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Sammanfattning 
 

Introduktion: Industrin befinner sig i en föränderlig värld med utvecklingar mot högre 

teknik och ett krav på effektiva processer. Detta skapar problem för industriföretag som 

utsätts för prövningar och konkurrens. Många industrier har inte insikten om att ett väl 

fungerade underhåll och rätt strategi är en betydande framgångsfaktor.   

Syftet: Syftet med denna studie är att undersöka hur Total Productive Maintenance som 

underhållsstrategi påverkar reservationsprocessens effektivitet, belysa 

förbättringsområden samt eventuellt föreslå förbättringsförslag.   

Metod: För att besvara studiens syfte genomfördes en fallstudie genom kvalitativ 

insamling av data för att jämföra den mot den existerande teoretiska referensramen och 

för att kunna generalisera studien. Den kvalitativa datainsamlingen bestod av 20 

djupgående och semistrukturerade intervjuer med personal i nära anslutning till den för 

studien intressanta processen, samt genom observationer av ostrukturerade, icke-

deltagande form.  Intervjusvaren sammanställdes sedan och viktades mot insamlad teori.  

Resultat: Genom den kvalitativa undersökningen framkom det att kommunikationen 

mellan avdelningar och precision av information var avgörande förbättringsområden som 

värderades högt av fallföretaget. Relationen mellan underhåll och produktionen har visat 

sig vara kopplad till flera aspekter för att ha rätt underhållsstrategi och en fungerande 

reservationsprocess (kitting) för materialberedning inför underhållsinsatser.    

Slutsats: De slutsatser som kan dras för studien blir att ta inspiration av Total Productive 

Maintenance som underhållsstrategi inom förebyggande underhåll, förbättra 

informationsdelning och dokumentation. Företaget bör arbeta med att förbättra 

användandet av de digitala verktygen, högre precision i informationsdelning och 

dokumentation samt kommunicera bättre avdelningarna emellan. Detta för att uppnå 

högre tillgängligt och driftsäkerhet samt för att arbeta effektivt och mer hållbart. En 

fungerande reservationsprocess (kitting) kan bli möjlig med ett väl fungerande IT system, 

standarder, dokumentation, mer precision i avvikelserapportering och genom en uttalad 

underhållsstrategi. 

Nyckelord: Total Productive Maintenance; Kitting; Reservationsprocess; Underhåll; 

Förebyggandeunderhåll 
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Abstract 

 
Introduction: The industry is in a changing world with developments towards advanced 

technology and demands for efficient processes. This creates problems for manufacturing 

companies exposed to trials and competition. Many industries do not have the idea that 

well-maintained maintenance and proper strategy is a significant success factor. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how Total Productive Maintenance 

as maintenance strategy influences the efficiency of the reservation process, highlight 

areas of improvement, and possibly propose improvement proposals. 

Method: A case study was conducted through qualitative data collection in order to 

compare the existing theoretical reference framework and the ability to generalize the 

study. The qualitative data collection consisted of 20 semi structured interviews with the 

staff by the study-oriented process and observations of unstructured, non-participatory 

forms was conducted. The interviews then became compiled and weighted against the 

selected literature. 

Result: It was found that communication between departments and the accuracy of 

information were crucial areas of improvement that were highly valued by the case 

company. The relationship between maintenance and the production has been found to be 

linked to several aspects of getting a suitable maintenance strategy and a functioning 

reservation process (kitting) for material preparation for maintenance efforts. 

Conclusion: Total Productive Maintenance as a maintenance strategy in preventive 

maintenance, improve information sharing and documentation that can be used as impact 

by the case company to develop the reservation process (kitting). The company should 

strive to improve the use of digital tools, higher precision in information sharing and 

documentation, as well as communicate better between the departments. This is to 

achieve higher availability and reliability, and to work efficiently and more sustainable. 

A functioning reservation process (kitting) may be possible with a well-functioning IT 

system, standards, documentation, more precision in deviation reporting, and through a 

clear maintenance strategy. 

Keyword: Total Productive Maintenance; Kitting; Reservation process; Maintenance; 

Preventive maintenance
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1. Inledning 
I detta kapitel redogörs bakgrund och problem som studien kommer att behandla. Genom 

problemformuleringen har ett syfte och frågeställningar formulerats. Vidare har syftet brutits ner 

i form av två frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs avgränsning och disposition för denna 
fallstudie.   

 

1.1 Bakgrund 
Idag befinner sig industrin i en kontinuerligt föränderlig värld med ständiga förändringar 

och utvecklingar som leder företag till att förbättra och effektivisera sina processer 

(Edmonds, 2011). Det kan medföra problem för industrin som hela tiden utsätts för nya 

utmaningar till att utvecklas vidare. Den ostadiga ekonomi som företag inom olika 

branscher berörs av, leder till att de måste bli flexibla och upptäcka möjliga utvägar att 

utvecklas inom för att fortsätta uppnå lönsamhet (ibid.). Företag bör vara öppna för ny 

och utvecklad teknik. Omställningen med nya arbetsrutiner är en genomgripande 

förändring, men det är vad som krävs för konkurrenskraft och för att följa med i 

utvecklingen (ibid.). Allt eftersom utvecklingen och tekniken går framåt, ändras också 

förväntningarna och efterfrågan. För att övervinna det drivs företag till att arbeta bättre 

och vara hållbara både ekonomiskt och socialt (Ammenberg, 2012). Strukturen för 

företag inom tillverkningsindustrin har flyttats från arbetsintensiv till teknikintensiv 

(ibid.).  I och med det behöver företag konkurrera effektivt för att överleva, eftersom den 

globala marknaden påskyndar utvecklingen av nya tekniker för produktionen (Savsar, 

2006). De nya maskiner som används idag är mer flexibla och effektiva, då de är 

automatiserade och kan klara att hantera produktion under högt tryck (ibid.). Eftersom 

maskinerna utvecklas till att bli mer tekniskt avancerade och därmed svårare att 

kontrollera, bidrar det till ett ökat krav på underhåll och kringliggande verksamheter 

(ibid.). Möjligheten till att kunna bli konkurrenskraftig i den högt utmanande och snabbt 

omväxlande branschmiljön, kräver en insikt av att produktionsanläggningen är komplex. 

Därför behöver produktionen hanteras effektivt för att möta företagets lönsamhet samt att 

leda till hållbart arbete (Ahuja & Khamba, 2007). Total Productive Maintenance (TPM) 

är en underhållsstrategi och ett verktyg för öka kvalitet, som på svenska heter Totalt 

produktivt underhåll. TPM kan vara en bra strategi att tillämpa för att förbättra 

reservationsprocessen eftersom problemområden som informationsdelning, 

kommunikation och dokumentation finns. Litteratur om TPM finns och innefattas av 

bland annat, förebyggande underhåll, företagskultur, kommunikation och arbetsmiljöer 

inom underhållsarbeten (JIPM, 2017; Ahuja & Khamba, 2008; Lawrence, 1999; 
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Chaneski, 2002) men det saknas litteratur med kopplingen mellan underhåll och 

reservationsprocessen. Denna studies teoretiska bidrag fyller en del av det teoretiska 

gapet.  

En större efterfrågan på produkterna leder till en ökad produktion och omsättning för 

Stora Enso pappersbruk i Skutskär. Det leder till högre krav på ett effektivt och ett väl 

fungerande underhåll. Ett förtags lager och förråd är en central avdelning inom en 

verksamhet eftersom de utgör en del i flödet av produktionen och är vidare avgörande för 

underhållet, som slutligen påverkar företagets lönsamhet. Underhållsavdelningen på 

Stora Enso Skutskär innefattas av sex ansvarsområden. En av dessa är 

underhållsutvecklingsavdelningen vilkens målsättning är att förbättra tillgängligheten 

och driftsäkerheten för anläggningen. En kartläggning av processen underhållsinsatser 

har påbörjats. Processen beskriver flödet från upptäckt av avvikelse tills att felet är 

åtgärdat. Den sätts igång då en arbetsbegäran läggs in i systemet, en upptäckt avvikelse, 

som sedan leder till en arbetsorder och därefter kan en reservationsprocess starta. 

Företaget har börjat arbeta fram en reservationsprocess, som innebär att material 

reserveras och beredas inför ett planerat underhållsuppdrag. Verksamheten har en 

identifierad problematik gällande den befintliga hanteringen av reservationer för 

planerade underhållsuppdrag. Dessa är i form av informationsdelning via digitala verktyg, 

kommunikation mellan avdelningar, dokumentation och förebyggande underhåll. Kitting 

är en paketeringsstrategi där alla nödvändiga komponenter ingår för att kunna utföra en 

montering i slutprocess (Bozer & McGinnis, 1992). Företagets reservationsprocess kan 

liknas med ett kit som, enligt Bozer och McGinnis (1992), är en specifik samling av 

komponenter och delkomponenter samlade i samma låda för att bistå en 

monteringsoperation för en produkt eller maskin. Kitting medför högre kvalitet och 

produktivitet (Hanson & Medbo, 2012). 

Denna studien avser därför att utreda detta utifrån bakgrunden och leder fram till följande 

syfte och frågeställningar. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur TPM som underhållsstrategi påverkar 

reservationsprocessens effektivitet, belysa förbättringsområden för reservationsprocessen 

samt eventuellt förbättringsförslag.  

 

1.2.1 Frågeställningar 

 

➢ Vad har TPM för påverkan för en effektiv reservationsprocess?  

➢ Vilka är de huvudsakliga hindren och hur påverkar de reservationsprocessen 

negativt?  

 

1.3 Avgränsning 
Studien är avgränsad till planerade underhållsuppdrag av anläggningen på Stora Enso 

Skutskär, med inriktning till reservationsprocessen ur ett förebyggande 

underhållsperspektiv. Studien kommer inte att innefatta det avhjälpande och förbättrande 

underhållsarbetet.  
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1.4 Disposition  

Den här studien disponeras enligt följande: 

Kapitel 2: Teoretisk referensram- Kapitlet består av studiens teoretiska underlag och 

beskriver relevanta teorier, begrepp och modeller. 

Kapitel 3: Vetenskaplig metod- I detta kapitel presenteras de tillvägagångsätt och 

metoder som denna studie har använt för att besvara syftet och frågeställningarna. En 

teoretisk bakgrund används som motivering till de valda metoderna. Slutligen redovisas 

en granskning av dessa metoder i metodkritikavsnittet där validitet och reliabilitet 

diskuteras.   

Kapitel 4: Resultat- I kapitlet presenteras resultaten av datainsamlingen som utförts under 

studien. Kapitlet innehåller en företagsbeskrivning, nulägesbeskrivning och en 

kartläggning av processen, slutligen redovisas en intervjusammanställning med 

tillhörande tabeller.  

Kapitel 5: Analys och diskussion- I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som 

framkommit genom de kvalitativa undersökningarna som utförts och sedan ställas mot 

den framtagna teorin. Vidare kommer processkartan som tagits fram genom arbetet att 

diskuteras och förbättringar redogörs.  

Kapitel 6: Slutsats-  Följande avsnitt erhålls studiens slutsats i form av teoretiskt bidrag 

då studiens syfte och frågeställningar besvaras samt följder till industriell och framtida 

forskning.  
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2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer relevant teori för studien att redovisas. Kapitlet inleds med en 

förklaring av reservationsprocessen följt av underhållsstrategier och modeller.  
 

2.1 Reservationsprocessen 
Fallföretagets reservationsprocess kan liknas med ett kit som, enligt Bozer och McGinnis 

(1992) är en specifik samling av komponenter och delkomponenter samlade i samma låda 

för att bistå en monteringsoperation för en produkt eller maskin. En process är ett 

repetitivt nätverk av länkade aktiviteter som använder information och resurser för att 

transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från identifiering till tillfredsställelse av kundens 

behov (Ljungbeg, et al., 2001). Enligt Olhager (2013) är effektivitet att göra rätt saker och 

inre effektivitet handlar om att göra saker rätt. Kitting är en typ av paketeringsstrategi där 

alla delar som behövs för att montera en enhet av slutprodukten kan ingå (Bozer & 

McGinnis, 1992; Caputo & Pelagagge, 2011). Delarna samlas ihop och placeras i en eller 

flera kit lådor, lådorna med kit förbereds i ett lagerrum och levereras till arbetsstationen. 

Antingen till starten av en produktionslina eller till en specifik arbetsstation enligt 

schemat för produktionen (ibid.), i Stora Enso Skutskärs fall handlar det om förberedning 

i en underhållsaktivitet, utifrån en arbetsorder. Kitting jämfört med andra material 

tillförselssystem erbjuder bättre kvalitet och produktivitet (Hanson & Medbo, 2012) . Om 

paketeringen är rätt förberedd vilket innebär att delar finns till hands, den är kontrollerad, 

förpositionerad i en logisk ordning och kan lätt tas ur från sin låda. Vilket blir en stödjande 

faktor för montörens arbete som resulterar i att mindre tid läggs på att gå och leta efter 

verktyg eller delar. Tidsåtgång och kostnad för montörernas utbildning reduceras (ibid.).  

Enligt Medbo (2003) kan kitting fungera som arbetsinstruktioner som hjälper operatören 

under långa monteringscykler, det ger även möjlighet till tidiga kvalitetskontroller och 

fler kontroller under monteringen. Det minskar möjligheten att fel delar används eller att 

fel komponenter är monterade på slutprodukten (ibid.). Att förbereda kit kan vara fysiskt 

stressigt arbete då det inkluderar rörelser som repeteras vilket ökar sannolikheten att fel 

uppstår. Det innehåller även moment som tar tid och där det kan uppstå fel, exempelvis i 

sökandet av rätt material som kan inkluderats i kittet, rätt antal komponenter och att 

plocka komponenter från lagret som fylls på från ett centralt lager (Christmansoon, et al., 

2002). Kitting kan vara problematisk när delar är av låg kvalitet och måste bytas ut vid 

monteringsstationen, det leder till att extra delar måste finnas för hand eller att delarna 

måste skickas tillbaka till kittingstationen för att bytas ut (Bozer & McGinnis, 1992).  



 

 

 6 

De centrala fördelarna med denna paketeringsstrategi, är att komponenterna inte behöver 

förberedas innan ett arbete startar, eftersom delarna finns färdigpaketerade i en behållare 

och tillgängligheten av lagerhanteringen blir kontinuerlig (ibid.). En flexibel process kan 

förbättra transaktionsinformationen genom kedjan inom verksamheten, för att undvika 

förseningar och möjliggör en effektiv kommunikation samt ger snabbt svar vid 

förändringar (Bicheno, 2004). En av huvudmålsättningarna för varje produktionsledning 

bör enligt, Johansson (1991) vara fastställandet av ett materialförsörjningssystem, som 

också är sättet att leverera material till operatörerna. Detta val påverkar i sin tur alla andra 

aktiviteter som utförs och utförandet av slutprocessen (ibid.). I ett kit sammanförs 

komponenterna i en logisk ordningsföljd, så att materialet lätt kan plockas ur, utan att 

skadas eller försummas.   

Det är betydande att strukturera kittet på ett effektivt och okomplicerat sätt, vilket gör det 

standardiserat och värdeskapande för användaren (Vujosevic, 2008). 

Komponenthanteringen inom kitting kan bedömas som värdeskapande, eftersom det 

förbättrar förutsättningarna för monteringsoperatören (Öjmertz, 1998). Enligt Bozer och 

Ginnis (1992), är fördelarna med kitting att det ger montören bättre kontroll över arbetet 

i pågående process och bidrar till att minskat golvutrymme. Kitting har också visat sig 

vara fördelaktigt när ett stort antal olika komponenter kräver ett stort golvområde i 

monteringssystemet och för att minimera risken att montera fel komponent (Brynzer, 

1995). Bozer och Mc Ginnis (1992), tillsammans med, Medbo (2003) skriver att med 

hjälp av kitting kan utrymme sparas i arbetsstationerna ur lagersynpunkt, 

materialhantering minskar och istället för att skicka enskilda komponenter skickas en 

samling till processen, besparingar sker i tillverkningsutrymme och genom bättre 

organiserad anläggningsyta. Det bidrar även till minskade transportskador och skapar 

ökad kvalitet (ibid.). Andra fördelar med kitting, är att lagerkostnader minskas genom 

anpassad lagring och montering. Bättre kontroll av materialflödet uppnås genom en 

tillgänglighetskontroll av komponenter före planeringsarbetet (Sellers & Nof, 1986; 

Schwind, 1992). Fördelar ur materialhanteringssynpunkt är minskad materialhantering, i 

stället för att skicka enskilda delar, skickas en samling delar till monteringslinjen (Sellers 

& Nof, 1986; Ding & Balakrishnan, 1990; Medbo 2003). Söktiden minskar genom att 

montörer inte behöver söka efter de nödvändiga delarna, då de delar som behövs finns i 

ett enda kit vilket bidrar till ökad produktivitet (Ding & Balakrishnan, 1990; Medbo, 

2003). 
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Kitting ökar flexibiliteten genom att monteringsområdena blir mer flexibla och fria från 

kvarvarande komponenter (Schwind, 1992). Vid en fungerande kittingprocess upptäcks i 

tid om en komponent saknas då paketet redan från början är korrekt utformat (Schwind, 

1992).  

Det finns nackdelar med kitting, förbereda kitten kräver tid och ansträngning som är en 

värdetilläggsaktivitet som kan leda till svinn (Bozer & McGinnis, 1992). Kitting ökar 

sannolikt kravet på förvaringsutrymme, speciellt när kits är förberedda i förväg (Bozer & 

McGinnis, 1992). När olika satser innehåller vanliga delar måste en uppgift av 

tillgängliga delar till kits göras (Bozer & McGinnis, 1992). Tillfällig brist på delar 

minskar den totala effektiviteten hos kitting (ibid.). Reservdelar kan behövas på 

monteringsprocessen om en del i satsen är fel eller defekt, annars kommer produktionen 

att störas. (Bozer & McGinnis, 1992). Ett ökat antal hanteringsanfall ökar sannolikheten 

för att komponenterna skadas, därför är inte alla komponenter lämpliga för kitting 

(Johansson & Johansson, 2006). 

Nackdelarna med kitting skriver Brynzer (1995), är de arbetstider som upptas av 

plockningsprocessen som anses vara icke-produktiv arbetskraft. Dessutom uppstår 

problem om flexibilitet som resulterar i stor mängd kapitalbindning i lagring och i 

produktionssystemet (Brynzer, 1995). Ronen (1992) skriver att samtidigt som det är 

viktigt att arbeta med ett komplett kit, finns också nackdelar med ofullständiga kit. 

