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Förord 

I denna rapport redovisas resultatet av examensarbete efter tre år studier på 

maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Arbetet är på uppdrag av Stora Enso 

massabruk i Skutskär gällande en utvärdering av deras arbete att uppnå en högre 

tillgänglighet.  

 

Vi vill tacka våra handledare Sven-Erik Lundberg vid Högskolan i Gävle och Niclas Lind FU-

ingenjör på Stora Ensos massabruk i Skutskär för visat engagemang, rådgivning och idéer 

under projektets gång. Vi vill även passa på att tacka samtliga industrianläggningar som 

besöktes för ett väl mottagande, sammarbetsvilja och engagemang.  
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Sammanfattning 

Skutskärsbruk tillhör Stora Enso som är ett globalt företag inom pappers- och skogsindustrin. 

Hård konkurrens tvingar företaget att öka sin tillverkningsprestanda vilket kräver ett effektivt 

underhåll som leder till en ökad tillgänglighet. Skutskärsbruk arbetar idag med att förbättra 

tillgänglighet och syftet med arbetet är att undersöka hur andra industrier arbetar för att 

erhålla en hög tillgänglighet. Arbetets avsikt är att ta fram förbättringsförslag på vad 

Skutskärsbruk kan förändra för att höja sin tillgänglighet. Genom litteraturstudie inom ämnet 

underhåll, fältstudier och intervjuer på fyra andra industrianläggningar utvecklades 

kunskaperna som tillämpades i arbetet.  

 

Arbetet för att ta fram förbättringsförslag började med att analysera Skurskärsbruks arbete 

inom underhåll. Allt från hur ett fel i produktionen rapporteras och vägen tills att det har 

åtgärdats samt hur de arbetar för att förbygga fel och vilka metoder som då används. Detta 

skapade idéer till frågor. Frågorna var utformade så att likgiltig information som tagits del av 

på Skutskärsbruk skulle komma fram. Dessa frågor ställdes sedan på besöken som skedde på 

de fyra industrianläggningarna. Tillsammans med nulägesanalysen, fältstudierna och 

intervjuerna uppmärktsammades skillnader mellan anläggningarna och Skutskärsbruk.  

 

Resultatet av arbetet är en jämförelse mellan Skutskärsbruk sett till dem andra. Några 

skillnader som har uppmärksammats är att de övriga anläggningarna beräknar tillgängligheten 

på ett annat sätt. De jobbar utifrån en eller två extra produktionsstrategier. En anläggning har 

tagit fram egna instruktionsböcker samt jobbar flitigt med att förebygga återkommande fel. 

Sen har även två anläggningar möjlighet att tillsammans med andra företag inom koncernen 

kolla igenom varandras dokumenthantering. 

 

Diskussionen utgår från vad litteraturen anser är viktigt för att bedriva ett framgångsrikt 

underhåll. Det i jämförelse med Skutskärsbruk och de andra industrianläggningarna har 

resulterat i förbättringsförslag riktade åt Skutskärsbruk. Vår slutsats i detta arbete är 

förbättringsförslagen baseras utifrån skillnader som har uppmärksammats genom resultatet i 

arbetet. Dessa förslag kan Skutskärs tillämpa på sin anläggning för att möjligtvis öka deras 

tillgänglighet.   



Abstract 

The mill in Skutskär belongs to Stora Enso, which is a global company in paper- and forest 

industry. High competition forces companies to increase their production performance, which 

requires an effective maintenance that leads to a higher availability.  The mill is currently 

working to improve their availability, which makes the purpose of this work to study how 

other industries are working to obtain a high availability. The works intention is to develop 

improvement suggestions on what to change to increase the availability at the mill. The 

literature in the subject maintenance, filed studies and interviews at four other industries 

developed knowledge that was applied in the work.  

 

The work to develop improvement suggestions, started with an analysis at Skutskärs mill and 

their work in maintenance. Everything from how an error in the production gets reported and 

the way it has been fixed and how they work to prevent errors and the methods that are used. 

This created ideas for questions. The questions were designed to get comparable information 

between Skutskärs mill and the four other industries. The analysis together with the field 

studies and the interviews showed that there were clear differences between the other 

industries and Skutskärs mill. 

 

The result of the work is a comparison between the other industries and Skutskärs mill. Some 

differences have been noted is that the other industries calculate their availability in a 

different way.  They work on the basis of one or two more productions strategies. One 

production has developed their own instruction manuals and works active to prevent recurring 

errors. Two of the industries also have a joint handling for written document. That gives the 

industries a greater opportunity to compare.   

 

The discussion is based on what the literature considers to be important to pursue a successful 

maintenance. That in a comparison with Skutskärs mill and the other industries has resulted in 

improvement proposals for Skutskärs mill. Our conclusion to this work resulted in five 

improvement proposals based on the differences that have been noticed in the result of the 

work. These proposals can Skutskärs mill apply to their facility to possibly increase their 

availability. 
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1 Introduktion 

Stora Enso grundades 1998 vid en sammanslagning av svenska Stora och finländska Enso [1]. 

Stora Enso är idag ett globalt företag som levererar förnybara lösningar inom förpackningar, 

biomaterial, träprodukter och papper. De är idag verksam i över 35 länder, har totalt 27 000 

anställda och sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. I Sverige har Stora Enso fem pappers-

/kartong bruk, ett massabruk, två sågverk, forskning och utveckling och sammanlagt  

4 800 anställda.  

 

Dagens marknad med ständiga ökningar av både tekniska framsteg och ekonomiska 

förändringar tvingar tillverkade företag att förbättra sin konkurrenskraft genom att öka deras 

tillverknigsprestanda [2]. Företag i övergång till en tillverkning i världsklass börjar allt mer 

inse det kritiska behovet av ett effektivt underhåll av produktionsanläggningar och system. De 

föränderliga behoven i modern tillverkning kräver en optimering av förbättrat underhåll för att 

uppnå kostnads- och tjänstefördelar [3]. 

 

Ett sätt att öka ett tillverkande företags tillverkningsprestanda är att öka produktionens 

tillgänglighet. Tillgänglighet är ett sammanfattande mått av ett systems driftsäkerhet. 

Tillgänglighet mäts som den andel av den aktuella tidsskalan som ett system är fungerande. 

Skutskärsbruk har idag en tillgänglighet på 86 %, men har som mål att nå upp till en 

tillgänglighet på 90 %. En ökning av tillgängligheten med 1 % resulterar i en vinst för 

företaget på 12 miljoner kronor. Detta innebär att om en tillgänglighet på 90 % uppnås 

resulterar det i en vinst på 48 miljoner kronor per år. Det innebär att en hög tillgänglighet är 

viktigt för att bedriva en lönsam produktion. För att erhålla en så hög tillgänglighet som 

möjligt är förebyggande underhåll en viktig faktor, det vill säga att delar i produktionen 

underhålls innan de går sönder [4]. Hård konkurrens och ständiga kostnadsbegränsningar för 

tillverkande företag innebär att planera och övervaka driftsättning och prestanda för 

produktionsresurser är viktigare än någonsin.  
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1.1 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka hur olika produktioner, industrier och andra verksamheter 

arbetar för att åstadkomma en hög tillgänglighet. 

 

Målet är att ta fram förslag på vad Skutskärsbruk kan förändra i sitt arbete inom förebyggande 

underhåll för att öka tillgängligheten. 

 

1.2 Frågeställningar och avgränsningar 

För att genomföra arbetet ställs följande frågor: 

 Hur arbetar andra industrier för att uppnå en hög tillgänglighet? 

 Vad kan Skutskärsbruk förändra i sitt arbete inom förebyggande underhåll för att 

uppnå en tillgänglighet på 90 %?  

 

För att arbetet ska hinna genomförs på 10 veckor görs följande avgränsningar: 

 Inom ramen för examensarbetet kommer enbart förslag att tas fram. 

 För att göra kvalitativa utvärderingar av andra industrier med en bra tillgänglighet 

kommer inte mer än tre till fyra andra industrier undersökas.  



3 

2 Underhållsfilosofier 

2.1 Förebyggande- och avhjälpande underhåll 

Marknaden kännetecknas av ökningar av både tekniska framsteg och snabba ekonomiska 

förändringar. Övergången till den globala konkurrensen tvingar tillverkande företag att 

förbättra sin konkurrenskraft genom att öka företagets tillverkningsprestandaden [2]. Därför 

måste tillverkande företag uppmärksamma pålitligheten i produktionsprocesserna. Riis et.al 

[5] liksom Ahuja et.al [2] skriver om hur företag i övergång till en tillverkning av världsklass 

börjar inse det kritiska behovet av ett effektivt underhåll av produktionsanläggningar och 

system. Riis et.al [5] tar upp hur de föränderliga behoven i modern tillverkning kräver en 

optimering av förbättrat underhåll för att uppnå kostnads- och tjänstefördelar. Underhåll delas 

ofta upp i, förebyggande- och avhjälpande underhåll (AU). Förebyggande underhåll (FU) är 

underhåll som utförs för funktionsfel inte ska uppstå, medan AU är underhåll som utförs efter 

funktionsfel uppstått.  

 

Enligt svensk standard SS-EN 13306 underhåll - Terminologi, punkt 7.1 definieras FU som: 

”Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och 

i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion”[6]. FU kan 

beskrivas som aktiviteter som utförs på en enhet innan funktionsfel uppkommit, för att 

förlänga en enhets livslängd och öka dess driftsäkerhet. FU kan delas upp i 

tillvägagångssätten, förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll. Förutbestämt underhåll är 

FU som genomförs efter bestämda intervaller eller efter förutsatt tid för användning och 

genomförs utan tillståndskontroller. Tillståndsbaserat underhåll är FU som består av 

kontroller och övervakning av en enhets tillstånd med avseende på dess funktion och 

egenskaper och därefter vidta åtgärder. Exempel på tillståndsbaserade underhållsmetoder för 

utförande av kontroll och övervakning är:  

 

 Stötpulsmätning 

 Vibrationsanalys/vibrationsmätning 

 Sprickindikering 

 Akustisk mätning 

 Termografi  

 Oljeanalys 

 Reglerteknisk auditering 



4 

 Tjockleksmätning 

 

Stötpulsmätning används för att mäta rullningslagers driftkondition och kan används på tre 

sätt. Handinstrument för periodisk konditionskontroll, fast installerade datorstyrda system för 

permanent övervakning eller som en larmanläggning på kritiska lager. Användningsområden 

för stötpulsmätning är elmotorer, pumpar, fläktar, växellådor, kompressorer och 

pappersmaskiner. För att erhålla en konditionsbedömning efter endast en mätning behövs två 

uppgifter, axelns diameter och varvtal. Mätinstrumentet visar lagrets kondition om den är god 

eller dålig. Att genomföra systematiska mätningar under en längre tid visar utvecklingstrender 

och ger underlag för att planera lagerbyten [6]. 

 

Vibrationsmätningar används för att i ett tidigt stadie upptäcka maskinfel. Alla roterande 

utrustningar vibrerar till en viss grad och vibrationen i lager och komponenter ökar drastiskt 

och distinkt desto äldre de blir. Genom att övervaka utrustningen kontinuerligt går det att 

identifiera tecken på slitage och skador innan ett allvarligt fel inträffar [7]. 

 

Sprickindikering utförs för att loklisera sprickbildning i ett tidigt stadium. Det finns flertalet 

metoder för utförande av springindikering, några exempel på dessa är: 

 Magnetpulverprovning, ämnet magnetiseras och bildar ”magnetfältsläckage” under 

ytan vid sprickor/defekterna. Genom att applicera metallpulver på ytan när ämnet är 

magnetiserad indikerar pulvret dessa ”magnetfältsläckage”[8]. 

 Penetrantprovning, en vätska (penetrant) med låg ytspänning appliceras på ytan och 

tränger vid sprickor/defekter. När vätskan torkat tas överflödigt penetrant bort och en 

framkallare appliceras. Framkallaren drar ut penetranten ur sprickor/defekter. Detta i 

resulterar i en visuell indikation för sprickor/defekter [9]. 

 Replikaprovning, en replika görs av ett slipat, polerat och etsat område av intresse. 

Replikan genomgår sedan metallografisk undersökning på ett laboratorium och 

utvärderas sedan med hjälp av undersökning genom ljusoptiskt mikroskåp [10]. 

 

Akustisk emission används för att analysera utsända ljudvågor, orsakade av defekter eller 

diskontinuiteter i ett objekt. De akustiska vågorna bildas av små defekter som deformationer, 

korrosion och sprickbildningar i ett objekt innan ett fel uppkommer. Med hjälp av akustisk 

emission är det möjligt att lokalisera defekter i objektet samt övervaka och förebygga dess 

utveckling [11]. 
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Genom termografi kan förhöjda temperaturer upptäckas. En förhöjd temperatur är oftast en 

indikation på att något inte står rätt till. Den förhöjda temperaturen kan leda till ökade 

kostnader för till exempel energi, men kan även minska utrustningens livslängd. Alla objekt 

med en temperatur över den absoluta nollpunkten avger infraröd strålning. Med hjälp av en 

värmekamera uppfångas och avbildas den infraröda strålningen som sänds ut från objektet [6]. 

