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Sammanfattning 

Moderna tillverkningssystem består vanligen av automatiserade och flexibla 

maskiner som opererar under höga hastigheter och bidrar till en mer flexibel och 

effektiv produktion (Savsar, 2006). Samtidigt som maskiner utrustning blir allt mer 

teknologiskt avancerade blir de också mer komplexa och svårare att kontrollera 

vilket ökar betydelsen av underhåll och underhållsrelaterade aktiviteter (Savsar, 

2006). Att ha en tydlig underhållsstrategi är betydande då underhåll påverkar 

driftsäkerhet, kvalitet, direkta och indirekta kostnader i verksamheten (Wang, et 

al., 2007). Underhållsstrategier definieras som uppsättningen av olika 

underhållsåtgärder och den generella strukturen av hur dessa åtgärder är 

sammansatta (Pintelon, et al., 1999).  

Denna studie är utförd på Volvo Construction Equipment Operations i Eskilstuna. 

Fallföretagets fabrik är utrustad med varierande maskiner med olika 

tillförlitlighetskrav, säkerhetsnivåer och feleffekter. Underhållsstrategin som 

används på fallföretaget är idag främst avhjälpande underhåll och tidsbestämt 

kalenderstyrt förebyggande underhåll. 

Creehan (2005) förklarar att det enligt grundläggande statistiska koncept är lämpligt 

att påstå att det finns två fundamentala fel inom ett underhållssystem. Sannolikheten 

att förebyggande underhållsaktiviteter utförs i onödan samt sannolikheten att fel 

förekommer mellan korrekt utförda förebyggande underhållsaktiviteter.  

Denna studie syftar till att utreda ett tidsbestämt förebyggande underhåll och 

jämföra för och nackdelar med intervaller baserat på kalenderdagar eller drifttider. 

Frågor som ställts är vilka strategier som finns och när tidsbestämt underhåll är att 

föredra, för och nackdelar med att basera förebyggande underhåll på kalenderdagar 

och drifttider.  

Resultatet visar på att det finns en variation i drifttider mellan maskiner på 

fallföretaget samt att det är främst drifttiden som påverkar slitage av komponenter. 

Det innebär att maskiner är i behov av underhåll vid olika tidpunkter. För att minska 

sannolikheten för att underhåll utförs för ofta eller sällan bör drifttider tas med 

utformningen av underhållsstrategi.   

Studien har avgränsats till ett fallföretag och en produktionscell med fyra 

bearbetande maskiner. 
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Abstract 

Modern production systems generally consists of automated and flexible machines 

operating under high speeds contributing to an effective and flexible production 

(Savsar, 2006). As machines and equipment becomes more technologically advanced 

they also become more complex and challenging to control, which increase the 

importance of maintenance (Savsar, 2006). It is important to have a well-defined 

maintenance strategy since maintenance directly affect reliability of machines, 

quality and indirect and direct costs (Wang, et al., 2007). Maintenance strategy is 

defined as the set of different maintenance tasks and the general structure of how 

these actions are compounded (Pintelon, et al., 1999).  

This case study is performed at Volvo Construction Equipment Operations in 

Eskilstuna, Sweden. The company fabric is equipped with varying machines which 

all differs in needs for accessibility, safety levels and failure effects. The maintenance 

strategy mainly used on the case company is corrective and time based preventive 

maintenance.  

Creehan (2005) explains that following basic statistical concepts it is reasonable to 

claim that there are two fundamental errors that exist within any maintenance 

system. Error 1 is the probability that a catastrophic breakdown will occur between 

preventive maintenance and error 2 is the probability that maintenance is performed 

unnecessarily.  

This case study aim to analyze a time based preventive maintenance, comparing pros 

and cons with time based maintenance based on calendar days and maintenance 

based on operational time. The questions that will be answered are: Which 

maintenance strategies are there and when is time based preventive maintenance 

preferable? What are the pros and cons of preventive maintenance based on calendar 

days? What are the pros and cons of preventive maintenance based on operational 

time? 

Result shows that machines operational time in a production cell differ. Through a 

workshop it is also known that it’s mainly the operational time of the machine that 

impairs components in machinery. This indicates that machines are in need of 

maintenance at different times and therefore to minimize the probability that 

maintenance is either over or underperformed operational time should be 

considered when deciding maintenance intervals.   

 

 

 



 

VI 

 

Innehållsförteckning 
Förord ................................................................................................................................. III 

Sammanfattning ................................................................................................................. IV 

Abstract ............................................................................................................................... V 

Innehållsförteckning .......................................................................................................... VI 

1 Introduktion ................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................. 1 

1.2 Problemformulering ............................................................................................ 3 

1.3 Syfte och frågeställning ....................................................................................... 3 

1.4 Avgränsning ......................................................................................................... 4 

2 Metod .......................................................................................................................... 5 

2.1 Studiens ansats ................................................................................................... 5 

2.2 Kvalitativ & Kvantitativ ........................................................................................ 5 

2.3 Val av forskningsstrategi ..................................................................................... 6 

2.3.1 Fallstudie ..................................................................................................... 6 

2.4 Datainsamling...................................................................................................... 8 

2.4.1 Primärdata ................................................................................................... 8 

2.4.2 Sekundärdata ............................................................................................ 11 

2.5 Litteraturgenomgång ........................................................................................ 11 

2.6 Tillvägagångssätt ............................................................................................... 12 

2.7 Validitet ............................................................................................................. 12 

2.8 Reliabilitet ......................................................................................................... 13 

2.9 Generaliserbarhet ............................................................................................. 13 

2.10 Källkritik ............................................................................................................. 13 

2.11 Arbetets disposition .......................................................................................... 14 

3 Litteraturöversikt ...................................................................................................... 15 

3.1 Produktion ......................................................................................................... 15 

3.1.1 Produktion och underhåll ......................................................................... 16 

3.2 Kvalité ................................................................................................................ 17 

3.2.1 Underhåll och kvalitet ............................................................................... 17 

3.3 Produktionsekonomi ......................................................................................... 18 

3.3.1 Direkta och indirekt kostnad ..................................................................... 18 

3.3.2 Underhållskostnader ................................................................................. 19 

3.4 Lean ................................................................................................................... 19 

3.5 Industri 4.0 ........................................................................................................ 20 

3.6 Underhåll ........................................................................................................... 21 



 

VII 

 

3.7 Underhållsstrategier ......................................................................................... 22 

3.7.1 Avhjälpande underhåll .............................................................................. 22 

3.7.2 Förebyggande underhåll ........................................................................... 24 

3.7.3 Proaktivt underhåll .................................................................................... 25 

3.7.4 Felfrekvens och felutveckling .................................................................... 25 

3.7.5 Total Productive Maintenance (TPM) ....................................................... 28 

3.7.6 Reliability Centered Maintenance (RCM) .................................................. 28 

3.7.7 Vanliga Underhållsproblem ....................................................................... 29 

3.8 Litteratursummering ......................................................................................... 30 

4 Resultat ..................................................................................................................... 31 

4.1 Fallföretagsbeskrivning ..................................................................................... 31 

4.1.1 Fallföretaget .............................................................................................. 31 

4.1.2 Produktportfölj .......................................................................................... 31 

4.1.3 Volvo CE Op Esk & Industri 4.0 .................................................................. 32 

4.2 Produktionscellen och maskinerna ................................................................... 32 

4.3 Underhåll på fallföretaget ................................................................................. 37 

4.3.1 Underhållsstrategi ..................................................................................... 37 

4.3.2 Arbetsprocessen av förebyggande underhåll ........................................... 38 

5 Analys & Diskussion .................................................................................................. 41 

5.1 Vilka underhållsstrategier finns det och när är tidsbestämt underhåll att 

föredra? ......................................................................................................................... 41 

5.2 Vilka för och nackdelar finns det med att planera underhåll utifrån 

kalenderdagar? ............................................................................................................. 45 

5.3 Vilka för och nackdelar finns det med att planera förebyggande underhåll 

utifrån drifttider? .......................................................................................................... 46 

6 Slutsats ...................................................................................................................... 48 

6.1 Övergripande slutsatser .................................................................................... 48 

6.2 Akademiskt & praktiskt kunskapsbidrag ........................................................... 49 

6.3 Fortsatt forskning .............................................................................................. 49 

6.3.1 Avgränsning ............................................................................................... 49 

Referenser ......................................................................................................................... 51 

BILAGOR ......................................................................................................................... 55 

 
 

 

 

 

 



 

VIII 

 

 

Figur 1. Arbetets disposition............................................................................................14  
Figur 2. Förhållandet mellan funktionerna i en produktion…………………………………………15  
Figur 3. Underhåll och produktion………………………………………………………………………………..16  
Figur 4. Underhåll och kvalitet………………………………………………………………………………………17  
Figur 5. Sambandet mellan direkta och indirekt kostnader…………………………………………..18  
Figur 6. Träd av underhållsstrategier.……………………………………………………………………………22 
Figur 7. Regelbundna fel..……………………………………………………………………………………………..26  
Figur 8. Oregelbundna fel……………………………………………………………………………………………..26  
Figur 9. Fel med slitageförlopp……………………………………………………………………………………..26 
Figur 10. Fel utan slitageförlopp……………………………………………………………………………………26 
Figur 11. Litteratursummering………………………………………………………………………………………30  
Figur 12. Flöde och förhållande mellan maskinerna i cell 21B……………………………………….32  
Figur 13. Grafen visar skillnaderna i drifttider……………………………………………………………….35  
Figur 14. Teknikerns förebyggande underhåll……………………………………………………………….39  
Figur 15. Operatörens förebyggande underhåll ...............................................................40  
Figur 16. Avhjälpande underhåll.......................................................................................42  
Figur 17. Tidsbaserat förebyggandeunderhåll..................................................................43  
Figur 18. Tillståndsbaserat förebyggandeunderhåll .........................................................44 

  

Tabell 1. Artiklarnas cykeltider……………………………………………………………………………………..33 

Tabell 2. Orderkvantitet 2014…….…………………………………………………………………………………34 

Tabell 3. Orderkvantitet 2015……………………………………………………………………………………….34 

Tabell 4. Orderkvantitet 2016……………………………………………………………………………………….34 

Tabell 5. Sammanställning av drifttider…………………………………………………………………………35 

Tabell 6. Workshop……………………………………………………………………………………………………….36 

 

file://///fspa.myntet.se/userdata/SE-Users2/p327hmk/Analys%20av%20tidsbestämt%20förebyggande%20underhåll-Jonas%20Nancke%20&%20Mikael%20Hassel.docx%23_Toc487457363
file://///fspa.myntet.se/userdata/SE-Users2/p327hmk/Analys%20av%20tidsbestämt%20förebyggande%20underhåll-Jonas%20Nancke%20&%20Mikael%20Hassel.docx%23_Toc487457364


 

1 

 

1 Introduktion 

I detta avsnitt presenteras en introduktion studien. Detta avsnitt börjar med en bakgrund till studien 

följt av problemformuleringen och de gap som identifierats, för att till sist ge syfte och frågeställning 

till studien ska besvara och slutligen avgränsningen som gjorts.  

1.1 Bakgrund 

Den globala marknaden driver på utveckling och förbättring av produktionstekniker. 

Överlevnaden av företag beror på förmågan att kunna konkurrera effektivt. 

Framgång i denna kontext är beroende av förmågan att erbjuda överlägset värde till 

kunden eller kapaciteten att driva verksamheten till lägre kostnader, gärna båda, se 

Porter (1985) och Wang et al., (2007). Lucke et al, (2008) förklarar att den globala 

konkurrensen också efterfrågar fler skräddarsydda produkter. Att kunna erbjuda 

högre antal produktvarianter, ofta med kortare planeringshorisonter sätter press på 

tillverkningsindustrin och kräver en flexibel produktion. Följaktligen har strukturen 

inom tillverkningsindustrin gått från att vara arbetsintensiv till teknikintensiv, d.v.s. 

kapitalintensiv industri. Moderna tillverkningssystem består vanligen av 

automatiserade och flexibla maskiner som opererar under höga hastigheter och 

bidrar därmed till en mer flexibel och effektiv produktion (Savsar, 2006). Men 

samtidigt som maskiner/utrustning blir allt mer teknologiskt avancerade blir de 

också mer komplexa och svårare att kontrollera vilket ökar betydelsen av underhåll 

och underhållsrelaterade aktiviteter (Savsar, 2006; Chang, 2014). Ålder, 

användning och slumpmässiga fel försämrar nästan alla system. Försämring av 

systemen höjer tillverkningskostnader och försämrar tillverkningen av 

konkurrenskraftiga varor (Chang, 2014).  

Synen på underhåll varierar stort inom olika tillverkningsindustrier. Traditionellt 

har synen på underhåll förknippats med kostnader eller ett nödvändigt ont och i en 

undersökning visar det sig att 70 % av respondenterna har denna syn på underhåll 

(Alsyouf, 2004). Al-Najjar (2007) och Salonen & Deleryd (2011) menar dock att då 

underhållsfunktionen spelar en nyckelroll i den interna effektiviteten bör den istället 

ses som något vinstdrivande och användas som stöd för kärnverksamheten. 

Becilacqua & Braglia (2000) visar att underhåll i vissa verksamheter kan utgöra 

mellan 15 – 70 % av de totala produktionskostnaderna och andra forskningar menar 

att upp till 30 % av underhållskostnaderna spenderas i onödan  (Wireman, 1999; 

Mobley, 2002). Onödiga kostnader inom underhåll kan till exempel vara bristande 

utfört förebyggande underhåll, övertidskostnader och bristande planering (Smith & 

Hinchcliffe, 2004).  
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I litteraturen klassificeras underhåll in i två typer: Avhjälpande underhåll och 

förebyggande underhåll (Waeyenbergh & Pintelon, 2004). Avhjälpande underhåll 

förekommer efter att fel har uppstått och innehåller alla handlingar som är 

nödvändiga för att återställa systemet. Förebyggande underhåll utförs innan fel 

förekommer med syftet om att behålla systemet i specificerat skick. Förebyggande 

underhåll kan i sin tur delas upp i två typer: förutbestämt tidsbaserat (baserat på 

kalenderdagar, drifttider eller körtider) och förutseende tillståndsbaserat (Wang, et 

al., 2007). Dessa typer kommer att diskuteras längre fram i litteraturöversikten.  

Creehan (2005) förklarar att det enligt grundläggande statistiska koncept är lämpligt 

att påstå att det finns två fundamentala fel inom ett underhållssystem. Fel 1 är 

sannolikheten för att fel förekommer mellan korrekt utförda förebyggande 

underhållsaktiviteter. Fel 2 är sannolikheten för att underhållsaktiviteter utförs i 

onödan, och därmed stoppar produktionen i onödan. Kostnaderna och effekterna av 

dessa fel typer är unika för var maskin i ett system. En kritisk maskin i ett system 

eller en maskin med dyra reservdelar har med stor sannolikhet högre kostnader och 

effekter i samband med fel 1 än med fel 2. Creehan (2005) menar att om endast 

avhjälpande underhåll och tidsbestämt förebyggande underhåll baserat på 

kalenderdagar används, kan inte någon utan fel typerna reduceras utan att den andra 

ökar. Om åtgärder tas för att reducera fel 1 (genom tätare förebyggande underhålls 

intervaller) ökar sannolikheten för fel 2 naturligt.  

Industri 4.0 är ett begrepp som lanserades i Hanover 2011 av Tyska regeringen för 

att snabba på den fjärde industriella revolutionen med konceptet om att skapa 

smartare fabriker där allt inom fabriken är uppkopplat (Kemper & Fettke, 2014). 