Ytterligare nackdelar är i form av längre ledtider och arbete innefattande ofullständigt kit 

medför fler inställningar och dubbla kontroller som ökar tidsåtgången. Det skapar sämre 

kvalitet och mer omarbetningar, ofullständiga kit blir först lagerhållna och den saknade 

komponenten blir märkbar först när objektet anländer. Produktiviteten minskar och från 

tidigare situationer finns kunskaper om då ofullständiga kit levereras till processen, 

innebär det att 40 procent mer arbetstid går åt, än att arbeta med kompletta kit (ibid.). Vid 

arbete med ofullständiga kit minskar de anställdas motivation och oavsett utbildning och 

nivå av komplexitet i det arbete de gör, förlorar individerna motivationen och förtroendet 

för systemet, när de känner att de tvingas göra uppenbarligen onödigt arbete (Ronen, 

1992). Ett enkelt flödesschema kan bli oerhört komplicerat när en ofullständig samling 

av artiklar är tillåtna i systemet. Det krävs ansträngning för att försäkra sig om att de 

saknade kit-artiklarna kommer fram. Genom att avvisa ett ofullständigt kit ut till 

tillverkningsprocessen ger både montören och tillverkaren en inställning att processen 

skapas rätt från början för att bidra till ett optimalt arbete (ibid.).  
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2.1.1 Kommunikations och informationsdelning inom processer 

För att göra en reducering av responstider möjlig inom en verksamhet används IT-system. 

Dessa får en allt större betydelse eftersom tid är ett betydande konkurrensmedel. Ett 

enkelt, snabbt och välfungerande IT system bidrar till att verksamheten kan leverera rätt 

produkt, till rätt tidpunkt och plats (Christopher, 2011). Kraljic (1983), beskriver att 

kontinuerlig kommunikation och ett aktivt samarbete med alla intressenter är en 

avgörande framgångsfaktor för verksamheter. I alla organisationer som arbetar med 

förbättringar, finns det svårigheter med en fungerande informationsdelning (Christopher, 

2011). Kommunikation och informationsdelning mellan individer på olika befattningar i 

en organisation sker genom en kombination av IT-system och dialoger genom mänskliga 

kontakter. Att vidarebefordra för lite information kan medföra konsekvenser eftersom 

informationen då kan ses bristfällig och skapa missförstånd samt ineffektivitet. 

Organisationer måste arbeta smartare och inrikta sig på rätt aktiviteter istället för att arbeta 

hårdare (ibid.). En väl fungerande kommunikation är avgörande för en organisations 

framgång, trots detta är kommunikation ett område som sällan prioriteras (Heide, et al., 

2012).  Det är också en förutsättning för samtliga i organisationen ska förstå, få kunskap 

om och bli delaktiga i organisationens målsättning (ibid). Informationssystem och 

informationsdelning påverkar hela verksamheten och påvisar även gynnsamma effekter 

för en organisation som helhet. En positiv effekt i form av mervärde för alla i 

organisationen är en följd av effektiv kommunikation mellan olika värdeskapande 

aktiviteter (Tallon, 2012). 

Den totala kunskapsgraden inom en organisation summeras upp genom den 

kommunikativa förmågan.  Traditionellt uttalade kommunikationsvägar är enbart en liten 

del av alla de faktorer som skapar den totala kommunikativa förmågan (Hamrefors, 

2009). För att påverka organisationens kommunikativa förmåga bör därför en 

kommunikatör delta i hanteringen av ett bredare urval av aktiviteter än de som endast 

omfattas av traditionella kommunikationsarbetet. Det finns främst fyra områden för en 

kommunikatör att förmedla kunskaper inom, dessa är processer, organisationsstruktur, 

social interaktion och organisationsövergripande relationer (ibid.). Inom processer, bör 

den samordnade logiken inom en organisation kommuniceras. Ofullständiga processer 

bidrar till en passivitet hos människor och ger inte motivation till att förbättra dem, 

medans fullständiga processer uppmuntrar människor att förfina dem ännu mer. 
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Om en organisation saknar transparens och öppenhet i strukturen, kan människor få svårt 

att förstå helheten. Vidare kan detta påverka människors uppfattning om uppdrag och 

deras ansvar inom verksamheten. Däremot kan en hög grad av strukturell transparens 

bidra till en ökad förståelse över företagets verksamhetsmål (Hamrefors, 2009). 

Organisationens kommunikativa förmåga påverkas negativt, om människors sociala 

samspel skapar en plattform för maktspel, motverkar teknisk frihet eller andra former av 

aktiviteter som påverkar interaktion. Med olika sociala interaktioner underlättas 

kunskapsöverföring och ökar perspektivet, därigenom kan den kommunikativa förmågan 

genereras mer effektivt. En organisations kommunikativa förmåga innefattar de sätt på 

vilket organisationen förstår och påverkar andra aktörer i sin miljö (ibid.) En aspekt av 

kommunikation genom processer påverkas av hur smidigt den löper eller flödar 

(Landqvist & Hamrefors, 2006).  

Oavsett om flödet är av hög eller låg kvalitet kommer människor att söka efter bekräftelse. 

Endast om den nuvarande utformningen av processer kommuniceras av en relativt hög 

grad av smidigt flöde kan det påverka ytterligare förbättringar. Därför måste 

kommunikatörer vara aktiva vid utformningen av processer och inte bara acceptera 

nuvarande arbetssätt som ett självklart arbetssätt. En annan aspekt av 

processkommunikation är hur de samordnas mellan nivåer i organisationen. Processer 

som kommunicerar platsbundna perspektiv bör decentraliseras, medan processer som 

kommunicerar allmänna perspektiv inom organisationen bör centraliseras (ibid.). Om en 

organisation vill decentralisera sina processer måste den därför centralisera vissa för att 

skapa rätt perspektiv för socialt sammanhang. En annan aspekt är hur kommunikation 

genomförs i organisationen och det centrala är att skapa en informationsmiljö där 

människor får information vid rätt tidpunkt på rätt sätt. För att uppnå detta bör 

kommunikatören vara kunnig inom nya och tekniskt utvecklade kommunikationsmedel 

samt hur de används för att leverera omfattande och bekräftande information i realtid 

(ibid.). 

Kommunikationsformen inom en organisation är till för att etablera och utveckla 

kommunikationsförmågan för hela organisationen (Hamrefors, 2010). Kommunikativ 

förmåga stärker organisationens konceptuella grund och stimulerar samtidigt flera andra 

aktiviteter. Ansvaret för kommunikatören är att få människor att tänka på ett liknande 

sätt, men att agera annorlunda. Det är fördelaktigt att kommunikatörer utvecklar speciella 

kunskaper och förmågor för att framgångsrikt bidra till organisatorisk effektivitet (ibid.). 
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2.2 Underhåll  
Underhåll definieras som en kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens 

åtgärder under en maskins livstid med avsikt att bevara den i, eller återställa den till, ett 

sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion enligt Hagberg och Henriksson (2010) 

och utifrån den svenska standarden SS-EN 13306:2010. Se Figur 1. Genom den svenska 

standarden SS-EN 13306:2010 är underhållet indelat i tre ben, det första avhjälpande 

underhåll som innefattas av det underhåll som genomförs efter det att funktionsfel 

upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd 

funktion. Förebyggande underhåll sammanfattas av underhåll som utförs vid bestämda 

intervaller eller i enlighet med angivna krav och med avsikten att reducera sannolikheten 

för fel eller degradering av en enhets prestation. Slutligen beskrivs förbättringar som en 

kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder i syfte att förbättra 

en enhets tillförlitlighet, utan att ändra dess krävda funktion (ibid.). Se Figur 1 av 

underhållets uppbyggnad och funktion nedan.  

 

 
Figur 1. Underhållets uppbyggnad och funktion (SS-EN 13306:2010). 

 

Underhållet på en industri är inte direkt involverad i företagets kärnverksamhet utan är 

istället att betrakta som en stödjande process till produktionslinan med korrigerande och 

förebyggande underhåll. Underhåll på en industri måste ses som en egen 

försörjningskedja (William, 1991). Om underhållet struktureras och används effektivt 

finns det möjligheter att förbättra företagets produktivitet. 



 

 

 11 

Genom att se på underhållsförbättringar som ett konkurrensmedel eller en anpassad del 

av affärsstrategin, kan det resultera i en ökning av företagets lönsamhet (Hora, 1987). Allt 

fler industriföretag motiveras att göra förändringar i företagsstrukturen, genom att de vill 

fokusera på kärnverksamheten och minska aktiviteter som inte anses vara centralt för 

verksamheten (Söderberg, et al., 2017). Det anses vara svårt att klassificera 

underhållsaktiviteter till antingen huvudaktivitet eller inte eftersom underhåll är en 

stödfunktion som är starkt kopplad till produktionsavdelningen inom ett tillverkande 

företag (ibid.). Ljungberg (2000) skriver att, i takt med att tekniken och 

produktionsutrustningen utvecklas, skapas ett behov att specialisera befattningar inom 

underhållsorganisationen. Inom stora underhållsorganisationer är det ofta förekommande 

med svårigheter att samordna dessa arbetsspecialiseringar vilket kan leda till långa vänte-

och felsökningstider, samt ineffektivitet och byråkratiska beslutsvägar (ibid.). 

Produktionen är lätt att följa och är konkret att utreda, medans underhållet är mer diffust. 

Ett problem upptäcks först vid exempelvis under ett haveri eller när produktionen stoppas 

för ett planerat underhåll. Både haverier och planerat underhåll är störande för 

produktionen då det leder till att produktionen måste stoppas.  

Underhållet betraktas ofta som något nödvändigt ont, istället för ett strategiskt viktigt 

produktivitetsförbättrande arbete. Vid för många haverier eller oplanerade stopp 

meddelar ofta ledningen sitt ogillande med att underhållsinsatsen kostar för mycket och 

tar för lång tid (Ljungberg, 2000). Underhållet är en servicefunktion för företaget, för alla 

servicefunktioner är syftet att tillfredsställa kunden som för en industri blir produktions- 

eller driftavdelningen. Målsättningen för en underhållsavdelning är att produktionen får 

tillgång till funktionella maskiner. Det är väsentligt att en god relation mellan underhåll 

och drift skapas, samt att det är viktigt att driften gör det möjligt för underhåll att utföra 

sina arbetsuppgifter på ett ändamålsenligt sätt (ibid.). Genom att formulera mål, klargöra 

motiv, utveckla en underhållsstrategi och formulera en underhållspolicy kan en 

organisations underhållsavdelning organiseras. När målen är tydligt utformade och 

specificerade kan hela organisationen sträva mot samma mål. 

I en stor industrianläggning med tusentals maskiner och flera hundra reparatörer samt 

med olika produkter, är det viktigt att ha tydliga riktlinjer för vart verksamheten strävar. 

Olika typer av industrier kräver olika typer av underhåll och olika delar av anläggningen 

kräver olika typer och intervaller av underhåll. När fabriken utvecklas och nya hjälpmedel 

tillkommer kan det ersätta äldre metoder och gammal erfarenhet måste ersättas med ny 

kunskap (Ljungberg, 2000). En underhållsfilosofi baseras på hur underhållet på 
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produktionsutrustningen bör utföras och relaterar till kostnader. Några filosofier är 

exempelvis planerat underhåll, förebyggande underhåll och planerat underhåll (ibid.). Det 

är viktigt att underhållspolicyn används och inte åsidosätts, den kan dessutom formuleras 

i samverkan med personalen och kan vara en grund för planering och åtgärder som sker 

inom underhållsavdelningen (Ljungberg, 2000). Delar av personalstyrkan har varit 

anställda under många år och flera i personalen är självlärda inom sitt yrke vilket kan leda 

till att personalstyrkan är relativt konservativ. Arbetsmomenten och metodiken har varit 

liknande under en längre period och nya arbetsmetoder eller organisationsformer kan 

mötas av motstånd (ibid.). 

Det finns områden som skapar en splittring mellan underhåll och produktionen. Inom 

informationsdelning och beslutanalys finns brister gällande exempelvis, tillgång till 

digitala underhållssystem, hantering av information och analysering samt beslutsfattning 

(Labib, 1999). Det har identifierats problemområden inom förebyggande underhåll och 

korrigerande underhåll. Ett av de största problemen inom underhåll, är bristande 

systematik, brist på fokuserat och flexibelt arbete samt standardiserade tillvägagångssätt 

vid framställande av instruktioner för förebyggande underhåll (Labib, et al., 1997). Det 

är viktigt att ha en väl genomtänkt underhållsstrategi för varje maskin eftersom 

driftsäkerheten påverkas av underhållet och kostnader kopplat till det. En gynnsam 

blandning av underhållsstrategier är nödvändigt för att öka tillgänglighet och 

tillförlitlighet av produktionsanläggningen. Detta blir möjligt utan att behöva öka 

ekonomiska investeringar i anläggningen (Wang, et al., 2007).  

Det finns ett ökat behov av att förstå relationen mellan företagets kärnverksamhet och hur 

underhållsstrategier fungerar (Pinjalaa, et al., 2006 ). Saknas förståelse för den relationen 

och att enbart fokus finns på att sänka underhållskostnaderna, kan det leda till att företaget 

minskar sin konkurrenskraft på marknaden (ibid.). En tredjedel av alla 

underhållskostnader är sammanlagt ett resultat av felaktiga eller onödiga 

underhållsaktiviteter (Mobley, 2002).  
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Eftersom underhåll står för en stor andel av produktionskostnaderna föreslår, Wireman 

(1990), att följande underhållsproblem behöver noteras och åtgärdas:  

• Förebyggande underhåll, med en variation mellan enheter 

• Otillräckligt proaktivt underhåll 

• Underhållsprogram saknar spårbarhet och visibilitet 

• Återkommande problem som åtgärdas upprepande gånger 

• Felaktig problemrepetition 

• Underhållsproblem som kan lokaliseras via ljud är inte installerat 

• Icke-värdeskapande och traditionellt förebyggande underhåll 

• Bristfällig motivering och ologisk grund för förebyggande underhållsåtgärder 

• Bristande förebyggande underhållsarbeten 

 

2.2.1 Förebyggande underhåll  

Förebyggande underhåll innebär att åtgärder genomförs med förutbestämda intervaller 

eller enligt föreskrivna kriterier, för att minska risken till haverier eller försämrad 

funktion. “Underhåll som genomförs vid förutbestämd intervall eller enligt förutbestämda 

kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets 

funktion.”  (Hagberg & Henriksson 2010, s. 316). Åtgärderna är schemalagda, proaktiva 

och avsedda att kontrollera den försämringsprocess som leder till avbrott i ett system 

(Hagberg & Henriksson 2010). Maskiner kan klassificeras beroende på vilken typ av fel 

som kan uppkomma, vilket gör att det är möjligt att minska planeringsprocessen och 

standardprocessplaner kan utvecklas för att genomföra arbetet för varje enhet (Abdelhadi 

& Khreis, 2016). Förebyggande underhåll avser att åtgärda fel före de åstadkommer 

skador och maskinfel vid olämpliga tidpunkter (ibid.). Med införandet av ett effektivt 

förebyggande underhåll förväntas antalet oplanerade avhjälpande underhållsåtgärder 

minska. Reservdelar och komponenter som underhållet är i behov av kommer att beställas 

i ekonomiska kvantiteter vilket leder till en kostnadsreduktion. Tidsbestämt underhåll 

reducerar stödjande underhåll, men det kan vara svårt att avgöra inom vilket intervall 

underhållet bör genomföras och det kan leda till att oförutsedda kostnader uppstår 

(Abdelhadi & Khreis, 2016).  
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Med avseende på tid påverkas underhållet och om produktionen förvaltas på ett 

välfungerat sätt syns ett omedelbart resultat. Medan om underhållet fungerar optimalt är 

det svårt att tyda och visualisera, dock ger det resultat på framförallt lägre kostnader 

(Ljungberg, 2000). Om underhållet eftersätts och inte prioriteras ekonomiskt, kan det 

först flera år senare visa sig i form av att maskiner börjar bli utslitna i förtid. Ett införande 

av en ny underhållsstrategi inom förebyggande underhåll är kostsamt och de första 

resultaten som upptäcks är många fel som behöver åtgärdas vilket direkt skapar ökade 

kostnader. Långt senare kan företaget vända det tidigare resultatet, till att se det som en 

form av investering för framtiden med minskat antal haverier, ökad funktionssäkerhet och 

produktivitet (ibid.). Det är av stor vikt att underhållsavdelningen verksamhet i större 

utsträckning ses som en resurs som kan förverkliga övergripande affärsmål. Resultatet av 

ett väl organiserat underhållsystem kan vara att produktionen flyter på bättre och att 

underhålsstopp och nyinvesteringar lättare går att planera (Ljungberg, 2000). 

Förebyggande underhåll ingår som en byggsten inom teorin Total Productive 

Maintenance. TPM är ett innovativt tillvägagångssätt för underhåll att optimera 

utrustningens effektivitet, eliminerar störningar och främja förebyggande underhållet, 

genom dagliga aktiviteter som involverar hela arbetsstyrkan. Totalt produktivt underhåll 

är inte enbart ett specifikt underhållsprogram, det är en kultur, en filosofi och en ny 

inställning till underhåll (Nakajima, 1989). 
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2.2.2 Total Productive Maintenance  

Total Productive Maintenance (TPM) är en underhållsstrategi och ett verktyg för öka 

kvalitet som på svenska heter Totalt produktivt underhåll. TPM kan vara en bra strategi 

för att förbättra reservationsprocessen. Strategin består enligt Ahuja och Khamba (2007) 

av följande: 

• Total - innebär att alla aspekter spelar in och involverar allt från toppen till botten. 

• Productive -  inriktning till för att genomföras medan produktionen fortsätter och 

att minska problem som kan uppstå för produktion. 

• Maintenance- medel för att produktionsoperatörerna ska hålla utrustning 

oberoende i gott skick i form av reparation, rengöring, smörjning och acceptera 

att spendera nödvändig tid på det. 

 

 
Figur 2. De åtta implementerings pelarna inom TPM (JIPM) 

 

Förutom avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll som i huvudsak fokuserar på 

funktionsfel beskriver, Swanson (1997), TPM som en övergripande strategi. TPM 

skildras inte enbart som en underhållsstrategi, utan är också en kultur, filosofi och ett helt 

nytt tankesätt gällande underhållsverksamheten (Chaneski, 2002; Levery, 1998). Det 

finns åtta pelare inom TPM varav tre pelare är relevanta för denna studie, dessa tre är 

utbildning och övning, individuell förbättring samt planerat underhåll (JIPM, 2017). De 

TPM-initiativ som föreslagits av Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM), innefattar 

en åtgärdsplan för åtta pelare. Pelarna leder till en väsentlig ökning av arbetskraftens 

produktivitet genom kontrollerat underhåll, minskad underhållskostnad, färre 

produktionsstopp och kortare ledtider.  
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JIPM-åtgärdsplan för de åtta pelarna i TPM är avbildad i Figur 2, se ovan. Det finns 

detaljerade underhålls- och organisationsförbättringsinitiativ samt aktiviteter för 

respektive TPM-pelare (ibid.). Det finns dokumenterat att systematiska ingrepp med 

avseende på TPM-utbyggnad har väsentligt bidragit till att förbättra 

tillverkningssystemets produktivitet, kvalitet, säkerhet, arbetsmoral och säkerställa 

kostnadseffektiviteten hos tillverkningsfunktionen inom organisationen (Ahuja & 

Khamba, 2007). Chan, Lau, Chan och Kong (2005) skriver att TPM är en metod som 

syftar till att öka tillgången på befintlig utrustning och därigenom minska behovet av 

ytterligare investeringar av kapital. Tekniker för underhåll och verktyg består av 

korrigerande, planerat och förebyggande underhåll (Chan, et al., 2005).  