 

Genom oljeanalysering av oljesmorda mekaniska system, kan information angående oljans 

kvalitet tas fram. Genom analysen kan föroreningar som orsakar slitage identifieras i ett tidigt 

stadie. Underhållet kan därmed planeras för att undvika onödiga oplanerade och kostsamma 

driftstopp. Uppstår det haverier i mekaniska system orsakade av föroreningar beror det i 

vanliga fall på felaktig eller otillräcklig smörjning [12]. 

 

Reglerteknisk auditering av industrianläggningar är en metod som förser driftledning och 

ingenjörer med direkt informationen om anläggningens driftsvillkor. Metoden tillämpas på 

befintlig mätutrustning och befintliga mekaniska apparater på anläggning, till exempel 

pumpar och ventiler. Fördelar med övervakningen av anläggningens drifttillstånd med hjälp 

av reglerteknisk auditering är bland annat: 

 Ökad livslängd för utrustning 

 Ökad produktionskapacitet och minskad stillestånd tid för anläggningen 

 Högre och jämnare produktkvalitet 

 Mycket högre medvetenhet om olika drifttillstånd för anläggningen 

 Automatiska auditeringsrapporter 

 Rådgivning från ett expertsystem baserat på oskarp logik 

 

Reglerteknisk auditering gör det enklare att tolka och övervaka driftförhållanden på 

industrianläggningar. Syftet med reglerteknisk auditering är att öka möjligheterna för 

processövervakning baserad på givardata. Genom att göra driftpersonalen mera 

uppmärksamma på förändringar i driften [13]. Vid reglerkretsar grundas tillståndsbaserat 

underhåll genom en programvara som ”lyssnar” på reglerkretsarna. Avancerade 

signalbehandlingar utförs på ärvärdet, börvärdet och regulatorns utsignal. Det kan då i ett 

tidigt stadium avslöja begynnande problem innan det märkbart påverkar regleringen. Denna 

teknik kan mäta prestandan hos reglerkretsen och flaskhalsar kan upptäckas [14]. 

 



6 

Tjockleksmätning är en tillståndsbaserad underhållsmetod för att mäta materialtjocklek på 

utsatta komponenter i processen. Metoden används för kvalitetskontroll och driftövervakning. 

Den primära fördelen är att kunna mäta tjockleken på olika objekt där åtkomligheten endast är 

tillgänglig på en sida av provstycket [15]. 

 

Förutbestämt- och tillståndsbaserat underhåll kan i sin tur delas upp i arbeten som: inspektion, 

övervakning, verifikationskontroll och översyn. Figur 1 visar tillvägagångssätten markerat i 

svart och arbeten markerat i blått. Många företag lägger ner mycket resurser på FU på grund 

av att det är en process som påverkar tillgängligheten i väldigt hög utsträckning samt höjer 

anläggningens status och säkerhet. Enligt Hagberg och Henriksson [6] är det bästa 

förebyggande underhållet när hänsyn tas till underhållsaspekterna redan från början vid 

inköpet av utrustningen. 

 

Figur 1: Beskrivning av förebyggande underhåll. Där de svarta rutorna är tillvägagångssätten och de blå är 

underhållsarbeten, efter [6]. 

AU definieras enligt svensk standard SS-EN 133006 - Terminologi 7.6 som: ”Underhåll som 

genomförts efter det att funktionsfel upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant 

tillstånd att den kan utföra önskad funktion”[6].  Med andra ord att aktiviteter utförs på en 

enhet efter funktionsfel uppkommit, för att återigen få enheten i funktionsdugligt skick. AU 

kan i sin tur sedan delas upp i tillvägagångssätten, uppskjutet- och akut underhåll. För att ta 

reda på vad felet är genomförs en felsökning. Det leder sedan till fem arbeten: förbättring, 
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renovering, reparation, tillfällig reparation och modifiering (Utrusningen genomgår en 

förändring, inget underhållsarbete, ). Figur 3 visar tillvägagångssätten markerat svart, 

underhållsarbeten markerat i blått och modifieringen markerat i grönt. Det är viktigt att se till 

att merparten av alla avhjälpande underhållsinsatser sker planerat, för ett erhålla en hög 

tillgänglighet eftersom de stör produktionen mindre än de som inte är planerade [6]. 

Dessutom kan de genomföras effektivare, men ett visst antal fel som inte är planerade 

kommer att inträffa oavsett hur väl planerad produktionens underhåll är. Det är därför de 

akuta fel som uppstår måste avhjälpas på ett snabbt och effektivt sätt och ett välfungerande 

AU är därför en förutsättning för att erhålla en sådan hög tillgänglighet som möjligt. För att nå 

ett underhåll i världsklass så måste samtliga aspekter av det AU vara i världsklass.  

 

Figur 1: Beskrivning av avhjälpande underhåll. De svarta rutorna är tillvägagångssätten, de blå är underhållsarbeten och 

den gröna är ett arbete som inte räknas som underhåll, efter [6]. 

2.2 Driftsäkerhet 

Driftsäkerhet definieras som uppnådd tillgänglighet, som oftast uttrycks i procentuellt värde 

eller i antal drifttimmar. Det finns en del aspekter som måste uppmärksammas vid 

beräkningar av tillgänglighet. Det har alltför ofta visat sig fem ”fällor” inte har 

uppmärksammas tillräckligt eller inte ordentligt klarlagda, vilket har inneburit att mätningarna 

av tillgängligheten inte har används fullt ut [6]. 
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Följande fem ”fällor” bör uppmärksammas av företag vid beräkning av tillgänglighet [6]: 

1 Hur tillgängligheten beräknas och definieras. En mall måste tillämpas för beräkningarna 

och tillämpas på samma sätt inom företaget. Resultatvärdena måste vara jämförbara och 

tillförlitliga om jämförelser ska utföras, internt eller externt. Definition av vad som är 

100 % möjlig driftstid är oftast olika, vissa räknar med alla timmar per år, andra bortser 

ifrån stopp som är längre än 48 timmar medan vissa räknar bort alla planerade stopp mm. 

 

2 Beräkningar av tillgängligheten baseras på långa perioder. Att ha uppnått en årlig 

tillgänglighet på 90 % kan vara ett bra värde. Men de resterande 10 % kan vara förlorade 

när behovet av produktionsförmåga är som störst. 10 % på 1800 timmar är lika med 180 

stopptimmar. Har dessa förlorats på 10 stopp på 18 timmar eller 100 stopp på 1,8 timmar 

kommer ge helt olika förutsättningar. 

 

3 Produktionsanläggningar tar inte hänsyn till det faktiska tillgänglighetskravet. Varje 

produktionstimme i en trång sektor kan vara en förlorad ”intäktstimme”. På andra 

anläggningar finns igentagningsmöjligheter och kan klara av ett kortare stopp. 

 

4 Otillräcklig analys om systemen i en större produktionsprocess, alltså om dessa är serie- 

eller parallellkopplade.  

 

5 Otillgänglighet och otillräcklig analys av tillgängligheten. Det gäller att ta reda på om 

dessa förluster beror på underhållssäkerhet, underhållsmässighet eller funktionssäkerhet. 

Den direkta konsekvensen är förvisso lika stor men för att komma tillrätta med problemet 

kan möjligheterna och kostnaderna vara högst olika.  

 

Det är viktigt att veta vilka tidsförluster som ska räknas bort, för att den beräknade 

tillgängligheten ska ses som trovärdig. Många företag gör beräkningen av tillgängligheten 

efter det att tid för planerat underhållsstopp räknats bort.  Det är därför viktigt att beskriva 

vilka förluster som ska ingå i beräkningen. När det handlar om underhållsprocesserna och 

dess påverkan på tillgängligheten är det mest intressant att följa underhållet. Till exempel hur 

stor underhållsstopptid har systemet totalt förlorat under en specifik period. Det är 

skillnad om tidsförlusterna är planerade eller oplanerade, men till slut är det ändå en 

tidsförlust, men med olikt högt värde. Allt handlar om att skaffa möjligheterna att på lämpligt 
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sätt kunna följa tillgängligheten och säkerställa att tillgänglighetsnivån utvecklas på önskvärt 

sätt [6]. 

2.2.1 Tillgänglighet beräknat efter produktionstimmar 

Vid studering av tillgängligheten i sammansatta system gäller det att specificera hur olika 

funktioner i ett system samverkar för att systemet ska fungera. Seriestruktur menas med att 

systemen är i behov samtidigt. Finns det dubbleringar av något system menas det med en 

parallellstruktur. Systemets tillgänglighet beror av tillgängligheten på de ingående 

funktionerna samt deras förhållande. Är funktionerna seriekopplade och är beroende av 

varandra, den gemensamma tillgängligheten blir produkten av de enskilda funktionernas 

tillgänglighet.  En metod för beräkning av en anläggnings driftsäkerhet är ekvation (1), där 

tillgängligheten är dimensionslös och mäts i procent [6]: 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡1 =
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅+𝑀𝑊𝑇
    (1) 

 

där  

 MTTF är funktionssäkerhet i timmar per stopp. 

 MTTR är underhållsmässighet i timmer per stopp. 

 MWT är underhållssäkerhet i timmar per stopp. 

 

Dessa beräknas genom: 

 

𝑀𝑇𝑇𝐹 =
𝑈𝐷

𝑛
       (2) 

 

där UD är verklig utnyttjad drifttid och n är antal fel. 

 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑅

𝑛
      (3) 

 

där TR är total reparationstid. 

 

𝑀𝑊𝑇 =
𝑇𝑉

𝑛
       (4) 

 

där TV är total väntetid. 
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2.2.2 TAK-Metoden 

Ett annat sätt att beräkna en produktionsanläggnings driftsäkerhet är genom så kallad TAK-

mätning. TAK är förkortning för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet. Vid 

övervakning och förbättring av effektiviteten i tillverkningsprocesser, såsom maskiner, celler, 

linjer och fabriker är TAK-mätning enkelt, praktiskt och kraftfullt nyckeltal [16]. Källor som 

orsakar produktionsförluster i tillverkningen tar TAK hänsyn till och placerar dem i tre 

kategorier: 

 Tillgänglighet 

 Prestanda 

 Kvalitet 

 

En komplex tillverkning kan med hjälp av TAK reduceras till ett enkelt och förståeligt 

nyckeltal om denna uppdelning görs. Det leder till en tydlig bild av den verkliga effektiviteten 

i tillverkningen. Produktionsförluster innebär händelser som stoppar produktionen oavsiktligt. 

Produktionsförlusterna mäts med tillgänglighet. Uppstår det hastighetsförluster, det vill säga 

hastigheter som är under den maximala hastigheten räknas de som förluster och mäts genom 

prestanda. Kvalitet mäter de förluster i produktionen som inte godkänns. Dessa tre faktorer 

bildar tillsammans nyckeltalet OEE (overall equipment effectiveness) eller TAK. Som ger en 

siffra över och en komplett bild av effektiviteten i produktionsanläggningen. OEE är en 

beprövad metod och fick sitt genombrott när konceptet totalt produktivt underhåll (TPM) blev 

mer omtalat [16]. 

 

Tillgänglighet (T), anläggningsutnyttjande (A) och kvalitet (K) är dimensionslösa och mäts i 

procent [6]: 

 

𝑇 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑−𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
    (5) 

 

𝐴 =
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 ∙𝑇∙𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
   (6) 

 

𝐾 =
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛−𝐷𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
     (7) 

 

𝑈𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑇𝐴𝐾) = 𝑇 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾   (8) 
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2.2.3 Jaakko Pöyry-metoden 

En tredje metod för att beräkna en anläggnings driftsäkerhet genom tillgänglighet är Jaakko 

Pöyry-metoden [17]. Tillskillnad från ekvationerna (1) och (5), beräknar Jaakko Pöyry-

metoden tillgängligheten utifrån produktionsutfall istället för produktionstimmar. 

Tillgängligheten är dimensionslös och mäts i procent, enligt ekvation (9): 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡2 =  
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
   (9) 

 

Verkligt produktionsutfall är den genomsnittliga dygnsproduktionen beräknat över ett år, se 

ekvation (10): 

 

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟
 (10) 

 

Teoretisk produktionskapacitet är enligt Jaakko Pöyry-metoden den 36e högsta 

produktionsdagen sett över ett år för anläggningen. 

2.3 Produktionsstrategier 

I detta avsnitt redovisas en kort beskrivning av ett antal produktionsstrategier. Mer ingående 

information angående produktionsstrategiernas principer finns i bilaga 5. 