Genom uppkoppling av maskiner och utrustning kan molndata lagras och algoritmer 

användas för att förutse när underhåll ska utföras. Det blir ett förutsägande 

underhållssystem som med fördel kan reducera båda typer utav fel som beskrivits 

tidigare. Ur ett produktivitetsperspektiv skulle uppkoppling av varje maskin i en 

fabrik innebära att underhållsaktiviteter optimeras. Det är däremot inte ekonomiskt 

försvarbart att koppla upp varenda maskin i en fabrik (Creehan, 2005). Avhjälpande 

och tidsbaserade förebyggande underhålls metoder kan ur ett ekonomiskt perspektiv 

fortfarande motiveras på maskiner, komponenter och utrustning i fabriken 

(Abdelhadi & Khreis, 2016; Baglee & Knowles, 2010; Chang, 2014; Wang, et al., 

2007). 
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1.2 Problemformulering 

Volvo Construction Equipment i Eskilstuna (VCE) tillverkar egenutvecklade 

strategiska drivline-komponenter som axlar till ramstyrda dumprar och hjullastare 

samt transmissioner till hjullastare. Som många andra fabriker är VCE:s fabrik 

utrustad med varierande maskiner där alla har olika tillförlitlighetskrav, 

säkerhetsnivåer och feleffekter. Att ha en effektiv underhållsstrategi som är 

definierad för var maskin är därför viktigt då indirekta, direkta kostnader samt 

driftsäkerheten påverkas stort av underhållet (Wang, et al., 2007). 

VCE i Eskilstuna baserar idag sitt underhållssystem på avhjälpande underhåll, 

förebyggande underhåll baserat på kalenderdagar och till liten del tillståndsbaserat 

underhåll. Fallföretaget är med i projekt och forskning angående smarta maskiner 

och förutsägande underhållsmetoder, men arbetar även med att effektivisera sitt 

befintliga tidsbaserade förebyggande underhåll.  

Tidigare forskning angående för och nackdelar med tidsbaserat underhåll finns (Al-

Najjar & Alsyouf, 2003; Bianchi, et al., 2014; Creehan, 2005; Wang, et al., 2007; 

Abdelhadi & Khreis, 2016). Dessa beskriver till exempel hur tidsbaserat underhåll 

förebygger och minskar antalet avhjälpande underhåll men också hur onödiga 

kostnader och aktiviteter kan uppkomma då det är svårt att avgör i vilka intervaller 

underhållen ska utföras i (Abdelhadi & Khreis, 2016; Bianchi, et al., 2014; Chang, 

2014; Creehan, 2005; Amari, et al., 2006).  

När det diskuteras tidsbaserat förebyggande underhåll refereras det dock oftast till 

kalenderdagar. Variation i cykeltider, produktionsmängd och skiftgångar resulterar i 

att maskiners drifttider varierar. Med bestämda tidsintervall på underhåll tas ingen 

hänsyn till detta vilket kan leda till att en del maskiner får för mycket underhåll (fel 

2) medan andra maskiner underhålls för sällan (fel 1). Författarna har inte funnit 

tidigare studier som beskriver hur variationer i drifttider kan beaktas i tidsbestämda 

förebyggande underhåll baserat på drifttider.   

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera ett tidsbaserat kalenderstyrt förebyggande 

underhåll. Studien syftar till att undersöka om ett tidsbaserat förebyggande 

underhåll baserat på drifttider ger bättre förutsättningar för att effektivisera 

underhållsintervallen.  

 Vilka underhållsstrategier finns det och när är tidsbestämt förebyggande 
underhåll att föredra? 

 Vilka för och nackdelar finns det med att planera förebyggande underhåll 
utifrån kalenderdagar? 
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 Vilka för och nackdelar finns det med att planera förebyggande underhåll 
utifrån drifttider? 

1.4 Avgränsning 

Denna studie avser att endast utreda tidsbestämt förebyggande underhåll på ett 

fallföretag. Endast en produktionscell på fallföretaget studeras.  
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2 Metod 

I metodavsnittet presenteras de metoder som använts för att få fram de resultat som beskrivs längre 

fram. Här framställs även hur tillvägångsättet med hjälp av intervjuer, observationer, workshop och 

dialog gått till och hur dessa har kunnat besvara studiens syfte och frågeställningen.  

2.1 Studiens ansats 

För att kunna lösa ett forskningsproblem finns de tre ansatser att gå tillväga på, 

deduktiva, induktiva och abduktiva. Skillnaden dem emellan är i induktiv forskning 

utgår forskaren från en enskild händelse. Teorin som använts kopplas samman med 

observationer och erfarenheter som införskaffats under studiens genomförande. 

Deduktiv ansats är istället att forskare utgår från teorin som används som 

referensram för problemet som studeras. Sedan tillämpas teorin på situationen i en 

jämförelse för att ge en ny bild. Den tredje ansatsen är en kombination av deduktiv 

och induktiv ansats och kallas abduktiv. I abduktiv ansats vägs både teori och 

empirisk insamlad data från båda perspektiven (Yin, 2009).  

Denna studie tar ansats ur en kombination mellan deduktiv och induktiv vilket gör 

den abduktiv. Denna studie behandlar teori och litteratur från tidigare forskning för 

att sedan jämföras med insamlad empiri, detta samtidigt som fenomenet själv avgör 

vilken teori som behövs, vilket gör ansatsen till en kombination.  

2.2 Kvalitativ & Kvantitativ 

Det finns två olika undersökningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ metod. Valet 

mellan dessa beror helt i förhållande till vilket syfte undersökningen har, vad det är 

som ska undersökas samt vad som hoppas upptäckas. För en fallstudie innebär det en 

kombination av båda och uteslutandet görs inte åt något håll. Det menas att en 

kombination används, antingen parallellt eller med varandra (Yin, 2009).  

Kvalitativa metoder innebär att fenomenet studeras djupgående. Denna metod 

fungera bra när information ska samlas in om hur ett fenomen verkligen är, detta 

bidrar till större trovärdighet. Kvantitativ metod ser mer till siffermängd vilket 

bidrar till modellbyggande i olika sammanställningar för presentation av data 

(Karlsson, 2009). 
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Denna fallstudie bygger på Yins (2009) syn om hur kvalitativ och kvantitativ data i 

kombination samlas in för att kunna svara på studiens syfte och frågeställning. 

Datainsamlingen har både varit i form av siffror och information från personliga 

redogörelser av fenomenet. Sifferdata kommer från produktionscellen och har 

bidragit till sammanställningar av cykeltider och omställningstider. Den kvalitativa 

metoden har varit intervjuer, observationer och workshop. Med insamlad data har 

en förståelse av fenomenet kunnat tas och bidragit till en djupare förståelse i 

fallstudien.  

2.3 Val av forskningsstrategi 

Det finns fem typer av forskningsstrategier och valet bör grunda sig i vilken typ av 

data som avses samlas in. Frågan bör ställas på vilket sätt arbetet kommer gå till samt 

om insamlad data kommer vara kvantitativ, kvalitativ eller en kombination 

(Denscombe, 2016; Yin, 2009). Nedan presenteras de fem olika strategierna och 

sedan valet för denna studies forskningsstrategi.  

Aktionsforskning: Är en strategi där forskaren använder sig av undersökningar och 

empiriska problem för att finna lösningar på konkreta problem. Uppgiften går ut på 

att kartlägga människors handlingsmönster för att i förläggning leda till humanistiska 

förändringar (Denscombe, 2016). 

Etnografiska studier: Forskaren befinner sig i verklig miljö och iakttar respondentens 

rörelsemönster. Syftet är att undersöka människors sociala och psykologiska 

beteende (Denscombe, 2016). 

Experiment: Innebär att forskaren vill se olika scenarier och samband mellan olika 

variabler. Forskningen är mer kontrollerbar och kan skötas av forskaren beroende på 

dess referensram (Denscombe, 2016).  

Tvärsnittsstudier: Tvärsnittsstudier har som syfte att belysa socialt fenomen eller 

trend av den samma. Det som görs är att de samlas in fakta för att kunna väga den 

mot teori (Denscombe, 2016). 

Fallstudie: En fallstudie används när forskaren vill gå på djupet med forskningen för 

att förstå ett specifikt problem/ fenomen. Dess fenomen kan vara ett företag, 

person eller organisation som forskaren vill förstå mer av (Yin, 2009). 

2.3.1 Fallstudie 

En Fallstudie berör antingen en person, grupp eller företag där möjligheten till att 

detaljerat förstå situationer eller problem med utgångspunkt ur vissa aspekter eller 

fokus (Yin, 2009). Detta möjliggör att en fallstudie kan ge detaljerad bild av ett 

tillstånd utifrån fenomenets variabler som sedan studeras för att finna ett samband 

(Voss, et al., 2002; Yin, 2009; Yin, 2012; Karlsson, 2009) 
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Som kontrast till ”hård forskning” av siffror och variabler berörs mänskliga 

beteenden genom den ”mjuka forskningen” i en fallstudie. Metoden byggs utifrån 

tidigare händelser och nuvarande tillstånd från olika källor till det berörda 

fenomenet (Voss, et al., 2002; Karlsson, 2009). Till varför valet att använda sig av 

en fallstudie som forskningsmetod finns de två parametrar att titta närmare på, 

”valet av forskningsfrågor” och ”fokusering på nutida händelser”.  

En fallstudie kan ha fyra olika designer, utforskande, teoribyggande, teoritestande 

och teoribelysande (Yin, 2009; Voss, et al., 2002). Utforskande är identifierande av 

nya områden för forskning och teoriutveckling. Teoribyggande är att identifiera 

eller beskriva variabler genom länkar dem emellan. Teoritestande är att testa 

befintlig teori som utvecklats och förutsäga framtida resultat. Teoribelysande 

handlar om att strukturera teorierna till bakgrund mot det observerade resultatet.  

En annan avgörande faktor är om problemet är långtgående eller retroaktivt vilket 

avgör typen av fallstudie som skall göras (Voss, et al., 2002). Forskningsfrågor som 

passar sig bäst är ”hur” och ”varför”, samtidigt som de spelas in i ramen av ett 

aktuellt tillstånd (Yin, 2009).  

Detta arbete är genomfört med fallstudie som metodval. Fallstudie är gjord på VCE 

i Eskilstuna då fenomenet passar syfte och frågeställning. Fenomenet som studeras är 

ett långtgående tillstånd vilket varit avgörande av valet för typen av fallstudie. Den 

utgår från Yin (2009), Voss, et al., (2002) och Karlssons (2009) syn på hur en 

fallstudie skall genomföras. Denna fallstudie ställer teori mot fenomenet underhåll i 

produktionscellen och tvärtom, vilket är ett tillvägagångsätt som stöds av Yin 

(2009). Fallstudien är teoribyggande i sin design vilket gör att den identifierar ett 

fenomen för att sedan hitta länken till varför den har detta tillstånd. En fallstudie 

som metod lämpar sig då forskningsfråga och syfte utmynnar från fenomenets 

problematisering och möjligheterna en fallstudie har att djupgående och detaljerat 

finna svar på fenomenets tillstånd utifrån dess egna variabler. Att verkligen försöka 

förstå fenomenet som tas upp i denna studie görs i en kombination av ”mjuka” och 

”hårda” variabler i form av kvalitativa och kvantitativa metoder.  
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2.4 Datainsamling 

När inhämtningen av data görs måste vetskapen finnas om vilken 

datainsamlingsmetod som anses vara mest lämpad för ändamålet (Karlsson, 2009). 

Till en början finns det olika metoder för att samla in data och dessa har olika 

egenskaper och valet bör således hamna på den metod som ses bäst lämpad för 

fenomenet (Karlsson, 2009). Det finns två typer av data, primärdata och 

sekundärdata (Andersen & Schwencke, 2013).  Primärdata innebär data som samlas 

in i undersökningen, exempelvis observationer eller intervjuer. Sekundärdata kan 

vara förtegets egna dokument eller statistiska dokument från en organisation. 

Fördelarna med sekundärdata är att de sparar tid och kostnad samtidigt som det 

bidrar med värdefull information till studien. Nackdelar är att det kan utge felaktig 

information eller kan vara förvanskad (Denscombe, 2016). 

För denna fallstudie samlas data in i enlighet med Karlsson (2009) som påpekar flera 

viktiga parametrar när datainsamling skall göras. Valet mellan att använda primär- 

och sekundärdata har gjorts enligt Yin (2009) och Karlsson (2009) som båda menar 

att denna primära och sekundära insamlingsmetoder går att använda i en fallstudie. 

Dessa olika datainsamlingsmetoder är nyckelfaktorer till att förstå uppkomsten av 

fenomenet som studeras.    

2.4.1 Primärdata 

I denna del presenteras metoderna för primära data som använts i arbetet och hur 

dessa har gått till.  

2.4.1.1 Intervjuer  

En av de viktigaste datainsamlingsmetoderna för en fallstudie är att samla in fakta 

genom intervjuer (Yin, 2009). Intervjun har som uppgift att samla in samt nå 

konfidentiell information hos respondenten. Det ska även ge möjlighet att få en 

detaljerad analys av en komplex situation och möjligheterna till återkoppling hos 

respondenten (Yin, 2009). Överlag handlar intervjuer hos en fallstudie om att ta 

fram bevis för situationer och händelser kopplade till mänsklig påverkan (Yin, 

2009). Bra genomförda intervjuer leder till återberättelse av perioder med 

situationer som hjälper till att identifiera andra relevanta källor för fallstudien 

(ibid.).    

En av de mest använda intervjumetoderna är semistrukturerad metod (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Genom Kvale & Brinkmans (2009) introduktion av vad kvalitativ 

semi-strukturerad intervju innebär så kan de ses från två olika håll, strukturerad och 

ostrukturerad. Kvale & Brinkmans (2009) menar att semistrukturerade intervjuer 

inte är en metod som kan följas enligt någon mall, vilket gör den mer lik ett samtal 

mellan parter.   
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Denna fallstudie har genomfört sina intervjuer genom Kvale & Brinkmans (2009) 

semistrukturerad intervjumetod. Detta gör att frågorna är ur ett specifikt 

frågeområde och inte detaljstyrd. Intervjuer har förts med få personer för att ge en 

objektiv bild som möjlighet i syfte att djupare förstå uppkomsten till fenomenet. 

Intervjuerna har förts på respondenternas arbetsplats i slutet rum mellan 

respondenten och intervjuarna. Alla utom en av intervjuerna har spelats in för att 

enklare kunna transkribera intervjun. Respondenten har blivit tillfrågad innan varje 

intervju om att bli inspelad.  

2.4.1.2 Dialoger 

En dialog beskrivs som två eller flera personer som talar med varandra där 

transmission av åsiktsriktningar är de centrala (Riesbeck, 2003). Dialoger enligt Yin 

(2009) skall upprättas för att få en bra beskrivning av uppkomsten till de studerade 

fenomenet i en fallstudie.  I enlighet med Yin (2009) har denna studie använt sig av 

dialoger för inhämtning av nuläget hos de studerade fenomenet. Dialoger har förts 

med personal på fallföretaget under hela studiens genomförande i syfte att beskriva 

delar av nuläget och samtidigt förstå uppkomsten till fenomenet i studien.  

