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Förord 
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Sammanfattning 

För att hålla sig konkurrenskraftig och möta marknadens kontinuerligt stigande efterfråga ställs allt 

högre krav på produktionens effektivitet inom tillverkande industrier. För att säkerställa och 

bibehålla maskiners samt övrig utrustnings funktion är underhåll av dessa en förutsättning. När man 

talar om underhållsarbete delas detta in i förebyggande eller avhjälpande underhåll. Avhjälpande 

underhåll krävs då oförväntade slitage och haverier uppstår, något som med största sannolikhet 

leder till stora kostnader och förluster i produktionstid. Det förebyggande underhållet däremot är 

proaktivt underhållsarbete som används för att motarbeta behovet av det avhjälpande underhållet. 

För att undersöka hur arbete med förebyggande underhåll kan effektivisera produktionslinor i 

tillverkande företag har en litteraturstudie utförts. Denna har sedan följts upp med en fallstudie på 

Mondelez i Upplands Väsby, Stockholm för att jämföra den framtagna teorin från litteraturstudien 

med hur man arbetar i ett tillverkande företag med en omfattande produktion. 

Det förebyggande underhållet kan delas in i tidsbaserat underhåll och tillståndsbaserat underhåll. 

Även om man inom organisationer strävar efter att använda sig av förebyggande underhåll i största 

möjlig mån bör underhållsarbete inte enbart bestå av förebyggande utan en liten del bör vara 

avhjälpande. Detta då förebyggande underhåll är kostsamt att utföra, speciellt om det utförs på fullt 

fungerande utrustning och man måste därför för sin organisation hitta en balans mellan dessa. 

Kring förebyggande underhåll finns det strategier och metoder som beskriver arbets- och tankesätt 

för att lyckas skapa en Best Practice för sitt underhållsarbete inom sin organisation. Till dessa 

strategier räknas bland annat Lean Maintenance, TPM, RCM och VDM. 

För att se om sitt arbete kring förebyggande underhåll effektiviserar produktionen är mätetal viktiga 

att ha. Mätetal som indikerar den prestation man gör men även det resultat som erhålls. Mätetalen 

kan i sin tur användas vid benchmarking mot externa organisationer, även utanför sin egen bransch. 

På Mondelez har man en dedikerad underhållsorganisation vars enda uppgift är att bedriva och 

utveckla underhållet kring produktionen. Man har ett internt mål på att 80 % av underhållet ska vara 

förebyggande och resterande 20 % avhjälpande. För att nå detta mål använder man sig av 

strategierna Lean och TPM. 

Vid jämförelse av teorin med hur man idag arbetar på Mondelez så finns många likheter. Att direkt 

arbeta med FU och tillämpandet av strategier/metoder kring FU innebär det effektivare linjer då man 

minskar både stopptider och kostnader. Det som skulle gynna underhållsarbetet på Mondelez är att 

införskaffa ett dedikerat datorsystem för underhållsarbetet som skulle möjliggöra bättre planering 

och uppföljning av underhållet.  



 
 

Abstract 

In order to stay competitive and meet the ever-increasing demand of the market, the demand for 

productivity in the manufacturing industry is increasing. To ensure and maintain the operation of 

machinery and other equipment, maintenance is needed. Maintenance work is divided into either 

preventive or corrective maintenance. Corrective maintenance is required when unexpected wear or 

damage occur, which most likely leads to high costs and losses in production time. The preventive 

maintenance however is proactive maintenance work that is used to counteract the need for 

corrective maintenance. To investigate how the preventive maintenance work can increase the 

efficiency of production lines in manufacturing companies, a literature study has been conducted. 

This has then been followed up with a case study at Mondelez in Upplands Väsby, Stockholm to 

compare the developed theory from the literature study with how to work in a manufacturing 

company with extensive production. 

Preventative maintenance can be divided into time-based maintenance and condition-based 

maintenance. Even if organizations seek to use preventive maintenance as much as possible, 

maintenance work should not only consist of preventive maintenance, a small part should be 

corrective. Since preventive maintenance is costly to perform, especially if carried out on fully 

functional equipment, one must find a balance between them for their organization. 

With regard to preventive maintenance, there are strategies and methods that describe work and 

mindset in order to successfully create the Best Practice for their maintenance work within the 

organization. These strategies include Lean Maintenance, TPM, RCM and VDM. 

To see if preventive maintenance increase the efficiency of production, metrics are important to 

have. Metrics that indicate the performance but also the result obtained. The result can then be used 

for benchmarking against external organizations, even outside its own industry. 

Mondelez has a dedicated maintenance organization whose sole task is to conduct and develop 

maintenance around production. An internal goal is that 80% of the maintenance should be 

preventive and the remaining 20% corrective. 

When comparing the theory with how Mondelez works today, there are many similarities. Directly 

working with FU and the application of strategies / methods around FU means more efficient 

production lines, reducing both stop times and costs. 

One thing that would benefit the maintenance work at Mondelez is to introduce a dedicated 

computer maintenance system that enable better planning and maintenance follow-up.  



 
 

Förkortningar  

AU = Avhjälpande Underhåll 

BP = Best Practice 

CMMS = Computerized Maintenance Management System 

FU = Förebyggande Underhåll 

GE = Global Efficiency 

KPI = Key Performance Indicator 

KRI = Key Result Indicator 

LM = Lean Maintenance 

OEE = Overall Equipment Effectiveness 

PI = Performance Indicator 

PM = Preventive Maintenance 

PV = Present Value 

PVM = Present Value Maintenance 

RCM = Reability Centered Maintenance 

RI = Result Indicator 

SHE = Safety, Health and Environment 

TPM = Total Productive Maintenance 

TPS = Toyota Production System 

VDM = Value Driven Maintenance 
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1 Inledning 

I den inledande delen kommer bakgrund, problembeskrivning och syfte presenteras samt 

tillvägagångssättet för arbetet genom metod och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Till följd av dagens globalisering ställs allt högre krav på processer inom samtliga av organisationers 

avdelningar för att kunna hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. Det gäller inte bara att vara 

innovativ utan även att effektivisera och optimera de befintliga processerna. I tillverkande industrier 

ligger mycket fokus just på att ha effektiva processer för att utnyttja resurserna maximalt. Desto mer 

omfattande tillverkning man har, desto större betydelse får arbetet kring detta vilket resulterar i att 

högre krav ställs. En av de största faktorerna som påverkar produktionsprocessens effektivitet är 

antalet driftstopp, vilket är då en eller flera produktionslinor ligger nere. 

