa tjänster? 

- Hur prioriterar ni era arbeten? 

- Vad har personen som utför prioriteringarna för bakgrund? Produktion? Underhåll 

Ekonomi? 
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Bilaga 2 – Problemprecisering 

Intervjuer har skett med 8 av 11 produktionstekniker vars arbetsuppgifter är att 

filtrera de inkomna servicebergäran. Samtliga intervjuer påvisar samma resultat 

varpå 4 intervjuer sammanställdes för att påvisa den totala bilden. 

 

Beskriver en sammanställning av fyra filters åsikter kring rutiner. 

Rutiner kring: Produktionstekniker 1 Produktionstekniker 2 Produktionstekniker 3 Produktionstekniker 4 

Prioritering? Brukar ABC 
klassificering till 
viss del, men beslut 
fattas på erfarenhet 
och känsla utifrån 
felets art. 

Mycket känsla och 
erfarenhet. 
Anser att ABC 
klassificeringen är 
otillräcklig och 
tidskrävande. 

ABC klassningen 
ligger till viss del 
som en grund för 
prioriteringen men 
den är ofullständig 
och otillräcklig. 
Mycket erfarenhet 
och känsla. 

Oftast sker 
prioritering efter 
felets art inte efter 
vilken klassning 
maskindelen har. 
Mycket erfarenhet 
och känsla. 

Ekonomi? Försöker följa 
veckobudget, dock 
ingen utjämning 
mellan veckor. 
Bollar dyra arbeten 
med DSC. 

Ser på budgeten 
månadsvis. Följer 
inte veckobudget 
och ingen utjämning 
sker vid avvikelser. 

Följer inte 
veckobudget då 
systemet inte tillät 
det.  Det var 
därmed svårt att 
göra uppföljningar. 
Svårigheter ligger i 
att verkliga utfallet 
släpar för mycket, 
kan ligga 1-2 
månader efter. 
Efterfrågar en 
automatisk 
uppföljning med en 
ackumulerad 
summa för utgifter. 
Och de största ska 
motiveras/förklaras
. 

Följer 
budgeten veckovis 
men reflekterar 
även över hur den 
totala budgeten 
över året ligger till. 
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Samarbete med 
underhåll? 

Kommunikation 
sker mellan 
koordinator och 
beredare. VP-
möten utgör nästa 
veckas behov. 

Startar dagen med 
avstämning samt har 
en kontinuerlig 
dialog under 
arbetsdagen. Två 
tekniker som kan 
komplettera 
varandra bra! 

Veckomöten sker 
utöver det 
sporadisk kontakt 
vid behov. Fungerar 
bra. 
 

Veckomöten, 
möten för planering 
av stopp är de 
möten jag har med 
UH. 

Inköp av 
externa 
tjänster? 

UH-koordinator 
gör inköp av 
externa tjänster 
som godkänns av 
mig. Det som styr 
är kompetens men 
oftast resursbrist. 
Produktionsteknike
rn utför också egna 
inköp (rengöring). 

UH-koordinator gör 
inköp av externa 
tjänster som 
godkänns av mig. 
oftast 
kompetensbrist som 
styr inköp. Eller att 
arbetsorderstocken 
måste jämnas ut då 
intern personal inte 
räcker till. 
Produktionstekniker
n utför också egna 
inköp (rengöring). 

UH-koordinator 
gör inköp som 
godkänns av filter. 
Produktionsteknike
rn utför också egna 
inköp (rengöring). 

UH-koordinator 
gör inköp och 
därmed ligger 
kunskapen utom 
mitt 
ansvarsområde. 
Produktionsteknike
rn utför också egna 
inköp (rengöring). 

Samarbete med 
inköp? 

Kommunikation 
med inköp sker 
bara via Maximo 
där en IO skapas. 
Men de väljer inte 
ut leverantörer. 
Ser ingen 
förbättringsmöjligh
et i att blanda in 
inköp. 

Kommunikation 
med inköp sker bara 
via Maximo där en 
IO skapas. Men de 
väljer inte ut 
leverantörer. Finns 
en 
förbättringsmöjlighe
t i att blanda in 
inköp till stora 
stopp eller arbeten 
men det görs inte 
idag. 

Kommunikation 
med inköp sker 
bara via Maximo 
där en IO skapas. 
Inget samarbete 
sker med 
inköpsavdelningen 

Kommunikation 
med inköp sker 
bara via Maximo 
där en IO skapas. 
Inget samarbete 
sker med 
inköpsavdelningen 

Kompetens Bakgrund från 
produktionen 
ingen ekonomisk 
utbildning. 

Bakgrund från 
produktion ingen 
ekonomisk 
utbildning. 

Bakgrund från 
produktionen ingen 
ekonomisk 
utbildning, dock en 
teknisk utbildning 
innehas. 

Bakgrund från 
produktionen ingen 
ekonomisk 
utbildning. 

 