2.3.1 Wold Class Manufacturing 

World Class Manufacturing (WCM) är en styrmodell som förespråkar ständiga förbättringar 

av verksamheten. Syftet med WCM är att uppnå en global konkurrenskraft genom att följa ett 

antal principer. WCM är en heltäckande strategi som omfattar produktion, ledning och 

organisation. Som organisationsmodell introducerar WCM sina egna metoder och verktyg, 

som gör det möjligt för en organisation att uppnå konkurranskraft. Detta bygger på principen 

att ”tillverka högkvalitativa produkter till låga priser”. För att uppnå målen bygger WCM på 

tio ”pelare”[18]: 

 Säkerhet 

 Kostnadsdistribution 

 Fokuserad förbättring 

 Autonoma underhåll 

 Professionellt underhåll 

 Kvalitetskontroll 
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 Logistik och kundservice 

 Tidig utrustningshantering 

 Människoutveckling 

 Miljö 

2.3.2 Toyota Production System 

Toyota Production System (TPS) är en metod framtagen och använd av Toyota Material 

Handling Europe. TPS har utvecklats och finjusterats under flera decennier. Metoden används 

för att ständigt förbättra processen och eliminera onödigt slöseri av resurser. Med TPS går det 

att uppnå de strategiska målen kring [19]: 

 Kvalitet 

 Kostnad 

 Leverans 

 Miljö 

 Säkerhet 

2.3.3 Total Productive Maintenace 

Total Productive Maintenace (TPM) är ett helhetskoncept och arbetssätt för att utveckla 

företag samt höja den totala utrustningens effektivitet för produktionsanläggningen. TPM är 

en omfattande förändringsprocess, där samtliga i företaget involveras för att eliminera 

samtliga typer av förluster. TPM bygger på tre grundläggande byggstenar [20]: 

 Hjärnan, uppföljning av driftstärningar 

 Hjärtat, operatörsunderhåll 

 Muskler, förbättringsgrupper 

 

TPM går ut på att förändra rollen som industrianställd från ”lönarbetare” till ”processägare”. 

Det handlar inte längre om att göra vad arbetsgivaren/förmannen säger. TPM vill få anställda 

engagerad, känna fullt ansvar för arbetet som utförs, vilket värde det har för kunden och 

vilken påverkan det har för omvärlden [20]. 

2.3.4 Lean Production 

Lean production innebär att ett företags resurser används på ett effektivt sätt. Företaget 

använder inte mer resurser än vad som krävs. Detta är inte detsamma som resursminimering, 

utan snarare ett smart utnyttjande av resurserna. Lean involveras i samtliga 

produktionsresurser i företaget såsom, maskiner, anläggningar, personal, insatsmaterial, 
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kapital, tid, energi med mera. Idag används lean som ett samlingsbegrepp inom verksamheter 

för olika slags förbättringsåtgärder.  Lean tar upp fem grundläggande principer [19]: 

 Värde 

 Värdeflöde 

 Balans 

 Takt 

 Perfektion 

2.3.5 5S 

5S är strategi för att vårda och ge en känsla av stolthet samt effektivisera arbetsplattsen. 

Principerna för 5S garanterar att samtliga teammedlemmar aktivt deltar i arbetet för att erhålla 

en så effektiv process som möjligt. 5S är fem ledord som startar på bokstaven ”s” och syftar 

till att hålla ordning på arbetsplatsen. Grundtanken med 5S är att hålla arbetsplatsen i ordning 

för att göra det enklare att vara effektiv och kvalitetsmedveten i arbetet. Genom att 

förflyttningar och hanteringar minimeras, visibilitet maximeras och layouter blir enkla, 

tydliga och flexibla. De fem ledorden i 5S är följande [19]: 

 Sortera/strukturera 

 Systematisera 

 Städa 

 Standardisera 

 Säkra/systematisk översyn 
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3 Genomförande 

Arbetet genomfördes genom att först utföra en nulägesbeskrivning av Skutskärsbruks 

underhållsarbete. Därefter genomfördes en litteraturstudie, som redovisar vad som krävs för 

att erhålla en hög driftsäkerhet på en industrianläggning. Till sist utfördes fältstudier och 

intervjuer på fyra industrianläggningar, för att undersöka hur dem arbetar för att uppnå en hög 

driftsäkerhet. 

3.1 Underhållsfilosofi på Skutskärsbruk 

Skutskärsbruk beräknar idag anläggningens driftsäkerhet med Jaakko Pöyry-metoden. För att 

erhålla en så hög driftsäkerhet som möjligt har Skutskärsbruk nyligen infört 

produktionsstrategin 5S. Företaget har en dokumenthantering där haveriutredningar och 

eventuella åtgärder arkiveras i dokumenthanteringen i underhållssystemet SAP.  

 

Underhållsrapporteringen på Skutskärsbruk går till så att en anställd gör ett felmeddelande i 

underhållssystemet SAP, som sedan går till en driftsamordnare som avgör om en arbetsorder 

ska skapas. Om en arbetsorder skapas går den sedan till en planerare som planerar arbetet 

inför stoppet. Finns det några oklarheter kring arbetsordern, till exempel att en större 

investering krävs går felmeddelandet till en så kallad förbättringsgrupp, som avgör om en 

arbetsorder ska skapas. Underhållsrapporteringen vid akuta fel går felmeddelandet till en 

skiftingenjör istället för driftsamordnaren. Processen påskyndas med ett samtal och 

skiftingenjören skapar en arbetsorder. För mer ingående beskrivning av 

underhållsrapporteringarna på skutskärsbruk, se bilaga 1. 

 

Skutskärsbruk arbetar idag med rondlistor för att förebygga fel. Rondlistan är en lista med 

aktiviteter som utförs av FU-tekniker. Inga arbeten får utföras utan en arbetsorder, bortsett 

från FU-tekniker. Aktiviteterna på rondlistorna är alltifrån att smörja rörliga delar till 

vibrationsmätning av lager. För att säkerställa att dessa aktiviteter blir utförda sker kontroller. 

Till exempel för smörjningen kontrolleras att rätt fettnipplar blir smorda med hjälp av 

indikatorer på fettnipplar som registreras mot en handdator. Detta innebär att alla fettnipplar 

som smorts in blir registrerade och kan sedan säkerställa att ingen fettnippel blivit missad från 

rondlistan. Samt checkpunkter som scannas av under ronden. Tillståndsbaserade 

underhållsaktiviteter Skutskärsbruk arbetar med är bland annat: 

 Stötpulsmätning 

 Vibrationsmätning 
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 Sprickindikering 

 Tjockleksmätning av material 

 Termografi 

 Oljeanalyser 

 Inspektioner 

 

Vibrationsmätning är en tillståndsbaserad underhållsaktivitet som är automatisk via ett 

onlinesystem på Skutskärsbruk. Detta innebär att mätvärden loggas online av avancerad 

mätteknik och automatisk analys kan utföras av insamlade mätvärden.  Onlinesystem är inte 

implementerat på samtliga ställen, vilket innebär att manuell mätning och analysering utförs 

på resterande ställen. 

3.2 Litteraturstudie – Framgångsrikt underhåll på industrianläggningar 

Enligt Hagberg, L och Henriksson, T [6] är det viktigt att definiera vad som ska åstadkommas 

med FU-verksamheten för att den ska vara framgångsrik. Lämpligen sammanfattas det som 

ska uppnås i vision som sedan dokumenteras och sprids över organisationen. För att veta om 

FU-verksamheten uppnår det som förväntas, behövs uppsatta mål och mätetal, som både är 

resultat- och kostnadsorienterade. Resultatorienterade mål och mätetal beskriver vad som 

önskas uppnås i form av medeltid till fel eller tillgänglighet. Kostnadsorienterade mål och 

mätetal beskriver resursåtgången, till exempel tid för att utföra FU eller kostnad. Även mål 

som mäter pågående aktiviteter är viktigt, till exempel antal maskiner med FU upplägg, antal 

uppdaterade FU upplägg/intervall, införande av metoder och så vidare. Det behövs även en 

del information om utrustningen för att utföra FU på bästa sätt. 

 

Utöver den tekniska informationen angående en utrustning är det även viktigt att veta 

utrustningens betydelse för produktionen, det vill säga riskklassning. Riskklassning är en 

faktor, som sätts efter vilken typ och mängd av underhåll en viss utrustning behöver. 

Förändrad användning av utrustningen är också information, som är viktig. Det är till exempel 

viktigt att veta om en utrustnings användning förväntas att öka, vilket innebär att mängden FU 

också behöver ökas. Både på grund av att maskinen slits mer och att konsekvenserna för ett 

haveri ökas i samma takt som maskinens betydelse för produktionsprocessen vid ökad 

användning. Motsatt effekt gäller om användningen förväntas att minska för utrustningen. Att 

känna till utrustningens åtkomlighet är även viktig information. Så att utrustningen kan göras 

tillgänglig då FU ska utföras, så onödig tid inte går åt vid underhållsarbetet [6]. 
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Hagberg, L och Henriksson, T [6] berättar att AU verksamheten upplevs vara svår att sätta 

mål för, då omfattningen av denna till stor del beror på hur de andra underhållsprocesserna 

lyckats. Till exempel att köpa rätt från början, bygga bort fel och att genomföra FU. Alltså att 

mäta mängden AU är inget bra mått på hur denna process fungerar, utan det vore lämpligare 

att mäta hur insatserna utförs. Exempel på vad som kan mätas är medelväntetid och 

medelreparationstid. För att AU insatser ska utföras på ett bra och effektivt sätt måste det 

finnas snabb och enkel tillgång till nödvändiga basuppgifter till exempel uppdaterade ritningar 

och instruktioner. Det är ett vanligt problem att stilleståndstider förlängs på grund av att det 

tar för lång tid att få fram rätt basuppgifter. Uppdaterade prioriteringslistor är också 

nödvändig information, så att rätt maskin blir reparerad först då de inträffar flera händelser 

samtidigt och resurserna är begränsade. 

 

En avgörande fråga för att ha en hög tillgänglighet är att rätt person så snabbt som möjligt får 

information om att ett fel har inträffat. Denna person avgör sedan om felet är akut eller om 

underhållsinsatsen kan göras senare i ett så kallat uppskjutet underhåll. Signalen om att ett fel 

har inträffat kan komma från ett larm eller övervakningssystem. Det är även vanligt att 

produktionspersonalen genom sin uppmärksamhet och kunskap kan avgöra hur snabbt felen 

upptäcks. För att underlätta för underhållsavdelningen att skicka rätt person med rätt 

hjälpmedel och verktyg är det viktigt att operatören försöker beskriva felet så bra som möjligt 

i sin arbetsbegäran [6].  

 

Allt framgångsrikt underhållsarbete bygger på att samla fakta om vad som hänt med 

utrustningen och att det sedan sammanställs och analyseras. Det kan gälla alltifrån att köpa 

rätt utrustning till underlag för förbättringsinsatser, lämpliga FU metoder och intervall, vilka 

reservdelar som ska förrådshållas eller vilken kompetensutveckling som behövs och så vidare. 

Därför är det av yttersta vikt att man vid varje AU-insats dokumenterar vad som inträffat. 

Dels behövs resursåtgång (tid, reservdelar mm.) och kostnadsställe för att den ekonomiska 

uppföljningen dokumenteras och dels behövs även en teknisk beskrivning om vad som 

inträffat [6]. 

 

Ahuja et.al [21] skriver att ett strategiskt sätt för att förbättra prestanda för 

underhållsverksamheter är att effektivt anpassa och genomföra ett strategiskt TPM inom 

tillverkningsorganisationer. TPM involvera samtliga anställda och funktioner i en 

organisation för att maximera den totala effektiviteten av produktionsutrustningen. TPM kan 
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även betraktas som en WCM initiativ som syftar till att optimera effektiviteten i 

tillverkningsindustrier. Riis et.al [5] beskriver att inom ramen för TPM är målen att utveckla 

ett system fritt från AU genom att involvera alla anställda att förbättra underhållets 

produktivitet. Enligt Ljungberg [20] finns det mätbara och tydliga effekter vid införande av 

TPM i Svenska företag. Till exempel har SAAB Automobile i Trollhättan under fem år 

minskat sina omställningstider från två timmar till endast tio minuter. 

 

För att uppnå ett högkvalitativt underhåll krävs det förebyggande vid källorna och fokus på att 

identifiera och eliminera risken för kritiska fel och orsakerna till utrustningens försämring. 

Enligt Chen [4] kan fel åtgärdas i produktionen innan felen har uppkommit genom FU och 

schemaläggning av FU är vanligt på industrier. I FU utförs åtgärden på ett objekt vid en 

schemalagd tid oavsett dess faktiska tillstånd, detta eftersom schemat oftast är framtaget efter 

leverantörsrekommendationer. FU-planering kan minimera resursförbrukningen eller 

maximera en anläggnings tillgänglighet genom kvantitativa beslutsmodeller, baserade på 

information som tid-till-fel, tekniker som Ishikawadiagram, orsaksanalyser och felläges- och 

effektanalys  

3.3 Underhållsfilosofier på andra industrianläggningar 

I det är avsnittet redovisas resultatet från fältstudier och intervjuer på fyra 

industrianläggningar som besöktes. I bilagorna 3,5,7 och 9 finns intervjumallar med svar för 

respektive anläggning som besöktes. Följande frågor ställdes på intervjuerna:  

 

1. Hur beräknar ni tillgänglighet? 

2. Vilka arbetsmetoder arbetar ni efter? (T.ex. 5S, TPM och Lean osv) 

3. Vad händer efter att ett haveri uppstått och åtgärdas, för att undvika samma haveri? 

4. Hur ser tillvägagångssättet ut för er från att ett felmeddelande uppstått till att detta 

åtgärdas? (hur ser felrapporteringen ut?) 