Organisationer som inte arbetar enligt strategin TPM och innehar svårigheter i 

verksamheten kännetecknas ofta av misstro, dålig kommunikation mellan operatörer, 

underhållspersonal och ledning (Patterson, et al., 1995). Framgångsrika TPM-

implementeringar leder till en förbättrad företagskultur (Patterson, et al., 1996), förändrad 

inställning hos personalen (Turbide, 1995), skapar nya arbetsmiljöer (Maggard & Rhyne, 

1992) och genomför paradigmskifte (Jeszenka, 1993). Totalt produktivt underhåll är en 

produktionsdriven förbättringsmetodik utformad för att optimera driftsäkerheten och 

säkerställa effektiv förvaltning av anläggningstillgångar. Det framgångsrika 

genomförandet av TPM resulterar i den drastiska minskningen av slöseri och 

prestandaförluster i samband med produktionsanläggningen (Robinson & Ginder, 1995). 

TPM handlar om ett samarbete mellan underhålls- och produktionsfunktionerna i 

organisationen med avsikt att förbättra produktkvaliteten, minska svinnet och 

tillverkningskostnader. Det leder även till att förbättra tillgången till utrustning och 

företagets insatser i underhållsarbetet (Rhyne, 1990). TPM kan effektivt fördelas i en 

organisation för att utveckla medarbetarnas engagemang vid varje steg i 

tillverkningsprocessen och underlätta underhåll för att effektivisera produktionsflödet, 

samt öka produktkvaliteten och minska driftskostnaderna (Blanchard, 1997). Genom 

TPM kan lägre driftskostnader uppnås med hjälp av förändringar i beteende, arbetssätt 

och attityder. TPM-initiativ i produktionen bidrar till att effektivisera tillverkning och 

andra affärsfunktioner och uppnå fortsatt vinst (ibid.).  
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Lawrence (1999) skriver att chefer inser och erkänner alltmer underhållsfunktionens 

avgörande roll för företagets framgång. Många företag har börjat satsa på förbättrad 

kvalitet och en ökad lyhördhet. Genom minskade kostnader och reducering av lager eller 

en överkapacitet, har lett till negativa konsekvenser för underhållsprogram (ibid.). Ett 

vanligt förekommande problem som vidare motverkar underhållsarbete är att 

avdelningarna inte inser varandras värde i produktionskedjan eller för verksamheten. Det 

finns ofta ett invant tankesätt att det enbart är produktionen som skapar verksamhetens 

verkliga ekonomiska värde. Utan ett fungerande underhåll och tillgång till material på 

förrådet kan inte verksamheten fortsätta. Därför bör ledningen göra underhållet högt 

prioriterat och tillsätta mer resurser till underhållsarbetet, de behöver också genomföra ett 

standardiserat arbetssätt och införa ett belöningssystem som tillgodoser det nya 

arbetssättet (ibid.). Det anses viktigt att ledningen stödjer och uppmuntrar TPM strategin 

samt utbildar organisationen vilket är avgörande för att en kulturell förändring kan 

genomföras. För att möjliggöra ett löpande underhållsarbetet måste den kulturella 

förändringen förverkligas genom ledningens engagemang och stöd (Lawrence, 1999).  

Många företag kan ha en kultur som är djupt rotad och kan vara svår att förändra, därför 

behövs ett belöningssystem som uppmuntrar. Inom vissa organisationer kan 

tillvägagångssättet för att förändra en kultur blivit överanvänd och fel mottaget. Anställda 

kan ha upplevt att flera förändringskoncept med intentionen att förändra och förbättra har 

använts många gånger under föregående år och de har efter det lärt sig ta avstånd från 

sådana program. En av det svåraste aspekterna med att implementera TPM är att 

övervinna motståndet mot nya förändringskoncept (Lawrence, 1999). Många TPM 

satsningar misslyckas eftersom företag har svårt att ändra den befintliga kulturen. En 

övervägande del av de anställda kan bilda en form av nonchalans eller likgiltighet 

gentemot nya program och skapar därför en form av, att vänta och se beteende (ibid.).  

Underhållet övergår från att ha ansvaret för underhållsavdelningen till att vara ett 

gemensamt ansvar och TPM representerar ett stort skifte i hur en organisation närmar sig 

underhållsfunktionen (Lawrence, 1999). TPM kan misstolkas som ett försök att låta 

produktionsmedarbetare göra mer arbete och det skulle då göra att organisationen kan ha 

färre underhållsarbetare. Om TPM inte uppmärksammas mer och ses på ett annat sätt 

kommer varken underhåll eller produktion vara stödjande till den underhållsstrategin. 

Både produktions- och underhållsanställda är enkelt uttryckt, rädda för det okända, som 

sådana förändringar skulle medföra för arbetsmiljön (Lawrence, 1999). 
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En av de svåraste aspekterna till att implementera TPM är att övervinna motståndet och 

åstadkomma den nödvändiga förändringen i organisationskulturen. Flera TPM-program 

misslyckas eftersom företagen inte kan ändra den befintliga kulturen. Framgångsrikt 

TPM-genomförande kräver att organisationen hittar ett sätt att bryta ner väggarna mellan 

produktions- och underhållsorganisationerna (ibid.).  

Inom TPM finns en mängd åtgärder för att på olika sätt främja den kulturella 

förändringen, ledningsstrukturen samt utbildning och förbättringar med olika 

belöningssystem (Lawrence, 1999). En del av motståndet uppkommer genom en brist på 

förståelse över hur det nya systemet kommer att fungera, påverkan på individernas arbete 

och hur det kommer att inverka på organisationens totala kapacitet (ibid.). Enligt 

Ljungberg (2000) handlar TPM om att få de anställda, engagerade och känna ansvar för 

det arbetet som utförts, att personalen får en insikt i deras värde för kunden och vilken 

påverkan de har för omvärlden. Ett vanligt förekommande problem för företag är 

bristande motivation hos anställda, behov styr våra handlingar och vår motivation. 

Motivation tar tid att skapa och många gånger handlar det om att få personalen att förstå 

vad aktiviteten innebär och vad den resulterar i för att kunna skapa motivation. Om de 

anställda är motiverade att arbeta med aktiviteter inom TPM är det avgörande för att 

arbetet kan bli lönsamt och framgångsrikt (ibid.).  

Nakajima (1989) skriver att TPM är ett underhållssystem som täcker hela livslängden för 

alla delar, inklusive planering, tillverkning och underhåll. Systemet beskriver ett 

samverkande förhållande i organisationens alla funktioner, framför allt mellan produktion 

och underhåll, för kontinuerlig förbättring av produktkvalitet, effektivitet, 

kapacitetssäkring och säkerhet (ibid.). Grunden för TPM är att genom underhållet och 

produktionen att skapa mindre grupper för att utbyta kompetenser och tillsammans vidta 

specifika åtgärder. De problem som finns inom underhållet, kan åtgärdas genom att 

identifieras de största och mest avgörande problemen med tillhörande resurser, när alla 

berörda enheter är involverade (Labib, 1999). Genom att införa standarder kan mätvärden 

skapas, om en aktivitet saknar en standard och skulle mätas vid olika tillfällen blir utfallet 

också varierande för varje gång (Oosterwal, 2010). Det är problematiken kring detta som 

leder till svårigheter att fastställa en problembild och därmed också hitta en lösning 

(Sörqvist, 2004). Mätningsresultaten ändras konstant eftersom arbetet som kan mätas 

genomförs på olika sätt (Oosterwal, 2010). Resurser och tid avsätts för att utveckla 

standarder som är grunden för allt förbättringsarbete (Oosterwal, 2010; Morgan & Liker, 

2006).  
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2.3 Summering av teoretisk referensram för en effektiv 

reservationsprocess   
 

Den teoretiska referensramen är en sammanfattad version av teorin som anses vara 

relevant för att skapa en god helhetsuppfattning och för att förstå det slutsatser som 

kommer att dras. Teorin har lett fram till en modell som studien har tagit inspiration av.  

 
Tabell 1. Relevanta ämnesområden för studien. 

Område  Underkategori  Se exempelvis  

 

 

 

 

 
Reservationsprocess 

 

 

Kitting  

 

Bozer och McGinnis 

(1992) 

Caputo & Pelagagge, 

(2011) 

Olhager (2013) 

Hanson & Medbo (2012) 

Medbo (2003) 

Christmansoon, et al., 

(2002) 

 

Kommunikations och 

informationsdelning inom 

processer 

Christopher (2011) 

Kraljic (1983) 

Heide, et al., (2012)  

Tallon (2012) 

(Hamrefors, 2009) 

 

 

 

 
 

Underhåll 

Förebyggande underhåll 

 

 

 

 

 

Hagberg och Henriksson 

(2010) 

William (1991) 

Ljungberg (2000) 

Labib (1999) 

Söderberg, et al., (2017) 

 

Total Productive Maintenance 

(TPM) 

Ahuja och Khamba 

(2007) 

Swanson (1997) 

Chaneski (2002) 

Levery (1998) 

Turbide (1995) 

Lawrence (1999) 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras de tillvägagångsätt och metoder som denna studie har använt för att besvara 

syftet och frågeställningarna. En teoretisk bakgrund används som motivering till de valda metoderna. 

Slutligen redovisas en granskning av dessa metoder i metodkritikavsnittet där validitet och reliabilitet 

diskuteras.   

 

3.1 Tillvägagångssätt 
Utredning och forskning i verkliga fall utgår antingen från teorin med en deduktiv ansats, 

från verkligheten och har då en induktiv ansats eller genom en kombination av de båda, 

abduktiv ansats (Eriksson & Hultman, 2014; Wallén, 1996). Se tolkning av 

ansatsmodellen med induktion och deduktion i figur 3. Inledningsvis var några problem 

som företaget hade kända för studien och en deduktiv ansats användes, senare under 

studiens gång och efter utförda intervjuer, påträffades flera problem med bakomliggande 

faktorer. Studien antog därför en abduktiv ansats. 

 

 
Figur 3. Tolkning av induktiv och deduktiv ansatsmodell (Eriksson & Widersheim-Paul, 2014). 

 

Som underlag till denna studie har primärdata samlats in i form av intervjuer, 

observationer och information från fallföretagets publicerade hemsida. Enligt Christensen 

et al. (2010) är primärdata det material som forskaren själv samlar in med hjälp av en eller 

flera insamlingsmetoder. En fördel med primärdata är att insamlad information är 

anpassad till undersökningsproblemet och även är aktuell (ibid.). Sekundärdata i form av 

kurslitteratur och vetenskapliga artiklar med sökord som Total Productive Maintenance, 

Kitting, Reservationsprocess, Underhåll och Förebyggandeunderhåll valdes ut som 

komplement och användes för analys av primärdatat. Sekundärdata är den information 

som samlas in från tidigare studier och är de material andra forskare redan samlat in 

(Christensen, et al., 2010). 

Teori (modell)

Hypoteser

Observationer

Verkligheten (mätning & tolkning)

Observationer

Generalisering

Deduktiv ansatsInduktiv ansats
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Forskare kan i starten av studien avgöra valet av metod mellan kvantitativ och kvalitativ, 

eller en kombination av dem båda. Skillnaderna mellan metoderna är att den kvalitativa 

inte är numerisk medan den kvantitativa är det (Starrin & Svensson, 1994). Målsättningen 

och avsikten med studien var att identifiera okända eller otillfredsställande kända 

händelser, egenskaper och betydelser med avseende på variationer, strukturer eller 

processer på fallföretaget, vilket stämmer överens med, Starrin och Svensson (1994). 

Metoden för denna studie anses vara kvalitativ eftersom avsikten var att upptäcka 

omständigheter, tolka personliga uppfattningar och beskriva företagskulturen samt att 

identifiera förbättringsområden för den valda arbetsprocessen. 

 

 
 

Figur 4. Metodmodell 

 

Studiens syfte utformades genom fallföretagets önskemål och författarnas akademiska 

bakgrund samt båda parters intresse. Utefter det formulerades frågeställningarna och 

vidare genomfördes litteratursökningar för att inhämta relevant teori till studien. En 

empirisk insamling av data skedde genom intervjuer och observationer med personal i 

nära anslutning till den utvalda reservationsprocessen, efter utformning av den teoretiska 

referensramen. Datainsamlingens resultat i form av intervjusvar analyserades mot den 

teoretiska referensramen och avslutningsvis kunde logiska slutsatser dras. För att besvara 

studiens syfte och frågeställningar växte nya infallsvinklar och tankesätt under studien 

gång fram.  En metodmodell skapades för att tydliggöra tillvägagångsättet för studien och 

återges i Figur 4.  

Syfte

Fallstudie

Teoretisk genomgång

Kvalitativ undersökningReferensram

Analys och diskussion

Slutsats
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3.1.1 Genomförande  

För att skapa en bra inledning och ett öppet samtalsklimat för respondenterna inleddes 

intervjuerna med en kortfattad presentation om avsikten med studien, hur 

intervjumaterialet skulle komma att bearbetas och slutligen presenteras. Inledningsvis vid 

samtliga intervjuer tydliggjordes att materialet skulle hanteras konfidentiellt, detta för att 

bidra till att respondenten skulle känna förtroende till intervjuarna och vara bekväm att 

besvara frågorna ärligt, som är enigt med det Ejvegård (2003) förklarar. Studiens relevans 

belystes och hur resultatet kan vara till nytta för respondenterna och fallföretaget 

förmedlades för att skapa samarbetsvilja hos varje respondent. Kvale och Brinkmann 

(2009) förstärker det, och förklarar att hur en semistrukturerad intervju inleds är 

betydelsefullt.  

Tjugo intervjuer genomfördes med personal på företaget, i nära anslutning till den för 

studien intressanta arbetsprocessen och genom observationer på företaget. Insamling av 

primärdata utgjordes av semistrukturerade intervjuer och bestod delvis av öppna frågor. 

Innan varje intervjutillfälle utformades intervjufrågor med avseende på avdelning och 

yrkesroll för respondenten, med stöd från teorin och inriktning på den utvalda processen 

och dess sammanhängande förhållanden. Efter de första genomförda intervjuerna 

upptäcktes att fler och specificerade frågeställningar var i behov av att besvaras genom 

kommande respondenter. Under hela intervjuns gång gavs möjlighet för respondenterna 

att kunna återkoppla och lägga till egna tankar. Respondenterna blev tillfrågade om de 

godkände att intervjun spelades in, vilket flera gick med på men några valde att avböja. 

Detta för att säkerställa att all information skulle fångas upp. Intervjuerna spelades in via 

en funktion på en mobiltelefon och sedan dokumenterades dessa. Dessutom fördes 

stödanteckningar under samtliga intervjuer. För att underlätta spelades intervjuerna in för 

att ha möjligheten att återkomma till underlaget och att i efterhand skriva ut materialet 

och transkribera intervjun (Ejvegård, 2009). Intervjuerna hölls enskilt och genomfördes 

på avskilda och ostörda platser för att upprätthålla en anonymitet och på så sätt få 

respondenterna att kunna vara frispråkiga samt för att uppnå en högre trovärdighet, vilket 

överensstämmer med vad Trost (2010) förklarar. Inspelning av intervjuerna skedde för 

att ha möjlighet att återgå till materialet i efterhand och för att kunna använda exakta 

ordval samt citeringar, som Bell och Waters (2016) också förklarar som fördelar med 

inspelningar. Intervjuerna utfördes på detta sätt för att fokus skulle vara att ställa 

följdfrågor och få en djupare förståelse som enligt Alvehus (2013) är målet med en 

semistrukturerad intervjuform.  
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3.1.2 Bearbetning 

Efter varje utförd intervju transkriberades och analyserades det inspelade materialet för 

att skapa en stark tillförlitlighet och giltighet samt för att se till att allt underlag tolkats 

korrekt. Därefter sammanställdes materialet i flera steg för att rikta uppmärksamheten på 

det relevanta och betydande av de insamlade svaren samt för att förfina intervjumaterialet 

till ett vetenskapligt underlag. Det var avgörande för att resultatet skulle bli korrekt och 

bidrog med tidsbesparing genom att redan från början av arbetet noggrant dela in, märka 

och kategorisera insamlad data med märkning och kategorisering (Backman, et al., 2012). 

Insamlade data kategoriserades och märktes upp i logiska underrubriker för att förtydliga 

de ämnesområden som valts ut (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna inför varje intervju 

delades upp och var färdigformulerade från början, för att tydliggöra ämnesområdet. 

Slutsatser drogs sedan utifrån bearbetade data och resultatet jämfördes med vad andra 

forskare tagit fram samt värderades i ett större sammanhang. Samtliga intervjufrågor som 

ställdes återges senare som Bilaga 1.  

3.1.3 Observationer 

Till denna studie har observationer genomförts i förrådsverksamheten, på driftcentralen, 

vid avdelningen planering och beredning samt i den mekaniska verkstaden på företaget. 

Ändamålet var att studera mönster och beteenden av arbetsmetoder för att samla in 

värdefulla data. Observationer genomfördes med avsikt att studera personalens 

arbetsmetoder som ett komplement till intervjuer. Insamling av data genom observationer 

har utgjort ett kompletterande underlag till intervjuer och för att få en förståelse samt en 

överblick över processen. Personalen inom närområdet till den valda arbetsprocessen 

observerades vid användandet av affärsprogrammet SAP och dessa genomfördes för att 

uppnå en inblick i det digitala verktyget samt dess funktion i arbetet. De observationer 

som genomförts för insamling av data var av ostrukturerad, icke-deltagande och öppen 

form. Observationerna genomfördes i enighet med Bryman och Bell (2013), som 

förklarar att ostrukturerade observationer inte består av ett observationsschema och 

beteenden antecknas inte på ett strukturerat sätt. Istället försöker observatören att 

detaljerat notera hur deltagarna beter sig i den aktuella miljön och skapar en 

verklighetsbeskrivning av beteendet. De utförda observationerna var icke-deltagande 

därför att de observerade var medvetna om vad som skedde och observatörerna iakttog 

det som hände utan att själva delta i aktiviteten (Christensen et al., 2010). Fördelarna med 

att författarna till studien observerade var att inte behöva dra slutsatser angående 

respondenternas egna uppfattningar om processen eller området (Bryman & Bell, 2013). 
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Det var en öppen observation i och med att deltagarna har accepterat och är medvetna om 

att observationen pågår, det är positivt för att personalen som observerades inte skulle 

påverkas hämmande (Christensen, et al., 2010).  