Driftstopp kan delas in i oplanerade och planerade där oplanerade driftstopp är oförutsägbara stopp i 

produktionen som beror på slitage eller slumpvisa haverier, vilket är något som kräver avhjälpande 

underhåll (AU). Planerade driftstopp däremot är då omställningar av till exempel maskiner krävs eller 

vid förebyggande underhåll (FU). Med hjälp av förebyggande underhåll kan vissa av de oplanerade 

driftstoppen förhindras, till exempel slitage och haveri. Dock kommer oplanerade driftstopp alltid att 

vara förekommande då även yttre faktorer kan påverka och orsaka till exempel strömavbrott. 

1.2 Problembeskrivning 

Driftstopp är något som ofta är oerhört kostsamt för företag och därför är något som många företag 

arbetar väldigt hårt med för att minska. För att undvika oplanerade driftstopp i största mån är 

fokuset på förebyggande underhåll av stor vikt och är en betydande faktor i arbetet mot att 

effektivisera hela produktionen. Dock är även förebyggande underhåll kostsamt och tar tid, vilket 

kräver en bra balans och ett effektivt tillvägagångsätt där underhållet är till ett minimum men 

fortfarande tillräckligt för att förhindra de oplanerade driftstoppen. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur arbete med förebyggande underhåll kan effektivisera 

produktionslinor i tillverkande företag och identifiera vilka strategier som finns kring förebyggande 

underhåll för att fastställa hur de kan användas för att effektivisera ett företags produktion. De olika 

strategierna kommer att jämföras för att se hur de skiljer sig åt samt hur de tillämpas i praktiken. 

Även viktiga mätetal för att kunna mäta resultatet av strategierna kommer att diskuteras. Detta för 

att se hur arbetet med FU påverkar produktionen och hur det kan leda till en effektivisering. 
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1.4 Metod 

För att få djupare förståelse kring ämnet och för att undersöka vilka strategier och metoder som 

finns kring FU har en litteraturstudie utförts. Inledande inskaffades information om definitionerna för 

underhåll för att sedan söka efter artiklar, böcker och journaler kring olika strategier. Den största 

delen av källorna har funnits via KTHB:s (Kungliga Tekniska Högskolans Biblioteks) databas ”Primo” 

men även genom Googles tjänst ”Google Scholar”.   

En fallstudie har utförts på Marabous fabrik i Upplands Väsby, som är del av koncernen Mondelez, 

för att se hur de arbetar med FU samt om de arbetar utefter någon strategi. Detta för att kunna 

koppla teori till praktik och jämföra om de teoretiska strategierna skiljer sig till hur man arbetar i 

verkligheten. Fallstudien bestod av en intervju med Tobias Bredenwall som är underhållsansvarig för 

hela Marabous produktion i Upplands Väsby. Intervjun genomfördes under ett besök på fabriken den 

20/4-17.  

1.5 Avgränsningar 

Eftersom detta område är väldigt stort har vissa avgränsningar behövts göras för att arbetet ska bli 

rimligt inom ramarna för ett kandidatexamensarbete. Vid litteraturstudien påträffades mängder av 

olika strategier och metoder kring ämnet och ett urval av de populäraste och mest förekommande 

behövde göras. För att ytterligare avgränsa området beslöts att lägga mest fokus på det 

förebyggande underhållet då det är av störst intresse i detta arbete.  

En fallstudie har utförts på företaget Marabou kring ämnet för att få en mer information om hur 

ämnet fungerar i praktiken. Fler fallstudier på andra företag hade kunnat ge mer information och fler 

perspektiv men var inte lämpligt för detta arbetes omfattning. Därför avgränsades fallstudien till 

endast ett företag, Marabou. 
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2 Litteraturstudie 

Nedan presenteras resultatet av den litteraturstudie som genomförts. Definitioner och olika 

strategier/metoder inom förebyggande underhåll presenteras på en djupare nivå och används sedan 

för att jämföra teori mot praktik av utförd fallstudie. Denna jämförelse kommer att ligga till grund till 

det slutgiltiga resultatet och diskussionen.  

2.1 Definitioner 

Inom området kring underhåll finns många begrepp som kan vara bra att känna till. I detta kapitel 

följer några definitioner av vanligt förekommande begrepp. 

2.1.1 Förebyggande Underhåll 

För att minska förekomsten av fel och bibehålla krav på kvalitén kring utrustningen i produktionen 

introducerades metoden förebyggande underhåll (FU). Till denna metod relateras tidsbaserat 

underhåll och tillståndsbaserat underhåll för att bibehålla utrustningens i det skick som krävs för att 

utföra operationen utifrån ställda krav. Tidsbaserat underhåll används för att undvika fel av 

utrustningen genom utförande av underhåll efter bestämda tidsintervall. Det innebär att även om 

det inte är uppenbart att underhåll behöver utföras görs det ändå. Tillståndsbaserat underhåll 

däremot utförs då komponenterna är i behov av att bytas ut [1]. 

Enligt Horner, El-Haram och Munns [2] bidrar FU till följande fördelar: 

 Att underhållet kan planeras i förväg så att utförandet av det sker när det är lämpligt för 

produktionsanläggningen  

 Att undvika oväntade underhållskostnader  

 Att hälsa och säkerhet förbättras för de berörda medarbetarna 

Samtidigt finns det fallgropar för FU som behöver minimeras. Exempel på dessa enligt Horner, El-

Haram och Munns [2] är: 

 Att underhåll utförs på fullt fungerande utrustning i anläggningen som ej är i behov 

 Att skicket försämras efter utförandet av underhållet på grund av mänskliga fel 

 Att underhållet är krävande på både tid och material 
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Att FU är krävande på tid och material innebär i sin tur höga kostnader för utförandet. Om man då 

utför FU på fullt fungerande utrustning innebär det ett stort slöseri. Detta kräver att man hittar en 

balans i vilken omfattning FU ska ske. 