5. Vilka skriver felmeddelanden? (akut och förebyggande) 

6. När går ni igenom felrapporteringarna, både för FU och AU? 

7. Hur sker FU-kontrollerna? (är de schemalagda, används rondlistor osv?) 

8. Vilka utför FU-kontroller?  

9. Hur bemöts akuta underhåll/haverier?(krävs t.ex. arbetsorderna?) 

10. Hur kontrolleras det att rondlistorna blir utförda? 

11. Vilka tillståndsbaserade underhållsaktiviteter används (t.ex. vibrationsmätning mm)? 
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3.3.1 Industrianläggning 1 

Industrianläggning 1 tillhör ett globalt företag som verkar inom stålindustrin med tre 

anläggningar i Sverige. Besöket ägde rum på en av företagets anläggningar. Anläggningen 

beräknar idag driftsäkerheten med hjälp av ett produktionssystem. I produktionssystemet 

används TAK-metoden för att mäta driftsäkerheten i produktionen. För att erhålla så hög 

driftsäkerhet som möjligt arbetar industrianläggning 1 utifrån produktionsstrategierna TPM, 

lean och 5S. Industrianläggningen har även en dokumenthantering där samtliga arbetsordrar 

arkiveras i underhållssystemet. Efter att ett fel har inträffat utförs en orsaksanalys av 

underhållstekniker som sedan arkiveras i underhållssystemet. Detta gäller för företagets 

samtliga tre anläggningar och ger företaget en bred databas. 

 

Underhållsrapporteringen sker genom att en anställd skriver ett felmeddelande i 

underhållssystemet IFS. Felmeddelandet går sedan till driftsamordnaren som går igenom dem 

dagligen och tar beslutet om en arbetsorder ska skapas. Om en arbetsorder skapas går den 

sedan till planeringen som planerar arbetet inför stoppet. Underhållsrapporteringen för akuta 

fel sker genom att en anställd skriver ett felmeddelande i underhållsystemet IFS. Den 

anställda ringer även ett samtal till akutgruppen för att påskynda processen. Akutgruppen 

genomför operationerna och en arbetsorder kan skapas innan eller efter utfört arbete. För mer 

ingående information gällande underhållsrapporteringarna se bilaga 2.  

 

Industrianläggning 1 arbetar idag även med rondlistor för att förebygga fel. Rondlistan är en 

lista med aktiviteter som har uppstått från de inlagda felmeddelandena samt automatiskt 

inplanerade aktiviteter. Rondlistan utförs oftast av FU-tekniker men även operatörer. Inga 

arbeten får genomföras utan en arbetsorder, bortsett från akutgruppen vid akuta fel. 

Aktiviteterna på rondlistorna är alltifrån att gå och smörja rörliga delar till stötpulsmätning av 

lager. För att säkerställa att dessa aktiviteter blir utförda sker kontroller. Rondlistorna 

kontrolleras genom checkpunkter som indikerar att rondlistan blir utförd korrekt. Industrin 

arbetar mer åt tillståndsbaserat underhåll. Tillståndsbaserat underhåll består av kontroller och 

övervakning av enheters tillstånd. Kontrollerna och övervakningarna kan vara schemalagda på 

begäran eller ske fortlöpande. Tillståndsbaserade underhållsaktiviteter som industrianläggning 

1 arbetar med är bland annat: 

 

 Stötpulsmätning 

 Vibrationsmätning 
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 Akustisk mätning 

 Termografi 

 Oljeanalyser 

 Reglertekniska auditering 

 Inspektioner 

 

Vibrationsmätning och reglerteknisk auditering är två tillståndsbaserade underhållsaktiviteter 

som är automatisk på anläggningen via ett online system. 

3.3.2 Industrianläggning 2 

Industrianläggning 2 tillhör ett globalt företag inom pappers- och skogsindustri. Besöket ägde 

rum på koncernens massabruk. Anläggningen beräknar driftsäkerheten i produktionen med 

TAK-metoden. Tillgängligheten (T) i TAK beräknar industrianläggning 2 utifrån 

produktionsutfall istället för produktionstimmar. För att erhålla en så hög tillgänglighet som 

möjligt arbetar de utifrån produktionsstrategierna lean och 5S. Utöver lean och 5S arbetar de 

med budordet “Improve“ vilket står för ständiga förbättringar. Industrianläggningen har även 

ett samordnat underhåll och nära samarbete med ett närliggande pappersbruk och sågverk 

inom koncernen. Industrianläggning 2 har en gemensam dokumenthantering i 

underhållssystemet för samtliga tre anläggningar där felmeddelande, arbetsordrar och 

haveriutredningar arkiveras. Vilket ger företaget en bred databas.   

 

Underhållsrapporteringen sker på samma sätt som för industrianläggning 1. Rapporteringen 

för akuta fel sker även på samma sätt. Men för att påskynda processen sker ett samtal från den 

anställda till driftsamordnaren. För mer ingående information gällande 

underhållsrapporteringarna se bilaga 4.  

 

Industrianläggningen använder rondlistor för att förbygga fel. Aktiviteterna på dessa 

rondlistor är från inlagda felmeddelande och automatiska inplanerade aktiviteter. Rondlistan 

utförs oftast av FU-teknikerna, på senare tid har även operatörer involverats allt mer. Deras 

uppgifter riktar sig mer åt observationer med daglig tillsyn, till exempel se och höra att allt är 

okej. Inga arbeten får genomföras utan arbetsorder. Aktiviteterna på rondlistorna är alltifrån 

att gå och smörja rörliga delar till stötpulsmätning av lager. För att säkerställa att aktiviteterna 

är utförda analyseras data som loggats, utöver det är det tillit till anställda att rondlistorna 

blivit uträttade på korrekt sätt. Införandet av 5S har bland annat resulterat i att anläggningens 
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renseri stängs ner i en till två timmar om dagen för rengöring. Rengöringen utförs av 

renseriets operatörer och stoppar inte upp resten av produktionen på grund av att den har en 

högre produktionstakt och kan lagra material till de övriga produktionsstegen. 

Tillståndsbaserade underhållsaktiviteter industrianläggning 2 arbetar med är bland annat: 

 Stötpulsmätning 

 Vibrationsmätning 

 Termografi 

 Oljeanalyser 

 Inspektioner 

 

Vibrationsmätning är en tillståndsbaserad underhållsaktivitet som till viss mån är automatisk 

via ett onlinesystem på industrianläggning 2. Onlinesystem är inte implementerat på samtliga 

ställen, vilket innebär att manuell mätning och analysering utförs på resterande ställen.  

3.3.3 Industrianläggning 3 

Industrianläggning 3 är ett kartongbruk som tillhör ett globalt företag inom pappers- och 

skogsindustrin. Anläggningen beräknar driftsäkerheten i produktionen med TAK-metoden. 

Tillgängligheten i TAK beräknas efter produktionstimmar, där planerade stopp längre än 48 

timmar bortses. För att erhålla en så hög tillgänglighet som möjligt arbetar anläggningen 

utifrån produktionsstrategierna 5S och WCM. Industrianläggning 3 lägger ner mycket resurser 

på att analysera orsaker till varför komponenter inte håller sin planerade livslängd och sedan 

åtgärda det utifrån en så kallad verktygsmall för problemlösning. Planeraren har en viktig roll 

i arbetet med verktygsmallen, det är deras uppgift att ”fiska” efter återkommande fel. Utöver 

verktygsmallen har industrianläggning 3 tagit fram en mall för rotorsaksanalyser och 

instruktionsböcker för bland annat rengöring och underhållsaktiviteter. 

Rotorsaksanalysmallens avsikt är att få en bättre rapportering och dokumentation av 

uppstådda och återgärdade fel. Mallens avsikt är även att rapporteringen inte ska skickas 

vidare till någon annan, utan ska skrivas av den som upptäcker felet. Instruktionsböckerna 

togs fram för att säkerhetsställa att bland annat rengöring utförts på korrekt sätt, detta på 

grund av att flera fel uppstått av felaktig rengöring av maskiner. Rotorsaksanalyser, utförda 

verktygsmallar och instruktionsböcker arkiveras.  

 

Underhållsrapporteringen sker genom att den anställda skriver ett felmeddelande i 

underhållssystemet SAP. Felmeddelandet går till sedan till driftsamordnaren som beslutar om 
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en arbetsorder ska skapas. Om en arbetsorder skapas går den till planeringen som planerar in 

arbetet. Planeringen går igenom felmeddelanden en gång i veckan. Efter planeringen 

kontaktas både driften och en arbetsledare. Driften som ser till så att ett säkert arbete kan 

utföras genom att maskiner och dylikt är frånkopplat. Arbetsledaren dirigerar ut arbetet till 

anställda. Efter genomförandet av operationerna avslutar arbetsledaren arbetet. 

Underhållsrapporteringen vid akuta fel sker genom att den anställda skriver ett felmeddelande 

i underhållssystemet SAP. Felmeddelandet går sedan till en skiftingenjör. För att påskynda 

processen sker även ett samtal från den anställda till skiftingenjören. Arbetsordern skapas och 

arbetet planeras av skiftingenjören. Uppstår felet på dagen skickas arbetsorden till 

arbetsledaren som dirigerar ut arbetet till anställda. Uppstår felet på natten tar skiftingenjören 

kontakt med beredskap som genomför arbetet. För mer ingående information gällande 

underhållsrapporteringarna se bilaga 6.  

 

 

Industrianläggning 3 arbetar idag med rondlistor för att förebygga fel. Aktiviteterna på dessa 

rondlistor är från inlagda felmeddelanden samt schemalagda aktiviteter. Anläggningen har två 

sorters rondlisor, den ena är avsedd för FU-tekniker och den andra är avsedd för operatörer. 

Operatörsrondlistor riktar sig mer åt daglig tillsyn, till exempel kontroll av tätningar och 

missljud. Medan FU-teknikernas rondlistor består av tillståndsbaserade underhållsaktiviteter. 

Arbetsorderna krävs vanligtvis, men vid akuta insatser kan arbetsorderna skrivas i efterhand. 

Inga kontroller görs för att kontrollera att rondlistan blir utförd korrekt utöver att den är 

avbockad samt en tillsynskontroll i underhållssystemet. Tillståndsbaserade 

underhållsaktiviteter industrianläggning 3 idag arbetar med är bland annat: 

 Stötpulsmätning 

 Vibrationsmätning 

 Termografi 

 Oljeanalyser 

 Inspektioner 

 

Vibrationsmätning på valsar, pappers-kartongmaskiner och växellådor är en tillståndsbaserad 

underhållsaktivitet som sker automatisk via ett onlinesystem på industrianläggning 3. 
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3.3.4 Industrianläggning 4 

Industrianläggning 4 är ett pappersbruk som tillhör globalt företag inom pappers- och 

skogsindustrin. Anläggningen beräknar idag driftsäkerheten med endast T och K som är 

utgångspunkt från TAK-metoden. T och K beräknas efter produktionstimmar, där planerade 

stopp längre än 48 timmar utesluts. För att erhålla en så hög tillgänglighet som möjligt arbetar 

anläggningen utifrån en egen framtagen produktionsstrategi som är baserad på TPS, lean och 

5S. För att förenkla processen när det gäller att rapportera felmeddelanden har de tagit fram 

ett web-baserat system som är sammankopplat med underhållssystemet SAP. Detta system är 

inte lika komplicerad som SAP när det gäller att skriva in meddelandena. 

Industrianläggningen lägger mycket fokus på förbättringsgrupper, som består av 

driftsamordnare och arbetsledare och planerare och har dagliga möten. Dessa finns på 

respektive avdelning. Deras syfte är att hitta och lösa orsaker till haverier och kritiska fel samt 

ta fram förbättringsförslag för processen.  

 

Underhållsrapporteringen sker genom att en anställd skriver ett felmeddelande i 

underhållssystemet SAP. Felmeddelandet går till driftsamordnaren som går igenom dessa 

dagligen och som beslutar om en arbetsorder ska skapas. Om en arbetsorder skapas skickas 

den till planeringen där arbetet planeras inför stoppet. Arbetsorden skickas sedan till en 

arbetsledare som dirigerar ut arbetet till anställda. Efter genomförandet av operationerna 

avslutar arbetsledaren arbetet. Underhållsrapporteringen för akuta fel sker genom att en 

anställd skriver ett felmeddelande i SAP. Den anställda ringer även ett samtal till 

produktionsgruppen som tar del av felmeddelandet för att påskynda processen. 

Produktionsgruppen skapar en arbetsorder och bereder arbetet. Därefter kontaktas akutstyrkan 

som genomför arbetet. För mer ingående information gällande underhållsrapporteringarna se 

bilaga 8.  

 

Industrianläggning 4 arbetar med rondlistor för att förebygga fel. Aktivitetera på dessa 

rondlistor är från inlagda felmeddelanden samt schemalagda aktiviteter. Anläggningen har två 

sorters rondlistor, den ena är avsedd för FU-teknikerna och den andra är avsedd för 

operatörer. operatörslistorna riktar sig mer åt daglig tillsyn, till exempel kontroll av tätningar 

och missljud. Medan FU-teknikernas rondlistor består av tillståndsbaserade 

underhållsaktiviteter. Samtliga arbeten kräver arbetsorder, men akuta aktiviteter kan 

kompletteras med en arbetsorder efter utfört arbete. Inga kontroller sker för att kontrollera att 
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rondlisan blir utförd korrekt utöver att den är avbockad samt en tillsynskontroll i SAP. 