2.4.1.3 Observationer  

För att en fallstudie ska kunna ta plats på ett naturligt sätt kan observationer vara ett 

möjligt verktyg för att inhämta värdefull data. Observationer kan gestalta sig 

antingen formellt eller i vardaglig skepnad. Formella observationer är när protokoll 

förs eller användning av andra observationsinstrument. Det kan även vara personer 

som berörs av fallstudien gör olika moment under vissa perioder för att 

observatören ska kunna se ett visst beteendemönster. Vardagliga observationer är 

mer spontana, kan kännas igen genom avstämning mot exempelvis en återberättelse 

av en intervju. Ett bra sätt att få bra reliabilitet i en observation är att flera personer 

observerar samma fenomen, detta är oberoende om observationen görs av vardaglig 

eller formell karaktär (Yin, 2009).      

Observationerna har genomförts enligt Yin (2009) på ett naturligt och vardagligt 

sätt i syfte att förstå den studerade produktionscellen. För att observera hur 

operatörer arbetar och hur processen fungerar har en vardaglig observation bidragit 

till att förstå hur frågeställning och syftet ska hänga ihop med fallstudien. 

Observationerna har genomförts efter intervjuerna. 
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2.4.1.4 Workshop 

En workshop används för att diagnostisera och lösa problem med hjälp av en liten 

grupp människor. Metoden hjälper att successivt arbeta fram viktig data i resultatet 

samt besvara slutsats (Bryman & Nilsson, 2011). Syftet är att utmana olika 

respondenter att uppleva vanliga och välbekanta paradigmet på ett nytt sätt. 

Workshops är händelser av olika samarbeten som ger deltagarna möjligheten att dela 

perspektiv, bilda visioner och skapa nya lösningar (Soini & Pirinen, 2005). 

Workshopen följer Soini och Pirinens (2005) tillvägagångsätt på fyra grundbegrepp, 

förtroende (arbetsplatsen ska vara neutral för workshopen), krav på 

tvärvetenskapligt deltagande (deltagarna ska ha olika kunskaper och roller för att 

lösa problemet), stegvis tacklade av problem (olika moment tas igenom stegvis i 

workshopen) och visuella verktyg (verktygen ska förstås och vara enkla att använda 

för workshopen om det behövs).  

I denna workshop deltog flera olika experter från underhållsavdelningen. Deltagarna 

har särskild kompetens gällande reparationer och underhållsverksamhet. Syftet har 

varit att diskutera om det är tid eller drifttid som påverkar slitage av komponenter 

på av maskinerna i cellen. Utav fyra maskiner är två likadana och en utav dem valdes 

bort. För varje maskin diskuteras mellan 10-15 punkter av FU- metoderna som görs 

idag i de kalenderstyrda FU- schemat. Valet för dessa punkter har gjorts utifrån 

smörj, byte och kontroll som är återkommande punkter i det förebyggande 

underhållet. Visuella verktyg användes i form av bilder som visats på projektor. 

Detta har gjort så att alla deltagare har kunna se och förstå innehållet av 

workshopen. Genom detta sätt har ett stegvis angripande av problemet kunna göras 

och bidragit till en bredare förståelse av nuläget. Utformningen av workshopen 

gjordes till tidsramen för fallstudiens genomförande.    

Agendan för workshopen var följande: 

Först redogjordes en genomgång till syftet för workshopen, där de berördes hur 

vetskapen mellan felfrekvens, slitageförlopp och underhållsmetoderna är idag. Sedan 

gjordes en genomgång av de två förutbestämda förebyggande underhållsmetoder 

som studien berör, kalenderbaserat och drifttidsbaserat som är hämtade ur 

sekundärdata. Därefter följdes en diskussion av de olika maskinerna angående vad 

som initierar nödvändigt underhåll. Om det antingen är kalenderdagar eller drifttid. 

Efter diskussionen av varje maskin har en sammanfattning gjorts av vad deltagarna 

har kommit fram till. Detta har sedan kontrolleras med deltagarna i slutet av 

workshopen för att se om det överensstämmer med deltagarnas egen uppfattning. 
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2.4.2 Sekundärdata 

I denna del presenteras metoderna för sekundär data som använts i arbetet och hur 

dessa har gått till.  

2.4.2.1 Dokument 

Dokumentation skall samlas in som har en relevans till fallstudien (Yin, 2009). Detta 

för att bidra med viktig information, stärka samt argumentera bevisbördan som 

fenomenet innehar. Dokumentationen kan se ut på olika sätt och ska utrycka sig 

objektivt (ibid.) Styrkorna med dokumentation är att mängden information kan vara 

stor samtidigt som det ger diskret beskrivning av tillståndet. Fördelarna är att det 

ger en exakt referens till namn, siffror, datum och händelser som finns 

dokumenterat och att detta täcks över en längre tid (ibid.).  

Dokumentationen som använts är i enlighet med fallstudien och fenomenet som har 

studerats. Vald dokumentation har enligt med Yin (2009) använts för argumentera 

och stärka bevisbördan av fenomenet. Dokumentation som använts i fallstudien är: 

 Power point: Volvo Construction Equipment presentation 

 Underhållsdokumentation 

 Underhållsplanering  

 Produktionshistorik i studerad produktionscell under 2014-2016  

2.5 Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång är en systematisk, metodisk och kritisk granskning för 

identifiering, utvärdering och framställande av fullständig och kodad forskning från 

en forskare eller utövare (Fink, 2014). Litteraturen utgörs av vetenskaplig litteratur 

i form av publikationer, artiklar och avhandlingar av vetenskaplig karaktär (ibid.). 

För en fallstudie är utformningen och datainsamlingen viktig (Yin, 2009; Yin, 

2012). Det som en litteraturstudie främst ska identifiera är information som är 

lämpad för studien, främja val av metod och dess tekniker (Murray & Hughes, 

2008). Litteraturgenomgång visar på en jämförelse mellan litteraturen och 

fallstudien som genomförts (Yin, 2009).   

Litteraturgenomgång utgör en stor del av arbetet och ligger till grund för 

bakgrunden till problemet i fallstudien. Utifrån den abduktiva ansatsen görs en 

jämförelse åt båda håll mellan litteraturen och fallföretaget. Berörd litteratur utgörs 

av vetenskapliga artiklar samt böcker. Litteraturen inom ämnesområdet är hämtad 

från Gävle Högskolas bibliotek samt Stockholms stadsbibliotek. Vetenskapliga 

artiklar är från databaser och exempel på sökord är ”preventive maintenance”, 

”maintenance strategies”, “preventive maintenance methods” och ”calander based vs 

operating time maintenance”, dessa har sedan sållats ut och urskiljts mellan 

artiklarna. 
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2.6 Tillvägagångssätt 

Karlsson (2009) menar att genomförandet i en fallstudie bör följa tre olika 

sektioner, där första är identifieringen av vad studien ska syfta till. Den andra är 

bestämmelsen om hur man ska ta sig an problemet. För att till sists bestämma 

inhämtningen av data för att sedan analysera och presentera de identifierade 

resultatet.  

Kodning av den insamlad data och observationer handlar om att finna mönster och 

samband (Karlsson, 2009). Nästa steg enligt Karlsson (2009) är att sätta ihop data i 

nya konstellationer och omgruppera dem emellan sig, för att till sist välja kod utifrån 

de andra kategorierna (Karlsson, 2009). Det viktiga för denna analyseringsmetod är 

att ställa upp en tydlig och enkel bild av insamlad data för att sedan väga detta mot 

använd sekundärdata (Karlsson, 2009).  

Denna studie har följt Karlssons (2009) tre delar av hur man genomför en fallstudie. 

Först identifierades gapet som fanns i forskningen för att sedan bestämma 

tillvägagångsättet för att till sist börja inhämta data, bearbeta detta och hitta resultat. 

Det första som genomfördes för fallstudien var att hämta in dokumentation från 

fallföretaget. Dokumentationen gav en del av nuläget och i kombination med 

intervjuer, dialoger och observationer gjordes den fullständig. Sekundärdata 

samlades in allt eftersom fenomenet djupare förstods och vägdes senare mot empirin 

för att bidra till analyseringen. Syfte och frågeställning sattes inför analyseringen då 

nulägesbeskrivningen och teori med abduktivt ansats varit fallstudiens 

tillvägagångsätt. Frågeställningarna har mynnats ut ur syftet för studien och följer 

Karlsson (2009) sätt om hur forskningsfrågor i en fallstudie ska framställas.  

Detta arbete har följt Karlsson (2009) olika steg för att koda och finna mönster 

genom kategorier och dimensioner för att sedan sätta ihop olika samband av 

kategorierna. Analyseringen är genomförd enligt Karlssons (2009) metod på hur en 

analysering ska gå till.  

2.7 Validitet 

Validitet handlar om möjligheten att kunna se och dra liknelsen om slutsatsen i en 

studie. Den kan delas in i inre och yttre validitet. Det går att uppnå hög inre 

validiteten genom att reducera externa faktorer, exempelvis att definiera 

intervjufrågor (Voss, et al., 2002). För den yttre validiteten innebär det en 

jämförelse av uppmätt värde och överenstämmelsen med verkligheten (ibid.). 

Validitet har för avsikt att värdera insamlad data för att kunna bidra till svar mot 

syfte och frågeställning. För att uppnå hög validitet skall insamlad data vara i 

relevans till det som studien avser och hämtas in från fler olika källor (Yin, 2009). 
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Styrkan i denna studie är jämförelsen och analyseringen mellan teori och empiri. 

Detta har byggts upp genom observationer, workshop och intervjuer med 

respondenter med insyn för att kunna belysa nuläget i fallstudien. Svårigheten är att 

generalisera en fallstudie då det skiljer sig mycket mellan fallen. Detta ska dock inte 

påverka denna fallstudies värde då vald teori omfattar grunden för fallstudien. 

Därför går det att använda denna studie i liknande miljöer som stödjs av samma 

teori.  

2.8 Reliabilitet 

Reliabilitet i en fallstudie handlar om att kunna minska fel och partiskhet till studien 

och därigenom öka pålitligheten (Yin, 2009). Det är viktigt att genomförandet går 

att replikera, detta för att stärka tillförlitligheten till de mätinstrument som använts 

för att besvara studiens syfte (Voss, et al., 2002). Hur oberoende undersökningen är 

av yttersta vikt för hög reliabilitet vilket gör att de går att påvisa att inhämtningen av 

data ska göras av författarna själva (Yin, 2009).  

I metodavsnittet presenteras hur tillvägagångsättet gjorts vilket kommer visa 

enkelheten att replikera studien. Den visar på hur sammanställning av intervjuer och 

användningen av dokumentationer gjorts. Det visar även genomförandet av 

workshop och observationer. Till tidsramen och pålitligheten av de dokument som 

tillhandahållits från företaget anser författarna detta är pålitligt.  

2.9 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet hos en fallstudie handlar om att ur det slumpmässiga fallet dra 

slutsatser till berörd population och diskutera dess giltighet utifrån dess parametrar 

(Karlsson, 2009). En fallstudie kan vara en teoribyggande studie vilket menas med 

att den fokuserar djupt på ett specifikt fenomen och försöker hitta kopplingen till 

frågan om varför detta är tillståndet (Voss, et al., 2002). Nackdelen med fallstudie 

är att det är svårt att dra klara slutsatser och ge en korrekt bild av verkligheten då 

fenomenet skiftar ofta (Karlsson, 2009).  

Denna fallstudie är en teoribyggande studie då den fokuserar på ett befintligt 

fenomen. Att göra en liknande fallstudie som denna ökar generaliserbarheten om 

fynden går att hitta genom fler fallstudier. För denna studie går det att generalisera 

använd teori mot liknande fenomen.  

2.10 Källkritik 

Källkritiken i denna studie har varit i åtanke när inhämtning av data och teori gjorts. 

Böcker har kunnat ge klara definitioner och författarna till dessa har uppfattats som 

trovärdiga då de är omtalade och väl refererade. Artiklar anses som trovärdiga då de 

har granskas av andra forskare innan publikation. 
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Informationen som är hämtad från fallföretagetes hemsida eller egna databas kan 

uppfattas som vinklad och användandet har gjorts med utgångspunkt av att ha 

neutral ansats. 

2.11 Arbetets disposition  

Här nedan på figur 1 följer studiens disposition.  

 

Figur 1. Arbetets disposition.   
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3 Litteraturöversikt 

I detta avsnitt introduceras den litteratur som legat till grund för studien. Avsnittet börjar med 

att beröra förhållandet mellan produktion och underhåll för att sedan presentera de olika 

underhållsstrategierna som finns.     

3.1 Produktion 

Produktionens uppgift i företaget är att förädla råvaror med hjälp av personal och 

maskiner till färdiga produkter och tjänster för en marknad (Olhager, 2013). 

Generellt sätt går det att säga att det sker en transformation av olika resurser till 

produkter och tjänster (ibid.). För att ett företag ska fungera väl under denna 

process måste samverkan mellan olika funktioner inom företaget och övrig marknad 

hållas. Detta för att uppnå målet av hög lönsamhet som är syftet för produktionen 

(Olhager, 2013; Andersson, 2013). Bland dessa olika funktioner finns det bland 

annat marknadsföring, produktutveckling, inköp, underhåll, personaladministration 

och ekonomi. Alla dessa samverkar för att få ut högst möjliga resultat. De olika 

resultaten vill man få ut i produktmarknaden för avsättning av produkter, mot 

faktormarknaden för tillgången till råmaterial och komponenter, 

teknologimarknaden för tillgången till rätt kunskap inom teknologi för produkter 

och processer, samt till arbetsmarknad och kapitalmarknad (Olhager, 2013). För att 

se hur dessa binds samman se figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Visar på hur de olika funktionerna samverkar och förhåller sig till produktionen i ett företag 
(Olhager, 2013). 
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Hur denna transformation bäst lämpar sig är helt i beroende till vad som stoppas in 

samt ämnas komma ut, och hur transformationen optimalt ska utformas. För en 

industri handlar det vanligtvis om införsel av resurser i form av arbetskraft, kapital, 

naturtillgångar, anläggning, maskiner, material och energi (Olhager, 2013). För att 

sedan se till transformationen gäller det att bäst finna en kombination av resurserna 

som efterfrågas av konsumenterna. Genom försäljning av de varor och tjänster 

enskilt eller i kombination så ger det monetära medel för att fortgå med produktion 

och resursanskaffning för att bibehålla produktionen. Med återkoppling av 

information från marknaden ges värdefull kunskap om hur framtida beslut ska fattas 

inom företaget. Exempelvis kan de ge information av försäljningsvolymer och 

lagernivåer. Informationen kan både gälla utflödet av produkter och intern kunskap 

för hanteringen av transformationen. Det kan även vara så att transformationen kan 

drabbas av störningar i olika former, exempelvis maskinhaverier eller 

kvalitetsproblem. Det kan även vara så att speciell efterfrågan från kunder påverkar 

transformationen i viss utsträckningen, exempelvis miljöaspekter och högre 

kvalitetskrav (Olhager, 2013; Andersson, 2013). 

3.1.1 Produktion och underhåll 

Underhållsfunktionen arbetar parallellt med produktionen. Som visualiseras i figur 3 

har produktionen två utgående och två ingående effekter. Den primära utgående 

effekten är att leverera önskad produkt och den sekundära är behov av underhåll 

(Ben‐Daya & Duffuaa, 1995).  

Medan produktion tillverkar produkten, tillverkar underhåll kapaciteten för att 

tillverka produkten, den sekundära inputen, produktionskapacitet som visas i figur3. 

Underhållsfunktionen påverkar därmed produktionen genom ökad 

produktionskapacitet samt kontroll av kvantitet och kvalitet (Ben‐Daya & Duffuaa, 

1995).  

 

Figur 3. Underhåll och produktion (Ben‐ Daya & Duffuaa, 1995) 

          



 

17 

 

3.2 Kvalité 

Sedan 1950 talet har kvalitet kopplats till ekonomi då Juran introducerade konceptet 

”kvalitetskostnader” i sin bok ”Quality Controll Handbook” (Juran & Gryna, 1951). 