 

3.1.4 Fallstudie 

Fallstudie som forskningsmetodik valdes till denna studie, eftersom det som skulle 

upptäckas på fallföretaget var nära förenat med det som var av intresse att studera och för 

att ett problem skulle beskrivas ur ett verklighetsnära perspektiv, direkt hämtat från en 

operativ kontext, vilket är i linje med (Eriksson & Hultman, 2014). Att genomföra en 

fallstudie ansågs som ett taktiskt val, eftersom problemet som identifierades var lämpligt 

att utredas på detta sätt och för att det utvalda företaget ansågs vara intressant. Företaget 

är ett massa- och pappersproducerande företag som söker efter alternativa sätt att förbättra 

och utveckla verksamheten. Deras utmaningar med ständiga prövningar leder till att de 

vill öka tillgängligheten, driftsäkerheten och vara kostnadseffektiva. Studien fokuseras 

därför till att hitta potentiella förbättringsområden inom den avgränsade enheten.  

Fördelarna med att använda en fallstudie i detta sammanhang, var att en omgivning till 

den valda processen blev möjlig att undersökas med reella skildringar, funderingar och 

tolkningar av komplexa problem kunde därför genomföras, som överensstämmer med 

vad Eriksson och Hultman (2014) skriver. Fallstudiemetodiken har visat sig lämplig 

eftersom det finns ett behov av att utforska en ny företeelse och för att utveckla kunskap 

(Yin, 2014 ). Samspelet mellan ett fenomen och dess sammanhang förstås bäst genom 

fördjupade fallstudier (Dubois & Gadde, 2002). Den här studien är en fallstudie där ett 

företag inom processindustrin har använts för att studera en avgränsad enhet av ett större 

händelseförlopp. Med hjälp av studien kan en reell process med dess sammankopplade 

faktorer på fallföretaget beskrivas. Eftersom studien endast undersöker ett fallföretag, 

uppfylls ändå en god standard för hög trovärdighet, enligt trovärdighetsskalan för mindre 

undersökningar som presenterats av (Forza, 2002). Wallén (1996) och Merriam (1993), 

anser att en fallstudie kännetecknas av när ett verkligt fall studeras och vad som då sker i 

verkligheten samt att ingående kunskaper utvecklas kring själva processen.  
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Insamling av teoretiskt underlag 

En fallstudie kan validera, tydliggöra, bredda och utveckla en teori med hänsyn till 

kunskapsgrad och mängden av teorier (Merriam, 1993). Data som har använts till denna 

studie har hämtats från primära och sekundära källor för att skapa en teoretisk grund. En 

betydande litteraturgranskning av befintlig teori har utförts till denna studie bestående av 

böcker och vetenskapliga artiklar, med avsikt att styrka och komplettera primärdatat. 

Övervägande antal böcker som har använts inhämtades från Högskolan i Gävles bibliotek 

och de sökningar efter vetenskapliga artiklar har gjorts genom databaser som 

ScienceDirect, Springer Link, Google Scholar och Scopus. Till stor del användes sökord 

som: “TPM”, “Kitting”, “Maintenance” och “preventive maintenance”. Detta har skapat 

en teoretisk grund för hela arbetet som författarna till denna studie har kunnat använda 

för att förstå och analysera det som framkommit i resultatet, i enlighet med Wallén (1996) 

och Merriam (1993). 

3.2.2 Kvalitativ data 

Intervjuer  

En kvalitativ metod, som exempelvis intervjuer används med fördel framför en 

kvantitativ metod om det är orsaker till något som är tänkt att uppmärksammas och 

utredas. Utvecklande följdfrågor användes för att förtydliga svaren och är utmärkande för 

en kvalitativ metod (Bell & Waters, 2016). Valet av en kvalitativ metod till denna studie 

via intervjuer, utfördes eftersom uppfattningar är möjliga att utvecklas vidare, svaren som 

vidhålls i en intervju kan utredas och orsakerna kan granskas djupare i jämförelse med en 

enkäts stela svar. Intervjuer av semistrukturerad form valdes för att skapa utrymme för 

respondenten att inverka på ämnet och för intervjuarna kunde lyssna engagerat och ställa 

följdfrågor. Ytterligare ett motiv till valet var eftersom strukturen bestod av 

förutbestämda och strukturerade frågeställningar om det utvalda ämne som intervjun 

behandlar (Alvehus, 2013). Valet av intervjuer med semistruktur till denna studie 

grundades även i att kunna uppnå en bredare samlad bild av arbetsprocessen, 

uppmärksamma olika uppfattningar och kunskaper från respondenterna samt för att 

analysera orsaker till de påträffade problemen, som också är i enlighet med Alvehus 

(2013). 
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3.3 Etik inom vetenskaplig studie 
Studien har utförts med ett hänsynstagande till etiska aspekter och strävan efter hög 

kvalitet i enlighet med vad Wallén (1996) förklarar. De etiska aspekterna för studien 

uppfylldes genom att bidrag redovisas utförligt och studiens resultat är ansvarsfullt 

framställd (ibid.). Studiens syfte förtydligades för respondenterna och eventuella risker 

med deltagandet förklaras och medgivanden gavs innan intervjuerna startade (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Ett ansvar togs även vid sammanställandet och redovisningen av 

intervjumaterialet (Wallén, 1996). Det ansågs betydelsefullt att studiens intervjumaterial 

hanterades konfidentiellt, för att respondenters integritet skulle bevaras. Detta för att 

bland annat respondenterna kan uppleva en trygghet till att känna frihet att uttrycka sig 

genom att vara anonym (ibid.). I denna studie togs hänsyn till att behandla materialet 

konfidentiellt genom att intervjupersonerna blev tillfrågade om anonymitet i arbetet och 

om de godkände att de spelades in. Det togs tillvara på genom respondenternas samtycke 

att namn skulle döljas i arbetet och annan konfidentiell information. 

 

3.4 Presentationsmetod 
Modeller kan tydliggöra en förstärkt och överskådlig återgivning av teorier, bestående av 

antaganden och främst en komplex modell reflekterar verkligheten (Ejvegård, 2003). 

Efter utförd analys och teoretiskgenomgång bildades en tabell som finns avslutningsvis i 

teori avsnittet, för att överskådligt återge den utvalda och relevanta teorin för denna 

studie. Insamlingen av kvalitativdata, med problembilder, uppfattningar och fördjupade 

kunskaper finns presenterad i textform och sammanfattade i två tabeller i resultatavsnittet. 

Slutligen analyserades det insamlade materialet med en det teoretiska underlaget som 

redovisas i kapitlet för analys och diskussion. 
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3.5 Metodkritik 
Frågorna som ställdes under intervjun framfördes i samma ordning, för att undvika att 

svaren påverkar senare frågeställning (Ejvegård, 2009). Det ansågs inte som en 

begränsning eller hämmande för respondenterna med inspelning under intervjuerna, 

vilket Ejvegård (2009) förklarar som en tänkbar begränsning. Respondenterna fick ta del 

av intervjuunderlaget och tillfälle gavs för dem att granska om materialet överensstämde 

med verkligheten vilket ökar studiens reliabilitet. Därför har intervjuarna återkopplat med 

kompletterade frågor via mail för att klara en del frågor och behålla noggrannhet med 

uppgifterna. Den snäva tidsramen som studien är genomförd inom och brister i tillgång 

till information har varit en bidragande faktor till att mätningar och insamlingar av data 

inte kunnat genomföras i den grad som var önskad från början. Med tidsomfattningen i 

åtanke hade en mer välgrundad studie kunnat genomföras och ett mer omfattande resultat 

påvisas vid en längre tidsram, om alla aspekter och orsaker hade kunnat vägas in.  

Informationen som hämtas från fallföretagets hemsida eller egna databaser kan uppfattas 

som vinklad, exempelvis kan företagets hemsida och årsrapport vara framställd ur ett 

marknadsföringssyfte, detta fanns med i åtanken och upplevdes inte som ett hinder för 

studien. Respondenternas svar kan tolkas fel i en del avseenden, vilket är en bidragande 

mänsklig faktor och observationer kan missbedömas. Därför dokumenterades samtliga 

intervjuer utförligt och stämdes av vid oklarheter. Det kan uppstå mätfel genom att 

intervjufrågor kan vara felaktigt eller ofullständigt formulerade. Inhämtning av data och 

teori har källkritiskt utvärderats. De vetenskapliga artiklarna anses som trovärdiga då det 

granskats innan publikation. Publicerade och granskade vetenskapliga artiklar med 

många citeringar utgör den teoretiska grunden för studien, insamlad data har bearbetats 

och granskats för att uppnå hög noggrannhet samt trovärdighet i enligt med Ejvegård 

(2009). Därför genomfördes intervjuer med personal i direkt anslutning till processen som 

frågeställningarna och syftet behandlar. Med avseende på att anställda på fallföretaget 

kan avsluta sin tjänst på företaget eller att omstruktureringar i organisationen sker samt 

att personer som blivit intervjuade kan ändra uppfattning med tiden. Det kan vara 

tänkbara omständigheter som påverkar möjligheten att upprepa samma studie.  
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3.6 Validitet och Reliabilitet 
När data samlas in till en studie är det viktigt att insamlingen håller en hög tillförlitlighet, 

vilket också benämns som reliabiliteten för studien. Med det menas att insamlingen kan 

vara exakt och om en studie med samma ämne återupprepas bör lika data fås igen 

(Backman et al. 2012). Vidare är det viktigt att studien har en hög validitet, med det menas 

att datainsamlingen har en hög giltighet. Det betyder att data kan representera det som 

undersökningen innehåller och att mätningar görs på det som var avsett att studeras. Om 

datainsamlingen är tillförlitlig och giltig, går det att liknas med att data representerar rätt 

sak på rätt sätt (Backman et al., 2012), vilket anses att denna studie mäter det som avsågs 

att mäta. En presentation av resultaten från uppsatsen genomfördes på företaget där 

ledningen och flera representanter från olika avdelningar på fallföretaget var närvarande. 

Presentationen och de framtagna resultaten samt förbättringsförslagen mottogs positivt. 

Respondenterna fick validera våra tolkningar av deras svar. Genom att vara noggranna 

vid datasamling och bearbetning av data anses studien uppnå en hög reliabilitet enligt 

med vad Holme och Solvang (1997) menar. De kvalitativa intervjuerna spelades in och 

anteckningar fördes under samtliga intervjuer, dessutom transkriberades allt material 

direkt efter varje genomförd intervju. Datainsamlingen från intervjuerna har stegvist 

bearbetats för att säkerställa hög noggrannhet och trovärdighet. Slutsatser drogs sedan 

utifrån bearbetaddata och resultatet jämfördes med vad andra forskare tagit fram samt 

värderades i ett större sammanhang. Validiteten för studien anses vara hög eftersom 

lämpligt tillvägagångssätt använts och studien har en relevant teoretisk uppbyggnad.  

Insamlingen av data och tillvägagångssättet för denna studie har detaljerat beskrivits i 

metodavsnittet och den anses vara tydligt utförd för att en upprepad studie kan vara 

möjlig. Därför har studiens validitet värderats och anses vara hög, eftersom studien har 

mätt det som var avsett att mätas. Vid starten av denna studie har arbetet noggrant 

strukturerats och data har kategoriserats för att spara tid, skapa struktur och för att sträva 

efter ett trovärdigt slutresultat. Sökorden och källorna för den teoretiska grunden anses 

vara relevanta och ge studien en högre aktualitet. Intervjupersonerna valdes utifrån 

avgränsningen för studien och genom sina yrkesroller samt kunskaper inom den aktuella 

processen. Det som kan öka validiteten för arbetet är om det kvalitativa respondenterna 

inte varit anonyma. Analyser hade då kunnat genomföras av specifika och avgörande 

situationer kopplade till svar, bortsett från att det hade varit etiskt påverkande. 
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3.6.1 Generaliserbarhet  

Eftersom det endast är ett fallföretag och enbart en del av anläggningens processenheter 

som undersökts anses studiens generaliserbarhet minska i linje med vad Ejvegård (2003) 

förklarar. Detta för att fallföretaget inte har jämförts med ett eller flera jämlika företag 

under studiens gång (ibid.). Valet av kvalitativa fördjupande intervjuer kan valideras 

genom att flera problembilder och önskemål överensstämmer med vad respondenter från 

olika yrkesroller dementerar samt genom citeringar från respondenter i arbetet. Det leder 

till att validiteten blir högre och att studiens relevans av respondenternas samlade 

uppfattning medverkar till att slutsatserna av studien går att generalisera och blir 

representativa i ett annat sammanhang.  

Generaliserbarheten för detta arbete kan vara ett bidrag till att företag inom samma 

bransch kan använda denna strategi som påvisats för att skapa en effektivare beredning 

inför ett underhållsuppdrag. Genom att effektivisera materialhanteringen inom underhåll 

leder det till optimerad lokalyta, minskad kapitalbindning, tidsbesparing i form av 

förenklade och snabbare hantering samt ett hållbart arbete. Fallföretaget anses vara 

framgångsrikt i sin bransch vilket bedömdes vara representativ då andra industrier har en 

förmåga att eftersträva liknande strategier och målbild. Avsikten med att använda ett 

kvalitativt metodval var att uppmärksamma och tydliggöra de anställdas tankar, 

erfarenheter och uppfattningar för att skapa en helhetssyn över den fastställda processen. 
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4. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultaten av den datainsamling som utförts under studien. 

Kapitlet innehåller en företagsbeskrivning, nulägesbeskrivning och en kartläggning av 

processen. Slutligen redovisas en intervjusammanställning med tillhörande tabeller.  

 

4.1 Företagsbeskrivning   
Stora Enso är en finsk koncern med 6 stycken anläggningar i Sverige, var av ett är 

Skutskär bruk. Produktionen av massa och papper startade i början av 1900-talet och 

skogsindustrin har alltid varit en stor del av verksamheten. På 1970-talet avvecklades 

gruv- och metallverksamheten och fokus för bolaget blev helt inriktat på skogsbruk, 

massa och papper. Idag är Stora Enso en ledande global leverantör av förnybara lösningar 

inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper (Stora Enso, 2017). Företagets 

kunder är bland annat förpackningstillverkare, varumärkesägare, kartong- och 

papperstillverkare. Med ny forskning och teknik har Stora Enso ett fokus på 

möjligheterna med förnybara material. Stora Enso har cirka 26 000 anställda i fler än 30 

länder och har en årlig kapacitet på 5.9 miljoner ton producerad kemisk massa, 10.1 

miljoner ton papper- och kartong, 1.4 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar och 

5.6 miljoner kubikmeter sågade träprodukter samt 2.6 miljoner kubikmeter 

vidareförädlade produkter. Företaget är börsnoterat på NASDAQ OMX i både Stockholm 

och Helsingfors, med en omsättning på cirka 103 miljarder kronor för år 2017 (ibid.).  

  

 

"Vi ska vara det självklara valet!" – Stora Enso 

 

 

4.2 Stora Enso Skutskär 
Fallföretaget är ett pappersbruk som framställer blekt pappersmassa och fluffmassa från 

barr- och lövträd i volymer om totalt sett 2.4 miljoner kubikmeter per år. År 1893 

påbörjades konstruktionen av anläggningen i Skutskär och år 1895 startade produktionen 

(Stora Enso, 2017). Anläggningen har en årlig kapacitet på cirka 540 000 ton och 

sysselsätter ungefär 350 personer. Personalen på underhållsavdelningen består av 103 

personer och underhållet består av sex ansvarområden. Ett av dessa är 

underhållsutvecklingen som har en målsättning att öka tillgängligheten och 

driftsäkerheten för anläggningen. Fabriken i Skutskär är specialiserad på framställning av 

fluffmassa och är störst i Europa på att framställa produkten som ingår i Stora Enso Care 

som används inom tillverkning av hygienartiklar.  



 

 

 31 

Stora Enso Supreme, Perform och Select är olika kvaliteter som omvandlas av kunderna 

till flera olika pappersprodukter, förpackningar och så kallad tissue. Stora Enso Pure 

dissolving-massa används för produktion av viscosetyg, men även inom livsmedels- och 

läkemedelsindustrin. Bruket producerar biprodukter från massaframställningen i form av 

kraftlignin, tallolja och terpentin som bland annat används som material inom lim- eller 

kosmetikaindustrin (ibid.). 

 
Figur 5. Skutskärs bruks slutprodukter. 

 

4.2.1 Nulägesbeskrivning  

På Stora Enso Skutskär består underhållsavdelningen, ett av dessa är 

underhållsutveckling och deras målsättning är att öka tillgängligheten och driftsäkerheten 

för anläggningen samt att vara kostnadseffektiva. Det senaste året har strategin för 

underhållsinsatser uppmärksammats för att få till en förbättring. Processen för ett 

underhållsuppdrag beskriver förloppet från upptäckt av avvikelse till åtgärdat fel. God 

beredning och planering av en arbetsorder är en av grundförutsättningarna för att 

genomföra alla uppdrag som ingår i veckoplaneringen. Materialhanteringen anses i 

dagsläget som ett potentiellt förbättringsområde. Företaget önskar därför att tillsätta en 

utredning vars målsättningen är att kartlägga nuvarande process för reservationer samt att 

identifiera potentiella förbättringsområden och påverkande faktorer för lönsamhet. Det är 

kostsamt att arbeta med akuta oplanerade insatser, och delar i anläggningen lagas ofta 

med en tillfällig lösning, för att få maskinparken till att snabbt återgå till produktion efter 

ett inträffat haveri.  
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Det kan vara en negativ påverkande faktor för det förebyggande underhållet, och 

nödlösningarna vid akuta uppdrag kan även påverka säkerheten. De anställda upplever att 

det finns många uppfattningar inom fabriken om vad som kan klassificeras som akut eller 

inte. De akuta händelserna är olika för varje vecka och motsvarar cirka 30 procent av 

insatserna per vecka, vilket gör det svårt att förutse hur mycket resurser som krävs. Ibland 

är det problematiskt att hitta felet och det kan visa sig att några upptäckta avvikelser är 

mer omfattande än förväntat. Vid planerat avhjälpande underhåll, exempelvis på en 

position med två maskiner, kan operatörer genom att lyssna avgöra om den ena pumpen 

börjar försämras och det kan inverka på beslutet om det är en akut avvikelse eller inte. 

Inom vibrations teknik är företaget framstående, men det finns förbättringsområden inom 

systematik och struktur. Vid en mätning upptäcks inte alltid alla fel i tid, exempelvis vid 

kontroll av en axel då det är svårt att kontrollera före ett fel har inträffat. Under ett påbörjat 

planerat underhållsarbete kan situationer uppstå, vid exempelvis ett byte av ett lager, som 

gör det synligt för teknikerna att hela delen av maskinen bör bytas ut. Det resulterar i en 

mer omfattande reparation med större resursåtgång, mer material och högre kostnader än 

den ursprungligt planerade underhållsinsatsen. Målsättning vid en fungerande 

reservationsprocess är att personalen utöver förrådspersonalen inte fysiskt behöva ta sig 

till förrådet, för att hämta ut komponenter till olika underhållsinsatser. Fabriken är från 

70-talet och övervägande delar av anläggningen är från den tiden, men några delar har 

bytts ut till högteknologiska. Det betyder att gammal utrustning möter ny och att få dessa 

delar att synkronisera är en utmaning. Kulturen inom företaget är i en del avseenden 

positiv genom att de anställda känner varandra och vet vilken kompetens alla besitter. I 

vissa avseenden är kulturen hämmande för företaget då förändringar sker långsamt, 

eftersom personal har en viss inbyggd vana att fortsätta bedriva verksamheten på samma 

sätt. Istället för att bemöta den ständiga konkurrensen och utvecklingen av tekniken, där 

industrin har varit framstående och inte har behövts påverkas av konkurrens tidigare.   