 

Figur 1: Optimal nivå för förebyggande underhåll [1] 

Figur 1 visar hur underhållskostnaderna för FU (Preventive maintenance cost) samt AU (Corrective 

maintenance cost) varierar beroende på hur arbetsfördelningen mellan dem är. För att få så låga 

underhållskostnader som möjligt krävs en balans och att man hittar en optimal nivå för FU (Optimal 

PM) för att få en så låg total underhållskostnad som möjligt. Exakt vilken nivå man bör ha är förstås 

något som skiljer sig från organisation till organisation.   

Viktigt att notera är att AU även innebär minskad vinst för organisationen då detta innebär 

oplanerade driftstopp med förlust av drifttid. Därav korrelationen mellan kostnaderna för AU och 

kostnaderna för förlorad vinst (Cost of lost revenue) i figur 1. 

2.1.2 Key Point Indicator (KPI) 

Idag arbetar allt för många företag med fel typ av mätetal. Många av dessa mätetal kallar man 

nyckeltal, eller på engelska Key Performance Indicators (KPI:s), då man tror att det är benämningen 

för alla mätetal som beskriver prestation. Enligt Parmenter [3] finns det 4 stycken olika indelningar av 

indikatorer för att mäta prestation inom organisationer: 

 Key Result Indicator (KRI) 

 Result Indicator (RI) 

 Key Performance Indicator (KPI) 

 Performance Indicator (PI) 
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Resultatindikatorer kan anses presentera resultatet av flera aktiviteter, därav namnet ”result”. De 

skapar en uppfattning över hur tillståndet inom organisationen är. Då värde tillförs genom aktiviteter 

menar Parmenter [3] att RI:s är finansiella mätetal. Skillnaden mellan KRI:er och RI:er är att KRI är en 

mer generell indikator som ger en överblick över tillståndet av hela organisationen medans RI ger 

ledare inom organisationen en överblick av tillståndet av en eller flera gruppers åstadkomna resultat. 

KRI:er och RI:er tittar på aktiviteter över längre tidsperioder där KRI:er vanligtvis granskas på en 

månads- eller kvartalsbasis och RI:s granskas allt från dagligen till på en kvartalsbasis [3]. 

Prestationsindikatorer däremot riktar sig till de icke-finansiella mätetalen och hjälper till att berätta 

för ledarna hur man inom organisationen presterar i de kritiska framgångsfaktorerna. KPI:er anses 

vara grundläggande indikatorer för hela organisationens välbefinnande medan PI:er visar vad 

enskilda grupper levererar. KPI:er och PI:er tittar på utförd prestation över kortare tidsperioder. 

KPI:er granskas vanligtvis från dygnet runt till varje vecka och PI:s granskas allt från dagligen till 

månadsvis, ibland även kvartalsvis [3]. 

Genom en omfattande analys och diskussioner med över 3000 deltagare inom både den offentliga 

och privata sektorn har Parmenter kunnat definiera sju egenskaper för KPI:er: 

 Icke-finansiella mätningar 

 Mäts frekvent 

 Ligger i ledningens fokus 

 Enkla och tydliga 

 Baserade på en eller fler grupper 

 Stor betydelse för organisationen 

 Positiva effekter 

Val av KPI:er inom underhåll 

En användbar underhålls KPI är en sådan som kan hjälpa organisationen att identifiera orsaken till 

dålig prestation och åtgärda detta genom val av rätt strategi [4]. När man utvecklar underhålls KPI:er 

är det viktigt att dessa är användbara för organisationen. Sondalini [4] menar på att till underhålls 

KPI:er räknas de som: 

 Identifierar orsaken till dålig prestation 

 Framför hur tid och resurser används inom underhållet 

 Identifierar om underhåll bidrar till förhindrande av fel 

 Påvisar underhållets bidrag till organisationen  
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Utöver detta är det även viktigt att tänka på att dessa KPI:er inte får vara för högt upp i företagets 

målstruktur. Att ha detta innebär att man inte har någon direkt kontroll över resultatet.  

Ledande och eftersläpande KPI:er 

Beroende på syftet av KPI:erna klassificerar man dem antingen som ledande (Leading) eller 

eftersläpande (Lagging). Till de ledande kan man relatera dom indikatorer som drivs av prestationer. 

Dessa mäter prestationen innan problem uppstår. Detta för att ledningen ska vara medvetna om att 

man är på väg i rätt riktning. Lagging däremot relateras till vad utfallet av prestationen i efterhand 

blev [5]. 

Tabell 1: Exempel på ledande KPI:er [5] 

 

Exempel på ledande KPI:er för underhåll är listade i tabell 1. Även om KPI:erna för FU endast 

presenteras som en del av KPI:erna i tabellen bidrar arbete kring FU till samtliga av dessa. 
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2.1.3 Benchmarking 

Benchmarking är en metod som används för att kunna mäta och jämföra sin organisations prestation 

mot andra organisationer, även utanför sin egen bransch. Detta för att på ett systematiskt 

genomförbart sätt förbättra sin prestation. För att kunna göra detta används Benchmarks som 

beskriver ”bäst i klassen”-prestationer för specifika affärsprocesser och aktiviteter. Benchmarks kan 

bland annat baseras på standardiserade KPI:er. Detta möjliggör för andra organisationer att jämföra 

sig mot och ta efter varandra [6]. Genom att använda sig av benchmarking så kommer man enligt the 

Benchmarking exchange [7] få förståelse för följande:  

 Vem som utför en affärsprocess väl med ett utförande av processen som den egna 

organisationen kan tillämpa 

 Vem som är lämplig för den egna organisationen att jämföra sig med 

Något som the Benchmarking Exchange menar på är att ett vanligt misstag som många 

organisationer gör är att de jämför sig mot andra företag inom sin egen industri. Hur sin organisation 

står till sina konkurrenter är fundamentalt och något man redan ska vara väl medvetna om. Istället 

ska man sträcka sig utanför sin egen industri för att jämföra sig mot andra organisationer som 

använder sig av liknande processer. 