Juran beskriver två betydelser av kvalitet och den första är inkomstorienterad och 

definieras, ”kvalitet är de egenskaper av en produkt eller tjänst som möter kundens 

efterfrågan och förväntning och därmed skapar kundnöjdhet”. Det förväntas att 

genom högre kvalitet kunna öka kundnöjdheten och därmed också intäkter (Juran & 

Godfrey, 1998). Den andra betydelsen är kostorienterad och menar att kvalité 

betyder fri från brister, som skulle kräva omarbete, missnöjda kunder, 

reklamationer eller kassationer (Juran & Godfrey, 1998). 

Juran & Godfrey (1998) beskriver att synen på god kvalitet tidigare var att 

produkter och tjänster stämmer överens med de specifikationer som bestämts och 

därmed skulle de möta kundens förväntningar. Det är dock viktigt att definitionen 

av kvalitet inte endast ses ur ett producentorienterat perspektiv, hänsyn till kundens 

perspektiv är minst lika betydelsefull. En produkt kan uppfylla producentens 

uppställda specifikationer men bedömningen av brister sker primärt ur kundens 

perspektiv (Sörqvist, 2012). Om specifikationerna inte är kundorienterade skapas 

därmed ett gap mellan kund och producent och det finns vanligtvis ett stort antal 

kunder som alla kan ha olika uppfattningar och åsikter.  

3.2.1 Underhåll och kvalitet 

Underhållets påverkan på kvalitet går in i både Jurans kostnadsorienterade och 

inkomstorienterade definition av kvalitet. Utrustning som inte underhålls väl och 

fallerar periodiskt genomgår hastighetsförluster och/eller bristen på precision kan 

tendera till defekta produkter (Ben‐Daya & Duffuaa, 1995). Detta leder till ökade 

kostnader för produktionen i form av bland annat omarbeten och kassationer och tär 

på vinstmarginalen.  

Det inkomstorienterade perspektivet på kvalitet kan ses utifrån hur 

underhållsavdelningen lever upp till produktionens förväntade krav på maskiner 

(Ben‐Daya & Duffuaa, 1995). Det kan till exempel vara underhåll som utförs i 

onödan och därmed stoppar produktionen. Det kan också vara underhåll som utförs 

för sällan eller bristfälligt och leda till driftstopp. Figur 4 visar förhållandet mellan 

underhåll och kvalité.  

  

 

 

 
Figur 4. Underhåll och kvalitet (Ben‐ Daya & Duffuaa, 1995) 
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3.3 Produktionsekonomi 

Produktionsekonomi kan delas in i två delar, produktion och ekonomi. Produktion 

handlar om att producera grundläggande aktiviteter som är nödvändiga för att 

tillfredsställa individen och samhället behov i form av produkter och tjänster. 

Ekonomi handlar om hushållning och fördelning av resurser för att tillfredsställa ett 

behov (Olhager, 2013). Det handlar för ett företag att producera rätt produkter och 

tjänster för marknaden på det sättet som är effektivast sett ur ekonomin. Företag 

tillhandahåller olika ekonomiska aspekter som de förhåller sig till exempelvis 

kostnadsminimeringar (Andersson, 2013). I en produktionsekonomi delas de totala 

kostnaderna för verksamheten in i tre olika perspektiv.  

 Direkta och indirekt, de som skall redovisas. 

 Rörliga och fasta kostnader, de som ingår i verksamhetsvolymen.  

 Särkostnader och samkostnader, beroende på orsakssambandet kostnaden 
har till beslutssituationen (ibid.).  

 
I praktiken visar ofta direkta, rörliga och särkostnad starkt samband vilket även 

gäller för indirekta, fasta och samkostnader (Olhager, 2013).  

3.3.1 Direkta och indirekt kostnad  

Utgången av indirekt och direkta kostnader beror på vilken redovisningspunkt som 

valts att behandlas. Direkta kostnader är sådana som kan direkt hänföra till en 

kostnadsbärare (exempelvis produkt eller lokalhyra), en sådan kostnad kan både vara 

rörlig och fast. Indirekta kostnader eller som de också kallas omkostnader kan 

däremot inte föras mot en bestämd produkt. Utan dessa kostnader kopplas till en 

aktivitet för att sedan fördelas ut på antalet kostnadsbärare. Summan av dessa två 

kostnadspoler kallas för självkostnad (Andersson, 2013). I figur 5 visas kostnadsslag 

(kategori av olika kostnader) och fördelningen mellan direkta och indirekta 

kostnader. Indirekta kostnader går via kostnadsställe för att sedan fördelas mot 

kostnadsbärare. Kostnadsställe är ett begrepp inom bokföring och menas med att 

följa upp (sätta etikett) på kostnaden enheten har. 

 

Figur 5. Sambandet mellan direkta och indirekt kostnader (Olhager, 2013) 
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3.3.2 Underhållskostnader 

Grundläggande modeller delar in underhållskostnader i direkta och indirekta 

kostnader (Salonen & Deleryd, 2011). Traditionellt har det för 

underhållsverksamheten i störst utsträckning studerats direkt underhållskostnader då 

dessa kostnader är relativt lättillgängliga (Hagberg & Henriksson, 1995). Direkta 

underhållskostnader är exempelvis kostnader för reservdelar, personalkostnader och 

material som används vid underhåll av maskiner, kostnader som direkt kan kopplas 

till underhållsaktiviteter (Salonen & Deleryd, 2011). Kostnader för förlorad 

produktion och otillräcklig kvalitet på grund av maskinfel är exempel på indirekta 

kostnader. För att kunna styra underhållsverksamheten effektivt måste hela 

ekonomin kring underhåll och driftsäkerheten kontrolleras (Möller & Steffens, 

2006). Om verksamheter inte har en klar bild av förhållandet mellan direkta och 

indirekta underhållskostnader finns det en stor risk att det satsas för mycket eller för 

lite pengar på underhållsarbetet (Möller & Steffens, 2006). 

3.4 Lean  

Lean är ett begrepp som tagit sig till Sverige genom två olika perioder (Sederblad, 

2013). Den första vågen är mer inriktad mot produktionen och de modeller som 

tillämpas inom Toyotas fabriker i Japan. Den andra vågen kom i början av 2000- 

talet och bestod av begreppet ”hårda och mjuka lean”, vilket fick större genomslag 

inom svensk industri och baserar sig på grundläggande värderingar i den kulturella 

styrningen av organisationen (Sederblad, 2013). Lean, menar Osno et al. (2008) är 

ett filosofiskt begrepp och inte en hög med verktyg som tillämpas inom en 

organisation. Pettersen (2009) anser att denna bild är grunden till varför företag blir 

lockad att börja titta på begreppet.  Bilden av Lean är att det ofta förknippas med 

minskande av slöserier (Sederblad, 2013). Slöserierna är åtta i antalet och kan direkt 

kopplas till indirekta och direkta kostnader (Liker, 2009). Slöserierna är följande: 

 Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta 
av slöserierna, eftersom det skapar flera slöserier.   

 Väntan – exempelvis väntan på underlag från någon annan innan hen kan 
fortsätta göra sin uppgift. 

 Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt. 

 Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina arbeten. 

 Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för 
kunden. 

 Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver för sin produkt. 

 Transporter - onödiga transporter mellan avdelningar eller fabriker.  

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – Onödigt kunskapstapp som inte 
utnyttjas är ett stort slöseri (Liker, 2009). 
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Att det inte finns någon ren definition på lean gör det svårt anamma för 

organisationer (Pettersen, 2009). Hines et al. (2004) menar att lean är under ständig 

utveckling vilket innebär att det inte går att ge en klar definition. Sederblad (2013) 

liksom Osno et al. (2008) menar att de som gör de svårdefinierat är att begreppet är 

”vildvuxet” och pekar på all förbättring en organisation gör samlas under begreppet. 

Rother (2013) menar att organisationen måste skapa sig en egen definition av 

begreppet för att lyckas implementera lean. Sederblad (2013) pekar på 

förutsättningarna för att få lean att fungera handlar om den sociala sidan. Att 

anställda måste vara tillfredsställda för att prestera på hög nivå och att individen och 

gruppen stimuleras att gemensamt sträva mot förbättringar.  

3.5 Industri 4.0 

Industri 4,0 är ett begrepp som lanserades i Hanover 2011 av Tyska regeringen för 

att snabba på den fjärde industriella revolutionen. Baserat på avancerad digitalisering 

inom fabriker i en kombination av sakernas internet (internet of things) och 

framtidsorienterad teknik inom området "smarta" objekt (maskiner och produkter) 

ledde resultatet ut i ett nytt grundläggande paradigmskifte för industriell produktion 

(Kemper & Fettke, 2014). Konceptet bygger på att skapa smartare fabriker, där allt 

är uppkopplat inom fabriken (Liu, et al., 2016; Kemper & Fettke, 2014). Detta ses 

som den fjärde industriella revolutionen (Liu et al., 2016). Ångmaskinen, 

elektriciteten och elektroniken i fallande ordning var de tidigare industriella 

revolutionerna (Jensen , 1993). Konceptet bygger på flera olika delar, smarta 

maskiner, smart tillverkningsprocess, smart logistik, smart enheter, IT tillverkning, 

smart leverantör, data och molntjänst och till sist smarta rutnät (Shrouf, et al., 

2014).  

Smarta maskiner menas maskiner som kommunicerar med varandra och andra 

enheter genom digitalisering. Smarta tillverkningsprocesser innefattar dynamisk, 

effektiv, automatiserad och realtidskommunikation för förvaltning och kontroll av 

avancerad tillverkningsmiljö. Smart logistik handlar om verktyg och processer. 

Exempelvis kan intern logistik med hjälp av digitala verktyg som reagerar på 

oväntade förändringar i produktion, till exempel flaskhalsar och materialbrist vara 

smart logistik.  
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Smarta enheter innehåller anslutningsenheter i fabrik, mobila enheter, driftenheter 

etc. IT och tillverkning, är applikationer och programvaror som används av en eller 

flera företag som stödjer värdekedjan, för att övervaka, stödja och kontrollera 

genom sensorer, smarta mätare och enheter. Smart leverantör, innebär ökade 

leverantörsrelationer med hjälp av digitala verktyg. Exempelvis genom ökad 

informationsströmningar på realtid. Data och molntjänst är olika typer av algoritmer 

och analysapplikationer för att bearbeta stora mängder data. Detta för att kunna ge 

möjligheter att förbättra framtiden för fabriken, tillverkningsprocesser och 

möjligheten att tillhandahålla nya produkter. Smarta rutnät, innehåller smart 

infrastruktur för fabriker inom energiförsörjningsområdet. Det är speciellt viktigt 

för att reagera på förändringar i energipriserna (Shrouf, et al., 2014).   

3.6 Underhåll 

Kvalitetsförluster och bristande funktionssäkerhet ger behov av underhåll för att 

motverkar att detta uppstår. Enligt svensk standard (SS-EN 13306:2010) definieras 

underhåll som:  

”En kombination av alla administrativa-, tekniska-, och ledningsåtgärder under ett 
objekts livscykel som är avsedda för att behålla eller återställa den till ett tillstånd i 
vilket den kan utföra önskad funktion”.  

Standarden beskriver underhållets huvudmål som: 

 Att säkerställa att objektet är tillgängligt för att fungera efter behov, till bästa 
möjliga kostnad. 

 Att överväga säkerheten och alla andra obligatoriska krav som är förknippade 
med föremålet. 

 Att överväga eventuella effekter på miljön. 

 Att upprätthålla objektets hållbarhet och kvaliteten på tjänsten eller 
produkten med hänsyn till kostnader vid behov. 

Underhåll kan påverka produktionen genom att öka produktionskapaciteten och 

kontrollera kvaliteten och kvantiteten av tillverkningen. Underhåll är därför en 

viktig del av tillverkningsstrategin och underhållets mål bör härledas från den 

övergripande affärsplanen (Abdelhadi & Khreis, 2016). 

Ur produktionens synvinkel är ett viktigt mål att utrustningen skall fungera, oavsett 

om utrustningen används i ett-, två- eller kontinuerligt treskift- dygnet runt. 

Förutom att utrustningen ska vara tillgänglig och funktionsduglig förklarar också 

Möller & Steffens (2006) att utrustningen ska uppfylla följande krav:  

 Utrustningen ska kunna ge rätt kvalité på produkt. 

 Utrustningen ska kunna producera med den kapacitet eller takt den är 
designad för. 

 Produktionen ska ske till ”rätt” kostnad.  
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3.7 Underhållsstrategier 

Underhållsstrategier definieras som uppsättningen av olika underhållsåtgärder och 

den generella strukturen av hur dessa åtgärder är sammansatta (Pintelon, et al., 

1999). De flesta fabriker är utrustade med varierande maskiner som alla har olika 

tillförlitlighetskrav, säkerhetsnivåer och feleffekter. Att ha en effektiv 

underhållsstrategi definierad för var maskin är därför viktigt då indirekta, direkta 

kostnader samt driftsäkerheten påverkas stort av underhållet (Wang, et al., 2007).  

En allmän konsensus bland forskare är att underhåll delas upp i två huvudtyper: 

avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. Den första typen innebär att 

utföra underhåll efter haveri förekommit eller när tydliga fel upptäcks. Den andra 

typen fokuserar på att utföra underhåll i syfte om att förhindra haverier eller fel. 

Dessa kan i sin tur delas in i flera strategier som visas i figur 6. 

 

 

 

Figur 6. Träd av underhållsstrategier (egen illustration, inspirerad av SS-EN 13306:2010) 

3.7.1 Avhjälpande underhåll 

I underhållsterminologin (SS-EN 13306:2010) definieras avhjälpande underhåll som:  

Underhåll som utförs efter feligenkänning och är avsedd att återställa ett objekt till 
nödvändigt skick för att utföra krävd funktion. 
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Grundfilosofin bakom denna metod är att låta maskinen köra tills fel uppstår och då 

reparera eller byta ut skadade delar precis innan eller när maskinen når totalt 

driftstopp. Denna reaktiva metod var vanlig i maskinunderhållets tidigare historia då 

tilläts maskinerna operera tills de fallerade och i efterhand diagnostiserade och 

reparerade maskinen (Girdhar & Scheffer, 2004). Om haveriet på maskinen inte 

påverkar produktionen och om personalkostnader och materialkostnader inte har 

någon större betydelse kan denna metod fungera väl (Girdhar & Scheffer, 2004). 

Generellt kan felhaverier minskas genom förebyggande underhåll men det kan inte 

helt uteslutas. Detta är på grund av den slumpmässiga fördelningen av felhaverier 

(Wang, et al., 2007). Beroende på felet som uppstår delas avhjälpande underhåll in i 

planerat och oplanerat.  

3.7.1.1 Oplanerat avhjälpande underhåll 

I denna kategori hamnar akutarbeten, fel som helt enkelt inte kan vänta på att 

åtgärdas till nästa planerade produktionstopp. Underhållsterminologin (SS-EN 

13306:2010) definierar oplanerat underhåll som:  

Avhjälpande underhåll som utförs omedelbart efter att ett fel upptäckts för att 
undvika oacceptabla konsekvenser.  