Tillståndsbaserade underhållsaktiviteter industrianläggningen idag arbetar med är bland annat:  

 Stötpulsmätning 

 Vibrationsmätning 

 Termografi 

 Inspektioner 

 

Vibrationsmätning är en tillståndsbaserad underhållsaktivitet sker automatiskt på vissa 

maskiner och utrustningar via ett onlinesystem på industrianläggning 4. 
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4 Resultat 

De övriga industrianläggningars underhållsrapportering för underhåll är lik Skutskärsbruks 

rapportering. På respektive avdelning finns det en driftsamordnare som ansvarar för ekonomin 

samt en planerare som planerar arbetet. Underhållsrapportering för akuta underhåll på 

Skutskärsbruk, industrianläggningarna 2, 3 och 4 är liknande, med ett samtal som påskyndar 

processen. Den underhållsrapportering som skiljer sig från mängden är industrianläggning 1:s 

rapportering av akuta underhåll. Anläggningen har en akutgrupp som sitter i beredskap dygnet 

runt och har till uppgift att rycka ut på akuta underhåll. Akutgruppen kontaktas direkt av den 

anställda som uppmärksammat felet.  

 

Samtliga anläggningar klassificerar felmeddelanden. Anläggning 1 och 2 klassificerar de i 

kategorierna A, B och C. På Skutskärsbruk, anläggning 3 och 4 prioriteras felmeddelanden 

som anses vara viktiga eller brådskande. Samtliga arbeten på industrianläggningarna kräver 

arbetsorder. Bortsett från industrianläggning 1, 3, och 4 kräver inte någon arbetsorder vid 

akuta arbeten utan detta kan kompletteras i efterhand. 

 

Skutskärsbruk beräknar idag anläggningens driftsäkerhet utifrån Jaakko Pöyry-metoden. De 

andra beräknar enligt TAK-metoden, bortsett från industrianläggning 4 som har uteslutit 

anläggningsutnyttjandet (A) i TAK-mätningen. Noterbart är också att industrianläggning 2 

beräknar tillgängligheten (T) i TAK utifrån produktionsutfall och inte produktionstimmar. 

 

Skutskärsbruk arbetar idag med produktionsstrategin 5S. De övriga industrianläggningar 

arbetar även med 5S men har utöver det även infört en eller två andra strategier i 

produktionen. Tabell 1 redovisar vilka produktionsstrategier samtliga anläggningar arbetar 

med. 

Tabell 1: Produktionsstrategier som vardera anläggning arbetar efter. 

Strategi 
Skutskärs-

bruk 

Industri-

anläggning 3 

Industri-

anläggning 4 

Industri-

anläggning 1 

Industri-

anläggning 2 

WCM - X - - - 

TPS - - X - - 

TPM - - - X - 

Lean - - X X X 

5S X X X X X 

”Improve” - - - - X 
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Skutskärsbruk har en arbetsorderhantering där haveriutredningar och eventuella återgärder 

arkiveras i dokumenthanteringen i underhållssystemet. Industrianläggning 1 arbetar idag med 

en dokumenthantering där samtliga arbetsordrar arkiveras i företagets underhållssystem 

tillsammans med 2 andra anläggningar inom företagskoncernen. Efter att ett fel uppstått utförs 

en orsaksanalys av underhållstekniker som även arkiveras i företagets underhållssystem.  

 

Industrianläggning 2 har idag ett samordnat underhåll och en gemensam dokumenthantering 

med ett närliggande pappersbruk och sågverk inom koncernen. I arbetsorderhanteringen 

arkiverar de tre anläggningarna inom koncernen samtliga felmeddelande, arbetsordarar och 

haveriutredningar i företagets underhållssystem. 

 

Industrianläggning 3 använder en verktygsmall för problemlösning på komponenter som inte 

uppfyller sin planerade livslängd. De har även tagit fram en mall för rotorskasanalys vars 

avsikt är att få noggrannare rapportering och dokumentation av uppstått och åtgärdat fel. 

Avsikten med mallen är även att rapporteringen inte skickas vidare till en annan anställd 

direkt. Rotorsaksanalyser, utförda verktygsmallar och instruktionsböcker arkiveras på 

industrianläggning 3. 

 

Industrianläggning 4 har tagit fram ett web-baserat system som är sammankopplat till 

underhållssystemet. De arbetar mycket med förbättringsgrupper, som har till syfte att hitta, 

lösa orsakar till haveri och kritiska fel samt att ta fram förbättringsförslag för processen. 

 

Alla industrianläggningar arbetar idag med rondlistor för att förebygga fel. På Skutskärsbruk 

utförs rondlistorna av FU-tekniker och på de andra industrianläggningarna utförs rondlistor av 

både FU-tekniker och operatörer. För att säkerställa att ronderna blivit utförda utförs 

kontroller. Tabell 2 redovisar hur vardera anläggning kontrollerar rondlistorna. 

Tabell 2: Kontroller som vardera anläggning utför på anläggningens rondlistor. 

Aktivitet 
Skutskärs-

bruk 

Industri-

anläggning 1 

Industri-

anläggning 2 

Industri-

anläggning 3 

Industri-

anläggning 4 

Checkpunkter X X - - - 

Loggad data X - X - - 

Tillsynskontroll - X - X X 
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Samtliga industrianläggningar arbetar med tillståndsbaserade underhållsaktiviteter för 

kontrollera maskiners skick. Tabell 3 redovisar vilka tillståndsbaserade underhållsaktiviter 

vardera anläggning arbetar med. 

Tabell 3: Tillståndsbaserade underhållsaktiviteter vardera anläggning arbetar med. 

Aktivitet 
Skutskärs- 

bruk 

Industri-

anläggning 1 

Industri-

anläggning 2 

Industri-

anläggning 3 

Industri-

anläggning 4 

Stötpuls- 

mätning 
X X X X X 

Vibrations-

mätning 
X X X X X 

Akustisk 

emission 
X X - - - 

Tjockleks-

mätning 
X - - - - 

Termografi X X X X X 

Oljeanalys X X X X - 

Reglerteknisk 

auditering 
- X - - - 

Inspektioner X X X X X 

 

Samtliga industrianläggningar har installerade onlinesystem för vibrationsmätning, liksom 

Skutskärsbruk. Industrianläggning 1 har även onlinesystem för reglerteknisk auditering. 
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5 Diskussion 

I arbetet utfördes fältstudier och intervjuer på fyra andra industrianläggningar. Samtliga 

anläggningar var inom processindustrin och tillhörde globala företag. Detta för att få en bild 

över hur liknande industrier arbetar med underhåll för att erhålla en hög tillgänglighet, samt 

vad som skiljer dem och Skutskärsbruk åt. En fältstudie och intervju på en verksamhet som 

inte tillhör ett globalt företag hade även varit intressant att utföra. Detta för att se hur en 

mindre verksamhet arbetar för att erhålla en hög tillgänglighet utan samma ekonomiska 

muskler. Detta var något som inte utfördes på grund av att fokus låg på att se hur liknande 

industrier arbetar. Samtidigt kan sättet en mindre verksamhet arbetar på vara svårt att inför på 

en stor anläggning som Skutskärsbruk, då antalet anställda och organisationerna skulle skilja 

sig mycket åt. 

 

Samtliga anläggningar var villiga att dela med sig om hur och vilka metoder de arbetade med 

för att erhålla en hög tillgänglighet på sin anläggning. Tyvärr fick vi inte ta del av vilken 

tillgänglighet de uppnår. Information som beräknade TAK-värden och erhållen tillgänglighet 

på anläggningarna var något som önskades hålla intern inom företagen. Detta innebar att en 

jämförelse mellan Skutskärsbruk och de andra anläggningarna tillgänglighet inte var möjlig 

att utföra. Vilket innebär att de förbättringsförslagen som kommer att tas fram grundas efter 

litteraturstudien tillsammans med det vi anser Skutskärsbruk kan förbättra efter en jämförelse 

med de andra industrierna. 

 

För att erhålla en hög tillgänglighet är det avgörande att rätt person snabbt får korrekt 

information om vad som inträffat. Samt att det finns snabb och enkel tillgång till nödvändiga 

basuppgifter, till exempel som ritningar och instruktioner. Det är även viktigt att 

informationen angående felet är korrekt och väl beskrivet i arbetsbegäran. Detta för att arbetet 

ska kunna utföras på ett så effektivit sätt som möjligt. Underhållssystem har ofta en tendens 

av att vara krångliga och driftpersonal som inte arbetar i systemet dagligen, brukar ofta 

uppfatta det som extra krångligt. Detta innebär att driftpersonal ofta undviker att skriva 

felmeddelande eller lägger över ansvaret på någon annan. Det i sin tur resulterar i att viktig 

information utesluts, samt att lokalisering av felet kan försvåras. Industrianläggning 4 har 

tagit fram ett web-baserat system som är sammankopplat till underhållsystemet för att lösa 

detta problem, genom att förenkla rapportering för bland annat driftpersonalen.  
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Framgångsrikt underhållsarbete bygger på att samla fakta om vad som hänt och sedan 

sammanställa och analysera det. Det är därför det är av yttersta vikt att varje AU-insats 

dokumenteras, sammanställs och analyseras. Detta för att bygga bort felet så det inte blir 

återkommande. Anläggning 3 arbetar idag mycket med att ta fram instruktioner, dokumentera 

samt analysera orsaker till återkommande fel i produktionen. Dessa kan bero på komponenten 

inte håller tillverkningsprestanda eller att personen i fråga har utfört arbetet på felaktigt sätt. 

Vilket visar på att utbildning och uppdaterade ritningar och instruktioner är viktigt för ett 

effektivt arbete. Instruktioner har tagits fram efter fel som uppstått på grund av 

handhavandefel, till exempel rengöring. All dokumentation sparas för möjligheterna att gå 

tillbaka och se bland annat orsaker till fel. Detta gäller även de övriga anläggningarna. 

Anläggning 1 och 2 har även möjligheten att via underhållsystemet se övriga anläggningars 

dokumenthantering inom deras egen koncern. Detta ger anläggningarna en bred databas och 

en större chans att jämföra och hitta orsaker till fel samt se hur de andra har hanterat liknande 

fel. 

 

I FU åtgärdas objekt vid en schemalagd tid oavsett dess faktiska tillstånd. Detta innebär att fel 

i produktionen förebyggs innan de har uppkommit. Med hjälp av FU kan resursförbrukning 

minimeras eller en anläggnings tillgänglighet maximeras genom att använda kvantitativa 

beslutsmodeller, baserad på information som tid-till-fel, tekniker som Ishikawadiagram, 

orsaksanalyser samt felläges- och effektanalys. Det är därför av yttersta vikt att dokumentera 

vad som inträffat och varför vid varje AU-insats. Dokumenteringen kan röra alltifrån 

resursåtgångar, kostnadsställe för den ekonomiska uppföljningen samt en teknisk beskrivning 

om vad som inträffat. Detta arbetar industrianläggning 3 frekvent med. Anläggning arbetar 

både med en verktygsmall för problemlösning samt en rotorsaksanalysmall. 

Instruktionsböcker, utförda verktygsmallar och rotorsaksanalyser arkiveras. Detta ger 

industrianläggning 3 en bred databas och anläggningen kompetenssäkras inför framtiden. 

 

Skutskärsbruk är den anläggning av dem vi har besökt som utför flest tillståndsbaserade 

underhållsmetoder. För att få ett värde i dessa metoder gäller det att ansvariga är utbildade för 

att analysera mätdata. Det leder sedan till att utföraren ska kunna genomföra en noggrann 

analys som dokumenteras, för att vid ett senare tillfälle kunna gå tillbaka och se avvikelser på 

komponenter inom ett visst intervall. Detta kan sedan användas som information till FU-

planering. 
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För att bedriva en framgångsrik FU-verksamhet är det viktigt att definiera vad som ska 

åstadkommas med den. Vanligtvis sammanfattas det som ska uppnås i en vision som sprids 

över organisationen. För att veta om FU-verksamheten uppsatta mål och mätetal. 

Skutskärsbruk mäter idag sin driftsäkerhet genom tillgänglighet som beräknas enligt Jaakko 

Pöyry-metoden. Industrianläggning 1, 2 och 3 mäter sin driftsäkerhet efter TAK. TAK-

mätning tar hänsyn till anläggningens tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och 

kvalitetsutfall, detta ger företaget en tydligare bild av anläggningens driftsäkerhet. 

 

Ett strategiskt sätt att förbättra prestanda för underhållsverksamheten är att genomföra ett 

strategiskt TPM inom tillverkningsindustrier och är ett system som sätter underhåll i fokus. 

TPM har som mål att utveckla ett system fritt från AU, genom att involvera samtliga anställda 

att förbättra underhållets produktivitet. Industrianläggningar 1-4 har rondlistor som utförs av 

både FU-tekniker och driftpersonal, tillskillnad från Skutskärsbruk där rondlistor enbart utförs 

av FU-tekniker. Driftpersonalens rondlistor på anläggning 1-4 riktar sig mer åt daglig tillsyn 

av utrustning och komponenter. FU-teknikerna arbetar åt tillståndsbaserade underhåll och 

kontroller. Genom rondering och underhållaktiviter lämpade åt operatörer får de bättre 

kunskap om sina maskiner. Enligt Ljungberg [17] råder bristande operatörsunderhåll till att 

maskiner producerar med lägre effektivitet.  