2.1.4 Best Practice 

Best Practice (BP) är ett uttryck man använder för att benämna det bästa sättet att tillämpa en 

metod eller strategi på. Om man uppnår BP har man fått ut så mycket som möjligt av den metoden 

man använt sig utav och tillämpat den på ett effektivt sätt. En BP blir ofta standardiserad som det 

rätta tillvägagångssättet att utföra metoden på. Inom underhåll strävar man att alltid arbeta efter BP 

eller, om inget standardiserat arbetssätt finns, utveckla och ta fram det själv. För att ta fram och 

fastställa en BP används ofta Benchmarking eller egna mätningar kring det aktuella området.  

2.2 Lean Maintenance 

För att kunna beskriva Lean Maintenance (LM) går det inte att undgå att även beskriva Lean 

Manufacturing. Tänket kring Lean och Lean Manufacturing introducerades för första gången redan 

under början av 1900-talet då Henry Ford var först i världen med att introducera det löpande bandet 

i sin biltillverkning. Detta var något som Kiichiro Toyoda sedan studerade för att ta med sig till sin 

bilindustri i Japan. Systemet vidareutvecklades gradvis av bland annat Taiichi Ohno vilket resulterade 

till det vi idag kallar Toyota Production System (TPS) – Lean Manufacturing [5]. Målet med Lean 

Manufacturing i sin helhet är att eliminera slöserier inom varje del av, och allt kopplat till, 

produktionen. Detta för att kunna producera högkvalitativa produkter på det mest effektiva och 

lönsamma sättet. Men, utan att arbeta med LM kan man aldrig med Lean Manufacturing uppnå de 
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bästa möjliga egenskaperna av Lean, där Lean kan definieras som att skapa kvalitet och värde till 

lägsta möjliga kostnad [5]. Om man inte med hjälp av LM,  som består av arbete kring FU, har 

maximerat utrustningens tillförlitlighet kan aldrig maximal kvalitet på produkterna uppnås. 

 

Figur 2: Områden inom Lean organisationen [5] 

Det ”paket” som Lean erbjuder innefattar ett antal fristående områden och beskrivs enligt figur 2. 

Det område som måste vara dominerande för alla tillämpningar av Lean är de framstående 

principerna (Preeminent Principles of the Lean Enterprise). Inom ramarna för dessa principer ligger 

karaktärerna (Characteristics of the Lean Enterprise), koncepten (Lean Enterprise Concepts) och 

verktygen (Tools for the Lean Journey) som behövs för att göra förändringen till att bli en Lean 

organisation. Enligt Smith och Hawkins (2004) beskrivs dessa vara följande inom varje område: 

Framstående principer: 

 Kundfokuserade 

 Göra mer med mindre 

 Kvalitet vid källan 

Karaktärer 

 Standardize-Do-Check-Act(SDCA) till Plan-Do-Check-Act(PDCA) 

 Nästa process i produktionslinan är kunden 

 Kvalitet första gången och alltid därefter 

 Marknad in kontra produkter ut 

 Struktur som gynnar ”uppåtflödande” kunskap 

 Låt data tala 

 Varierbar kontroll och förhindring av upprepning 
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Koncept 

 Slöseriminskning 

 Integrerad distributionskedja 

 Ökat kundvärde 

 Ökat värdeskapande 

 Engagerad ledning 

 Engagemang hos anställda 

 Tillförlitlig utrustning 

 Mätmetoder 

 Breda kommunikationsvägar 

 Skapa och upprätthålla kulturell förändring 

Verktyg 

 5S metoden 

 De sju slöserierna 

 Standardiserat arbetsflöde 

 Värdeflöde 

 Kanban 

 Jidoka  

 Poka-Yoke  

 JIT (Just In Time) 

2.2.1 Tillvägagångssätt 

Genomförandet av Lean Maintenance är inget som sker på några dagar utan det tar många år för att 

förstå det fulla syftet och uppnå ett effektivt arbetssätt som av sig självt utvecklas och gynnar 

företaget [8]. Det krävs kontinuerlig träning och utveckling av erfarenheter samtidigt som ledningen 

aktivt måste engagera sig och delta i förbättringsarbetet.  

För att genomföra en Lean transformation av tillverkningsorganisationen krävs en omfattande 

förändring av kulturen inom organisationen då ”Lean-tänket” berör hela verksamheten. Till 

huvudkoncepten som krävs för att genomföra en kulturell förändring ingår [5]: 

 Lagarbete 

 Självstyrning 

 Ständiga förbättringar 
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 Kommunikation 

 Involverande av de anställda 

Detta sätter ett stort ansvar på ledningen att framföra visioner och mål med Lean transformationen, 

att förklara vad följden av arbetet kring Lean leder till men även att betona tryggheten av införandet 

för de anställda. Mer ansvar, stabilare arbetstakt, bredare ansvarsuppgifter och ibland även 

grupparbete kan leda till motstånd hos de anställda och det är därför viktigt att presentera de 

positiva aspekterna av transformationen. 

 

Figur 3: Vägen till kvalitativa produkter [5] 

För att implementera Lean Manufacturing hos ett tillverkande företag krävs några grundläggande 

förberedelser. En av de viktigaste förberedelserna är att sätta upp en underhållsorganisation för att i 

första hand främja LM, men sedan även för att främja Lean Manufacturing (Se figur 3).  

Smith and Hawkins [5] beskriver fem implementeringsprinciper för Lean. Dessa räknas som en del av 

de framstående principerna och beskriver vad som ska göras samt vad man bör ha i åtanke: 

 Specificera (värde) 

 Kartlägga (processer/värdeflöde) 

 Tillämpa (processflöde) 

 Fastställa (dragande system) 

 Kontinuerliga förbättringar (perfektion) 

Att tillämpa dessa fem principer i underhållsorganisationen är inte möjligt om inte förståelsen för 

grundelementen av framgångsrikt underhåll finns.  

 

Figur 4: Grundförutsättningar för att kunna tillämpa LM [5] 
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Grunden till LM är Total Productive Maintenance (TPM) och därför bör TPM vara etablerat och 

fungera effektiv inom underhållsorganisationen innan man använder verktygen inom Lean (Se figur 

4). Detta för att underhålls- och driftansvariga, genom proaktivt arbete med TPM, ska vara 

förberedda för att tillämpa LM vilket underlättar Lean-transformationen. 