Enligt Möller & Steffens (2006) finns det många olika tillämpningar. Företag 

betraktar till exempel oplanerade eller akuta arbeten som åtgärder som måste 

utföras inom 24 timmar. Dessa fel är främst fel som orsakar totalt driftstopp eller 

fara för hälsa och miljö (Möller & Steffens, 2006). Akuta fel och oplanerat 

avhjälpande underhåll innebär ofta att bland annat produktionsplaneringen påverkas, 

underhållspersonal måste avbryta andra pågående arbeten, kostnader för förlorade 

intäkter uppstår och reparationen kan inte alltid utföras på ett effektivt sätt (Möller 

& Steffens, 2006). I denna reaktiva metod blir också kostnaden för reservdelslagret 

hög. Det krävs att relevanta delar finns på lager för att se till att reparation kan 

utföras omgående när oförutsedda fel sker (Girdhar & Scheffer, 2004).  

3.7.1.2 Planerat avhjälpande underhåll 

Enligt underhållsterminologin (SS-EN 13306:2010):  

Avhjälpande underhåll som inte utförs omedelbart efter felupptäckt, åtgärden är 
försenad i enlighet med givna regler.  

Planerat avhjälpande underhåll gäller fel som inte kräver omedelbar åtgärd utan kan 

istället planeras in i nästa produktionsstopp för att störa produktionen så lite som 

möjligt.  

Alla underhållsaktiviteter som schemaläggs går in i planerat avhjälpande underhåll, 

se figur 6. Genom att upptäcka fel i god tid genom till exempel inspektioner och 

kontroller kan underhållsåtgärder planeras in i tiden för att störa produktionen så 

lite som möjligt (Möller & Steffens, 2006). 
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3.7.2 Förebyggande underhåll  

Förebyggande underhåll definieras enligt underhållsterminologin (SS-EN 

13306:2010):  

Underhåll som utförs med förutbestämda intervaller eller enligt föreskrivna kriterier 
och är avsedda för att minska sannolikheten för fel eller försämring av funktion hos 
ett objekt.  

Förebyggande underhålls ämnar till att åtgärda fel innan de orsakar skador och 

undvika att maskinfel sker vid olämpliga tider. Kapitalinvestering bevaras därmed 

effektivt och eventuella produktionsförluster på grund av oväntade fel undviks 

(Abdelhadi & Khreis, 2016). Baserat på utvecklingen av förebyggande underhåll 

beaktas två divisioner; förutbestämt underhåll och tillståndsbaserat underhåll 

(Wang, et al., 2007). Förebyggande underhåll omfattar aktiviteter som rengöring, 

smörjning, inspektioner, tillståndskontroller och förutbestämda utbyten av 

slitdetaljer (Möller & Steffens, 2006). 

3.7.2.1 Förutbestämt tidsbaserat underhåll 

Förutbestämt tidsbaserat underhåll definieras i underhållsterminologin (SS-EN 

13306:2010) som:  

Förebyggande underhåll utfört i enlighet med fastställda intervall av tid eller antal 
enheter av användning men utan tidigare tillståndsundersökning. 

Termen tid kan refereras till antingen kalenderdagar, drifttid eller ålder (Wang, et 

al., 2007). Till exempel kan komponenter bytas ut var fjärde vecka 

(kalenderbaserat), efter 1000 timmar i användning (drifttidsbaserat) eller efter 

1000km (körtid) (Amari, et al., 2006). Huvudantagandet i tidsbaserade intervall är 

att chansen för fel enbart beror på tid. Det vill säga att två komponenter av samma 

typ och samma ålder har samma felfrekvens, oavsett av händelser som inträffar 

under drift eller tillverkningsprocessen. Flera studier visar dock att åldersrelaterade 

fel endast utgör 15 – 20 % (Amari, et al., 2006).   

Kalenderstyrda intervall utvecklas ofta genom antingen informella tillämpningar av 

operatörer och reparatörers tidigare erfarenheter eller formella tillämpningar 

baserade på statistik, empiriska eller anekdotiska bevis (Creehan, 2005). Dock är det 

ofta svårt att definiera de mest effektiva underhållsintervallet på grund av 

avsaknaden av historisk data. Det kan leda till att inspektioner och utbyten av 

komponenter sker i onödan eller för sällan. (Wang, et al., 2007).  
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Zeller (2014) förklarar att drifttider kan användas för att ge en indikation på när 

underhåll ska utföras. Underhållsaktiviteter som filterbyten, visuella kontroller, 

rengöring och justeringar så väl som kontroller och mätningar bör utföras efter 

intervaller baserat på drifttider. Zeller (2014) fortsätter med att inspektioner och 

utbyten av komponenter som inte är i drift eller nått specifika driftintervaller är 

slöseri i form av onödiga stopp för produktion och underhållsfunktionens tid.  

3.7.2.2 Tillståndsbaserat underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll är en effektiv strategi för förebyggande underhåll. Denna 

strategi baseras på att upptäcka symptomet och orsak i ett tidigt skede så dessa fel 

kan hanteras på det mest kostnadseffektiva sätt innan felutveckling (Amari, et al., 

2006). I underhållsterminologin (SS-EN 13306:2010) definieras tillståndsbaserat 

underhåll som:  

”Förebyggande underhåll som inkluderar en kombination av tillståndsövervakning 
och/eller inspektion och/eller testning, samt analys och efterföljande 
underhållsåtgärder.”  

Istället för tidsintervaller eller användning baseras därmed tillståndsbaserat underhåll 

verkligt utrustningstillstånd. Vibrationsmätning på roterande utrustning är ett 

typiskt exempel men flera tillståndskontroller som smörjanalys, ultraljud och 

visuella inspektioner är exempel på mätmetoder (Amari, et al., 2006).   

3.7.3 Proaktivt underhåll 

Proaktivt underhåll baseras på att undersöka grundorsaken till haverier genom 

rotfelsanalys. Proaktivt underhåll bör används tillsammans med tidigare beskrivna 

metoder för att förhindra att liknande fel uppstår, oavsett vilken metod som 

används. Genom att till exempel använda metoden fem varför går man till grunden 

av problemet. Detta kan leda till att systemet modifieras eller designas om för att 

förhindra upprepande fel. Proaktivt underhåll kräver hög kompetens hos reparatörer 

och operatörer för att fungera effektivt (Girdhar & Scheffer, 2004). 

3.7.4 Felfrekvens och felutveckling 

Alla maskiner och utrustningar kommer förr eller senare uppvisa någon form av 

defekthet eller fel. Underhållsterminologin definierar fel som  

”Ändelsen av förmågan att utföra en nödvändig funktion ” (Svensk standard SS-EN 
13306:2010).  

I underhållsverksamheten är en av de viktigaste uppgifterna att förstå varför fel och 

störningar uppstår och hur dessa utvecklas. Kunskapen om felets utvecklingsförlopp 

är grundläggande för effektivt underhåll. Det är genom denna kunskap som 

förbättringar av maskiner, rutiner, tekniker och underhållsprocesser kan utföras och 

att antalet störningar minskar (Möller & Steffens, 2006).  
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Figur 8. Oregelbundna fel  

Om ett antal identiska komponenter testas tills de havererar finner man att den 

individuella livslängden kan variera avsevärt. Feluppkomst på en komponent kan 

vara regelbunden eller oregelbunden och detta visualiseras med hjälp av 

normalfördelningskurvor, se figur 7 och 8. 

 

 

 

                          

 

Oregelbundna fel inträffar i komponenter som har mycket varierande livslängd 

och är därmed svåra att förutse. Som figur 8 visar inträffar en del haverier en kort 

tid efter installationen medan andra komponenter fungerar efter den förväntade 

livslängden. De mesta av haverierna för komponenten sker dock mellan 

ytterligheterna men även de har stor spridning och det är svårt att bestämma 

livslängden för en individuell komponent (Möller & Steffens, 2006). 

Komponenter som uppvisar tämligen jämn livslängd är i större utsträckning 

regelbundna och förutsägbara. Som kurvan visar i figur 7 inträffar ytterst få 

haverier utanför tidsperioden (Möller & Steffens, 2006). 

Slitageförlopp är ytterligare en faktor som måste beaktas i val av 

underhållsmetod. Två typer av felutveckling finns och beskrivs med figur 9 och 10 

(ibid.). Figur 9 visar fel med ett registrerbart slitageförlopp, fel som kan upptäckas 

med inspektioner och tillståndskontroller. Figur 10 visar fel som sker utan ett 

registrerbart utvecklingsförlopp (ibid.).  

        Figur 9. Fel med slitageförlopp  Figur 10.  Fel utan slitageförlopp 

Figur 7. Regelbundna fel 
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Oregelbundna fel utan slitageförlopp kan oftast inte upptäckas med hjälp av 

inspektioner och tillståndskontroller. Genom uppföljning och analys av felorsakerna 

kan uppkomsten av dessa fel eventuellt förebyggas. Om fel inte kan förebyggas bör 

beredskapsåtgärder vidtas i form av felsökningsscheman eller expertsystem för 

felsökning som gör det möjligt för personalen att snabbt finna fel och åtgärda. Dessa 

feltyper är mycket vanlig i elektriska och elektroniska komponenter (Möller & 

Steffens, 2006).  

För mekaniska komponenter är det i många fall inte ovanligt med oregelbundna 

fel och slitageförlopp. Slitage i exempelvis axlar, kopplingselement, kugghjul är 

registrerbara och utvecklas vanligtvis under en längre tid, förutsatt att de inte utsätts 

för yttre påverkan (Möller & Steffens, 2006). Med hjälp av tillståndskontroller och 

inspektioner kan fel som dessa upptäckas, förutsatt att kontroll och 

inspektionsintervallerna är kortare än själva felutvecklingstiden. Om tiden för slitage 

är kort kan kontinuerlig övervakning användas på viktiga maskinkomponenter 

(Möller & Steffens, 2006). 

Glidlager och slitplåtar i maskiner är exempel på regelbundna fel med 

slitageförlopp. Fel som dessa kan upptäckas vid inspektioner och/eller 

tillståndskontroller eller åtgärdas med regelbundna intervaller. Med hänsyn till 

felutvecklingstiden bestäms intervallet mellan inspektioner eller tillståndskontroller 

(Möller & Steffens, 2006). 

Regelbundna fel utan slitageförlopp är exempelvis elektroniska och elektriska 

komponenter, som glödlampor. Då slitageförloppet är näst intill obefintlig kan dessa 

fel endast förebyggas med programmerade utbyten eller reparationer (Möller & 

Steffens, 2006). 
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3.7.5 Total Productive Maintenance (TPM) 

Total productive maintenance (TPM) är en underhållningsfilosofi som utmynnar 

från Japan och företaget Toyotas produktionssystem TPS (Toyota production 

system), som syftar till att förbättra en organisations produktivitet och dennes 

processer i framtagningen av hög kvalité. Detta görs genom att minska slöseri och 

därigenom kostnader (Poduval, et al., 2015; Nakajima, 1989). TPM växte fram i 

olika etapper sedan 1950 i Japan och är inspirerat av den amerikanska filosofin 

preventive maintenance (PM) (Nakajima, 1989). PM bygger på synsättet ”jag 

opererar och du reparerar” vilket har modifierats till industrierna i Japan att 

inkluderat alla medarbetare i delaktigheten av underhållet (ibid.). TPM är en metod 

för valet av hur underhåll ska upprättas (Poduval, et al., 2015; Kulkarni & Dabade, 

2013). Syftet för organisationen att arbeta med TPM är att operativ personal ska 

göra små dagliga arbeten av underhåll medan underhållsavdelningen skall göra det 

specialiserade underhållsinsatserna i form av modifiering, uppgradering mot att 

minimera fel, öka maskintillgänglighet, minska kostnaderna och förbättra 

lönsamheten av underhållsinsatsen i en organisation (Poduval, et al., 2015; 

Nakajima, 1989; Kulkarni & Dabade, 2013). Det Japanska institutet för planerat 

underhåll definierar TPM på följande sätt: 

TPM används för att maximera utrustningens effektivitet av totalt system genom 
förebyggande underhåll som täcker hela livslängden för utrustningen. De involverar 
alla i alla avdelningar på alla nivåer och motiverar människor för 
anläggningsunderhåll genom små och frivilliga aktiviteter (Poduval, et al., 2015 
sid 309) 

3.7.6 Reliability Centered Maintenance (RCM)  

RCM är en process för att avgöra underhållskrav för någon fysisk tillgång i sitt 

operativa sammanhang (Smith & Hinchcliffe, 2004; RENOVETEC, 2011). Initialt 

utvecklades RCM för flygindustrin där höga kostnader från systematiskt utbyte av 

delar hotade flygbolags lönsamhet. Efter att ha nått utmärkta resultat började 

processen även användas inom flera andra industrier (RENOVETEC, 2011).  

Chan et al. (2005) beskriver RCM som en metod där ett progressivt logiskt 

tillvägagångssätt baserat på insamlad och analyserad data från utrustning och 

maskiner driver verksamheter till att utveckla en unik underhållsplan för var kritisk 

tillgång. Det primära syftet är att implementera proaktivt arbetssätt och förebygga 

fel genom förebyggande metoder för att tillgodose önskad systemtillgänglighet 

(Baglee & Knowles, 2010). Att implementera ett fullskaligt RCM program är dock 

tidskrävande och kräver full öppenhet, engagemang och åtagande i organisationen. 

Det kräver också stora mängder historisk data från maskiner och utrustning för att 

vara effektivt (Baglee & Knowles, 2010).  
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De karaktäristiska dragen för RCM summeras följande av Moubray (1997) : 

 Etablera ett register med alla utrustningsfunktioner. 

 Identifiera funktionsfel och dess orsaker. Genom att göra detta är det möjligt 
att klassificera feleffekten, vilket i sin tur gör det möjligt att fokusera på de 
viktigaste punkterna för vidare analys. 

 Välja underhållsmetod och uppgifter baserat på ekonomiska och tekniska 
argument. 

 Definiera uppgifterna. 

 Utvärdera det slutliga underhållskonceptet. 

Resultatet av RCM ska leda till: 

- Minimera risken för dolda fel. 

- Minimera onödigt förebyggande underhåll. 

- Finna sekundära funktioner. 

3.7.7 Vanliga Underhållsproblem 

Smith & Hinchcliffe (2004) ) listar ett antal vanligt förekommande 

underhållsproblem. Dessa är långt ifrån alla problem som finns men de går att se 

dessa som klassiska problem då de förekommer tillräckligt frekvent i 

underhållsarbetet.  

1. Otillräckligt proaktivt underhåll. Detta problem är ett av viktigaste då de 
största underhållsutgifterna vanligtvis förekommer vid avhjälpande 
underhåll. Avhjälpande underhåll kan vara ett resultat av att problem endast 
åtgärdats tillfälligt. Det är inte ovanligt att verksamheter till antalet har flera 
reparatörer som arbetar med avhjälpande underhåll än reparatörer som 
arbetar proaktivt och förebyggande.  

2. Frekventa problemrepititioner. Detta problem binds samman med tidigare punkt 
och är ofta ett resultat av att problem som uppstår avhjälps tillfälligt. 
Däremot tas inga handlingar för att förhindra liknande fel i framtiden. 

3. Felaktigt underhållsarbete. Människor gör fel, och det förekommer även i 
underhållsarbeten. Orsaker kan exempelvis vara fel underlag för vad som ska 
utföras, tidsbrist eller bristande kompetens hos reparatör. Resultatet av ett 
felaktigt underhållsarbete blir ytterligare fler reparationer i framtiden.  

4. Brist på standardiserade underhållsprocesser. Ett sätt att undvika att aktiviteter 
utförs på fel sätt är att ha ett standardiserat arbetssätt. Kollektivt sett har 
verksamheter en stor kunskap i hur exempelvis utrustning ska hanteras men 
informationen når inte ut till alla om detta inte standardiseras.  