 

Skutskärsbruk arbetar idag enbart med produktionsstrategin 5S, tillskillnad från de andra 

industrianläggningar som uppgavs arbeta med 5S samt en eller två andra strategier. 

Produktionsstrategier som till exempel WCM och TPM är heltäckande strategier som är 

avsedd för hela organisationen. Ett införande av en produktionsstrategi på en större 

industrianläggning tar lång tid och kräver stora resurser. Ett vanligt förekommande på de 

fältstudier och intervjuer som utfördes i arbetet var att en tydlig trend är att göra om kända 

produktionsstrategier till sina ”egna”. Det vill säga att det som ansågs vara bra för 

anläggningen i produktionsstrategierna användes medan det andra sållades bort. Detta innebär 

att vissa industrianläggningar påstås arbete med en viss produktionsstrategi, men då de i 

själva verket inte gör det. På Skutskärsbruk förekommer det även likheter med olika 

produktionsstrategier, men de arbetar inte idag efter någon särskild strategi, utöver 5S.  
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6 Slutsatser 

Skillnader som uppmärksammats hos de övrig anläggningarna tillskillnad från Skutskärsbruk 

gällande arbetet att uppnå en hög tillgänglighet är: 

 Anläggning 1 har en kortare väg för underhållsrapporteringen vid AU. 

 Samtliga arbetar med två till tre produktionsstrategier. 

 Industrianläggning 1 och 3 utgår ifrån TAK-metoden vid beräkning av 

tillgängligheten. Anläggning 2 använder också TAK men beräknar tillgängligheten 

utifrån produktionsutfall istället för produktionstimmar. Anläggning 4 utesluter A i 

TAK-mätningen. 

 Anläggning 1 har en gemensam arbetsorderhantering med övriga industrier inom 

företagskoncern. Detsamma gäller anläggning 2 som även har ett samordnat underhåll 

med närliggande pappersbruk och sågverk i koncernen. 

 Anläggning 3 har tagit fram extra material som inkluderar ritningar och beskrivningar 

för korrekt utförda arbeten.  

 Anläggning 3 lägger mycket arbete på att analysera fel med hjälp av verktygsmall och 

på rotorsaksanalysmall. 

 Anläggning 4 använder ett enklare web-baserat system för felrapporteringen, 

sammanlänkat med underhållssystemet. 

 Rondlistorna utförs även av operatörer på de övriga industrianläggningarna.  

 

För bedriva ett framgångsrikt FU krävs det förebyggande vid källorna samt fokus på att 

identifiera och eliminera kritiska fel och orsaker till utrustningens försämring. Det vi 

rekommenderar Skutskärsbruk att förändra i sitt arbete att erhålla en högre tillgänglighet är: 

 Förenkla systemet för rapportering av felmeddelanden för att erhålla utförlig och 

korrekt information. 

 Ta fram instruktioner för utrustning vars fel beror på handhavandefel eller utförande. 

 Utföra analyser på alla AU för att bygga bort återkommande fel i produktionen. 

 Rondlistor för operatörer som riktar sig åt daglig tillsyn. 

 Skapa en gemensam dokumenthantering inom koncernen för att skapa en bredare 

databas. 

Dessa förslag är inget som garanterar att Skutskärsbruk erhåller en tillgänglighet på 90 %. De 

förslag som tidigare redovisats är förslag som efter implementering skulle kunna resultera i att 

Skutskärsbruk når sitt mål med en tillgänglighet på 90 %.  
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7 Fortsatt arbete 

Som fortsatt arbete kan en studie av mindre verksamheters arbete för att erhålla en hög 

tillgänglighet utföras. Detta för att se hur företag med en mindre omsättning arbetar med 

underhåll för att uppnå lönsamma kostnads- och tjänstefördelar. Sedan bör möjligheterna 

undersökas att implementera de framtagna förslagen på Skutskärsbruk. För de förslag som 

anses gå att implementeras ska en handlingsplan tas fram för att redovisas hur de ska 

implementeras på anläggningen och i organisationen.  
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Bilaga 1. Underhållsrapportering på Skutskärsbruk  

Skutskärsbruks underhållsrapportering går ut på att ett felmeddelande skrivs in i 

underhållsystemet SAP. Samtliga anställda på Skutskärsburk kan skriva felmeddelanden i 

SAP. Entreprenörer som vistas på anläggningen har alltid en kontaktperson de kan kontakta, 

som i sin tur kan rapportera felmeddelandet. Ofta är det FU-teknikerna som upptäcker 

indikationer på fel under inspektioner. Felmeddelandet går sedan till driftsamordnaren som 

går igenom samtliga felmeddelande vid arbetsdagens start. Felmeddelanden som är otydliga 

bör raderas eller kompletteras. Idealet är sedan att felmeddelandet går tillbaka till den som 

rapporterat felet, som får förtydliga det. Driftsamordnaren gör en prioritering av samtliga 

felmeddelanden. Känner sig driftsamordnaren osäker kring hur ett felmeddelande ska 

behandlas går det till en annan person eller grupp för utredning. Där gås meddelandet igenom 

och ett beslut fattas, som sedan skickas vidare i form av en arbetsbegäran till planeringen. Är 

det inga konstigheter med felmeddelandet skickar driftsamordnaren en arbetsbegäran till 

planeringen där material, operationer och arbetets utförande planeras och en arbetsorder 

skapas. Vid förebyggande underhållsaktiviteter som utförs efter förutbestämda tidsintervaller 

får planeraren en automatisk arbetsorder genom underhållssystemet SAP. Vid det planerade 

stoppet, stoppas produktionen och arbetet utförs. 

 

Vanligtvis utförs tre linjestopp per år och ett storstopp. Ett linjestopp innebär att en av 

produktionens linjer stängs ner och underhållsarbeten utförs vanligtvis under en 

produktionsdag. De två övriga produktionslinjerna är fortfarande i drift. Storstoppet sker en 

gång om året och varar i en till en och en halv vecka där samtliga av produktionens linjer 

stoppas. Under dessa storstopp utförs större underhållsarbeten och hundratals entreprenörer 

anlitas. Vid avslutat arbete faktureras kostnaderna som har uppstått under arbetets gång. Delar 

som har byts ut under reparationsarbetet och som kan renoveras får nytt ordernummer och 

skickas som en delorder till verkstad/förråd. Figur 4 illustrerar tillvägagångsättet för 

rapportering och planering av underhåll. 
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Figur 2: Tillvägagångsättet från att en anställd rapporterar ett felmeddelande i underhållssystemet SAP till att 

felmeddelande är åtgärdat och fakturering skett på Skutskärsbruk. De streckade pilarna illustrerar tillvägagångssättet då 

det finns oklarheter i felmeddelandet. 

När ett akut fel uppstått rapporteras ett felmeddelande på samma sätt som vid ett 

förebyggande underhållsmeddelande, felmeddelande skrivs in i underhållssystemet SAP. Till 

skillnad från ett förebyggande underhållsmeddelande sker ett samtal från den anställda till 

skiftingenjör och flaggar för ett akut fel. Skiftingenjören skapar en arbetsorder och samordnar 

operationerna för skiftmekanikerna, skiftautomation och beredskap. Vid avslutat arbete 

faktureras kostnaderna för entreprenörer som har uppstått under arbetets gång. I figur 5 

illustreras tillvägagångssättet för utförandet av akuta underhållsaktiviteter. 

 

Figur 3:Tillvägagångsättet från att ett akut fel har uppstått till att det är åtgärdats och fakturerats på Skutskärsbruk. De 

röda pilarna i figuren illustrerar direkt kommunikation mellan parterna. 

 



36 

Bilaga 2. Underhållsrapportering på industrianläggning 1 

Industrianläggningens underhållsrapportering behandlas genom att felmeddelande skrivs in i 

underhållssystemet IFS, där en arbetsbergäran skapas. Samtliga anställda på industrin kan 

rapportera felmeddelanden. Entreprenörer på industrin har inte möjligheten att rapportera 

felmeddelanden i underhållssystemet, men har alltid en kontaktperson som i sin tur kan skriva 

felmeddelanden. Felmeddelandet går därefter till driftsamordaren som går igenom samtliga 

felmeddelanden dagligen. Felmeddelanden klassificeras i kategorierna A, B och C, där A 

kräver akuta åtgärder. Driftsamordaren ansvarar för ekonomin och vad som behövs till 

arbetet.  

Driftsamordnaren går igenom felmeddelandena med planerare från underhållsavdelningen, 

planerar stoppets tidpunkt och skapar därefter en arbetsorder. Arbetsorderna kan även skapas 

automatiskt i IFS. Det sker vid bestämda tidsintervall för enskilda utrustningar. Planerarna 

delar därefter ut arbetet till de anställda. Vid det planerade stoppet, stoppas den aktuella 

produktionslinjen och arbetet utförs. Stoppen varierar på industrianläggningen, beroende på 

vilken produktionslinje det är. Linjestopp sker i normala fall var fjortonde dag, men varierar 

från fall till fall för anläggningens trettiotal produktionslinjer. Linjestoppens längd varierar, 

från en halv arbetsdag till någon vecka på grund av nedkylning av varma delar. Industrin har 

ett storstopp under sommaren, men för att inte stänga ner hela produktionen förskjuts vissa 

produktionslinjers storstopp till hösten. Vid avslutat arbete faktureras kostnaderna som har 

uppstått under arbetets gång. Figur 6 illustrerar tillvägagångsättet för rapporteringen, 

planering och genomförande av underhållsaktiviteter på industrianläggning 1. 

 

Figur 1: Tillvägagångsättet från att en anställd rapporterar ett felmeddelande i underhållssystemet IFS till att 

felmeddelande är åtgärdat och fakturering skett på industrianläggning 1. 
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När ett fel har uppstått i produktionen och ett akut underhåll måste utföras, sker ett akut 

samtal till anläggningens akutgrupp. Akutgruppen sitter i beredskap dygnet runt och medan de 

tar sig till felet rapporteras ett felmeddelande i underhållssystemet IFS och en arbetsorder blir 

registrerad. Felet åtgärdas av akutgruppen. Efter utfört arbete faktureras kostnaderna som har 

uppstått under arbetets gång. I figur 7 illustreras tillvägagångsättet för rapporteringen och 

genomförande av akuta underhållsaktiviteter på industrianläggning 1. 

 

Figur 2: Tillvägagångsättet från att ett akut fel har uppstått till att det är åtgärdats och fakturerats på industrianläggning 

1. De röda heldragna pilarna i figuren illustrerar direkt kommunikation mellan parterna. De streckade röda pilarna är 

alternativa vägar för arbetsordern. Arbetsordern kan tillkomma före eller efter operationerna.  
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Bilaga 3. Intervju industrianläggning 1 

Q1: Hur beräknar ni tillgänglighet? 

 Anläggningen beräknar driftsäkerhet enligt TAK-metoden. 

 

Q2: Vilka arbetsmetoder arbetar ni efter? (T.ex. 5S, TPM och Lean osv) 

 TPM 

 Lean 

 5S 

 

Q3: Vad händer efter att ett haveri uppstått och åtgärdas, för att undvika samma haveri? 

 Underhållstekniker utför en orsakasanalys som sedan behandlas och arkiveras. 

 

Q4: Hur ser tillvägagångssättet ut för er från att ett felmeddelande uppstått till att det 

åtgärdas? (hur ser felrapporteringen ut?) 

Felrapporteringen ser ut enligt figur 1. 

 

Figur 1: Tillvägagångsättet från att en anställd rapporterar ett felmeddelande i underhållssystemet IFS till att 
felmeddelande är åtgärdat och fakturering skett på industrianläggning 1 

Q5: Vilka skriver felmeddelanden? (akut och förebyggande) 

 Alla anställda kan skriva felmeddelande i underhållssystemet IFS. 

 Vissa entreprenörer har möjligheten att skriva felmeddelande i underhållssystemet 

IFS. 
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Q6: När går ni igenom felrapporteringarna, både för FU och AU? 

 Prioritering styr 

 Akuta fel går direkt till akutgruppen 

 FU gås igenom dagligen (kl.7-16) av driftsamornaren. 

 

Q7: Hur utförs FU-kontrollerna? (är de schemalagda, används rondlistor osv?) 

 Rondlistor (formas efter schemaläggning och felrapporteringar) 

 

Q8: Vilka utför FU-kontroller?  

 FU-tekniker 

 Operatörer 

 Onlinesystem 

 

Q9: Hur bemöts akuta underhåll/haveri? (krävs t.ex. arbetsorderna?) 

Felrapportering för AU ser ut enligt figur 2. 

 Arbetsordrar krävs vanligtvis, vid AU-arbeten kan arbetsordern kompliteras i 

efterhand. 

 

Figur 2: Tillvägagångsättet från att ett akut fel har uppstått till att det är åtgärdats och fakturerats på industrianläggning 
1. De röda heldragna pilarna i figuren illustrerar direkt kommunikation mellan parterna. De streckade röda pilarna är 
alternativa vägar för arbetsordern. Arbetsordern kan tillkomma före eller efter operationerna. 

 

Q10: Hur kontrolleras det att rondlistorna blir utförda? 

 Tillsynskontroll genom avrapportering. 