2.3 Total Productive Maintenance 

Grunden till Lean Maintenance är Total Productive Maintenance (TPM) som är ett initiativ för att 

förbättra effektiviteten och pålitligheten hos maskiner i en tillverkande produktion. TPM är en 

proaktiv process som sträcker sig över hela företagets organisation och det är av yttersta vikt att alla 

nivåer i företaget är delaktiga och bidrar för bästa resultat. TPM berör inte endast 

produktionssystemen och dess uppbyggnad utan även företagskulturen och normer. Det man strävar 

efter med TPM är att eliminera alla defekter, olyckor och haverier.  

2.3.1 Faktorer kring TPM 

TPM är en långsiktig strategi som påverkar hela organisationen från fabriksgolvet hela vägen upp till 

ledningsgruppen. Strategin kräver stora investeringar från alla avdelningar i företaget och med det 

fås en kultur i företaget där en ständig förbättring av effektiviteten hela tiden är aktuell och driver 

företaget till nya nivåer. Om inte alla avdelningar visar intresse kommer TPM inte alls leverera till sin 

fulla potential. Men om stöd finns genom hela organisationen och ledningen är beredda att investera 

och sponsra strategin kan stora förbättringar ske och företaget öka sitt värde på marknaden. TPM 

ökar inte endast produktionslinans effektivitet utan arbetar med att öka effektiviteten i hela 

företaget genom förbättrad arbetskultur och arbetsmoral, vilket banar grund för hög produktivitet, 

kvalitet och effektivitet [5].  

För att dela upp TPM i mindre områden har man arbetat fram elva stycken förluster som man lägger 

sitt fokus kring för att uppnå högsta möjliga effektivitet. Om man kan få dessa elva områden att 

fungera felfritt och med minimal förlust så har man lyckats med TPM strategin och har då en 

produktion med hög effektivitet. För att sätta ett mått på hur väl man lyckats finns det ett 

grundläggande mätetal för TPM som kallas Overall Equipment Effectiveness (OEE). [5] 

            OEE Equipment Availability x Performance Efficiency x Rate of Quality   (1) 

De elva förlusterna kan delas in i fyra stora kategorier enligt Smith and Hawkins [5]:  

Planerade driftstopp 

1. Ingen produktion, skiftbyte eller raster 

2. Planerat underhåll 
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Oplanerade driftstopp 

3. Haveri eller annat fel på utrustningen 

4. Installation och ställtider 

5. Verktygsbyte 

6. Kalibrering och uppstart 

Effektivitetsförluster 

7. Kortare stopp och tomgång (kortare än 6 minuter) 

8. Nedsatt hastighet eller cykeltid 

Kvalitetsförluster 

9. Skräpprodukter 

10. Defekta produkter som måste göras om 

11. Processförluster 

Resultatet av TPM strategin kan i vissa fall visa sig väldigt snabbt eller i andra fall efter en längre tid. 

Detta beror på hur hög effektiviteten är från början och i vilka områden som en förbättring är mest 

nödvändig. Att hela tiden övervaka OEE faktorn ger en bra överblick om de förändringar man gör styr 

organisationen i rätt riktning och gör produktionen effektivare. Dock är det viktigt att inte fokusera 

allt för mycket på hur hög procentsats OEE faktorn har, utan att också fokusera på de elva områdena 

och göra fullständiga analyser på vilka förbättringsområden som finns inom varje område.  

2.3.2 Organisation 

TPM strategin sätter höga krav på att det finns en fungerande organisation med en tydlig 

uppbyggnad. Det måste vara tydligt vilken division som utför vilket arbete och hur de olika 

divisionerna i företaget ska samarbeta för bästa resultat. Störst krav ställs på underhållsavdelningen 

som är ansvarig för maskinernas underhåll och välbefinnande. Där gäller det att ha en tydlig 

uppdelning av de nödvändiga funktionerna: 

 Arbetsutförande 

 Planering och schemaläggning 

 Förbättring och effektivisering av underhållsarbetet 

Arbetsutförandet handlar om hur man utför underhållet på maskinerna. Arbetet kan delas upp på 

olika sätt och vilket som ger bäst resultat skiljer sig beroende på produkt och hur fabriken är 

uppbyggd. Man kan i stora fabriker ha underhållsteam som ansvarar för en viss del av fabriken och 

då endast arbetar med maskinerna i den delen. Detta fungerar bra då man har stora underhållsteam 
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och då kan ha flera olika specialistkompetenser inom varje team. I medelstora fabriker är det 

vanligare med att man delar upp underhållsteamen efter kompetensområde. De som då är elektriker 

får underhålla och laga endast elsystemen på alla maskiner i fabriken, medan mekanikerna får 

underhålla de mekaniska systemen för maskinerna. Om det är ett mindre företag med en mindre 

fabrik kanske man inte har en enskild underhållsavdelning och istället använder sig av ett 

utomstående företag som underhåller maskinerna. För att detta ska fungera ställs höga krav på att 

en bra schemaläggning av maskinernas underhåll finns så att serviceteknikerna kan bokas in i god tid. 

Fördelarna med detta är att de endast kostar när underhåll behövs men nackdelarna blir att vid 

oväntade stopp eller haveri tar det tid innan en servicetekniker kan vara på plats för att åtgärda felet. 

Detta innebär att produktionen blir stillastående under en onödigt lång tid. Arbetsuppdelningen går 

att göra på många sätt och det som ger bäst resultat är specifikt för varje enskild fabrik. Det går även 

att kombinera flera olika sätt att arbeta, till exempel att ha en arbetsgrupp som endast sysslar med 

planerat underhåll och en arbetsgrupp som endast arbetar med haveri och oväntade stopp.  