5. För mycket eller för lite förebyggande underhåll. Hur mycket förebyggande 
underhåll som ska utföras är svårt att avgöra.  Smith & Hinchcliffe (2004) 
menar att det inte är ovanligt att verksamheter som granskar sitt 
förebyggande underhåll finner att 5-20% av aktiviteterna skulle kunna tas 
bort och inga skillnader på produktionen skulle märkas. Problemet är att 
verksamheter sällan går igenom det förebyggande underhållsaktiviteterna.  
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6. Oklar grund för förebyggande underhållsaktiviteter. Att inte veta varför 
förebyggande underhållsaktiviteter utförs.  

7. Blind acceptans av rekommendationer från maskinleverantör. Leverantören till 
maskinen ger nästan alltid med rekommendationer på hur utrustning ska 
opereras och underhållas. Ur ett förebyggande synsätt finns två problem med 
dessa rekommendationer. För det första har inte leverantören nödvändigtvis 
utvecklat de förebyggande rekommendationerna ur ett omfattande och 
kostnadseffektivt sätt. För det andra säljer leverantören utrustning till flera 
kunder som alla agerar inom olika miljöer. Leverantören kan vanligen 
designa utrustning med viss variation i åtanke, men sällan görs utrustning 
specifikt till kundens behov. 

8. Avsaknad av långsiktiga åtaganden. Smith & Hinchcliffe (2004) menar att detta 
är vanligt förekommande bland underhåll och produktion där ledning ofta är 
inriktade på bra resultat varje kvartal. Med kortsiktiga mål är dock 
möjligheten för förbättringar begränsade.   

3.8 Litteratursummering 

De viktigaste litteraturen för att besvara syfte och forskningsfrågor sammanställs i 

denna figur 11. Indirekta och direkta kostnader är viktigt att kartlägga för 

underhållsfunktionen. Om verksamheter inte har en klar bild av förhållandet mellan 

direkta och indirekta underhållskostnader finns det en stor risk att det satsas för 

mycket eller för lite pengar på underhållsarbetet (Möller & Steffens, 2006). 

Slöserier är direkt kopplade till indirekta och direkta kostnader. För att kunna 

minska dessa måste slöserier identifieras och minimeras (Liker, 2009). Det finns 

flera underhållsstrategier och att ha en effektiv underhållsstrategi definierad för 

var maskin är viktigt då indirekta, direkta kostnader samt driftsäkerhet påverkas av 

underhållet (Wang, et al., 2007). Kunskapen om felets felfrekvens och 

slitageförlopp är grundläggande för effektivt underhåll (Möller & Steffens, 2006). 

Indirekta och direkta 
underhållskostnader 

Slöserier 

Underhållsstrategier Felfrekvens och slitageförlopp 

Litteratursummering 

Figur 11. Litteratursummering 
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4 Resultat  

I avsnittet resultat introduceras fallföretaget och dess bakgrund samt den berörda cellen som valts att 

avgränsas till. I avsnittet presenteras också det resultat som kommit ur den insamlade data som tagits 

fram genom de kvalitativa och kvantitativa metoder som nämnts i metodavsnittet.      

4.1 Fallföretagsbeskrivning 

Volvo Construction Equipment (VCE) är en del av Volvokoncernens affärsområde 

och tillverkar maskiner för anläggningsindustrin och intilliggande branscher i 

världen. VCE har idag sitt huvudkontor i Bryssel och produktion över hela världen. 

Inom VCE arbetade 2013 ungefär 13 800 anställda över hela världen och levererade 

66 000 maskiner. För VCE i Sverige (2011) var fördelningen mellan anställda på 

siterna, Arvika cirka 1000 anställda, Hallsberg cirka 500 anställda, Braås cirka 800 

anställda och Eskilstuna cirka 1800 anställda. Tillverkning har gått från att vara en 

specialist av hjullastare och dumper i början av 1950- talet till att stegvis öka sin 

produktportfölj och servicegrad. Första steget var att bli multispecialist med flera 

olika artiklar i sortimentet (mellan 1990-2007) till att idag ge total lösning med 

betalningslösning-, reservdelar och tillbehör, uthyrningssupport samt lösningsförslag 

för maskiner mot eftermarknad.  

Idag sker försäljning i tre regioner, Americas som täcker hela nord och Sydamerika, 

EMEA som täcker Europa, mellanöstern och Afrika, Kina och Mongoliet som är en 

egen region och till sist APAC som täcker Indien och hela Sydostasien.           

4.1.1 Fallföretaget 

För VCE:s verksamhet i Eskilstuna byggdes nuvarande fabriken 1975 i Hällby, strax 

utanför Eskilstuna och företaget har idag (2017) cirka 600 anställda. Fabriken 

innehar bearbetning, härdning, montering och måleri och är idag underleverantör 

till Braås som tillverkar ramstyrda dumprar och Arvika som tillverkar hjullastare. 

Det skickas även drivline- komponenter till Shippensburg (USA) som tillverkar 

hjullastare samt Pederneiras (Brasilien) där tillverkning av både hjullastare och en 

del dumprar görs.  

4.1.2 Produktportfölj 

På fallföretaget tillverkas egenutvecklade strategiska drivline- komponenter (axlar) 

till ramstyrda dumprar, hjullastare och transmissioner till hjullastare.  
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4.1.3 Volvo CE Op Esk & Industri 4.0 

Volvo CE Op Esk är en del av ett svenskt forskningsprojekt med flera andra aktörer 

där det görs en utredning av strategin och möjligheterna med industri 4.0. Några 

exempel är filtervakter och motorfläktlager på måleriavdelningen.  

4.2 Produktionscellen och maskinerna 

På fallföretaget är produktionen uppdelad i olika produktionsceller som tillverkar, 

bearbetar och sätter samman olika delar av drivline- komponenter och 

transmissioner för dumper och hjullastare. I den studerade cellen är det fyra 

bearbetande maskiner som är seriekopplade och förhållningen dem emellan visas i 

figur 12. Produktionen sker i två skift och det arbetar tre operatörer och en 

produktionschef i cellen. Om produktionen i cellen ligger efter väljer man att köra 

övertid. Ett annat fall när produktionen väljer att producera i övertid är när buffert 

skall köras mot inplanerat underhåll av cellen eller mot planerat underhåll i 

nästkommande cell. På fallföretaget räknar man att ett skift är 1,0 och 1,1- 2 är två 

skift. För studerade produktionscellen är det idag en skiftgrad på 1,7- 1,8. Idag är 

skiften för operatörerna på åtta timmar och är mellan 06:00 till 14:00 och 14:01 till 

23:12.   

I cellen bearbetas idag sex olika artiklar och alla skiljer i cykeltider och 

omställningstider. Den totala cykeltiden för varje artikel är följande, artikel 1: 549 

sek, artikel 2: 561 sek, artikel 3: 519 sek, artikel 4: 690 sek, artikel 5: 582 sek, 

artikel 6: 852 sek. Omställningstiderna skiljer sig mellan 15 minuter upp till 1,5 

timme för varje artikel och det gäller omställning för hela cellen.    

 

 

 

 

 

Figur 12.  Visar flöde och förhållande mellan maskinerna (tempo) i cell 21B. Egen illustration. 
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4.2.1.1 Cykeltider 

Cykeltiderna skiljer mellan de olika tempona i cellen. Nedan följer en tabell som 

visar fördelningen för de olika artiklarna och tiden de bearbetas.  

Artikelnummer CT (min) Tempo 
1 

CT (min) Temp 
2 

CT (min) Tempo 
3 

CT (min) Tempo 
4 

Artikel 1 
  

02:29 02:00 02:23           03:42 

Artikel 2 
 

03:45 02:14 03:55 03:42   

Artikel 3 
 

02:06 02:03 02:14 01:40   

Artikel 4 
 

02:51 02:22 02:45 02:56 

Artikel 5 
 

03:38 02:27 02:28 00:00  

Artikel 6 
 

03:47 02:27 02:31 00:00 

Tabell 1. I denna tabell presenteras cykeltiderna för de olika artiklarna som bearbetas i de 
olika maskinerna (tempona) i cellen. 
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Tabell 3 Visar summan av 
orderkvantiteter mellan de olika 

artiklarna för 2015 

 

 

4.2.1.2 Mängd 

För att ta reda på hur mycket maskinen har gått har antalet artiklar som producerats 

under de senaste tre åren tagits fram. Nedan presenteras produktionsmängden för 

2014, 2015 och 2016 i cellen. 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

Artikelnummer Summan av 
orderkvantiteter 

Artikel 5 1950 
Artikel 6 3120 
Artikel 3 7402 
Artikel 4 4411 
Artikel 1 9778 
Artikel 2 5066 

TOTALT 31727 
  

Artikelnummer Summan av 
orderkvantiteter 

Artikel 5 2330 
Artikel 6 3584 
Artikel 3 8883 
Artikel 4 4326 
Artikel 1 12564 
Artikel 2 7307 

TOTALT 38994 
  

Artikelnummer Summan av 
orderkvantiteter 

Artikel 5 2128 
Artikel 6 3248 
Artikel 3 6852 
Artikel 4 4497 
Artikel 1 10799 
Artikel 2 6005 

TOTALT 33529 
  

Tabell 4. Visar summan av 
orderkvantiteter mellan de olika artiklarna 

för 2016 

Tabell 2. Visar summan av 
orderkvantiteter mellan de olika 

artiklarna för 2014 
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4.2.1.3 Drifttider 

Med de varierande cykeltiderna och mängden artiklar som producerats under de 

senaste tre åren har drifttiderna räknats ut. I följande tabell visas drifttiden i timmar 

för varje år. Till exempel visar datat att det kan skilja upp till 355 timmar på en och 

samma maskin från ett år till nästa, se tempo 1 mellan 2014-2015. Det visar också 

att olika maskiners körtid varierar med nästan upp till 500 timmar under samma år, 

se tempo 1 och tempo 4 under 2015.   

 

ÅR Tempo 1 Tempo 
2 

Tempo 3 Tempo 4  

2014 1505 1148 1408 1098 
2015 1860 1406 1751 1377 
2016 1609 1214 1506 1182 

Tabell 5. Tabellen visar sammanställningen av drifttider över tre år och fördelningen mellan de olika 
tempona. 

 
  

Figur 13.  Grafen visar tydligare skillnaderna från tabell 5. 

FIGUR 6.  GRAFEN VISAR TYDLIGARE SKILLNADERNA FRÅN TABELL 

5. 
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4.2.1.4 Workshop  

Tabell 6 visar några av de underhållsaktiviteter som diskuterades i workshopen. Det 

är blandat med aktiviteter gällande tempo 1,2 och 4:s resultat från workshopen. 

Syftet med workshopen var att diskutera om tid eller drift påverkar slitage av 

komponenter. Resultatet visar att det i störst utsträckning är maskinens drifttid som 

initierar underhållsbehov. Av 24 underhållsaktiviteter var 18 av dem beroende på 

drifttid. Denna tabell är ett utdrag av några av de undersökta aktiviteterna. 

  

 

Tabell 6. Tabellen (workshop) visar maskindelar, dennes åtgärd som skall göras, vem som ska göra 
åtgärden (UT = underhållstekniker & OP = operatör) i vilket intervall samt om delen slits antingen i 

tid eller drifttid. 

 

 

 

 

 

 

 

Maskindel Åtgärd Vad Vem Intervall Tid Drifttid 

In-bana Smörj Lager UT 1 år  X 
       

Säkerhet Kontrollera/ 
Smörj 
 

Glidskena UT 1 år 
 

 X 

Kylvätskarenare 
 

Rengör Invändigt OP med 
UT 

1 år 
 
 

X  

Bearbetningsutrymme Rengör/kontrol
lera/Smörj 
 

Gejd OP 26 v.  X 

Hydrostatisk 
cirkulationssmörjning  

 

Byt 20 % 
 

Olja UT 1 år  X 

Gripdon Rengör/städa Chuck OP 26 v. X 
 

 

Ringladdare Smörj Rullblock UT 26 v.  X 
 

Axel Z1 Rengör 8st spjäll UT 26 v. X 
 

 

Gejdsmörjning  Byt  Filter UT 1 år  X 
 

Kylvätskeanläggning Rengör Invändigt OP 1 år X 
 

 

Revolver Byt Olja UT 1 år 
 

 X 

Spårtransportör Byt Motorfläkt OP med 
UT 

26 v.  X 
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4.3 Underhåll på fallföretaget 

4.3.1 Underhållsstrategi 

Idag arbetar fallföretaget både med avhjälpande och kalenderbaserat förebyggande 

underhåll. Både operatörer och underhållstekniker utför underhåll i den studerade 

produktionscellen och metoderna uppvisar därmed liknelser med TPM. Det är dock 

inte uttalat att TPM används övergripande i hela fabriken, det varierar från cell till 

cell och även synen på TPM kan skilja. I den studerade cellen har underhållsarbetet 

av både operatörer och reparatörer bidragit till betydligt färre driftstopp under de 

senaste åren.  

Ett underhållsprogram används för att hantera arbetsorder, lagra historik från 

driftstopp, reperationstimmar, använt material och visar direkta kostnader av 

underhåll. Systemet signalerar när och var planerat underhåll skall genomföras. 

Underhållsteknikerna är fördelade 70 % mot avhjälpande underhåll och 30 % mot 

förebyggande underhåll.  

4.3.1.1 Avhjälpande underhåll 

Avhjälpande underhåll sker dagligen på fallföretaget. Det sker genom en 

supportfunktion som dagligen får inkommande samtal från produktionen av fel som 

uppstår i cellerna. Supporten prioriterar problemen utifrån en rangordning som 

finns i underhållsprogrammet. Problem som är kritiska för produktionen eller 

säkerhetsfel som kan ge skada på människa och miljö är av högsta prioritet.    

Prioriteringen görs beroende på hur styrande maskinen är i cellen. Rangordningen 

bygger på olika klassificeringar av maskiner mellan AAA- klass till C-klass.  

AA- innebär att maskinen är kritisk för produktionen och haveri av denna klass kan 

resultera i höga kostnader. Om samma kriterier för en maskin finns som AA men 

reservdelar är mycket dyra eller svåra att få tag på ökar klassificeringen av maskinen 

till AAA. B och C- klassificeringar finns på maskiner och utrustning som inte 

uppfyller något av de kriterier som finns i AA.  

4.3.1.2 Förebyggande underhåll 

Fallföretaget baserar idag förebyggande underhåll på kalenderstyrda intervaller. Det 

finns idag ett färdigt FU- schema som ligger löpande varje år. Det kalenderstyrda 

underhållet på fallföretaget har främst utvecklats från operatörers och reparatörers 

erfarenheter samt leverantörens rekommendationer. I schemat står det 

dokumenterat var och när underhållet ska utföras, om det så är 13, 26 eller 52 

veckors intervaller. När underhållet utförs stängs oftast hela celler ner i cirka 8 

timmar. Tillsammans med operatörsunderhållet har förebyggande underhåll bidragit 

till minskat antal driftstopp i den studerade cellen.   
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4.3.1.3 Mål för underhåll 

Med dessa strategier arbetar underhållsfunktionen på fallföretaget aktivt mot 

följande mål: 

 Att uppnå och bibehålla en säker arbetsmiljö utan olyckor.  

 Att all personal skall ha en välmående arbetsplats.  

 För en säker arbetsmiljö utan negativ påverkan på miljön.  

 Underhållsavdelningens bidrag till verksamheten skall levereras med hög 

kvalitet och nöjda kunder.  

 Med att hålla nere oönskad stilleståndstid för fabrikens maskiner till ett 

minimum och kunna leverera rätt tjänst i rätt tid i hela fabriken. 