4.2.2 Affärssystem 

Hela verksamheten inom Stora Enso använder affärssystemet SAP SE (Systems 

Applications Products Societas Europaea) som är ett globalt affärssystem. Genom 

affärssystemet erhåller företaget en struktur vid hantering av redovisning, personal, 

materialhantering och produktion. Systemet innehåller verksamhetens underlag i form av 

anläggningsdata och dokumentation samt verktyg för analys av utfallen. Den innehåller 

också verksamhetens förebyggande underhåll och intervallbaserade insatser som 

genomförs på anläggningen.  
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Alla medarbetare genomgår en utbildning som innefattar grundinställningar och 

tillvägagångsätt för att skapa och ta farm en arbetsbegäran. Alla medarbetare kan genom 

egen begära få en vidareutbildning av affärsprogrammet. Bakom varje transaktion finns 

ett sökformulär och fylls alla fält i korrekt skapas en värdefull historik. Affärssystemet är 

mycket omfattande funktionsmässigt, därför utformas SAP inom Skutskär bruks 

funktioner med avgränsat innehåll gällande arbetsorderplanering, återrapportering, 

förebyggande underhållsarbete. Detta för att underlätta för anställda att enklare kunna 

använda funktioner i systemet och avgränsa funktionerna in affärssystemet efter behovet 

hos varje grupp av anställda. En standardiserad mall finns framtagen för att vägleda i 

utformningen av en avvikelsemeddelande då det anses viktigt att all personal följer 

samma rutin vid skapandet av avvikelsemeddelandet. För att kunna filtrera bland 

meddelanden i SAP är det uppdelat i kolumner.  

4.2.3 Kartläggning av reservationsprocessen  

Processen startar med att en avvikelse i anläggningen upptäcks av en operatör, som sedan 

skapar ett avvikelsemeddelande om detta i SAP. När en avvikelse i anläggningen uppstår 

avgörs det först om det är ett akut fel eller om det är av mindre omfattning som kan ingå 

i det veckoplanerade arbetet. Efter att en avvikelse blivit upptäckt bör en inrapportering 

till SAP ske i form av ett felmeddelande, som innehåller datum för operationen och ett 

produktionsgruppsnummer kopplad arbetsordern samt var i anläggningen den planeras 

att utföras.  och vidare sätts en arbetsbegäran igång efter att driftsamordnare har prioriterat 

avvikelsen angående akut eller ej, vilket förs in i systemet SAP. En arbetsorder beskriver 

vad som bör utföras för att åtgärda felet och är en kostnadsbärande post. Den innehåller 

information om, materialbehov, antal resurser, tidpunkt för åtgärd samt beräknad 

tidsåtgång för hela uppdraget. Olika typer av arbeten och underhållsinsatser som utförs 

under drift eller vid mindre driftstopp kan planeras under den normala dagliga 

verksamheten och ingår i veckoplaneringen. Processens alla steg finns sammanställd och 

illustrerad i Figur 6.   

Vid upprättandet av en önskad arbetsbergäran skapas ett meddelande i SAP som sedan 

övergår till en arbetsbegäran och leder till en arbetsorder där antal resurser, timmar anges 

samt var kostnaden kommer att dras. I arbetsbegäran är material kopplat mot operation. 
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Figur 6. Författarnas förenklade version av Stora Ensos huvudprocess för reservationsprocessen (kitting) 

 

Reservationsprocessen startar med en inkommen arbetsbegäran från planerare och där 

efter skriver förrådteknikerna ut en plocklista med allt material som bör ingå i uppdraget 

och antal för komponent. Vidare hämtas ett reservationsnummer efter det skrivs en 

plocklista ut med allt material som behövs för det planerade underhållsarbetet. Sedan görs 

en kontroll att allt reserverat material finns i lager. Finns de önskade komponenterna i 

lager, plockas detta samman i en pall och märks med ett arbetsorderpapper. Därefter 

utförs ett godsuttag och pallen med reservationsmaterialet körs ut till angivet 

portnummer, men underhållstekniker kan också välja att själva hämta ut reservationen. I 

en del fall skickas ofullständiga reservationer ut, och i efterhand tar sig tekniker fysiskt 

till förrådet för att komplettera komponenter inför eller under ett pågående 

underhållsarbete. Reservationsprocessen finns illustrerad i Figur 7 se sedan. 
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Figur 7. Reservationsprocessen enligt Skutskär bruk. 

 

4.3 Reservationsprocessen ur personalens perspektiv 
 

Förrådsverksamhet  

Verksamheten på förrådet har till uppgift att förse underhållsarbetet på fabriken med 

nödvändiga komponenter, reservdelar och förbrukningsartiklar. Förrådsverksamheten har 

en avgörande roll för hela underhållsprocessen. Alla som har ett material behov på 

fabriken ses som förrådets kunder. Förrådet är bemannat måndagar till torsdagar 06:30-

14:30 och fredagar till 13:00. Personalen hanterar de inkomna arbetsorderna över disk 

och använder sig av handskanningsdatorer. Utöver förrådets bemannade öppettider är det 

öppet för övrig personal som har tillgång till att hämta artiklar ur lagret. I den manuella 

disken utförs inte reservationer. Där hämtas enbart mindre komponenter och 

förbrukningsmaterial ut direkt på begäran. Lagerytan består av ett varm-, ett kall- och ett 

torrluftslager. En planerad inventering på förrådet sker en gång per år och löpande 

inventeringar uppstår då personalen upptäcker att något inte stämmer mot lagersaldo. 

Förrådet kan liknas vid en intern lagerbutik åt fabrikens kunder. Ett problem är att delar 

av personalen har ett saknar förståelse för att inte ta varor ur förrådet utan att först 

registrera dem i systemet.  
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Personalen har inte ett standardiserat arbetssätt på ett antal arbetsmoment och följden blir 

att det sker på olika sätt exempelvis vid uttag av material och komponenter från förrådet 

då registrering av utplockat material utförs bristfälligt och på olika sätt. Det gäller också 

vid retur av oförbrukat material som skickas tillbaka till förrådet, de returer som 

genomförs följer ingen bestämd rutin vilket skapar svårigheter vid hantering och åter 

registrering av materialet i systemet.    

Förrådet är uppdelat i fem olika sektioner och samtliga artiklar har en lageradress, 

artikelnummer samt streckkod. Personalen som hanterar materialet på förrådet anser att 

de till viss del har en reservationsprocess som i nuläget har brister i form av bestämd plats 

för processen, uppdatering av lagerytor och visualiseringskarta med en utformning av 

lagret saknas. Varje år sker revisionstopp som är ett planerat underhållsstopp av 

anläggningen och under den perioden arbetar ett stort antal externa entreprenörer för att 

dygnet runt åtgärda planerade reparationer och underhållsarbeten. Några veckor innan ett 

underhållsstopp och under ett pågående stopp är arbetsbelastningen för lagret och 

förrådspersonalen som högst. En uppsatt rutin för returer av material som inte kommit till 

användning vid ett utfört arbete finns inte i dagsläget. Det skapar en situation där 

förrådspersonalen får lägga mycket tid och resurser på hantering av olika ostrukturerade 

returer. Uppkomsten av problemet är att returmaterial från olika arbetsorder ofta blandas 

i samma låda och saknar ett korrekt arbetsordernummer. Ett följdproblem blir samtidigt 

att returnerat material är svårt att placera på rätt kostnadsställe i systemet. Efter varje 

revisionsstopp skapas stora svårigheter för förrådet då avdelningarna efter varje avslutat 

uppdrag rensar upp och organiserar på sina respektive arbetsplatser. Det skapas då ett 

högt tryck på returer till förrådet och lagret tvingas att ordna flera buffertplatser, vilket 

inte är optimalt för arbetsbelastning eller ur lagerstyrning synpunkt. Tidigare fanns ingen 

ansvarig med uppgift att registrera och koppla komponenter till positioner i 

anläggningsregister. Avsaknaden av uppdateringen av anläggningsregistret har under 

lång tid skapat svårigheter för personalen. I dagsläget finns en ansvarig för detta område 

och det anses för omfattande och svårhanterligt för endast en person att hantera. Vidare 

anser personalen att det i dagsläget inte finns några mönster när det gäller 

underhållsinsatser, vilket skapar svårigheter för lagerhanteringen.  

  



 

 

 37 

Enligt en respondent vid förrådsverksamheten:  

"Det förekommer fortfarande att man dubbelkollar fysiskt om produkten finns i 

lagret. Det förekommer att kunder beställer utöver förrådets beställningar för att 

försäkra sig om material. Detta skapar problem för förrådsverksamheten eftersom 

att ingen historik skapas och efterfrågan kommer inte att stämma."  

Respondenterna klargör att en effektiv och väl fungerande reservationsprocess skulle leda 

till minskad stress, ett effektivare och mer strukturerat arbete för förrådspersonalen. En 

sammanfattning av intervjuunderlaget med respondenternas upplevda problem och 

förbättringsförslag finns att se i Tabell 2.  
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Tabell 2.Intervjusammanställning från förrådspersonal, driftledning, planering och beredning. 

Avdelning Antal 

intervju

er 

Antal 

anställ

da  

Arbetsuppgift  Upplevda problem  Förbättringsförslag  

Förråd 3 7 Inleveranser, 

godsmottagning, 

plockning och 

inventering, 

påfyllning/märkn

ing 

• Platsbrist pga. 

många gamla 

komponenter 

• Bristfälligt 

anläggningsre

gister  

• Tidskrävande 

returhantering 

• Lagersaldo 

SAP 

undersöks 

manuellt i 

förrådet  

• Behovstidspun

kt misstolkas  

• Ingen status på 

reservationen 

• Arbetsorder 

över disk, 

streckkoder 

kan saknas 

 

• Utskrotning av 

artiklar 

• Utbildning  

• Appar för SAP 

• Status 

reservationshant

ering 

• Uppdatera 

anläggningsregi

ster 

• Rutin för returer 

• Gemensam 

standard för 

behovstidspunkt 

• Indikation av 

materialhanterin

gen process 

• Återhållsam 

materialplanerin

g  

• Inte goda en 

arbetsorder över 

disk utan en 

korrekt ifylld 

arbetsorder 

 

Planering 

och 

beredning  

2 2 Planerar och 

bereder en 

arbetsorder 

• Bristfälligt 

anläggningsre

gister  

• SAP  

• Kommunikati

on  

• Lång 

leveranstid på 

manuella 

beställningar 

•  Reserverat 

material 

försvinner till 

andra uppdrag 

 

• Uppdatera 

Anläggningsregi

ster 

• Möte  

• Utöka 

automatisk 

orderläggning 

• I systemet borde 

en notis eller 

varning finnas 

för reserverat 

material  

 

Driftledning

en  

4 6 Kontrollera 

avvikelser. 

Prioritera 

arbeten, sortera 

meddelanden 

och sedan skapa 

arbetsorder. 

• Omständligt i 

SAP  

• Svårtolkade 

meddelanden 

ibland  

• Varierande 

kvalité på 

meddelande 

• Skillnad 

mellan 

skiftlagen 

• Bristfälligt 

anläggningsre

gister 

 

• Arbeta 

standardiserat  

• Uppdatera 

kunskaper i 

SAP 

• Mer preciserade 

meddelanden 

och samma 

rutiner 

• Tydligare info 

till planerare 

• Uppföljning  

• Uppdatera 

anläggningsregi

ster 
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Driftledning  

Driftsamordnarnas arbetsuppgift innefattar kontroll av avvikelser och bedöma 

prioritering av arbetsorder gällande tidsomfattning, lokalisering och utförare. 

Respondenterna upplever att inkomna avvikelsemeddelanden kan vara otydligt 

formulerade och innehåller en bristande beskrivning, anledningen är att meddelanden 

utförs med varierande kvalitet. Driftsamordnare anser att det skapas problem eftersom 

flera avvikelsemeddelande om samma fel kan inkomma flera gånger eller åtgärden är 

planerad att utföras på en annan order. Det upplevs finnas skillnader mellan de olika 

skiftlagen gällande nivån på bedömning och inrapportering för avvikelser. Systemet SAP 

anses vara omfattande och svårstyrt, vilket gör att ändringar i transaktioner är 

problematiskt. Driftsamordnarna förklarar att det digitala stödet underlättar deras arbete 

framförallt med avseendet att historik skapas vid varje arbetsorder och meddelanden. Det 

finns en upplevd arbetsmetodik att personal som tillkallar hjälp genom uppmärksamhet 

eller uttrycker större fara prioriteras snabbast, istället för att se till situationens verkliga 

omfattning och prioritet. När det uppstår för många akuta händelser finns ingen tid åt att 

planera in det planbrytande underhållsinsatserna som att schemalagda, vilket leder till att 

det skjuts framåt i tiden. Driften planerar att utföra planbrytarna från veckolistan senast 

på fredagar för att hålla tidsplaneringen och för att slutföra arbeten innan helgen. Det 

leder till att många uppdrag utförs som akuta eftersom uppdragen inte bör fördröjas och 

skjutas fram långt fram i planeringen. Förslag på förbättringar från respondenter är att 

alla bör följa rutiner bättre, alla bör bli bättre på att skriva meddelanden i SAP och det 

skulle med fördel följa ett standardiserat arbetssätt för att uppnå samma kvalitet samt att 

skapa tydlighet och precision mot planerare. En sammanfattning av intervjuunderlaget 

med respondenternas upplevda problem och förbättringsförslag finns att se i Tabell 2.  

 

Planering och beredning  

Veckoplaneraren planerar underhållsarbeten flera veckor framåt om det är möjligt och 

deras huvudsakliga uppgift är att planera arbeten en vecka framåt. Deras arbetsuppgift 

består av att göra en beredning och planering av arbetsorders som utgår från en 

arbetsbegäran utförd av driftsamordnare. Planerarna tar emot en arbetsorder som 

innehåller information om vilket material som behövs, var arbetsordern planeras att 

utföras, hur den bör utföras och vem som kommer utföra arbetet samt ett specifikt 

behovsdatum.  
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De ansvarar för förberedelser inför underhållsinsatser genom att säkerställa resurser, 

material och att dokumentation finns tillgängligt när ett arbete är tänkt att utföras. 

Planeraren förklarar att en beredning börjar med att kontrollera artikelnummer och 

artikelantal i SAP, om materialet inte finns tillgängligt på förrådet kontaktar planeraren 

förrådsperonalen eller besöker förrådet personligen. Respondenterna förklarar att i 

arbetsordern ingår reservationsprocessen mot det interna förrådet där material kopplas 

samman med behovsdatum och arbetsorder. Sammantaget binder arbetsordern ihop alla 

ekonomiska utgifter för insatsen som material, interntid och externa insatsen. Vidare 

förklarar planerarna att genom användarstatusen kan de få fram information om 

planeringsprocessen och en arbetsorders planläggning. Affärssystemet SAP upplevs 

fungera bra och gör att det går enkelt att följa historik om allt rapporteras och 

dokumenteras i systemet. Dock gör avsaknaden av uppdatering i anläggningsregister att 

stora problem för planerare skapas vid beredningar, vilket i sin tur även påverkar 

förrådspersonalens förmåga att styra lagret. Interna kunder beställer ibland utöver 

förrådets ordinarie beställningsrutiner för att säkerställa att material finnas tillgängligt till 

behovsdatum. Det medför att lagerstatus och efterfråga inte överensstämmer med 

informationen i affärssystemet SAP samt att historik inte skapas i systemet. Genom ett 

eget initiativ från planerare hålls ett möte i slutet av varje vecka med mekaniker för att 

upprätthålla en tät kontakt och en ökad sammanhållning. Vid det tillfället finns utrymme 

för synpunkter om bland annat planeringen är korrekt utförd och en genomgång görs inför 

uppdrag under nästkommande vecka. Det sociala är en viktig del av verksamheten och 

det har alltid funnits en bra kontakt mellan planerare och förrådspersonal. De anser att det 

är viktigt med en kontinuerlig och nära dialog mellan enheterna för att underlätta 

arbetsuppgifterna genom en god samordning. En sammanfattning av intervjuunderlaget 

med respondenternas upplevda problem och förbättringsförslag finns att se i Tabell 2.  

 

4.3.2 Personal i anslutning till reservationsprocessen  

 

Operatörer och Underhållstekniker 

Operatörerna har ett fysiskt arbete genom att ständigt kontrollera att alla maskiner och 

processer fungerar funktionellt. De har ett händelsestyrt arbete och utför dagliga uppgifter 

efter rutiner och ronder. Operatörerna följer en lista med rutinjobb som bör utföras varje 

dag och momenten varierande från dag till dag.   
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De kan varierna från att utföra övervakningar till att kontrollera på plats i anläggningen 

och genomföra stopp med felsökningar. Operatörer berättar att den som upptäcker en 

avvikelse bör sedan rapporterar det i en internradio till sina kollegor för att diskutera 

omfattningen av avvikelsen. Den som upptäcker avvikelsen har ansvar för att rapportera 

in avvikelsen, men det förekommer att operatören överlåter rapporteringen i systemet till 

en kollega. Det leder till att informationen kan ändras från sin ursprungskälla och den 

korrekta informationen kan förvrängas. Operatörerna förmedlar att det finns tillgång till 

en mall över hur avvikelsemeddelanden bör upprättas, men den används inte frekvent. 

Teknikerna på underhållsavdelning utgår från de veckoplanerade arbetet och om det 

uppkommer akuta arbeten prioriteras dem i första hand. Uppstår det ett fel på något i 

anläggningen får teknikerna en arbetsorder att utgå ifrån och de arbetar även med att 

avhjälpa reparatörer. Deras arbetsuppgifter innefattar felsökningar, förebyggande 

felsökningar och felsökningar vid haverier, under planerat och oplanerat underhåll.  

Tekniker upplever ibland en bristande tillgång på reservdelar eller komponenter när ett 

underhållsarbete planeras att starta, vilket skapar problem i form av onödigt stopp och 

tidsåtgång att ordna fram material. De förklarar att i många fall kan det vara svårt att 

bedöma vilka reservdelar eller komponenter som behövs, exempelvis vid en djupare 

felsökning kan flera fel upptäcktas än enbart det ursprungliga felet. Det skapar svårigheter 

för planering och reservering av material inför ett sådant uppdrag. En återkommande 

problematik för underhållet är att mindre fel uppstår, exempelvis förslitningar eller 

mindre akuta fel åtgärdas direkt utan att information dokumenteras i systemet SAP. Detta 

skapar svårigheter och brister för kommande underhållsåtgärder eftersom viktig 

dokumentation om tidigare reparationer saknas. Vid större och mer omfattande 

reparationer med höga kostnader fattas beslut genom underhållsledningen. Om det är 

berör stora reparationer görs en temporär lagning och den verkliga reparationen flyttas 

fram till revisionstopp. Teknikerna förmedlar att arbeten ofta är ofullständigt planerade 

på grund av att planerare i sin tur inte fått tillräcklig med information från arbetsbegäran. 