Planeringsavdelningen är en av de viktigaste funktionerna inom underhållsavdelningen då det gäller 

att finna en bra balans med mängden underhåll. För mycket underhåll av maskinerna leder till en 

ineffektiv produktion då mycket tid går åt till att underhålla maskinerna och produktionen tvingas att 

stoppas mer än nödvändigt. Har man istället för lite underhåll av maskinerna kan det riskera haveri 

vilket kan medföra ännu längre stopp i produktionen då maskinerna måste repareras. Balansen i 

underhållsarbetet är även en ekonomisk fråga då allt underhåll kostar pengar, men sker för lite 

underhåll kommer maskinerna att slitas snabbare och dess livslängd blir kortare än väntat vilket kan 

utgöra en stor påverkan på företagets investeringsbudget. Även haveri är väldigt kostsamt då de 

oftast innebär att delar på maskinen måste bytas ut som hade kunnat hålla längre om underhåll hade 

gjorts i tid. Det gäller att hitta en bra balans med mängden underhåll för att se till att maskinerna 

håller sin förväntade livslängd men att underhållet sköts effektivt och inte tar för mycket av 

produktionstiden. (Se figur 1) 

En till viktig del av underhållsavdelningen är förbättringsavdelningen vars syfte är att se till att hela 

tiden förbättra underhållet av maskinerna och se till att allt går så snabbt och effektivt som möjligt. 

Här arbetar man med att komma på effektivare sätt att utföra underhållet på för att kunna minska 

tiden som linan är ur produktion. Här jobbar experterna som har lång erfarenhet och kunskap kring 

maskinerna och ställer upp nödvändiga underhållsprogram för maskinerna för bästa operation. Det 

är även denna grupp som gör inspektioner på maskinerna för att se om delar börjar förslitas eller kan 

förbättras till något effektivare.  
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För att få allt detta att fungera optimalt krävs ett väl strukturerat arbetsflöde så att alla vet vad som 

ska göras och i vilken ordning. Här ligger stort ansvar på ledningen för produktionen och underhållet 

att de har ett fungerande och tydligt system, därför används ofta ett så kallat Computerized 

Maintenance Management System (CMMS). CMMS kan hjälpa till att strukturera upp allt men när 

det gäller arbetsgruppernas områden och struktur behövs även bra styrning från cheferna och 

ledningen. 

 

Figur 5: Arbetsgrupper för underhåll [5] 

I figur 5 visas hur ett tydligt och strukturerat arbetssystem är uppbyggt där alla arbetsgrupper har en 

tydlig arbetsuppgift och arbetsflödet är enkelt och logiskt. Om ledningen har ett väl implementerat 

och tydligt arbetssystem kommer alla att kunna arbeta effektivt och målinriktat och därmed öka hela 

företagets effektivitet. 

Det är inte bara viktigt att kunna arbeta väl inom underhållsavdelningen för att uppnå hög 

effektivitet; ett bra samarbete mellan de andra stora avdelningarna är också av stor vikt. Ett nära 

samarbete med IT avdelningen är ytterst viktigt för att hela tiden ha ett fungerande och uppdaterat 

CMMS samt att hela tiden arkivera data från maskinerna ifall något skulle haverera och en felsökning 

är nödvändig. En bra kommunikation med inköpsavdelningen är också viktig så att reservdelar och 

komponenter till maskinerna finns tillgängliga vid rätt tillfälle. Här strävar man efter Just In Time (JIT) 

som är en filosofi inom Lean där rätt saker ska finnas på rätt plats vid rätt tid för högsta effektivitet. 

Även kommunikationen med produktionsavdelningen är viktig då det är maskinoperatörerna som 

står för det enklaste underhållet i form av städning av och runtom maskinerna. Maskinoperatörerna 

är även ett första varningssystem då deras nära kontakt med maskinerna gör att de lätt kan se om 

maskinerna låter eller uppför sig onormalt. [5] 
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2.3.3 Utbildning av personal 

För att underhållet ska kunna gå så smidigt och fort som möjligt behöver underhållsteknikerna ha 

kontinuerlig utbildning kring maskinerna och dess funktioner. Detta är kritiskt för att få maskinerna 

så tillförlitliga som möjligt. Detta görs enklast genom att man utför en Job Task Analysis (JTA) för att 

definiera de färdigheter som krävs för att underhålla varje enskild maskin. Sedan följer man upp 

denna med prov, seminarier och praktik som testar just de färdigheter som krävs så att personalen 

har fullständig kompetens kring maskinen. 

Man bör även inkludera maskinoperatörerna i träningsprogrammet så även de har bra förståelse 

kring maskinens underhåll och hur man sköter detta på bästa sätt. Detta kan underlätta för 

underhållsavdelningen då maskinoperatörerna kan göra de allra vanligaste rutinkontrollerna av 

maskinerna.   

2.3.4 System för TPM 

För att få struktur och kunna implementera ett komplett TPM tänk i en organisation krävs i det flesta 

fall ett CMMS som kan styra och ta hand om all data som finns. Ett CMMS är en stor investering och 

kräver full support från alla inblandade avdelningar för att fungera optimalt och lämna förväntade 

resultat. CMMS håller koll på när underhåll bör ske för varje enskild maskin samt vilka delar som bör 

bytas ut, detta för att underlätta för servicepersonalen och göra så att allt fungerar smidigt. 

Programmet har även inbyggda funktioner för att beräkna det mest ekonomiska tillvägagångssättet i 

olika situationer, till exempel om man ska fortsätta att köra förebyggande underhåll på en maskin 

eller låta den gå tills den havererar. Detta gör att man kan använda sina resurser på bästa möjliga 

sätt och därmed bli ännu mer effektiva.  

CMMS har huvudsakligen koll på dessa områden: 

 Arbetsorder 

 Planering och schemaläggning 

 Ekonomi och budget 

 Mätetal 

CMMS förser även servicepersonalen med relevanta manualer och dokumentation för varje enskild 

maskin som ska underhållas. En Equipment Maintenance Plan (EMP) finns lagrade för varje enskild 

maskin som ger personalen en lätt överblick över underhållet och hur det ska skötas. All maskinernas 

data skickas hela tiden till CMMS som använder den för att göra analyser och beräkningar för att 

förutse bästa åtgärd och underhållsplan. All data sparas även för att kunna användas för felsökning 

ifall ett oväntat haveri skulle uppstå. [9] 
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2.4 Reliability Centered Maintenance 

Reliability Centered Maintenance (RCM) är en process som kretsar kring underhållet av en tillgång. 

Definitionen av underhåll är att säkerställa att en fysisk tillgång fortsätter att leverera vad 

användaren vill att den ska leverera. Vad användaren vill uppnå beror på hur och var tillgången 

används, det vill säga dess operationssammanhang, vilket leder bra in på definitionen för RCM; En 

process som används för att bestämma vad som måste göras för att säkerställa att en fysisk tillgång 

fortsätter att leverera det användaren vill inom givet operationssammanhang.  