 Avscanning vid utsatta checkpunkter. 
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Q11: Vilka tillståndsbaserade underhållsaktiviteter används (t.ex. vibrationsmätning mm)? 

 Stötpulsmätning 

 Vibrationsmätning 

 Akustisk mätning 

 Termografi 

 Oljeanalyser 

 Reglertekniska auditering 

 Inspektioner 
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Bilaga 4. Underhållsrapportering på industrianläggning 2 

Anläggningens underhållsrapportering behandlas genom att ett felmeddelande skrivs in i 

underhållssystemet IFS och en arbetsbegäran skapas. Samtliga anställda på industrin kan 

rapportera ett felmeddelande. Entreprenörer på anläggningen har inte möjligheten att 

rapportera in felmeddelanden, men ska alltid ha en kontaktperson till hand som i sin tur kan 

rapportera in felmeddelandet.  

 

Driftsamordaren går igenom felmeddelande en gång i veckan. Felmeddelandena klassificeras i 

kategorierna A, B och C, där A kräver akuta åtgärder.  Felmeddelandet går sedan som en 

arbetsbegäran till planering, som planerar arbetsbegäran. När arbetsbegäran är behandlad 

skapas en arbetsorder. Arbetsorderna kan även skapas automatiskt i IFS. Det sker vid 

bestämda tidsintervall för enskilda utrustningar. När arbetsordern är beredd fördelas arbetet ut 

av planerare och samordnare. Arbetsordern frisläpps vid planerat tillfälle och arbetet utförs. 

Efter utfört arbete avrapporteras arbetsordern och arbetet faktureras. Massabruket har ett 

planerat linjestopp per år för anläggningens två produktionslinjer och ett storstopp för hela 

anläggningen efter behov, vanligtvis vartannat år. Figur 8 illustrerar tillvägagångsättet för 

rapporteringen, planering och genomförande av underhållsaktiviteter på industrianläggning 2. 

 

Figur 8: Tillvägagångsättet från att en anställd rapporterar ett felmeddelande i underhållssystemet IFS till att 

felmeddelande är åtgärdat och fakturering skett på industrianläggning 2. 

När ett fel har uppstått i produktionen och ett akut underhåll måste utföras, sker det enligt 

samma tillvägagångssätt som vid ett förebyggande underhållsmeddelande. Skillnaden med ett 

akut underhåll är att ett samtal sker från den anställda till driftsamordaren för att påskynda 

processen av felmeddelandet. Driftsamordaren behandlar därefter felmeddelandet och skickar 
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en arbetsbegäran till den berörda avdelningens planering och samordning som verkställer en 

arbetsorder. Arbetsordern fördelas sedan ut och arbetet utförs. Efter utfört arbete 

avrapporteras arbetsordern och arbetet faktureras. I figur 9 illustreras tillvägagångsättet för 

rapporteringen och genomförande av akuta underhållsaktiviter på industrianläggning 2. 

 

Figur 9: Tillvägagångsättet från att ett akut fel har uppstått till att det är åtgärdats och fakturerats på industrianläggning 

2. Den röda heldragna pilen i figuren illustrerar direkt kommunikation mellan parterna. 
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Bilaga 5. Intervju industrianläggning 2 

Q1: Hur beräknar ni tillgänglighet? 

 Anläggningen utgår ifrån TAK-metoden men räknar med produktionsutfall istället för 

produktionstimmar. 

 

Q2: Vilka arbetsmetoder arbetar ni efter? (T.ex. 5S, TPM och Lean osv) 

 Lean 

 ”improve” 

 5S 

 

Q3: Vad händer efter att ett haveri uppstått och åtgärdas, för att undvika samma haveri? 

 Felanalyser följs upp och dokumenteras. 

 

Q4: Hur ser tillvägagångssättet ut för er från att ett felmeddelande uppstått till att det 

åtgärdas? (hur ser felrapporteringen ut?) 

Felrapporteringen ser ut enligt figur 1. 

 

Figur 1: Tillvägagångsättet från att en anställd rapporterar ett felmeddelande i underhållssystemet IFS till att 

felmeddelande är åtgärdat och fakturering skett på industrianläggning 2. 

 

Q5: Vilka skriver felmeddelanden? (akut och förebyggande) 

 Samtliga anställda skriver felmeddelandena men vanligtvis FU-teknikerna. 

 Vissa entreprenörer har möjligheten att skriva felmeddelanden. 
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Q6: När går ni igenom felrapporteringarna, både för FU och AU? 

 En gång i veckan (varje onsdag). 

 

Q7: Hur sker FU-kontrollerna? (är de schemalagda, används rondlistor osv?) 

 Schemalagda aktiviteter 

 Rondlistor 

 

Q8: Vilka utför FU-kontroller?  

 FU-tekniker 

 Operatörer 

 

Q9: Hur bemöts akuta underhåll/haveri? (krävs t.ex. arbetsorderna?) 

Felrapportering för AU ser ut enligt figur 2. 

 Arbetsorder krävs vid samtliga arbeten. 

 

Figur 2: Tillvägagångsättet från att ett akut fel har uppstått till att det är åtgärdats och fakturerats på industrianläggning 

2. Den röda heldragna pilen i figuren illustrerar direkt kommunikation mellan parterna. 

 

Q10: Hur kontrolleras det att rondlistorna blir utförda? 

 Analys av loggad data. 
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Q11: Vilka tillståndsbaserade underhållsaktiviteter används (t.ex. vibrationsmätning mm)? 

 Stötpulsmätning 

 Vibrationsmätning 

 Termografi 

 Oljeanalyser 

 Inspektioner 
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Bilaga 6. Underhållsrapportering på industrianläggning 3 

Industrianläggningens underhållsrapportering behandlas genom att ett felmeddelande skrivs in 

i underhållssystemet SAP. Felrapporteringen sker av anställda och vissa konsulter. 

Felmeddelandet går därefter till driftsamordnaren på respektive avdelning som avgör om en 

arbetsorder ska skapas och vilken prioritet den har. Arbetsordern skickas därefter vidare till 

planeraren för respektive avdelning som schemalägger, bereder och planerar in material till 

arbetet. Planeraren går igenom felmeddelanden en gång veckan. Arbetsordern går sedan till 

arbetsledaren i sin tur delar ut arbetet till anställda. Arbetsorden blir frisläppt när den skickas 

från planeraren, vilket gör att de i driften kan säkerställa att maskiner och utrustningar är 

frånkopplade så att arbeten kan utföras på ett säkert sätt vid det planerade stoppet. 

Industrianläggning 3 har ett planerat storstopp på hösten som är 10 dygn, samt ett vårstopp på 

2 dygn. Vid avslutat arbete gör den anställda en återrapportering till arbetsledaren som sedan 

gör ett tekniskt avslut av arbetsordern och arbetet fraktureras. Figur 10 illustrerar 

tillvägagångsättet för rapporteringen, planering och genomförande av underhållsaktiviteter på 

industrianläggning 3.  

 

Figur 10: Tillvägagångsättet från att en anställd rapporterar ett felmeddelande i underhållssystemet SAP till att 

felmeddelande är åtgärdat och fakturering skett på industrianläggning 3. 

Uppstår det ett fel i produktionen och ett akut underhåll krävs, skrivs ett felmeddelande in i 

underhållssystemet SAP samt att ett samtal sker från den anställda till skiftingenjör. Det blir 

skiftingenjörens uppgift att samordna operationerna och därefter skicka vidare arbetsordern 
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till arbetsledaren eller beredskap, beroende om felet sker på natt eller dag tid. Uppstår felet 

under dagen skickar skiftingenjören en arbetsorder till arbetsledaren som delar ut arbetet till 

anställda. Uppstår felet under natten tillkallar skiftingenjören beredskap. Det är 

skiftingenjörernas uppgift att frisläppa arbetsorden så de i driften kan ta del av den. Det 

fortsatta tillvägagångssättet sker på samma vis som vid ett förebyggande 

underhållsmeddelande. I figur 11 illustreras tillvägagångsättet för rapporteringen och 

genomförande av akuta underhållsaktiviteter på industrianläggning 3. 

 

 

Figur 11: Tillvägagångsättet från att ett akut fel har uppstått till att det är åtgärdats och fakturerats på industrianläggning 

3. Den röda heldragna pilen i figuren illustrerar direkt kommunikation mellan parterna. Den röda streckade pilen 

illustrerar direktkommunikation som sker under nattetid. 
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Bilaga 7. Intervju industrianläggning 3 

Q1: Hur beräknar ni tillgänglighet? 

 Anläggningen beräknar driftsäkerhet enligt TAK-metoden. 

 

Q2: Vilka arbetsmetoder arbetar ni efter? (T.ex. 5S, TPM och Lean osv) 

 WCM 

 5S 

 

Q3: Vad händer efter att ett haveri uppstått och åtgärdas, för att undvika samma haveri? 

Alla fel/haverier utreds, behandlas olika och arkiveras: 

 Verktygsmall för problemlösning 

 Rotorskasanalys 

 Förbättringsgrupp 

 

Q4: Hur ser tillvägagångssättet ut för er från att ett felmeddelande uppstått till att det 

åtgärdas? (hur ser felrapporteringen ut?) 

Felrapporteringen ser ut enligt figur 1. 

 
Figur 1: Tillvägagångsättet från att en anställd rapporterar ett felmeddelande i underhållssystemet SAP till att 

felmeddelande är åtgärdat och fakturering skett på industrianläggning 3. 

Q5: Vilka skriver felmeddelanden? (akut och förebyggande) 

 Samtliga anställda kan skriva felmeddelande i underhållssystemet SAP. 
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 Vissa entreprenörer har tillgång till SAP och kan skriva felmeddelande.  

 

Q6: När går ni igenom felrapporteringarna, både för FU och AU? 

 FU gås igenom av driftsamordaren en gång i veckan, vanligtvis onsdagar. 

 AU går direkt till skiftingenjör som behandlar felmeddelandet. 

 

Q7: Hur sker FU-kontrollerna? (är de schemalagda, används rondlistor osv?) 

 Schemalagda rondlistor 

 

 

Q8: Vilka utför FU-kontroller? 

 FU-tekniker 

 Operatörerer (operatörsunderhåll, tillsynskontroll) 

 Onlinesystem 

 

Q9: Hur bemöts akuta underhåll/haveri? (krävs t.ex. arbetsorderna?) 

Felrapportering för AU ser ut enligt figur 2. 

 Arbetsordrar krävs vanligitvis, men kan skippas ibland vid enklare arbeten som 

smörjning eller liknande. Vid AU-arbeten kan de även kompletteras i efterhand. 

 

 
Figur 2: Tillvägagångsättet från att ett akut fel har uppstått till att det är åtgärdats och fakturerats på industrianläggning 

3. Den röda heldragna pilen i figuren illustrerar direkt kommunikation mellan parterna. Den röda streckade pilen 

illustrerar direktkommunikation som sker under nattetid. 
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Q10: Hur kontrolleras det att rondlistorna blir utförda? 

 Tillsynskontroller i underhållssystem SAP. 

 

Q11: Vilka tillståndsbaserade underhållsaktiviteter används (t.ex. vibrationsmätning mm)? 

 Stötpulsmätning 

 Vibrationsmätning 

 Termografi 

 Oljeanalyser 

 Inspektioner 
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Bilaga 8. Underhållsrapportering på industrianläggning 4 

Anläggningens underhållsrapportering behandlas genom att felmeddelande rapporteras in i 

underhållssystemet SAP. Felrapporteringen sker av anställda och en del entreprenörer. 

Felmeddelandet skickas vidare till driftsamordaren som skapar en arbetsorder. 

Driftsamordaren går igenom felmeddelandena dagligen. Därefter går arbetsorden till 

planeraren som bereder, planerar material och schemalägger arbetet. Planeraren frisläpper 

sedan arbetsordern till arbetsledaren som bestämmer exakt tidpunkt för arbetet och vilka som 

ska utföra det. Arbetsorden hamnar därefter hos utföraren och det planerade stoppet sker och 

arbetet utförs. Stopp sker var fjärde vecka och är oftast 16-17 timmar. I samband med det 

planeras underhållsarbetet in. Storstopp burkar vanligtvis ske på våren och ibland på hösten. 

Vid avslutat arbete sker avrapporteringen till arbetsledaren som ändrar status på orden till 

slutförd. Beställaren gör därefter ett tekniskt avslut av arbetsorden och arbetet faktureras. 

Figur 12 illustrerar tillvägagångsättet för rapporteringen, planering och genomförande av 

underhållsaktiviteter på industrianläggning 4. 

 

Figur 12: Tillvägagångsättet från att en anställd rapporterar ett felmeddelande i underhållssystemet SAP till att 

felmeddelande är åtgärdat och fakturering skett på industrianläggning 4. 

Uppstår det fel i produktionen och ett akut underhåll krävs, skriv ett felmeddelande in i SAP. 

Ett samtal sker även från den anställda till produktionsgruppen som skapar en arbetsorder och 

bereder arbetet till viss del. Därefter kontaktas akutstyrkan och operationerna genomförs. 
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Anläggningens akutstyrka består av skiftgående elektriker och mekaniker i beredskap. Efter 

avslutat arbete sker avrapportering och kostnader som uppstått under arbetet faktureras. I figur 

13 illustreras tillvägagångsättet för rapporteringen och genomförande av akuta 

underhållsaktiviteter på industrianläggning 4. 