Saknas det material i beredningen inför ett arbete genomförs en manuell beställning, ofta 

genom att fysiskt gå till förrådet. Med en fungerande reservationsprocess ser teknikerna 

fördelar i form av att den icke-värdeskapande tiden reduceras och att stress skulle minska. 

Det skulle även innebära ekonomiska vinster med att genomföra det arbetssättet. En 

sammanfattning av intervjuunderlaget med respondenternas upplevda problem och 

förbättringsförslag se Tabell 3 nedan.   
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Tabell 3.Intervjusammanställning från operatörer, underhållstekniker och underhållsutveckling. 

Respondent Antal 

intervju

er 

Antal 

anställ

da  

Arbetsuppgift  Upplevda problem  Förbättringsförslag  

Operatörer 3 12 Manuellt arbete 

genom att 

ständigt 

kontrollera att alla 

maskiner och 

processer 

fungerar som dem 

ska. Bedömer 

avvikelser och 

skapar 

meddelanden.  

 

• Omoderna 

teknisk 

utrustning  

• Dålig 

placering av 

datorer 

• Intern 

webbsida 

invecklad 

• Feedback tar 

för lång tid   

• Bristande 

kommunikati

on mellan 

enheter 

• För mycket 

akut arbete 

skapar stress 

och snabba 

beslut 

• Omfattning 

av 

inrapporterat 

problem 

varierar 

mycket 

• Bristfälligt 

anläggningsre

gister 

För höga 

säkerhetskrav 

i SAP 

• Nya och flera 

datorer 

• Bättre 

placering av 

datorer i 

avskild miljö 

• Uppdaterad 

utbildning  

• Avgränsa 

verktyg i SAP 

• Intern 

webbsida. 

Förenkla 

åtkomst av 

PDF 

• Bättre 

kommunikatio

n, bland annat i 

from av möten  

• Mer och 

noggrannare 

felsökning 

• Uppdatera 

anläggningsreg

ister 

• Enklare 

inloggning 

 

Underhållstekn

iker  

3 14 Planerat underhåll 

och 

akut/oplanerat 

underhåll. 

Förebyggande 

felsökning och 

felsökning vid 

haverier.  

 

• Bristfälligt 

anläggningsre

gister 

• Ibland en 

lång väntetid 

på klartecken 

• Bristfällig 

tillgång på 

reservdelar  

• Vid mindre 

och akuta 

åtgärder sker 

en bristfällig 

dokumentatio

n i SAP 

• SAP är 

omfattande 

och för 

många 

valmöjlighete

r  

• Material har 

varierande 

märkningar  

• Avsaknad av 

material vid 

påbörjan av 

arbete  

• Förbättring och 

modernisering 

av 

mekaniskverks

tad 

• Bättre 

placering av 

datorer 

• Uppdatera 

anläggningsreg

ister 

• Begränsa till 

behörig enhet i 

SAP  

• Bättre 

uppmärkning 

av material  

• Bättre 

placering av 

datorer i 

avskild miljö 

• Enklare 

inloggning 
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• Dålig 

placering av 

datorer  

För höga 

säkerhetskrav 

i SAP 

Underhållsutv.   4 7 Förebyggande 

underhållschef 

MEK: Utvecklar 

tillståndskontrolle

r under drift och 

ronder 

 

Driftsäkerhets 

ingenjör: Säkra 

arbetsprocessen 

och hitta svaga 

länken i kedjan   

 

Key User SAP: 

Ansvarar för 

affärssystemet 

SAP på 

underhållsavdelni

ngen 

 

Underhållschef: 

Planerar, leder 

och samordnar 

verksamheten 

inom det egna 

ansvarsområdet. 

Följer upp och 

utvärderar 

verksamheten 

mot uppsatta mål. 

 

• Bristfälligt 

anläggningsre

gister 

• Bristande 

samverkan 

mellan 

enheter  

• För stor andel 

akuta och 

därmed 

reaktivt 

underhåll  

• Varierande 

kvalitet på 

ronder, 

obestämda 

tidsintervaller  

• Varierande 

utbildning av 

FU 

• Bristande 

dokumentatio

n  

• Peronberoend

e kompetens  

• Svårersättlig 

kunskap vid 

generationssk

ifte 

• Avsaknad 

instruktioner 

och tydlighet  

• Långa vägar 

med 

kommunikati

on, 

återrapporteri

ng tar lång 

tid. 

 

• Uppdatera 

anläggningsreg

ister 

• Mer tydlig och 

gemensam 

målbild för alla 

avdelningarna  

• Utveckla 

relationen 

mellan drift 

och underhåll  

• Förebyggande 

underhåll  

• Förbättrade 

ronder  

• Höja nivån på 

utbildning i FU   

• Högre krav på 

dokumentation 

och 

kompetensutve

ckling  

• Förbättra 

kompetensutve

ckling och 

utbildningsniv

å 

• Informationsde

lning måste bli 

bättre 

• Planera i tid 

och 

preciserade 

tidsintervall för 

felsökning 

 

 

 

Underhållsutvecklingen 

Underhållsutvecklingen ansvarar för kvalitetssäkring och utveckling av 

underhållsverksamheten genom analyser, nyckeltal, processer och rutiner. Driftsäkerhet 

kommer vara ett fokusområde, där arbete med att följa upp och utreda driftstörningar i 

syfte att öka tillgängligheten på processutrustning. Enheten ansvarar för utförandet av 

avhjälpande och förebyggande underhållsaktiviteter inom verksamhetsområdet i första 

hand i form av elektriska och instrumentella underhållsinsatser. Större delen av 

anläggningen är från 70-talet vilket gör att det kan vara svårt att veta exakt vad som 

förekommer vart i fabriken, det är viktigt när nya maskiner köps in och ersättas i fabriken 

att redan i projektfasen planera för förebyggande underhåll.  



 

 

 44 

Anläggningen har flera förbättringsområden, verksamheten har en målsättning att 

reducera mängden oplanerat och reaktivt underhåll till att lägga större resurser på 

förebyggande underhåll för att arbeta proaktivt där en del är predikterande underhåll. En 

målsättning är att allt blir planerat och när underhållsinsatser kommer att genomföras, för 

att i första hand optimera tillgänglighet men även reducera kostnader. Av verksamhetens 

totala budget står underhållskostnader för ca 50 procent av de fasta kostnaderna. 

Kompetens som uppnåtts av att flera anställda som arbetat många år inom företaget är 

svårersättlig vid och besitter som har jobbat är svårersättliga, innehar mycket kunskap. 

Lång inlärningstid. Genom att använda anläggningsregistret där alla delar i fabriken har 

ett specifikt platsnummer och diversenummer kan personal söka reda på var i fabriken 

felet har uppstått. Registret används frekvent som ett verktyg av personalen.  

Via anläggningsregistret kan listor på olika avdelningar hämtas upp med information om 

platsnummer. För att underlätta och effektivisera operatörernas precision i sitt arbete 

borde anläggningsregistret förbättras och uppdateras. I dagsläget används inte de rutiner 

som finns för återrapportering i form av ett tekniskt avslut vilket innebär att reservationen 

försvinner ur systemet. En målbild är att alla bör arbeta med förebyggande underhåll och 

ansvara för bättre informationsdelning av upptäckta fel. Dokumentation och ökat antal 

meddelanden bör skapas för att bidra med en stödjande process i form av en fungerande 

reservationsprocess. Detta skulle medföra en hel reducering av utförarnas materialuttag 

på förrådet och de skulle istället enbart kunna avsätta sin arbetstid på värdeskapande 

arbete. I framtiden finns en vision om att skapa applikationer till telefoner och plattor som 

ger de anställda en möjlighet att kunna rapportera in via SAP applikationen. Det kan bli 

ett effektivt verktyg för personalen att använda vid rapportering av fel och möjlighet att 

komplettera med bilder. En sammanfattning av intervjuunderlaget med respondenternas 

upplevda problem och förbättringsförslag återges i Tabell 3.  
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I tabell 4 nedan är identifierade problem kategoriserade delvis efter de kategorier som 

ledningen identifierade men också i ett antal nya kategorier som identifierades i studien.   

Tabell 4. Identifierade problem 

 

 

  

Kategori  Problembild  Antal respondenter 

Kommunikation • Svårtolkade 

meddelanden  

• Varierande kvalitet på 

meddelande 

20 

Digitala verktyg  • SAP 18 

Utbildning och beteende  • Bristfällig hantering 

av returer 

• Kunskaper i SAP  

 

12 

Dokumentation • Bristfälligt 

anläggningsregister  

• Ej dokumenterad 

arbetsorder 

 

19 
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5. Analys och Diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som framkommit igenom de kvalitativa 

undersökningarna som utförts och sedan ställas mot den framtagna teorin. Vidare kommer 

processkartan som tagits fram genom arbetet diskuteras och förbättringar diskuteras. 

 

5.1 Vad har TPM för påverkan för en effektiv reservationsprocess?  
Japan Institute of Plant Maintenance beskriver TPM med en modell, bestående av åtta 

pelare och tre av dessa är utbildning och övning, individuell förbättring samt planerat 

underhåll, vilka kan identifieras som viktiga aspekter för fallföretaget att fokusera på 

(JIPM, 2017). Eftersom dessa förbättringsområden anses överensstämma med det som 

kunde identifieras som brister på företaget för en effektiv och välfungerande 

reservationsprocess. En samlad bild från respondenternas intervjusvar visade att det finns 

olikheter inom personalen gällande utbildning och hantering av exempelvis 

affärssystemet vid rapportering av avvikelser och returer. Det förekommer en viss 

skillnad mellan personalen med avseende på den individuella förmågan och inställningen 

till att förbättra och utveckla rutiner eller processer. Efter genomförda intervjuer framkom 

det att underhållet inte har en uttalad underhållsstrategi och det förkommer ett flertal 

oplanerade underhållsuppdrag.  Det finns åtgärdsplaner för varje pelare och enligt JIPM 

leder dessa till en betydande ökning av produktivitet, kontrollerat underhåll, reducerade 

underhållskostnader och färre stopp i produktionen samt minskade ledtider. JIPMs plan 

för de åtta pelarna inom TPM återfinns i Figur 8, se nedan.  

 

Figur 8. TPM modell med åtta pelare (JIPM). 

Fallföretaget har i dagsläget ingen uttalad underhållsstrategi, det sker en blandning av 

reaktivt underhåll, avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll och planerat underhåll, 

beroende på situation. Underhållsinsatser utförs av erfarna tekniker och externa 

reparatörer. Operatörerna och teknikerna i den studerade underhållsprocessen har god 

kunskap och erfarenhet av underhållet i anläggningen. Genom att effektivt sprida TPM 

strategin inom fallföretaget, kan underhållspersonalen bli mer engagerade i varje process. 
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Underhållet kan understödjas, en effektivisering av produktionsflödet kan bli möjlig, 

produktkvalitet kan förbättras och en reducering av driftskostnaderna är möjlig att 

genomföras (Blanchard, 1997; Ljungberg, 2000). 

Underhållsutvecklingen på fallföretaget har en målsättning att öka tillgängligheten och 

driftsäkerheten för underhållsinsatser, för att säkerställa att rätt material och rätt 

information vid rätt tidpunkt finns då arbetet påbörjas. Samtlig underhållspersonal bör 

kunna hantera upprättandet av ett avvikelsemeddelande vid upptäckt av fel i 

anläggningen, på ett korrekt sätt för att öka kvaliteten. Wang et al. (2007) beskriver att 

genom att införa en strategisk underhållsstrategi som TPM, resulterar det i en ökning av 

både tillgänglighet och driftsäkerhet. Genom att anpassa underhållsstrategier till enskilda 

maskiner i anläggningen utvecklas också driftsäkerheten synbart (ibid.). Det är betydande 

för fallföretaget att förstå innebörden av förbindelsen mellan kärnverksamheten och 

vikten av en underhållsstrategi (Pinjalaa, et al., 2006 ). Företaget skulle nå en ökad 

tillgång på utrustningen och ett minskat behov av större investeringar i underhållet, vilket 

också bidrar till ökad tillgänglighet med hjälp av TPM, enligt (Chan, et al., 2005). Att 

implementera en TPM-uppbyggnad beskriver, Ahuja och Khamba (2007), att företaget 

skulle kunna förbättra produktionssystemet, skapa kvalitet och säkerhet. Införs TPM 

menar Robinson och Ginder (1995) att en effektiv förvaltning av anläggningstillgångar 

uppnås, icke-värdeskapande aktiviteter reduceras och kapacitetsförluster i 

produktionsanläggningen blir färre. Detta skulle betyda att företaget kan arbeta mer 

planerat i underhållet, utföra färre akuta insatser och lägga resurser på mer värdeskapande 

aktiviteter.  

Om inte underhållet har rätt strategi eller rätt prioritering, leder det till att maskiner slits 

ut i förtid och en ökning av antal fel med akuta åtgärder (Ljungberg, 2000). Att inte inneha 

en anpassad strategi gör att underhållet sker på olika vis och med olika tidsintervall 

(Wang, et al., 2007).  Tendensen kan därför kvarstå, att de akuta insatserna inte blir lika 

möjliga att reducera, eftersom de alltid prioriteras före de veckoplanerade arbetet och kan 

inte heller planeras i tid för att ingå i en reservationsprocess. I dagsläget arbetar 

förrådspersonalen på fallföretaget delvis med en reservationsprocess och genom 

planering och beredning vet reparatörerna vilka arbetsorder som bör prioriteras. 

Övervägande delar av anläggningen är från 70-talet, samtidigt som den möter ny och 

högteknologisk utrustning, att få dessa delar att synkronisera är svårighet för företaget. 

Detta tillsammans med en tydlig företagskultur och vanemässigt sätt att bedriva 

verksamheten kan vara hämmande för företaget (Lawrence, 1999).  
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Som vidare skriver att ett TPM-genomförande skapar en bro mellan produktionen och 

underhållet samt mellan driften och underhållet. TPM ger upphov till förslag om flera 

olika möjligheter att uppmuntra kulturförändringar och tillvägagångssätt att styra 

anläggningen samt genom utbildning och belöningssystem (ibid.). En motivering till 

varför företaget skulle införa TPM, är att strategin inte bara är ett verktyg, utan en hel 

filosofi och företagskultur som innefattar alla aspekter inom en verksamhet och 

inkluderar all personal till att arbeta samordnat med underhåll (Nakajima ,1989; Ahuja & 

Khamba, 2007; Chaneski, 2002; Levery, 1998). Vidare beskriver också, Patterson et al., 

(1996) och Turbide (1995) att TPM skulle skapa en bättre förtagskultur och en förbättring 

av tänkesätten hos personalen i en mer positiv och sammanhållen riktning. Genom 

djupgående intervjuer med underhållsutvecklingen, framkom det från respondenterna att 

det finns en målbild att införa bättre systematik och struktur i deras sätt att arbeta, samt 

att reducera kostnader inom underhållet. Det kan inledningsvis uppfattas som kostsamt 

att införa en ny strategi inom förebyggande underhåll och till en början påträffas en ökad 

mängd fel, men efter en tid skulle resultatet bli en högre grad av förutsägbara fel samt 

reducerade underhållskostnader i längden.  

Därför anses TPM som ett kostnadseffektivt val för fallföretaget och skulle kunna skapa 

struktur och systematik i deras sätt att arbeta  (Ljungberg, 2000). Ahuja och Khamba 

(2007) menar även dem, att TPM skulle säkerställa en kostnadseffektivitet och öka 

arbetsviljan inom företaget. Personalen på underhållsavdelningen anser sig ha olika 

uppfattningar om klassificeringar av maskiner och akuta insatser, Abdelhadi och Khreis 

(2016) förklarar, att en planeringsprocess blir möjlig och standardprocesser kan införas 

vilket skapar kostnadsreducering samt minskad kapitalbindning om detta införs. Efter 

utförda intervjuer framkom det att de har svårigheter med att estimera resursåtgång för 

underhållsarbeten och material som krävs för akuta insatser, då andelen akuta avvikelser 

är veckovist varierande och påverkar i sin tur planeringen av reservationsprocessen. 

Hagberg och Henriksson (2010), menar att med TPM som strategi skapar mer planering 

och förutsägbara situationer. Processen som undersökts innefattas av fem avdelningar 

inom underhållet, som samverkar för att få en fungerande reservationsprocess och för att 

skapa goda förutsättningar till att ett underhållsuppdrag blir utfört effektivt. 

Målsättningen med högt prioriterat underhåll är att underhållsfunktionerna kan stödja 

produktionen i att uppnå kraven genom att hålla maskinerna i funktionsenligt skick, 

därför är det samtidigt viktigt att prioritera och lyfta fram underhållets betydelse för 

fortsatt produktion (Lawrence, 1999).  
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Idag finns en specifik grupp som arbetar med förebyggande underhåll på Stora Enso 

Skutskär, de anses fungera bra i många områden men kan vidareutvecklas. En målsättning 

för underhållsutvecklingen är att alla inom underhållet arbetar mot enbart förebyggande 

underhåll i åtanke. Produktionen kan ha en tendens att anses vara den enhet som enbart 

skapar ekonomiskt värde i verksamheten, men utan ett välfungerande underhåll och 

tillgång till material på förrådet kan inte verksamheten fortsätta att bedrivas (Lawrence, 

1999). Ledningen bör prioritera underhållet, men också personalen och inte enbart 

arbetet. Genom ett standardiserat tillvägagångsätt och införande av någon form av 

belöningssystem som uppmuntrar nya arbetssätt kan personalen påverkas i en positiv 

riktning vid förändringar (ibid.). Vid reaktivt underhåll är kostnaden för fallföretaget 

cirka tre gånger så hög som vid en reparation utförd vid en planerad insats. Enligt Mobley 

(2002) är en tredjedel av alla underhållskostnader ett resultat av felaktiga eller onödiga 

underhållsaktiviteter. Underhållskostnaderna belastar i sin tur produktionskostnaderna 

och åtgärder av återkommande underhållsproblem bör ses över. Det som kunde 

identifieras på fallföretaget är att det sker otillräckligt med prediktivt underhåll, repetition 

av återkommande problem, underhållsproblem som kan lokaliseras via ljudet sker sällan, 

onödigt och konservativt förebyggande underhåll förekommer, det finns ytlig motivering 

och avsaknad logisk grund för förebyggande underhållsinsatser. Detta överensstämmer 

med vad Wireman (1990), har beskrivit som underhållsproblem vilka behöver noteras 

och åtgärdas.  