 Aktivt minska underhållskostnader genom att påverka arbetsmetoder och 

effektivisering.  

4.3.2 Arbetsprocessen av förebyggande underhåll 

Cirka en månad innan det planerade underhållet ska utföras får underhållsplanerare 

en signal från underhållsprogrammet. Underhållsplaneraren kontaktar berörd cell 

för att finna lämplig tid för att ställa cellen. Produktionsläget påverkar till stor del 

om cellen kan ställas eller inte. Är det stort tryck på cellen att producera ökar 

svårigheten att komma in och göra FU, och får då planeras i ett senare läge. Under 

perioden Q1 till Q2 är produktionsläget generellt sätt högre än under senare tid på 

året. När tiden för underhåll är fastställd bokas reparatörer och ett behov av 

reservdelar skapas automatiskt i underhållsprogram. Dessa plockas ihop av reparatör 

samma dag underhåll ska utföras. 

4.3.2.1 Förebyggande underhåll av underhållstekniker 

Idag arbetar det sex tekniker med planerat förebyggande maskinunderhåll. 

Teknikerna skiljer inte i kompetens och kan därför genomföra samtliga 

underhållspunkter gällande hydraulik, elektricitet och smörj av komponenter i 

maskinerna. I underhållspunkterna som tekniker genomför gäller det att 

kontrollera, rengöra, byta, justera, reparera, smörja, testa och mäta olika 

maskindelar och dess komponenter. Dessa punkter finns i förebyggande 

underhållspärmen (FU- pärmen) som finns intill cellen. Exempel på hur schemat 

kan se ut finns i figur 14. Figuren visar teknikern vilken maskindel som skall 

underhållas och vad för typ av åtgärd som ska utföras. Den visar även vart teknikerna 

kan hitta mer information om åtgärden och maskindelen samt tiden för 

genomförandet.  
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Figur 14. Exempel på teknikerns förebyggande underhåll från FU-pärmen.  

4.3.2.2 Förebyggande underhåll av operatör  

I förberedelserna inför de planerade underhållen städas hela cellen och maskiner 

enligt operatörens underhållsschema. Maskinerna öppnas även upp för att ge 

underhållstekniker lätt framkomlighet. När underhållet utförs understödjer 

operatörerna underhållstekniker vid vissa aktiviteter samt att de har egna aktiviteter 

att utföra.  

Utöver de planerade underhållsintervallerna arbetar operatörerna med dagligt 

operatörsunderhåll (OUH). De dagliga underhållet har gått från användandet av T-

kort till bilder i en operatörsunderhålls- pärm vilket har bidragit till en högre 

standard och enkelhet. Denna arbetsmetod har varit standard sen 2015 i cellen. I 

OUH ingår det koll på givare, se över läckage från maskinerna, rengör, städa, 

kontrollera, justera och övervakande om maskin är på väg att bli defekt. Exempel på 

hur planeringen i OPU pärmen ser ut kan ses i figur 15. Schemat fungerar på 

liknande sätt som för teknikerna. Schemat visar åtgärderna som skall göras och till 

vilket syfte samt hur detta ska genomföras. Den visar även vart operatören hittar 

mer information om åtgärden och maskindelen samt tiden för genomförandet. 

Planeringen av OUH är indelad i dagligt arbete och veckovis. Veckornas intervaller 

är 2, 4, 8, 13, 26 och 52.  

 



 

40 

 

 

Figur 15. Exempel från operatörens förebyggande underhållspärm.  
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5 Analys & Diskussion 

I detta avsnitt redogörs studiens resultat och litteratur som presenteras i tidigare kapitel samt en 

diskussion från författarnas perspektiv om de både avsnitten.    

5.1 Vilka underhållsstrategier finns det och när är 

tidsbestämt underhåll att föredra? 

Produktionen har som mål att leverera önskad produkt till rätt tid och rätt kvalitet. 

Underhållsfunktionen arbetar parallellt med produktionen och fungerar som stöd 

för att uppnå detta mål (Ben‐Daya & Duffuaa, 1995). Samverkan mellan dessa två 

kan bidra till högre produktionskapacitet samt ökad kvalitet och kvantitet. Detta 

leder enligt Ohlager (2013) även till att en högre lönsamhet kan uppnås. Enligt 

Sörqvist (2012) är det viktigt att de uppställda specifikationerna mellan kund och 

leverantör är tydliga då gap annars kan uppstå och orsaka onödiga kvalitetsbrister 

och kostnader. Med denna syn är produktionen kund till underhållsavdelningen. 

Cellen som studerats består av fyra tillverkande maskiner och 

transformationsprocessen är att förädla metallkomponenter till kuggringar. Kravet 

på produktionen är att leverera färdiga produkter i tid till specificerad kvalitet. 

Underhållsfunktionen stödjer produktionen i att uppnå kraven genom att 

upprätthålla maskinerna i nödvändigt skick.  

På fallföretaget utförs det idag både avhjälpande underhåll och tidsbaserat 

förebyggande underhåll. I den studerade produktionscellen utförs underhåll av både 

operatörer och reparatörer enligt TPM. Syftet för organisationen att arbeta med 

TPM är att operativ personal ska göra små dagliga arbeten av underhåll medan 

underhållsavdelningen skall göra det specialiserade underhållsinsatserna i form av 

modifiering, uppgradering mot att minimera fel, öka maskintillgänglighet, minska 

kostnaderna och förbättra lönsamheten av underhållsinsatsen i en organisation 

(Poduval, et al., 2015; Nakajima, 1989; Kulkarni & Dabade, 2013). Operatörerna i 

den studerade produktionscellen är väl insatta i underhållet av maskinerna. En 

bidragande faktor till att antalet driftstopp i produktionscellen minskat de senaste 

åren. Denna produktionscell kan därmed användas som exempel för andra 

produktionsceller i fabriken som vill förbättra sitt arbete med TPM där operatörer 

blir mer engagerade i underhållsarbetet.  
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Underhållsstrategier definieras som uppsättningen av olika underhållsåtgärder och 

den generella strukturen av hur dessa åtgärder är sammansatta (Pintelon, et al., 

1999). För att utveckla en underhållsstrategi kan RCM användas. Chan et al. (2005) 

beskriver RCM som en metod där ett progressivt logiskt tillvägagångssätt baserat på 

insamlad och analyserad data från utrustning och maskiner driver verksamheter till 

att utveckla en unik underhållsplan för var kritisk tillgång. Underhållsfunktionen 

använder sig av metoden till viss del, ett hinder för att detta ska fungera effektivt kan 

dock vara att underhållet idag utförs under bestämda intervall. Vilket begränsar 

användningen av RCM då den utvecklar en unik underhållsplan för var kritisk 

tillgång. 

Kunskapen om felfrekvens och slitageförlopp är grundläggande för ett effektivt 

underhållsarbete (Möller & Steffens, 2006). Fel kan vara regelbundna och 

oregelbundna och det kan vara med eller utan slitageförlopp. Kombinationen av 

dessa kan ligga till grund för vilken underhållsstrategi som ska användas. Denna 

kunskap finns idag hos fallföretaget men används inte fullt ut då majoriteten av 

underhåll baseras på kalenderdagar. Kunskapen om felfrekvens och slitageförlopp 

kan användas tillsammans med RCM för att utveckla en anpassad underhållsplan för 

var kritisk tillgång.  

  

Avhjälpande underhåll delas upp i oplanerade och planerade underhåll. 

Oplanerade underhåll även kallad akuta ärenden, är för fel som uppstår och som inte 

kan vänta till nästa planerade produktionsstopp för att åtgärdas. Reparationer och 

utbyten av delar som fallerat är aktiviteter som kan förekomma inom denna metod 

(Möller & Steffens, 2006). Avhjälpande underhåll som strategi är endast att föredra 

för komponenter som uppvisar oregelbunden felfrekvens utan slitageförlopp men 

som inte heller är en kritisk komponent för produktionen (Möller & Steffens, 

2006). 

 

Figur 16. Avhjälpande underhåll 
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Idag arbetar cirka 70 % av fallföretagets reparatörer med oplanerat avhjälpande 

underhåll. Om det är akuta fel som orsakar driftstopp eller en fara för människor 

eller miljön måste dessa åtgärdas omgående. Via ett prioriteringssystem vet 

reparatörerna på fallföretaget vilka arbetsorder som ska prioriteras. Girdhar & 

Scheffer (2004), Möller & Steffens (2006) och Creehan (2005) beskriver 

avhjälpande underhåll som kostsamt och ineffektivt då produktionsplaneringen 

påverkas, reparationer utförs inte effektivt och kostnader för förlorade intäkter 

uppstår. Men på grund av den slumpmässiga fördelningen av felhaverier kan denna 

metod enligt Wang et al., (2007) aldrig helt uteslutas.  

Litteraturgenomgången och empirin visar att oplanerat avhjälpande underhåll inte 

helt går att utesluta. Det är inte heller att föreslå som enda underhållsstrategi. Dock 

är det en passande strategi för komponenter som inte är kritiska för produktionen 

eller orsakar stora kostnader i samband med haveri. Typiskt exempel är lampor. 

Förebyggande underhåll syftar till att åtgärda fel innan de orsakar skador och 

maskinfel vid olämpliga tider (Abdelhadi & Khreis, 2016). Med införandet av ett 

effektivt förebyggande underhåll förväntas antalet oplanerade avhjälpande 

underhållsåtgärder minska. Förebyggande underhåll beaktas i två divisioner; 

förutbestämt tidsbaserat underhåll och tillståndsbaserat underhåll (Wang, et al., 

2007).  

Förutbestämt tidsbaserat refererar till att underhållet planeras efter 

kalenderdagar, drifttider eller körtid (Amari, et al., 2006). Vanligtvis innehåller 

denna typ av underhåll aktiviteter som rengöring, smörjning och utbyten av 

komponenter (Möller & Steffens, 2006). För komponenter som uppvisar 

regelbunden felfrekvens men som saknar slitageförlopp är förutbestämt tidsbaserat 

underhåll passande (Möller & Steffens, 2006). Alternativt kan tidsbaserat underhåll 

användas för komponenter som också uppvisar slitageförlopp men då komponenten 

inte är kostsam eller kritiskt för produktion, inte är ekonomisk försvarbar att mäta 

tillstånd på. 

 
Figur 17. Tidsbaserat förebyggandeunderhåll 
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Tillståndsbaserat underhåll ämnar att upptäckta symptom och orsak i ett tidigt 

skede i de förebyggande underhållet (Amari, et al., 2006). Genom detta kan den 

mest kostnadseffektiva åtgärd användas för att hantera felet innan de utvecklas 

(Amari, et al., 2006). För att kunna använda sig av tillståndsbaserat underhåll är en 

förutsättning att felet på komponenten uppvisar ett mätbart slitageförlopp. 

Tillståndsbaserat underhåll rekommenderas för kritiska maskiner och komponenter 

där felfrekvensen är svår att förutse och konsekvenser av haveri eller reservdelar 

resulterar i höga kostnader (Creehan, 2005). 

Figur 18. Tillståndsbaserat förebyggandeunderhåll 

På fallföretaget grundas det förebyggande underhållet i störst utsträckning på ett 

tidsbestämt förebyggande underhåll baserat på kalenderdagar med intervaller på 26 

och 52 veckor med syfte om att minska på de oplanerade haverierna. 

Tillståndsbaserat underhåll används i vissa fall på kritiska komponenter där antingen 

reservdelar är väldigt dyra eller där haveri orsakar stor skada på hela maskiner. 

Felfrekvenser och slitageförlopp har tagits hänsyn till när det förebyggande 

underhållet har utvecklats. Förebyggande underhålls-scheman har tagits fram för 

varje maskin för att anpassa underhållet till olika behov. FU-schemat består av 

aktiviteter som rengöring, smörj, byten av komponenter, kontroller och mätningar.  

 

Proaktivt underhåll bör används tillsammans med tidigare beskrivna metoder för 

att förhindra att liknande fel uppstår, oavsett vilken metod som används (Girdhar & 

Scheffer, 2004). Som Girdhar & Scheffer (2004) förklarar innebär proaktvit 

underhåll att istället för att endast åtgärda fel, gå till grunden med vad som orsakade 

felet från början och förhindra att det sker igen. grundorsaksanalys och fem varför 

kan användas som metoder för att uppnå detta. Girdhar & Scheffer (2004) förklarar 

att för effektivt proaktivt underhåll krävs det hög kompetens hos de som utför 

förbättringarna. På fallföretaget arbetar underhållsavdelningen med förbättringar 

genom proaktivt underhåll. Dock går cirka 70% av reparatörerna åt till att utföra 

avhjälpande underhåll och resterande är tilldelade förebyggande underhåll och det 

finns en önskan om att mer resurser kan frigöras och användas till att arbeta 

proaktivit.  
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5.2 Vilka för och nackdelar finns det med att planera 

underhåll utifrån kalenderdagar?  

Kalenderstyrda intervall utvecklas vanligtvis genom informella tillämpningar av 

operatörer och reparatörers tidigare erfarenheter, formella tillämpningar baserade 

på statistik, empiriska eller anekdotiska bevis eller leverantören av maskinens 

rekommendationer för att sedan bestämma regelbundna tidsintervall på att utföra 

underhåll (Creehan, 2005). Det kalenderstyrda underhållet på fallföretaget har 

främst utvecklats från operatörer och reparatörers erfarenheter samt leverantörens 

rekommendationer. 

Aktiviteterna i förebyggande underhållsschemat visar tydligt på vad som ska göras 

och av vem. Detta underlättar för planeringen av underhåll då 

underhållsprogrammet idag meddelar i god tid när underhåll ska utföras och 

underhållsplanerare kan boka reparatörer och resurser för att utföra underhållet. 

Det underlättar även för reservdelsplanerarna då det idag automatiskt går 

beställningar av nödvändiga reservdelar för att utföra underhållet.   

Svårigheten med tidsbaserat förebyggande underhåll är dock att avgöra i vilka 

intervaller underhållen ska utföras (Abdelhadi & Khreis, 2016; Bianchi, et al., 2014; 

Chang, 2014; Creehan, 2005; Amari, et al., 2006). För täta intervaller kan innebära 

att underhåll sker i onödan vilket ger onödigt höga direkta kostnader. Då timlöner 

för underhållspersonal och kostnader för reservdelar inte används effektivt. Som 

Creehan (2005) beskriver är detta ett resultat av fel 2, sannolikheten för att för 

mycket underhåll sker.  

Underhåll som utförs i för glesa intervaller kan istället leda till att maskiner 

havererar tidigare än väntat och orsakar större skador på maskiner och/eller kvalitet 

och hastighetsförluster, detta är ett typiskt resultat av fel 1 som Creehan (2005) 

beskriver. Det kan leda till indirekta kostnader som förlorad produktion och 

övertidsarbete för produktionspersonal att ta igen den förlorade produktionen. De 

kan också innebära högre direkt kostnader för reservdelar och reparatörer då felen 

kan vara allvarligare om maskinen körs till fel (Möller & Steffens, 2006).  