 

Figur 13: Tillvägagångsättet från att ett akut fel har uppstått till att det är åtgärdats och fakturerats på industrianläggning 

4. Den röda heldragna pilen i figuren illustrerar direkt kommunikation mellan parterna. 
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Bilaga 9. Intervju industrianläggning 4 

Q1: Hur beräknar ni tillgänglighet? 

 Anläggningen utgår ifrån TAK-metoden, men utesluter A från beräkningen 

 

Q2: Vilka arbetsmetoder arbetar ni efter? (T.ex. 5S, TPM och Lean osv) 

 TPS 

 Lean 

 5S 

 

Q3: Vad händer efter att ett haveri uppstått och åtgärdas, för att undvika samma haveri? 

 Förbättringsgruppen utför haveriutredningar 

 

Q4: Hur ser tillvägagångssättet ut för er från att ett felmeddelande uppstått till att det 

åtgärdas? (hur ser felrapporteringen ut?) 

Felrapporteringen ser ut enligt figur 1. 

 

 

Figur 1: Tillvägagångsättet från att en anställd rapporterar ett felmeddelande i underhållssystemet SAP till att 

felmeddelande är åtgärdat och fakturering skett på industrianläggning 4. 
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Q5: Vilka skriver felmeddelanden? (akut och förebyggande) 

 Samtliga anställda skriver felmeddelandena. 

 Vissa entreprenörer har möjlighet att skriva felmeddelandena. 

 

Q6: När går ni igenom felrapporteringarna, både för FU och AU? 

 FU gås igenom dagligen 

 AU sker direkt 

 

Q7: Hur sker FU-kontrollerna? (är de schemalagda, används rondlistor osv?) 

 Schemalagda rondlistor 

 

Q8: Vilka utför FU-kontroller  

 FU-tekniker 

 Operatörer (operatörsunderhåll, tillsysnkontroll)  

 

Q9: Hur bemöts akuta underhåll/haveri? (krävs t.ex. arbetsorderna?) 

 Inga arbeten får utföras utan arbetsorder men kan kompletteras i efterhand vid AU. 

 

Figur 2: Tillvägagångsättet från att ett akut fel har uppstått till att det är åtgärdats och fakturerats på industrianläggning 

4. Den röda heldragna pilen i figuren illustrerar direkt kommunikation mellan parterna. 

 

Q10: Hur kontrolleras det att rondlistorna blir utförda? 

 Tillsysnkontroll i underhållssystemet SAP 
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Q11: Vilka tillståndsbaserade underhållsaktiviteter används (t.ex. vibrationsmätning mm)? 

 Stötpulsmätning 

 Vibrationsmätning 

 Termografi 

 Inspektioner 
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Bilaga 10. Produktionsstrategier och dess avsikter 

World Class Manufactoring 

WCM:s mål bygger på tio ”pelare”[15]: 

 Säkerhet 

 Kostnadsdistribution 

 Fokuserad förbättring 

 Autonoma underhåll 

 Professionellt underhåll 

 Kvalitetskontroll 

 Logistik och kundservice 

 Tidig utrustningshantering 

 Människoutveckling 

 Miljö 

Säkerhet är en teknisk pelare som innebär kontinuerliga förbättringar av arbetsmiljö och 

minsking av faktorer som genererar olyckor och farliga händelser. Syftet med pelaren är att 

eliminera olyckor, vilket kräver intensiva förbyggande återgärder, fortlöpande förbättring av 

ergonomin på arbetsplatsen, utveckla kompetens och kvalifikationer som krävs för att 

undanröja potentiella farliga händelser och problem. 

 

Kostnadsdistribution syftar till att utveckla planer för eliminering av slöseri, vilket kan 

medföra betydande fördelar för verksamheten. Dessa planer handlar om att identifiera var 

slöseri uppstår, analysera dem och utveckla metoder för att eliminera slöseriet. 

Fokuserad förbättrings syfte är att eliminera slöseri, som identifierats av den tidigare pelaren. 

Korrigerande återgärder ska leda till en slutlig problemlösning och nya standarder, som ska 

följas för att undvika att samma problem uppstår igen. Samtliga aktiviteter och slöserier som 

inte skapar värde eller bidrar ska elimineras.  

 

Autonoma underhåll syftar till att förbättra effektiviteten för maskiner och utrustning som ofta 

utsätts för dålig miljö och omgivning, för att få produktionen att fungera felfritt. Detta 

säkerhetställs genom renovering av mekaniska delar och utrustning, utökat deltagande av 

driftpersonal, utbildning av personal samt ett nära sammarbete mellan drift och underhåll. 
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Professionellt underhåll syftar till ett mer systematiskt arbete med underhåll. Antalet fel som 

förekommer i många system orsakas ofta av brist i systematisk förebyggande återgärder och 

dålig samverkan mellan driftpersonal och underhållspersonal. Denna pelare ska uppnås med 

förebyggande aktiviteter för underhåll för att i längden uppnå ett tillståndsbaserat underhåll. 

 

Kvalitetskontroll syftar till att förse kunder med produkter av hög kvalitet till lägsta möjliga 

kostnad. Kvalitetsbrister uppstår trots många aktiviteter och processer för att både förebygga 

och eliminera dem. Det är därför den här pelaren är viktig. 

 

Logistik och kundservice har som mål att skapa gynnsamma förutsättningar för flödet av 

material internt externt för företaget. Andra mål i pelaren är att minimera lager, 

transportsträckor samt förbättra ledtider. 

 

Tidig utrustningshantering syftar till att införa planering och aktiviteter för utrustning redan 

vid inköp, detta möjliggör kostanads optimering. 

 

Människoutveckling syftar till att säkerställa rätt kompetens finns på företaget. Detta 

säkerhetsställs genom att anställda utvecklar sina roller genom kurser och utbildningar, samt 

att underhållspersonal och tekniker är villiga att utbilda nyanställda. Instruktioner och 

informationer bör också vara väl dokumenterade på anläggningen. 

 

Miljö är den tionde pelaren och används för att periodvis undersöka verksamhetens 

miljöpåverkan. 

 

Toyota Production System 

Med utförande av TPS går det att uppnå strategiska målen kring [16]: 

 Kvalitet 

 Kostnad 

 Leverans 

 Miljö 

 Säkerhet 

 

Naturlig kvalitet i produkterna är fördelar för kunderna. 
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Kostnaderna hålls låga tack vare produktivitet och tillförlitlighet. 

 

Leveranserna sker på bestämda tider för att ge kunden goda möjligheter att planera och 

upprätthålla sin verksamhet. 

 

Miljön är alltid en del av den dagliga verksamheten. Det gäller att analysera effekterna i varje 

produktionssteg, från utveckling, tillverkning, drift och återvinning. Genom att minska 

slöserier i bearbetning, lagerhållning, transport, överproduktion, rörelse, väntetider, och 

tillverkningsfel ger direkta miljövinster. 

 

Säkerheten sätts alltid i fokus för alla samverkande principer och metoder TPS består. Det 

handlar om att arbeta aktivt för att motverka och reducera riskfaktorer samt förebygga 

arbetsplatsolyckor.  Alla anställda deltar i säkerhetsutbildningar och ger förslag på 

förbättringsåtgärder i hela anläggningen. 

 

Total Productive Maintenance 

 TPM bygger på tre grundläggande byggstenar [17]: 

 

 Hjärnan, uppföljning av driftstärningar 

 Hjärtat, operatörsunderhåll 

 Muskler, förbättringsgrupper 

 

Hjärnan är den första byggsten och innebär att fokusera på hur verkligheten är och att inse 

sina brister och begränsningar. En viktig återgärd är att mäta produktionsutrustningens totala 

effektivitet och inte dess tekniska tillgänglighet. Det vill säga vad den förädlade processen 

faktiskt producerat istället för vad den kan producera. För att göra detta måste så många 

förluster som möjligt mätas och fastställas. Småstopp ses som en avgörande förlustkälla på 

grund av att fokus läggs på sporadiska förluster, istället för upptäckning av kroniska förluster i 

produktionssystemet. I TPM talas det om sex stora förluster [17]: 

 Utrustningsfel och avbrott 

 Ställtid och justeringar 

 Tomgång och småstopp 

 Reducerad hastighet 

 Defekter i processen, löpande produktion 
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 Reducerat utbyte, uppstartsförluster 

 

Hjärtat är den andra byggstenen och innebär att ta vara på sin omgivning, sina 

medmänniskor, sitt arbete och sin produktionsutrustning. Maskinvård fungerar inte på ett 

optimalt sätt idag. Detta på grund av operatörsunderhåll som inte är väl fungerande. En kultur 

av ” du kör - jag lagar”, har odlats fram på många industrier där de tidigare operatörerna blivit 

knapptryckare. Det är vanligt att operatörer inte bryr sig över maskinernas skick. Begreppet 

maskinvård har glömts bort vilket skapar störningar och defekter i tillverkningen. Dessa 

problem började uppstå vid sekelskiftet och beror på följande fyra orsaker [17]: 

 För många skift införs. 

 Arbetsrotation har införts, vilket gör att upp till 10 personer kan handha samma 

utrustning på varje skift. 

 Infört speciella underhållsorganisationer som har till uppgift att arbeta med inspektion, 

smörjning och reparation av utrustningen.  

 Kortsiktig produktion har prioriterats framför långsiktig maskinvård.  

 

Bristande operatörsunderhåll leder till att maskinerna producerar med låg effektivitet. Vid en 

studie från Nissan visar att rengöring-smörjning, åtdragning av fästelement samt handhavande 

orsakar mer än 80 % av stoppen. Inom TPM har metoder och erfarenheter utvecklas för att 

återinföra maskinvård eller operatörsunderhåll [17]. 

 

Den sista byggstenen i är muskler och innebär att skapa en stödjande och uppmuntrande 

omgivning där anställda kan och vill komma med idéer vid problem och störningar i 

processen. Det finns flertalet verktyg för att uppmuntra människor till kreativitet och lärande, 

till exempel förslagsverksamhet och förbättringsgrupper. Syftet med dessa är att utveckla 

arbetet med ständiga förbättringar i den ordinarie linjeorganisationen och arbetsgrupper som 

träffas dagligen. TPM:s verktyg ”förbättringsgrupper”, går ut på att skapa en parallell 

organisationen som enbart sysslar med förbättringsarbete. Denna organisation försöker även 

förbättra kommunikationen mellan produktionsskiftlag och få ett kontinuerligt samarbete 

mellan produktion och underhåll. Den typ av förbättringsgrupp som TPM bygger på är i 

motsats till projektgrupper; kontinuerliga produktionsbaserade förbättringsgrupper. 

Förbättringsgruppen upplöses inte utan fortsätter i ständigt arbete för att förbättra processen. 

Syftet med förbättringsgrupperna är på lång sikt att effektivisera eller förbättra processer [17].   
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Lean Production 

De fem grundläggande principer lean är [16]: 

 Värde 

 Värdeflöde 

 Balans 

 Takt 

 Perfektion 

 

Värde är den första lean-principen och definieras av slutliga kunden eller konsumenten.   

 

Värdeflöde definieras som antal specifika aktiviteter som krävs för en specifik produkt ska ta 

sig igenom den interna värdekedjan. 

 

Balans innebär att det ska vara balans mellan de olika värdehöjande produktionssteg för att 

skapa ett jämnt flöde.  

 

Takt innebär att en taktbaserad plan används.  

 

Perfektion innebär att göra att de tidigare principerna till en vana.  Lean-principerna förstärks 

av en stor grupp förbättringsåtgärder där lean bygger vidare på förbättringsprogrammet JIT 

(just in time). Det betyder att rätt artikel tillverkas i rätt mängd och i rätt tid, varken för tidigt 

eller för sent. Lean bygger även vidare på TQM (total quality management), som lägger 

kvalitet i fokus. Lean omfattas därmed av förbättringsåtgärder som berör kostnadseffektivitet, 

tid och kvalitet.   
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5S 

De fem ledorden i 5S är följande [16]: 

 Sortera/strukturera 

 Systematisera 

 Städa 

 Standardisera 

 Säkra/systematisk översyn 

 

Sortera/strukturera är 5S första steg och innebär att det som finns på arbetsplatsen ses över. 

Det som behövs behålls medan material och utrustningar som inte behövs slängs. 

 

Systematisera arbetsplatsen är steg 2, genom att ge samtlig utrustning fasta platser. Detta 

innebär att var sak har sin plats och blir enklare att hitta.  

 

Städa är tredje steget i 5s och innebär att samtliga anställda ska städa sin utrustning och sitt 

område, samt alltid rengöra efter användning och kontrollerar om eventuellt underhåll krävs.  

 

Standardisera är det fjärde steget och syftar de dagliga rutinerna. Användning av ”att-göra-

listor” av maskiner och lokaler är ett exempel på en strategi att standardisera de dagliga 

rutinerna.  

 

Säkra/systematisk översyn är det sista steget i 5S. Säkra/systematisk översyn innebär att göra 

de tidigare stegen till en vana samt att utföra regelbundna förändringar, utbildningar och 

ständiga förbättringar. 

 

 