Det skulle skapas en systematik i reservationsprocessen och med bättre förebyggande 

underhåll kan operatörerna ge rätt information, upptäcka fel i tid samt att driftsamornarna 

kan skapa verklighetsbaserade arbetsbegäran direkt. Vidare kan planerarana med rätt 

information planera arbetet med högre precision och det leder till att förrådstekniker får 

korrekt information vid starten av reservationsprocessen och kan därefter sammanställa  

korrekt begärt material till underhållsuppdraget. För en fungerande reservationsprocess 

bör alla parter vara överens om att alla strävar efter att arbeta samordnat med 

förebyggande underhåll för att kunna uppnå kvalitet och effektivitet. Som Nakajima 

(1989) förklarar ingår förebyggande underhåll som en del i TPM och leder till 

utrustningseffektivitet samt skapar ett samordnat arbete mellan drift och underhåll. Att 

arbeta med förebyggande underhåll och TPM skulle kunna leda vidare till en fungerande 

och effektiv reservationsprocess, eftersom det ger bättre förutsättningar för personalen, 

att arbeta strukturerat och veckoplanerat utan icke-värdeskapande aktiviteter (Tallon, 

2012).  
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5.2 Vilka är de huvudsakliga hindren och hur påverkar de 

reservationsprocessen negativt? 

 
Kommunikation   

Informationsflödet inom fallföretaget har visat sig skapa svårigheter för ett 

väl fungerande underhåll och  för reservationsprocessen. Utifrån 

intervjuerna framkom det att kommunikationen och samarbetet inom underhållet har 

brister, dessa har förbättringspotential och kan effektiviseras. På flera avdelningar där det 

sker samarbete mellan olika arbetsroller upplever de tillfrågade operatörerna en bristande 

kommunikation mellan personalen och att återkoppling vid arbeten tar tid. En aspekt av 

processkommunikation är hur de samordnas mellan nivåer i 

organisationen. Landqvist och Hamrefors (2006) förklarar därför att processer som 

kommunicerar platsbundna perspektiv bör decentraliseras, medan processer som 

kommunicerar allmänna perspektiv inom organisationen bör centraliseras (ibid.). De kan 

uppleva hög stress då många beslut måste tas samtidigt och en del arbetsmoment måste 

göras samtidigt för att åtgärda problem som uppstått vid exempelvis ett uppkommit fel.  

 

Det anses även vara viktigt enligt, Heide et al. (2012) och Lawrence (1999) som förklarar 

att fungerande kommunikation och informationsdelning är viktig för att förstå varandras 

värde i processen och för att nå framgång. Det är av stor vikt att avdelningarna förstår 

varandras betydelse i produktionskedjan och för företaget, utan det motverkar 

underhållsarbete (ibid.). Kommunikation är ett område som sällan prioriteras även om en 

väl fungerade kommunikation har stor betydelse för en organisations 

framgång. Kommunikationen är även en förutsättning för att anställda ska få kunskap och 

förståelse om målbilden som organisationen har anser Heide, et al., (2012). Kontinuerlig 

kommunikation och samarbete är en viktig faktor för att ett företag ska nå framgång 

enligt Kraljic (1983). Lawrence (1999) förklarar att mellan underhållet och produktionen 

finns ofta en bristfällig kommunikation vilket kan vara en orsak till att andra problem 

uppstår. Det kan vara en av orsakerna på fallförtaget, att det upplevs som små företag i 

företaget och personalen verkar enbart inom sin dagliga arbetsstation på sin avdelning. 

Genom utförda intervjuerna framkom det att samarbetet och kommunikationen brister 

mellan olika enheter. Underhållsinsatserna utsätts ibland för begränsningar i form av 

otillräcklig information och bristande material för att kunna utföra planerade uppdrag.  
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Det bristande samarbetet och svårigheterna som uppstår i underhållet skapar 

icke- värdeskapande tid till att leta efter rätt material och information, som i många fall 

leder det till en kostnadsökning.  

Därför bör samtliga enheter inom underhållet på fallföretaget förbättra samarbetet och 

arbeta mot samma mål för att uppnå värdefullt resultat, som 

enligt Ahuja och Khamba (2008), är nyckeln inom TPM att sammanbinda 

underhållsavdelningen med produktionsavdelningen. Labib (1999) skriver att det finns 

områden som skapar en splittring mellan underhåll och tillverkningsprocesser. Inom 

informationsdelning och beslutanalys kan det finnas brister gällande tillgång till digitala 

underhållssystem, hantering av information och analysering samt beslutsfattning (ibid.). 

Det finns en upplevd skiljevägg mellan produktion och underhåll samt mellan drift och 

underhåll, enheterna är medvetna om varandras roller de har inte alltid full förståelse av 

varandras betydelse och att dem arbetar mot samma målbild. Ett önskemål som finns är 

att införa officiella möten enhetsvis, men även för samtliga avdelningar på fabriken. 

Det kan bidra till en ökad förståelse för varandras roller och arbetsuppgifter, en bättre 

förståelse för varandras inverkan på reservationsprocessen och 

slutligen underhållsuppdragen. Planerare har genom eget initiativ, infört möten i slutet på 

varje vecka med mekaniker för att upprätthålla en tät kontakt och utrymme ges för 

feedback. Detta initiativ för möten med närmsta kollegor kan vara en positiv arbetsrutin 

för flera medarbetare att ta efter. Kunskapsgraden inom fallföretaget kan öka 

markant genom att förbättra den kommunikativa förmågan. Hamrefors (2009) anser att 

traditionellt uttalade kommunikationsvägar är enbart en liten del av alla de faktorer som 

skapar den totala kommunikativa förmågan. För att påverka organisationens 

kommunikativa förmåga är det förekommande att en kommunikatör deltar i hanteringen 

av flera omfattande aktiviteter, än det som endast omfattas  av vanligt 

kommunikationsarbete. Inom processer, bör det samordnade konsekventa tänkandet inom 

en organisation kommuniceras (ibid.).  

 

Majoriteten av de tillfrågade beskrev en upplevd bristande kommunikation, och till viss 

del begränsad information mellan enheter. En önskan fanns därför om snabbare 

responstider, standarder och införande av kontinuerliga möten mellan avdelningar. 

Saknas en transparens och öppenhet i företagsstrukturen, kan människor få svårt att förstå 

helheten enligt Hamrefors (2009). Detta kan sedan påverka människors uppfattning om 

arbetsuppdrag och deras ansvar inom verksamheten. En hög grad av strukturell 
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öppenhet bidrar till ökad förståelse för företagets verksamhetsmål. Organisationens 

kommunikativa förmåga påverkas negativt om människors sociala samspel skapar en 

plattform för maktspel, motverkar teknisk frihet eller andra former av aktiviteter som 

påverkar interaktion. Med olika sociala interaktioner underlättas kunskapsöverföring och 

ökar perspektivet, därigenom kan den kommunikativa förmågan genereras mer 

effektivt (ibid.). Detta skulle bidra till en effektivare informationsdelning och en ökad 

förståelse för varandras insatser i verksamheten vilket är förutsättningarna för en väl 

fungerande reservationsprocess. Informationsdelningen och kommunikationen mellan 

underhåll och andra avdelningar på fallföretaget är av olika grad beroende på person och 

avdelning. Det saknas uttalade eller bestämda förhållningssätt över hur kommunikationen 

bör hållas utöver veckomötena, kommunikation sker sporadiskt vid behov. Tallon (2012) 

menar att en väl fungerande och uttalad kommunikation mellan värdeskapandeprocesser 

skapar mervärde för hela organisationen.  

 

Digitala verktyg och Informationsdelning 

Det digitala verktyget SAP som hela fallföretaget använder, finns tillgängligt för alla och 

har stor potential med den omfattande användningsbredd. En önskan av personalen om 

att införa begränsning kan införas i SAP för att endast visa de relevanta transaktionerna 

för respektive avdelnings olika arbetsuppgifter. Det är inget i SAP som inte fungerar, 

problemen finns är att SAP upplevs enligt en del respondenter det som ett omständligt 

och omfattande system. Eftersom inrapporteringen är bristfällig i systemet går det inte 

helt att lita på den information som kan tas fram. Företagets stora utmaning som också är 

densamma för liknande företag i samma sektor som använder ett underhållssystem, vikten 

vid att lägga några minuter extra för att registrera vad det som upptäckts, setts och vad 

som utförts och rätta de fel som medarbetare upptäcker. I ett steg för att förbättra just det 

har de arbetat fram ett klickbart arbetsprocesschema med olika lathundar för att förtydliga 

flödet och vilka delar som är viktiga att upprätthålla. Ett fullt uppdaterat system leder till 

att manuell kontroll i form av att fysiskt ta sig till förrådet för att kontrollera saldo inte 

blir nödvändigt. Operatörer har en dator att dela på, vilket är opraktiskt och bör åtgärdas 

med fler datorer. Meddelande är den stora informationsbäraren i SAP därför är det viktigt 

med rutiner och en standard för beskrivning av problemet, all rapportering i leder till att 

historik skapas. Ett av det största problemet inom området för underhåll anses vara en 

bristande systematik, anpassningsbart och ett standardiserat tillvägagångssätt vid 

framställande av förebyggande underhållsinstruktioner (Labib, et al., 1997).  
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I alla organisationer som arbetar med förbättringar, finns det svårigheter med en 

fungerande informationsdelning (Christopher, 2011). En flexibel process kan förbättra 

transaktionsinformationen genom kedjan inom verksamheten, för att undvika förseningar 

och möjliggör en effektiv kommunikation samt ger snabbt svar vid förändringar 

(Bischeno, 2004).  

 

Det är viktigt att fylla i avvikelsemeddelandena med beskrivande text, korrekt datum, 

ansvarig produktionsgrupp, systemposition och utrustning samt vem som har skrivit 

meddelandet med ett anställningsnummer. Om otydligheter uppstår kring dessa behöver 

driftledningen kontakta utföraren av avvikelserapporteringen för komplettering.  

Fungerar det tekniska avslutet korrekt enligt uppsatt rutin skulle historiken i SAP finnas 

när en arbetsorder blir helt avslutad vilket ökar tillförlitligheten och kvaliteten av arbetet.  

Landqvist och Hamrefors (2006) menar att en aspekt att se över är hur kommunikationen 

genomförs i organisationen och det centrala är att skapa en informationsmiljö där 

människor får information vid rätt tidpunkt på rätt sätt. Formen för kommunikation i en 

organisation är till för att etablera och utveckla den interna förmågan till kommunikation 

inom hela organisationen vilket överensstämmer med vad Hamrefors (2010) menar. För 

att uppnå detta bör den som förmedlar informationen vara kunnig inom nya och tekniskt 

utvecklade kommunikationsmedel samt hur de används för att leverera omfattande och 

bekräftande information i realtid.    

 

Utbildning och beteende  

Ett standardiserat arbetssätt eller utsatta rutiner kan minska flexibiliteten och minska 

kreativitet på företaget, men det leder istället till en flexibilitet i utvecklingen enligt 

Lawrence (1999). Samarbetet mellan de anställda anses för de flesta respondenter vara 

grunden till det mesta. Det finns instruktioner på vissa systempositioner men inte alla, 

instruktioner och underlag bör ses över till alla positioner. Planeringsarbeten ger inga 

utrymmen för akuta händelser, när det akuta inträffar läggs det planerade åt sidan och 

skjuts framåt i tiden vilket skapas en osäkerhet och beteende att samla in och lägga undan 

viktiga mindre komponenter för hand, för att slippa förseningar. Ronen (1992) förklarar 

att oavsett utbildning och nivå av komplexitet i det arbete som utförs , förlorar människor 

motivation och förtroende för systemet när de känner att de tvingas göra uppenbarligen 

onödigt arbeten. Ofullständiga processer kan bidra till en passivitet hos människor och 

ger inte motivation till att förbättra dem, medans fullständiga processer uppmuntrar 

människor att förfina dem ännu mer (Hamrefors, 2009).   
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Genom att skapa en välfungerande och effektiv reservationsprocess leder det till att 

anställda utöver förrådspersonalen rent fysiskt inte behöver ta sig till förrådet vilket 

minskar icke-värdeskapande tid till att leta rätt på önskade komponenter och 

medarbetarna kan avsätta sin arbetstid på värdeskapande aktiviteter. Om de som berörs 

av processen är noggranna skulle resultatet bli en mer väl fungerande reservationsprocess.  

Får planerare korrekt och tydlig information i rätt tid samt tillgång till uppdaterad och 

fullständigt anläggningsregister betyder det i sin tur att utförare av arbetet får korrekt 

material. Om informationen är bristfälligt försvinner tid då planeraren fysiskt får leta rätt 

på personen och rätt artiklar, det leder till onödig tidsåtgång från verkligt arbete. 

Avvikelser som uppstår i anläggningen rapporteras olika om felet upptäcks under 

ordinarie arbetstid eller under helger och kvällar. Ett mätvärde skapas genom att införa 

standarder, om en aktivitet utan en standard skulle mätas vid olika tillfällen blir utfallet 

också olika för varje gång (Oosterwal, 2010). Problematiken kring detta leder till 

svårigheter att fastställa en problembild och därmed också hitta en lösning (Sörqvist, 

2004). Mätningsresultaten ändras konstant eftersom arbetet som mäts genomförs på olika 

sätt (Oosterwal, 2010). Företaget behöver arbeta fram fler standardiserade arbetssätt inom 

underhållet och främst vad gäller utförande av avvikelsemeddelanden och returer. 

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

det anses att standarder är grunden för allt förbättringsarbete. Oosterwal (2010) styrker 

genom att påvisa att standardiserade arbetssätt utgör en grund för allt förbättrings- och 

förändringsarbete (Oosterwal, 2010; Morgan & Liker, 2006). Personalen har inte ett 

standardiserat arbetssätt på ett antal arbetsmoment och följden blir att arbetsmoment sker 

på olika sätt. Den mänskliga faktorn är en bidragande orsak till dessa inarbetade rutiner 

och vanemönster som kan leda till missförstånd samt förlorad effektivitet. 

Dokumentation  

Tidigare fanns ingen ansvarig med uppgift att registrera och koppla komponenter till 

positioner i anläggningsregister. Avsaknaden av uppdateringen av anläggningsregistret 

har under lång tid skapat svårigheter för personalen. I dagsläget finns en ansvarig för detta 

område och det anses för omfattande och svårhanterligt för endast en person att hantera. 

Problem som upplevs med anläggningsregistret är att reservdelar är felkopplade i SAP 

och alla systempositioner kopplade med artiklar inte alltid stämmer.  Det kan till exempel 

vara nya projekt ute i fabriken som inte har uppdaterats i SAP med vad som är utbytt eller 

hur det är sammankopplat. Det leder ibland till problem och akuta beställningar av 

material måste göras.  
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Att förmedla för lite information kan medföra konsekvenser eftersom informationen då 

blir bristfällig och skapar missförstånd samt ineffektivitet. Fallföretaget bör arbeta 

smartare och inrikta sig på rätt aktiviteter istället för att arbeta hårdare (Christopher, 

2011). Det borde finnas utrymme för förbättringar och mer tid till att föra in nya 

reservdelar, ritningsdokument och överföra den uppdaterade informationen till SAP.  

En flexibel process kan förbättra transaktionsinformationen, reducera förseningar och 

möjliggöra en effektiv kommunikation samt ge snabbt svar vid förändringar (Bischeno, 

2004). 

Beredningsmässigt finns dokumentationen kopplad till objektet där uppdraget som ska 

utföras, denna dokumentation finns tillgänglig för planeraren direkt från arbetsordervyn 

om det skulle behövas. Ökad kontroll av materialflödet uppnås genom en 

tillgänglighetskontroll av komponenter före planeringsarbetet (Sellers & Nof, 1986; 

Schwind, 1992). Dock kräver alla arbetsinsatser att objektet studeras i verkligheten och 

dokumenterar vad insatsen kommer att kräva på platsen. För detta ändamål finns också 

möjlighet att skapa bilagor kopplade till arbetsordern, tillfälliga instruktioner, bilder med 

mera. När det väl är dags för utförande utgår teknikerna från sin veckoplanering. Här kan 

teknikerna direkt skriva ut sin arbetsorder med tillhörande bilagor och sedan 

återrapportera sin tid genom att välja operationen dem genomfört och klicka 

återrapportering. Ett tekniskt avslut utförs sedan av personen som ansvarar för arbetet när 

denne ser att alla operationer är slutförda. För att förbättra dokumentationen och för 

lyckas med TPM måste barriärerna mellan produktionen och underhållsavdelningens 

brytas och en ökad förståelse för varandras värde måste infinnas (Lawrence, 1999). Vid 

installation av nya maskiner och förnyelse av delar i anläggningen bör den nya 

informationen föras in i anläggningsregistret och systemet, för att finnas kopplade till en 

arbetsorder och gammal dokumentation om den utbytta maskinen bör raderas.  

Med ett planerat och förebyggande underhåll skapas bättre förutsättningar för en 

kontrollerad lagerstyrning och lageromsättning. Allt som är planerat och dokumenterat 

skapar prognoser och underlag samt effektiviserar arbetet för förrådsverksamheten. 

Genom en väl fungerande reservationsprocess kan förrådsteknikerna förbereda material i 

tid, tekniker behöver inte fysiskt vänta på plats vid disken i förrådet och kan istället 

använda sin arbetstid till det verkliga underhållsarbetet. 
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5.3 Förbättringsförslag  

 
 

 
Figur 9. Reservationsprocessen förbättrad version. 

 

Utifrån den befintliga processkartan som fanns tillgänglig under studien och genom 

intervjuer med personal på förrådverksamheten framkom det en del svårigheter. Bland 

dessa var det främst problem vid returer av oanvänt material, då arbetsorderna i 

pappersform ofta försvinner och skapar oreda i form av exempelvis tidskrävande 

återförande till systemet av returerna. Därför togs denna utvecklade version av 

reservationsprocessen fram, den är tydligare med process- och beslutsrutor, i processrutan 

för märkning (nr 6) med order av gods är ett förbättrat förslag att istället för arbetsorder i 

pappersformat bör godset märkas upp med digitala tags, som inte kan försummas och blir 

enklare att synkronisera med nuvarande affärssystem. Det kan led till mer visibilitet, att 

färre fel uppstår och returer för överblivet material kan fungera mer optimalt samt att 

icke-värdeskapande tiden reduceras. En väl fungerande paketeringsstrategin med kitting 

leder till bättre kvalitet och effektivitet. Då den är rätt förberedd med alla delar till hands, 

är kontrollerad, förpositionerad i en logisk ordning och kan lätt tas ur från pallen, skapar 

det en stödjande faktor för montörens arbete som resulterar i att mindre tid läggs på att gå 

och leta efter verktyg eller delar (Bozer & McGinnis, 1992 ; Hanson & Medbo, 2012). 
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5.4 Övrig diskussion  
Utifrån den teoretiska analysen kunde paralleller dras till att företaget bör lägga fokus på 

att utveckla förebyggande underhåll, prediktivt underhåll, kommunikation, 

dokumentation och sammanhållning i form av en gemensam företagsfilosofi. Efter 

utförda intervjuer och analyser upptäcktes att svårigheter med reservationsprocessen, 

främst inte uppkommer inom förrådsverksamheten utan är ett problem med många 

påverkande bakomliggande faktorer inom den processen. De anställda som valdes ut till 

de kvalitativa intervjuerna består av operatörer, driftsamordnare, tekniker, planerare, 

förrådspersonal, underhållsledning på underhållsavdelningen vid fallföretaget. 