Antalet driftstopp i den studerade cellen har minskat sedan införandet av 

operatörsunderhåll och det kalenderbaserade förebyggande underhållet. Vilket har 

lett till minskat antal oplanerade underhållsaktiviteter. Enligt Creehans (2005) 

påstående finns det då en ökad sannolikhet för att för mycket underhåll utförs i 

cellen. En jämförelse mellan direkta och indirekta underhållskostnader för denna 

cell skulle kunna indikera om detta är fallet. På fallföretaget mäts idag direkta 

underhållskostnader för de aktiviteter som utförs. De indirekta kostnaderna är 

däremot inte lika tydligt kopplade till underhållsfunktionen. Författarna har därmed 

inte kunnat avgöra om detta stämmer överens med vad Creehan påstår. 
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Då den studerade cellen är seriekopplad innebär haveri av någon maskin att 

resterade står still och indirekta kostnader i form av utebliven produktion och 

övertidsarbeten kan snabbt bli stora. Som följd av detta föredras att reducera 

sannolikheten för fel 1 då dessa kostnader kan överstiga kostnaderna av att vissa 

underhållsaktiviteter utförs i onödan.  

Dock ska det poängteras att även om ett kalenderbaserat underhåll i detta fall 

resulterar i att minska kostnader för fel 1 är kostnader för fel 2 fortfarande en form 

av slöseri och det finns därmed potential till förbättring. 

5.3 Vilka för och nackdelar finns det med att planera 

förebyggande underhåll utifrån drifttider? 

Drifttidsbaserat förebyggande underhåll utvecklas på samma sätt som 

kalenderbaserat men istället för att bestämma regelbundna tidsintervall initieras 

istället underhållet beroende på hur länge maskiner varit i drift. Zeller (2014) menar 

att drifttider ska användas som indikation på när underhåll ska utföras. Filterbyten, 

rengöring och smörjning är typiska aktiviteter som bör utföras beroende på hur 

mycket maskinen verkligen körs.  

När en cell stängs ner för ett kalenderbaserat underhåll varierar drifttiderna på 

maskinerna. Om drifttiderna för den studerade cellen 2016 används som exempel 

har tempo 1 kört 1609 timmar, tempo 2; 1214 timmar, tempo 3; 1506 och tempo 

4; 1182 timmar. Till exempel oljebyte visade sig i workshopen vara beroende av hur 

mycket maskinen varit i drift. På tempo 1 och 4 skiljer det 427 timmar. I ett 

kalenderbaserade underhållet tas inte detta med i beaktning och på båda dessa 

maskiner genomförs det oljebyten samtidigt. Genom att initiera underhåll beroende 

på verklig drifttid kan underhållet anpassas efter hur mycket maskinen verkligen är i 

bruk. Maskiner som har hög drifttid får tätare intervaller och maskiner som inte 

uppnår samma nivåer underhålls i färre intervaller.  

Om ett förebyggande underhåll baserat på drifttider kan minska både sannolikheten 

av fel 1 och 2 är svårt att utgöra. Detta då det är som kalenderbaserat underhåll 

fortfarande komplicerat att avgöra vilka drifttidsintervaller som är att föredra för 

varje komponent. Ska kontroller eller utbyten till exempel ske efter 100 timmar 

eller 500 timmar drift? Dessa intervall bör fortfarande utvecklas från informella 

tillämpningar av erfarenheter men också formella tillämpningar baserat på statistik 

och empirisk data. Det finns därmed fortfarande en risk för att intervallerna av 

underhåll för enskilda komponenter kan vara för täta eller för få. Detta visar på att 

drifttidsbaserat underhåll inte är att föredra på kritiska komponenter om det finns 

möjlighet att tillståndsövervaka.  



 

47 

 

De olika drifttiderna skulle innebära att maskinerna behöver underhållas i större 

variation och vid olika tidpunkter. Det ställer högre krav på planeringen av 

underhåll. Reparatörer skulle behöva komma in i celler mer oregelbundet för att 

utföra det initierade underhållsbehovet. I den cell som studerats är skiftgången cirka 

1,7- 1,8. Om dessa tider synliggörs för underhållsavdelningen kan planeringen av 

underhåll ske under dessa planerade produktionsstopp. Då underhåll baserat på 

drifttider skulle innebära flera mindre underhållsaktiviteter fördelat under året. 

Användningen av reservdelar blir också mer oregelbunden. Maskiners drifttider kan 

rapporteras till underhållsprogrammet så att fortsatt automatisk beställning av 

reservdelar sker.  
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6 Slutsats  

I detta avsnitt presenteras slutsatsen och kort den frågeställning studien haft. Först presenteras 

studiens bidrag följt av bidrag till tillverkningsindustrin, avgränsning och fortsatta 

forskningsförslag. 

6.1 Övergripande slutsatser 

Vilken strategi som är att föredra för var komponent beror på hur kritisk 

komponenten är samt vilken felfrekvens och slitageförlopp den uppvisar. 

Avhjälpande underhåll är till exempel inte passande strategi för komponenter där fel 

innebär antingen driftstopp, stora skador på utrustning, miljön eller människor. Inte 

heller där reservdelar är dyra och felet kostsamt att åtgärda. För komponenter där 

fel innebär någon av dessa följder är det istället att föredra förebyggande åtgärder av 

felens uppkomst. De förebyggande metoderna är tidsbestämt underhåll och 

tillståndsbaserat underhåll. Ur ett produktivitetsperspektiv på var maskin i en fabrik 

är tillståndsbaserat underhåll att föredra, då underhåll endast utförs efter exakta 

behov. Inkluderas dock faktorer som kostnad för att installera mätsystem, låg 

kostnad på reservdelar, samt inget mätbart slitageförlopp på komponenter kan 

tidsbestämda underhålls intervaller motiveras.   

Identifierade fördelar med förebyggande underhåll baserat på kalenderdagar: 

 Förebygger avhjälpande underhåll 

 Underlättar planering av underhåll 

 Underlättar reservdelsplanering 

Identifierade nackdelar med förebyggande underhåll baserat på kalenderdagar: 

 Maskiner som använts mycket riskerar att underhållas för sällan 

 Maskiner som använts lite riskerar att underhållas för ofta 

 Kostnader som uppstår i samband med för mycket utfört underhåll 

 Kostnader som uppstår i samband med för lite utfört underhåll 

 Att minska sannolikheten för att fel sker mellan underhållsintervallerna är 
inte möjligt utan att öka sannolikheten för att underhåll utförs för ofta 

 Att minska sannolikheten för att underhåll utförs för ofta är inte möjligt utan 
att öka sannolikheten för att fel sker mellan underhållsintervallerna. 

Identifierade fördelar med förebyggande underhåll baserat på drifttider: 

 Förebygger avhjälpande underhåll 

 Mängden underhåll anpassas till hur mycket maskiner verkligen används 
i. Maskiner som inte uppnår tillräckligt med drifttid underhålls i färre 

intervall 
ii. Maskiner som har hög drifttid underhålls med tätare intervall 
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Identifierade nackdelar med förebyggande underhåll baserat på drifttider: 

 Ställer högre krav på planering av underhåll 

 Ställer högre krav på reservdelsplanering 

 Utesluter inte att underhåll kan ske för ofta eller för sällan på enskilda 
komponenter 

6.2 Akademiskt & praktiskt kunskapsbidrag 

Tidigare studier finns gällande för och nackdelar på ett tidsbestämt förebyggande 

underhåll baserat på kalenderdagar. Denna studie täcker det gap som finns i 

forskningen av tidsbestämt förebyggande underhåll genom att analysera hur 

variationen i drifttider kan beaktas. Att ta hänsyn till drifttider vid utformning av ett 

tidsbaserat underhåll kan förändra de för och nackdelar som tidigare forskning 

beskrivit. Genom att anpassa underhåll till enskilda maskiner och basera 

intervallerna på hur mycket maskinen verkligen körts kan det bidra till att onödigt 

underhåll på maskiner med lite körtid minskas samtidigt som underhåll på maskiner 

som kör ofta ökar.           

Genom att inkludera drifttider i utformandet av underhåll finns möjligheten att 

minska onödiga underhållsaktiviteter. Genom att se över var maskins drifttid kan 

verksamheter anpassa underhållet. För maskiner som körs mycket blir 

underhållsintervallerna tätare än för maskiner som inte körs lika mycket. Det kan 

minska interna kostnader för verksamheter och förbättra förutsättningen för att nå 

högre lönsamhet.  

6.3 Fortsatt forskning 

Framtida forskning rekommenderas omfatta flera maskiner för att ytterligare belysa 

skillnader i drifttider. Istället för att studera en cell, studera liknande maskiner för 

att jämföra variationen i drifttider.  

Framtida forskning rekommenderas även att ta fram en beslutsmodell för att i större 

utsträckning avgöra vilka komponenter som ska ingå i ett avhjälpande, tidsbaserat 

och tillståndsbaserat underhåll. 

6.3.1 Avgränsning  

Studien har avgränsats till ett fallföretag och en produktionscell med fyra 

bearbetande maskiner. Att testa ett drifttidsbaserat underhåll i den verkliga miljön 

har inte varit möjligt under studiens gång.  
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BILAGOR 

Intervjuschema  

Tabellen nedan visar antalet intervjuade personer, vilket verksamhetsområde som den intervjuade 
person verkar i, tiden som intervjun pågick, antalet intervjutillfällen, om de varit enskilt eller i grupp 
(Go2 = grupp om två) och till sist om intervju blev inspelad eller inte.  

Vem Verksamhetsområde Tid Antal 
gånger 

Enskilt/Gr
upp  

Inspelad 

Intervjuperson 1 Maintenance Engineering 20 min 1 E Nej 
Intervjuperson 2 Supervisor Hardening 27 min 1 Go2 Ja 
Intervjuperson 3 Production/Manufacturing 27 min 1 Go2 Ja 
Intervjuperson 4 Mainteance Orderdesk 28 min 1 E Ja 
      

 
Intervjufrågor  

Frågorna har sin uppkomst ur semistrukturerad metod. Skillnaden mellan frågorna 

är att de antingen är grundfrågor eller kontrollfrågor. För att skilja på frågornas 

uppkomst och tydligt visa skillnaden mellan dem är kontrollfrågorna markerade 

innan frågan ställs.    

Intervju: Maintenace Engineering 

Hur länge har du varit anställd? 

Vad jobbar du med? 

Hur fungerar det? 

Hur tycker du det fungerar idag med schemaläggningen? 

Hur fungerar ditt samarbete med cell 21B? 

Hur tog ni fram det nya OPU i pärm? 

Vad byggde ni det på? 

Vilka fördelar har de inneburit? 

Vilka nackdelar? 

Intervju: Production/Manufacturing & Supervisor Hardening 

Hur är en vanlig dag i cellen? 

Hur lång tid tar omställningarna?  

Kontrollfråga: mellan varje artikel, de sex olika? 

Skiften hur ser dem ut idag, är de en, två eller tre skift? 
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Kontrollfråga: Är de också de verkliga skiftet eller körs de fler skift då man ligger 

efter? 

Hur startar egentligen skiften, när är första skiftet? 

Kontrollfråga: Då är det 8 timmar framåt och sen börjar nästa skift? 

Hur arbetar ni med underhållet i cellen? 

Vad bygger ni OPU:et på? 

Är det något som ni har utformat själva eller är det med samarbete med 

underhållsavdelningen?  

Hur fungerar det gentemot andra celler? 

Hade underhåll också två gånger om året innan 2015 underhåll baserat på kalender? 

Kontrollfråga: Alltid samma intervall? 

Kontrollfråga: Gjorde dem de underhållet innan som ni gör idag?  

Hur fungerar arbetet med FU generellt med underhåll?  

Upplever ni nu, när det blivit mer OP- underhåll att dom planerade underhållen blir 

för mycket? 

Är ni med och planerar underhållet? Så som vi har förstått så ställer cellen ner en hel 

dag för de planerade underhållet. 

Ni stödjer inte dom på något vis när underhåll kommer in i cellen, utan ni låter de 

arbeta i fred?  

Vilka punkter är det? 

Är det någon skillnad på underhållet beroende på skillnaden i konjunkturen? Har ni 

mycket att göra så lär de spontant vara mer underhåll på maskinerna.   

Vad faller avgörande för vilket typ av underhåll maskinerna behöver?  

Kontrollfråga: Så ni går bara vad är för fel på maskinen och inte på hur mycket det 

har körts?  

Kontrollfråga: Även om det inte skulle vara något fel på maskinen? 

Ber underhåll att ni ska titta på vissa saker inför de planerade underhållet? 

Kontrollfråga: Räknar ni då på alla maskiner eller? 

Finns det någon artikel som sliter mer på maskinerna än någon annan bortsätt från 

mängden de kör? 
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Kontrollfråga: Exempelvis när man kör artikelnummer 155 och 170 som inte 

använder hyveln då skulle man egentligen där göra ett underhåll på dom?  

Kontrollfråga: Sätt till kvantiteter är de väl mest 015 som de produceras mest av? 

Kontrollfråga: T5 (visar bild på översikt cell), är de ett band eller robot i temp 5, 

den går på 36 sek? 

Vad förväntar ni er när underhåll sätter igång sitt arbete av FU? 

Kontrollfråga: De är oftast det som spelar in som största problem när de påbörjar 

sitt arbete? 

Vad är det underhåll kan göra som ni inte kan göra?  

Kontrollfråga: Exempelvis vid ett filterbyte så kunde ni göra det själva?  

Kontrollfråga: Så ni har tagit er punkter utifrån erfarenheter? 

Kontrollfråga: Är de för samtliga maskiner? 

Finns de andra saker som stör underhålls arbete av FU utöver de som nämnts 

tidigare? 

Kontrollfråga: Men i de stora hela fungerar samarbetet bra?   

Hur ser ansvarsfördelningen ut bland operatörerna? 

Hur arbetar ni nu när maskinerna står still? 

Känner ni idag att ni skulle ha tid att kunna lyfta saker från underhållspersonal som 

ni själva kan göra? 

Intervju: Maintenance Orderdesk 

Hur länge har du varit på Volvo?  

Berätta lite mer om den tjänsten som planerare? 

Vad är det som faller avgörandet på att ni får gå in i cellen? 

Kontrollfråga: Ni lägger bara planering på dagtid? 

Kan du gå igenom rutinerna för hur ett avhjälpande underhåll fungerar? 

Har driftstoppen någon påverkan på vilka gubbar du får använda? 

Hur många gubbar är det de handlar om som du har att befoga över? 

Hur är kompetensen fördelad mellan mek, smörj och el på reparatörerna?  
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Kontrollfråga: Arbetsrutinerna vid planerat FU, schemaläggning, vilken kompetens 

som ska finnas och hur du planerar med produktionsledaren, kan du gå igenom lite 

hur de fungerar?  

Man stänger ner en cell idag i 8 timmar? 

Vilka typer av problem kan uppstå vid ett FU? 

Hur är det med reservdelar? 

Kontrollfråga: Vem är de ni tjatar på då? 

Kontrollfråga: Vad tror du detta beror på?  

Kontrollfråga: Kan de va tidsbrist? 

Tas de någon hänsyn i planeringen till hur mycket maskinerna går? 

Hur skulle de påverka planeringen om man tog de i åtanke? 

Hur tror du att de hade påverkat din planering? 

Är de stor variation på de olika cellerna? 

Tabellen nedan visar antalet intervjuade personer, vilket verksamhetsområde som den intervjuade 
person verkar i, tiden som intervjun pågick, antalet intervjutillfällen, om de varit enskilt eller i grupp 
(Go2 = grupp om två) och till sist om intervju blev inspelad eller inte.  

 

Workshop mall 

Mallarna nedan visar de två förutbestämda förebyggande underhållsmetoder som påverkar slitage av 
komponenter. Den visar även de nuvarande kalendebaserade intervallen för komponenterna samt vilken 

person som ansvara för att maskinendelen får underhållet samt dennes åtgärd. Hydraulik och 
Pneumatik är komponenter som ska baseras beroende på dess tillstånd. 

Tempo 1. 
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Tempo 2. 

 

 

Temp 4. 

 

 