Med hjälp av RCM kan man effektivisera TPM ytterligare för att optimera underhållet av ens 

tillgångar. Med RCM bryter man ner en underhållsprocess till mindre steg och analyserar varje steg 

noggrant för att fortsätta med underhållet på bästa sätt. Man baserar analysen kring sju grundfrågor 

som noga tar i beaktning alla olika delar som ingår och påverkas vid underhåll av en tillgång. När man 

arbetar med underhåll så är det inte bara själva underhållsarbetet som är intressant utan även också 

vilken typ av underhåll man bör bedriva och vad som är mest lönsamt och gynnande för företaget 

långsiktigt. Det kan i många fall vara olönsamt att arbeta med endast förebyggande underhåll, i vissa 

fall kan istället avhjälpande underhåll när haveriet skett vara mer lönsamt. I vissa fall kan det till och 

med vara så att det inte är lönt att bedriva något underhåll alls utan att när tillgången förslitits till en 

obrukbar nivå så införskaffas en helt ny istället [5]. 

2.4.1 Tillvägagångssätt 

RCM:s sju grundfrågor enligt Moubray [10] 

1. Vad har tillgången för funktion och vad har den för prestationsförmåga i dess 

operationssammanhang? 

2. På vilka sätt misslyckas tillgången att leverera efter angiven prestanda? 

3. Vad orsakar varje funktionsfel? 

4. Vad händer när varje fel inträffar? 

5. Vilka konsekvenser får varje fel? 

6. Vad kan göras för att förutse eller förhindra varje fel? 

7. Vilken åtgärd ska vidtas om ett fel inte kan förhindras på ett bra sätt? 

Det första steget man tar i en RCM analys är att fastställa vilka krav man har på en tillgång och vad 

man förväntas att få ut av den. Här gäller det att identifiera tillgångens primära och sekundära 

funktioner samt diskutera vad de tillför företaget. I detta steg är det bra att ta med 

maskinoperatörerna då de arbetar närmast maskinerna och har bäst koll på deras kapacitet och 

förmåga. 
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Andra steget är att analysera vilka fel som kan uppstå hos maskinen. Ett bra sätt att göra detta på är 

att resonera kring vad som påverkar maskinens förmåga och vilka kritiska komponenter som kan gå 

sönder.  

Tredje steget är att gå in ytterligare lite djupare i analysen kring vilka komponenter som kan gå 

sönder. Här vill man ta reda på vilka händelser och situationer som kan leda till att komponenterna 

går sönder samt om vissa förhållanden kring maskinen ökar eller sänker risken för haveri.  

Fjärde steget i analysen är att identifiera vilka effekter de felande komponenterna kan ha på 

maskinen och dess omgivning. Om en kritisk komponent går sönder kanske det inte bara är maskinen 

som påverkas utan även maskiner i dess närhet eller maskinoperatören kan skadas. Därför är detta 

steg extra viktigt då även människor kan skadas, vilket absolut inte får hända. 

I det femte steget lämnar man maskinen och kollar istället på vilka konsekvenser företaget kan 

drabbas för och hur stor påverkan konsekvenserna av maskinproblem skulle kunna ha. När man gör 

en RCM analys är det konsekvenserna som ligger i fokus och bestämmer vilken typ av underhåll som 

är bäst lämpat. Inom RCM tänker man inte att man gör förebyggande underhåll på maskinerna för att 

de inte ska haverera, utan man gör förebyggande underhåll av maskinerna för att minska de 

konsekvenser som kan uppstå. Man brukar dela upp konsekvenserna i fyra kategorier som sedan 

används för att avgöra åtgärd. De fyra kategorierna är: gömda fel, omgivningskonsekvenser, 

operationskonsekvenser och icke operativa konsekvenser. Med hjälp av dessa kategorier kan man 

rangordna konsekvenserna och på ett effektivt sätt rikta underhållet dit där det behövs som mest 

och gör mest nytta för företaget. Det hjälper även till att avgöra vilken typ av underhåll som bör 

användas för den givna orsaken. Antingen kan förebyggande eller avhjälpande underhåll användas. 

Sjätte steget i analysen är att avgöra hur ofta man bör inspektera maskinen eller bedriva underhåll av 

den. Maskinerna idag är oerhört komplexa och slitaget på olika komponenter är väldigt svårt att 

förutspå. Den klassiska varianten har varit att ha förbestämda intervall för när olika typer av 

underhåll och service ska ske. Detta är inte längre tillämpbart på samma sätt då det idag finns många 

olika faktorer som påverkar komponenterna och dess slitage. Idag lämpar det sig bättre att 

kontrollera maskinerna efter ett visst intervall och se hur skicket på alla komponenter är. Är skicket 

bra byts inget ut och maskinen fortsätter att vara i bruk som vanligt. Skulle något vara så pass slitet 

att krav på säkerhet och kvalitet inte kan uppnås byts komponenten ut.  

Sjunde steget bygger vidare på sjätte steget och här går man in ännu noggrannare och kollar på 

vilken åtgärd som lämpar sig bäst om något skulle vara havererat eller risk till haveri finns. Här 

resonerar man kring flera olika aspekter som både säkerhet, effektivitet och lönsamhet. Utifrån vilka 

konsekvenser ett givet fel kan få tar man fram olika åtgärder. Om det inte finns några 



18 
 

omgivningskonsekvenser och maskinen börjar bli gammal kan det vara mer lönsamt att sluta 

underhålla den och när ett haveri uppstår investera i en ny modernare och effektivare maskin. Vilken 

åtgärd som är bäst är väldigt varierande och beror helt på de tidigare stegen i analysen. 

2.5 Value Driven Maintenance 

Value Driven Maintenance (VDM) är en underhållsmetod framtagen av Mark Haarman och Guy 

Delahay för att kunna redovisa att värde tillförs till organisationen/företaget genom underhåll. VDM 

skapar en koppling mellan de traditionella underhålls strategierna och styrandet av den ekonomiska 

värdeökningen genom underhåll. Värde är definierat som summan av alla framtida fria pengaflöden 

avräknade till idag [11]. Detta innebär då att tid är relaterat till värde.  