Personalen har i den här studien valts att namnges som den yrkesgrupp som de 

representerar för att uppnå en anonymitet och respektera de etiska aspekterna i en intervju 

och inte utelämna respondenternas personliga åsikter. Samtliga har en yrkesrelation till 

varandra och till sin arbetsgivare vilket också påverkar valet att ha anonyma respondenter. 

Eftersom personalen arbetar dagligen och i närhet till processen samt med olika 

arbetsmoment och infallsvinklar blir deras ställningstagande representativa i en bredare 

omfattning.  

Inom samhälls- och miljöaspekter kan det för många anställda vara för hög 

arbetsbelastning, vilket orsakar oro och stress, som vidare kan kosta samhället i form 

av sjukskrivning. Förbättringsförslagen tillsammans påverkar personalen positivt och 

leder till en social förbättring av arbetsmiljön. Genom att kunna reducera de akuta 

uppdragen kan också leverans av akuta reservdelar reduceras, vilka påverkar miljön 

negativt med flera transporter av enstaka artiklar görs med exempelvis flygtransport.  

TPM som underhållsstrategi kan bidra när det kommer till en välfungerande och effektiv 

reservationsprocess inom samhälls- och miljöaspekter samt för hållbarhet. 
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6. Slutsats 
Följande avsnitt tillhandahåller studiens slutsats i form av teoretiskt bidrag då studiens syfte och 

frågeställningar besvaras samt implikationer till industriell och framtida forskning. 

Slutsatsen för studien blir att ta inspiration av TPM som underhållsstrategi inom 

förebyggande underhåll, förbättra informationsdelning och dokumentation. Företaget bör 

arbeta med att förbättra användandet av de digitala verktygen, högre precision i 

informationsdelning och dokumentation samt kommunicera bättre avdelningarna 

emellan. Detta för att uppnå högre tillgängligt och driftsäkerhet samt för att arbeta 

effektivt och mer hållbart arbete. En effektiv och fungerande reservationsprocess kan bli 

möjlig med ett väl fungerande IT system, standarder, dokumentation, mer precision i 

avvikelserapportering och genom en uttalad underhållsstrategi.  

TPM är en lämplig strategi för underhållet att komma närmare en reservationsprocess och 

för att uppnå minskat antal akuta och oplanerade underhållsinsatser samt minskade 

kostnader. Med införandet av TPM med ett effektivt förebyggande underhåll förväntas 

antalet oplanerade avhjälpande underhållsåtgärder minska och därmed kan fler 

underhållsuppdrag ingå i reservationsprocessen. 

 
6.1 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Tidigare studierna har fokuserats på TPM och områden som förebyggande underhåll, 

företagskultur, kommunikation inom underhållsarbeten, men den här studien har lett till 

ett teoretiskt bidrag i form av ökad kunskap mellan kopplingen TPM och dess betydelse 

för reservationsprocessen med inriktning på förebyggande underhåll. Denna studie har 

genomförts på ett industriföretag och den framtagna processmodellen anses kunna 

appliceras även på liknande företag samt att slutsatser även kan tillämpas på företag inom 

samma bransch. Det praktiska bidraget till företaget är att de bör fokusera på tydliga 

processer, ökade kunskaper i form av utbildning och en ökad medvetenhet. Förslag på 

implementering av delar enligt underhållsstrategin TPM. 

 

 

  



 

 

 59 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Enligt en respondent på underhållsutvecklingen förmedlades att företaget i framtiden har 

en vision om att skapa applikationer till telefoner och surfplattor för att de anställda får 

möjligheten att lättillgängligt kunna rapportera in exempelvis avvikelsemeddelanden via 

den i SAP. Ett projekt för denna typ av mobilitet är på gång att startas upp, med avsikten 

att kartlägga möjligheterna för detta. Det kan bli ett effektivt verktyg att rapportera in fel 

in SAP, snabbt se lagersaldo och kunna fotografera identifierade fel, därför kan en 

framtida studien vara om detta mobilitets projekt. 

Förslag till framtida forskning skulle även vara kring dessa ämnen: 

o Undersökning av ökad flexibilitet för digitala stöd 

o Visualisering och kartläggning av förrådet, lagerstyrning 

o Digitalisering av förrådet 

o Avgränsa ett arbete till akuta meddelanden. Exempelvis att se på de akuta 

problemen, de korta bemannade öppettiderna i förrådet och svårigheten för 

externa resurser att ha åtkomst och problem som uppstår när förrådet är 

obemannat.   

o Returhanteringen internt   

o Införandet av standarder och instruktioner för maskiner.   
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

Intervju med förrådsförvaltaren 

o Godkänner du att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt 

transkriberas rätt.  

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma?  

o Hur anser ni att er materialhantering fungerar? Motivera.  

o Vilket system använder ni för hantering av artiklar och orderläggning?   

o Hur ser strukturen ut för er lokal och förrådets utformning?   

o Hur tycker ni att den är anpassad/fungerar?  

o Utformning av lager, pallställ, hyllor. Kall och varmlager, 

torrluftslager/Gummi?  

o  Hur ser er personalstyrka ut på förrådet? Under vilka tider är förrådet och 

disken bemannad? Är kapaciteten av personalen uppfylld?   

o Yrkesroller och kompetensområden?   

o Har ni något arbetssätt för visualisering av lokalen och produkterna? 

Exempelvis en karta/bild eller numrering för varje produkt?  

o Hur ser era rutiner ut för styrning? Vad har ni för upplägg på möten?   

o Hur fungerar processen för både in- och utleverans?  

o Finns det manuella moment i hanteringen? I hur stor utsträckning används 

handdatorer?  

o Hur klassificerar ni artiklarna? Streckkoder, bestämda hyllnummer?   

o Hur många produkter ingår i sortimentet på förrådet?  

o Om en komponent inte finns i lager. Vad gör ni då?   

o Har varje produkt en bestämd benämning för hela verksamheten?  

o Hur ser era rutiner ut för ett uppdaterat lagersaldo? Har ni rutiner för 

inventering? Inventering. Hur ofta sker den? Varför sker den så sällan?   

o Hur jobbar ni med era returer? Kvalitet på returer?  

o Finns det några planer på att utveckla/förbättra förrådet?   

o  Vad tycker du behöver förbättras/utvecklas?   

o Hur går en arbetsbegäran till?   

o Berätta om Bruket Skutskär?  

o Vilka berörs av arbetsbegäran/reservationsprocessen?  

o Finns det rutiner eller inte för de som hämtar sina varor i lagret utefter 

orderläggningen? Om inte varför då?   

o Kan man säga att ni har ett flytande lager? Upplever ni att mycket av 

golvytan försvinner och att det blir ostrukturerat?   

o  I vilket sammanhang används mätetal? Utveckla.  

o Hur ser er kontakt ut med planerarna? Daglig, veckovis?  

o Hur ser plocklistan ut som ni arbetar efter? Fungerar den bra?   

o Hur ser tillvägagångsättet ut för en Arbetsbeskrivning?  

o I SAP, hur meddelas att befintlig produkt finns tillgänglig i lager? (grönt 

ljus)  
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o Mindre delar som exempelvis skruvar och muttrar. Läggs det en order på det 

och hur saldojusteras det?  (De förutsätts att det redan finns inne redan)   

o  Varför vill ni ha reservationer? Vad är målet med dessa? (Tidsbesparande, 

effektiviserande, struktur, ekonomi, minskad stress)  

o Upplever du att behov av material undersöks försent? 

o Hur ofta upplever du att material saknas? Till exempel slut i lager eller fel 

lagersaldo ?  

o Skapar material behov förseningar? 

o Hur väl upplever du att processkartan stämmer överens med ditt verkliga 

arbetssätt?  

o Hur ser arbetet ut i den manuella disken.  Tid, kostnad, rutin?  

o Vad kan göras för att minska tid och kostnad? 

o En effektivisering av den manuella disken?   

o Hur är samarbetet mellan drift och underhåll?  

o Vad har du för åsikter om TPU?  

o Målsättningen med kitting /effektivisering av förrådet? Strategi? 

   

Intervju med driftsamordnare   

o Godkänner du att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt 

transkriberas rätt.  

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma?  

o Hur ser en felanmälan ut? 

o Anser du att felrapporteringar som inkommer    

o Innehåller tillräcklig och korrekt information? 

o Kan du lita på informationen? Behöver du kontrollera med verkligheten?  

o Överensstämmer med det verkliga problemet?   

o Skulle tydligare och korrekta meddelanden underlätta arbetet?  Uppstår 

samma meddelande/arbetsorder flera gånger?   

o Skapar det problem för dig? 

o Känner du att du har tillräcklig kunskap i SAP för att behandla inkommande   

o Meddelanden?   

o Har du tillgång till någon lathund/rutinbeskrivning eller annan beskrivning 

för att hjälpa till då text läggas till i ett meddelande och då en arbetsorder 

upprättas?   

o Använder du dig av digitala verktyg? Finns brister? 

o Har det underlättat för dig i ditt arbete?   

o Finns det en dokumenterad process för din arbetsuppgift? Rutiner som du 

alltid gör? 

  

Intervju med planerare för underhållsberedningen  

o Godkänner du att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt 

transkriberas rätt.  

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma?  

o Hur ser tillvägagångsättet ut för din roll i processen?  
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o Vad händer när du får in ett ärende om ett fel? planering? 

o Hur ser det ut, signaler? 

o Hur går det till, berätta om stegen? 

o Finns det problem? Skulle du säga att det finns brister eller problem som kan 

uppkomma? 

o Vanligaste problem? Utmaningar som uppkommer? 

o Om det gör det, vad beror det på?  

o Jobbar ni såhär? Hur gör ni från det här? TPM, underhåll 

o Har ni någon typ av feedback. Någon återkoppling till förrådet eller 

beredningen? 

o Har du väl fungerande digitala stöd?  

o Upplever du att du har tillräcklig kunskap i SAP för att behandla 

inkommande arbetsorder?   

o Finns det en standardrutin (checklista) för planering? Är den i sådant fall till 

hjälp?   

o Vad är det som saknas? Vad skulle du säga att du behöver som stöd i din 

roll? 

o Finns det lathundar som kan hjälpa till då du skapar operationer, skapa 

beställningsanmodan, godsmottagning, göra reservationer?   

o Upplever du att de var till någon hjälp?    

o Anser du att en inkommen arbetsorder innehåller tillräcklig och korrekt 

information? Överensstämmer den ofta med det verkliga problemet? 

påverkas arbetet om informationen är bristfällig?    

o Hur kontrolleras material? hur fastställs det för att arbetet kan påbörjas? 

o Hur ofta upplever du att material saknas? (T.ex. slut i lager eller fel 

lagersaldo) Bidrar material behov till förseningar? Onödiga stillestånd?  

o Hur väl upplever du att processkartan stämmer överens med ditt verkliga 

arbetssätt?   Var är din roll? 

 

Intervju med förrådstekniker 

o Godkänner du att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt 

transkriberas rätt.  

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma?  

o Vad är din roll i det hela? 

o Har du digitala verktyg som stödjer? 

o Hur går den här processen som ni utför till? 

o Vilka brister anser du finns i processen? 

o Vilka problem uppstår? 

o När det kommer in 

o När det ibland inte fungerar vad gör du då? 

o Har du några förslag på eventuella förbättringar?   

o Vad anser du kan vara slöseri med tid eller resurser under din arbetsdag?   

o Vilka transportmedel används vid förflyttningen av materialet i lagret?  

o Vilka artiklar ingår i en reservation? Alla? Mindre? Stora?  
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o Vad är motivet till? (Vikt, volym, frekvens, yta)  

o Hur arbetar ni med kvalitetssäkringen av plocket? Vad gör ni om felplock 

uppstår?  

o Hur kontrollerar ni att rätt material blir plockat?  

o Hur kan ytan för en reservationsprocessen utformas?   

o Kommer det vara en bestämd personal som hanterar processen med 

reservationer?    

o Hur anser du att utformningen av hyllsystem, pallställ fungerar?   

o Vilka för/nackdelar ser ni med denna typ av materialhantering (reservation 

och sekvens)?   

o Hur ser du på att avståndet från förrådet till produktionen är så långt?   

o Hur beställs nytt material? Och hur ni kollar upp det? Får ni ex notiser eller 

en indikation på det? Manuellt?   

  

Intervju med underhållspersonal 

o Godkänner du att intervjun spelas in? 

o För att säkerställa att allt transkriberas rätt. 

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma? 

o Hur ser din arbetsuppgift ut? 

o Upplever du problem? Vad är det som problemen? 

o Hur rapporterar du det? 

o Har du digitala stöd? Hur hjälper det dig? 

o Problem? 

o Vad skulle du behöva för att kunna underlätta i ditt arbete? 

 

Intervju med Key User SAP 

o Godkänner du att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt 

transkriberas rätt.  

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma?  

o Hur används SAP?  

o Har ni en grundutbildning i SAP för all ny personal? Finns vidareutbildning? 

I sådant fall för vilken personal?  

o Hur använd den inom underhåll?  

o Signaler på saker som inte fungerar?  

o Hur används det i felmeddelande planering, beredning, utförande, avslut.    

o Stödjer SAP processen bra?   

o Eller vilka brister ser du?  

  

Intervju med underhållschef 

o Godkänner du att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt 

transkriberas rätt.  

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma?  

o Hur många siter/bruk har Stora Enso i Sverige?  
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o Hur mycket lägger ni på underhåll per år eller om ni kan redovisa en relation 

mellan omsättning och procent av underhåll?   

o Hur ser tillvägagångsättet ut för en Arbetsbeskrivning?   

o Finns det en kontinuerlig kommunikation mellan drift och underhåll.   

o Vad kan förbättras/utvecklas i den relationen?   

o Hur ser du att antalet anställda på underhåll är ca 1/3 av den totala 

personalstyrkan?  

o Finns det idag ett arbetssätt där delar av fabriken är ABC klassificerade (som 

du nämnde på mötet) eller är det en vision att det kommer bli så?  

o Vi skulle gärna vilja ha en företagsbeskrivning om Skutskär bruk som när 

den grundades, kapacitet och om de olika produkterna som framställs. Lite 

kort bara som kan användas till bakgrunden. Hur många siter/bruk har Stora 

Enso i Sverige?  

o Det skulle vara intressant att veta hur stor budget (kan vara i procent) som 

finns tillgängligt för underhållet?    

o Hur mycket lägger ni på underhåll per år eller om ni kan redovisa en relation 

mellan omsättning och procent av underhåll?   

o Vad är procenten av budget för akut- eller planerat underhåll?  

o Hur ser tillvägagångsättet ut för en Arbetsbeskrivning?    

o Finns det en kontinuerlig kommunikation mellan drift och underhåll? 

Uppstår problem?   

o Vad kan förbättras/utvecklas i den relationen?    

o Hur ser du på att antalet anställda på underhåll är ca 1/3 av den totala 

personalstyrkan?   

o Finns det idag ett arbetssätt där delar av fabriken är ABC klassificerade (som 

du nämnde på mötet) eller är det en vision att det kommer bli så?  

o Du pratade om att ni till största delen arbetar reaktivt? En målbild är att 

jobba mer proaktivt, stämmer det?   

o Den nya strategin är att jobba prediktivt? Hur ser du på dessa bitar och var 

ligger ni och var vill ni vara?  

o Hur fungerar ert förebyggande underhåll?  

 

Intervju med mekaniker 

o Godkänner du att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt 

transkriberas rätt.  

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma?  

o Vad är din yrkesroll och hur ser dina arbetsuppgifter ut?   

o Upplever du några problem i ditt arbete? Vad är det som är problem?   

o Om det uppstår något problem, hur rapporteras det så in?   

o Använder du några digitala stöd?   

o Om ja, hur hjälper det dig? Om nej, varför inte?   

o Om ja, finns det svårigheter/problem det digitala stödet?   

o Vad skulle du behöva för att underlätta i ditt arbete?  
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o När du utför ditt arbete, finns allt tillgängligt som du då behöver? Om inte, 

vad gör du då?  

o Känner du till reservationsprocessen?   

o Om ja, vad skulle det innebära för dig?   

o Fördelar/nackdelar med en reservationsprocess.   

o Något du vill tillägga?  

 

Intervju medförebyggande underhållschef för mekanik  

o Godkänner du att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt 

transkriberas rätt.  

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma?  

o Vad är din yrkesroll och hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

o Hur anser du att det förebyggande underhållet fungerar? 

o Vilka problem anser du finns med underhållet i dagsläget?  

o Hur påverkar det akuta arbetet med underhåll? Och det förebyggande 

underhållet? 

o Hur ser det verkliga utfallet av det planerade arbetena som blir akuta? 

o Vad har du för synpunkter på reservationsprocessen/ paketeringsprocessen?  

o Vilka möjligheter anser du att det finns för en lyckad paketering? 

o Har du något övrigt du vill tillägga? 

 

Intervju med driftsäkerhetsingenjör  

o Godkänner du att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt 

transkriberas rätt.  

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma?  

o Vad är din yrkesroll och hur ser dina arbetsuppgifter ut? 

o Hur ser tillvägagångsättet ut för en Arbetsbeskrivning?  

o Hur anser du att det förebyggande underhållet fungerar? 

o Vilka problem anser du finns med underhållet i dagsläget? 

o Hur påverkar de akuta arbetet underhåll? Och det förebyggande underhållet? 

o Varför är har det akuta insatserna så stor andel?  

o Vad har du för idéer för bättre förebyggande underhåll? 

o Vilka är de tre viktigaste problemområdena att ta tag i inom underhåll? 

o Vilka möjligheter anser du att det finns för en lyckad paketering (kitting)? 

o Vad har du för synpunkter på reservationsprocessen/ paketeringsprocessen?  

o Vilka hinder anser du att det finns för en fungerande reservationsprocess? 

o Har du något övrigt du vill tillägga? 

 

Intervju med underhållsutvecklingschef 

o Godkänner du att intervjun spelas in? För att säkerställa att allt transkriberas 

rätt.  

o Godkänner du att du nämns i uppsatsen eller vill du vara anonyma?  

o Vad är din yrkesroll och hur ser dina arbetsuppgifter ut?  
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o Hur anser du att det förebyggande underhållet fungerar?  

o Vilka problem anser du finns med underhållet i dagsläget? 

o Hur påverkas det akuta arbetet med underhåll och det förebyggande 

underhållet? 

o Varför är har det akuta insatserna så stor andel?   

o Vilka är de tre viktigaste problemområdena att ta tag i inom underhåll?  

o Vilka möjligheter anser du att det finns för en lyckad paketering (kitting)?  

o Vad har du för synpunkter på reservationsprocessen/ paketeringsprocessen?  

o Vilka hinder anser du att det finns för en fungerande reservationsprocess?  

o Vad har du för idéer för bättre förebyggande underhåll? 

o Har du något övrigt du vill tillägga?  
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