2.5.1 Värdedrivare 

VDM baseras på att man tittar på fyra olika värdedrivare som tillför ekonomiskt värde. 

 

Figur 6: De fyra värdedrivarna inom VDM [11] 

Dessa presenteras i figur 6 och är följande: 

 Säkerhet, Hälsa & Miljö (Safety, Health & Environment) 

 Kostnadskontroll (Cost Control) 

 Resursfördelning (Resource Allocation) 

 Utnyttjande av resurser (Assets Utilization) 

Det Haarman och Delahay Haarman and Delahay [11] menar på är att allt för många av de som 

ansvarar för planering av underhållet idag enbart fokuserar och balanserar mellan utnyttjandet av 

resurserna och kostnadskontroll. Alla dessa fyra värdedrivare kan och bör tas i beaktning då det kan 

hjälpa till att öka företagets ekonomiska värde. Det är upp till de underhållsansvariga att visa vart 



19 
 

potential för värde i underhållet finns. Med hjälp VDM:s beräkningsmodeller och specifika 

Benchmarks kan man bestämma den dominerade värdedrivaren inom underhållsorganisationen. 

Säkerhet, Hälsa & Miljö 

Säkerhet, hälsa och miljö brukar benämnas SHE och man talar ofta om ”SHE-faktorn”. SHE-faktorn 

beskriver hur bra organisationen uppfyller lagkrav och regler inom dessa områden. Om inte dessa 

följs och uppfylls tillräckligt medför detta att man får en låg ”SHE-faktor”. Detta kan leda till att man 

ej längre får tillåtelse att bedriva sin verksamhet [11]. 

Ytterligare innebär inträffande av SHE relaterade olyckor vanligtvis betydande utgifter. Olyckor kan i 

vissa fall leda till frånvaro av personal, vilket innebär förluster. Just frånvaro behöver inte enbart 

uppstå på grund av olyckor utan även vid till exempel sjukdomar, något som sannolikheten för kan 

minskas genom att fokusera på SHE inom organisationen [8]. 

Kostnadskontroll 

Kostnadskontroll berör kostnaderna för underhållet vilket kopplar det till underhållsbudgeten. 

Effektivare underhåll innebär kort och gott besparingar inom budgeten. Ett exempel på detta är 

Volvo Cars som på grund av minskad efterfråga på marknaden började fokusera på kostnadskontroll 

istället för utnyttjandet av resurser som man gjort under en längre tid. Detta innebar en minskning av 

budgeten för underhåll på hela 50 % utan att äventyra varken säkerheten eller drifttid[11]. 

Resursfördelning 

När man talar om resursfördelning inom VDM så definieras dessa till fyra typer av resurser. Dessa är; 

tekniker, reservdelar, kunskap och entreprenörer. Resursfördelning relateras inte till kostnader för 

resurserna utan förknippas med användningen och fördelningen av dessa på ett effektivare sätt, 

något som skapar värde[11]. Att hantera lager och reservdelar på ett bättre sätt är exempel på detta 

som kan tillföra stort värde till organisationen. 

Utnyttjande av resurser 

Utnyttjandet av resurser syftar till tillgängligheten av maskiner och liknande inom organisationen. 

Var och en av dessa har en maximal tillgänglighet med högsta möjliga output och strävan ska vara att 

utnyttja det i högsta möjliga mån för att öka förtjänsten av investeringarna. Genom bättre underhåll 

ökar tillgängligheten, då till exempel förbyggande underhåll innebär färre oplanerade driftstopp, 

vilket tillför värde. 
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2.5.2 Present Value Maintenance 

Inom finans finns det en formel som räknar ut nuvarande värde av ett framtida pengaflöde. Denna 

benämns Present Value (PV) och är utformad enligt följande[11]: 
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   (2) 

PV = Nuvarande värde. 

CFt = Framtida fritt pengaflöde år t. 

r = Räntesatsen. 

Enligt Haarman och Delahay [11] kan de fyra värdedrivarna införas till formeln för att kunna beräkna 

värdet av underhållet. Värdedrivarna införs enligt följande: 
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   (3) 

PVmaintenance = Nuvarande värde av underhållet.  

FSHE,t = SHE-faktor år t (%). 

CFAU,t = Framtida fritt pengaflöde år t från utnyttjandet av resurser. 

CFCC,t = Framtida fritt pengaflöde år t från kostnadskontroll. 

CFRA,t = Framtida fritt pengaflöde år t från resursfördelning. 

CFSHE,t = Framtida fritt pengaflöde år t från säkerhet, hälsa & miljö. 

t = Det aktuella året. 

r = Räntesatsen. 

Resultatet av PVmaintenance används för att avgöra om ett förslag på en förändring av underhållet bör 

implementeras. Om resultatet blir större än noll innebär detta en ökning av värdet och förändringen 

bör implementeras. 

2.5.3 Key Point Indicators inom VDM 

Inom VDM finns det tio KPI:er anpassade för just VDM och enligt Haarman och Delahay har dessa 

sammanfattats från cirka hundra KPI:er.  
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Tabell 2: KPI:er inom VDM [8] 

KPI Definition 

1. Underhållskostnader/tillgångarnas 

utbytesvärde 

Totala underhållskostnader dividerat med 

utbytesvärdet av produktionsanläggning 

2. Teknisk Tillgänglighet Totala tillgängliga tiden för produktionen minus 

driftstopp pga. underhåll dividerat med totala 

tillgängliga tiden 

3. SHE-faktor Beskriver hur organisationen uppfyller lagkrav 

och regler inom säkerhet, hälsa och miljö 

4. Förebyggande underhållskostnader/Totala 

underhållskostnader 

Förebyggande underhållskostnader 

(arbetskraft, material och tjänster) dividerat 

med totala underhållskostnader 

5. Arbetsorder avklarade i tid Antal utförda arbetsorder i tid, dividerat med 

totalt antal arbetsorder 

6. Teknikers produktivitet Totala antalet av tillgängliga timmar av 

teknikers arbetstid som finns enligt arbetsorder 

dividerat med totala arbetstiden för teknikern 

7. Inventariers värde av 

reservdelar/tillgångarnas utbytes värde 

Totala värdet av reservdelar och tillgångar i 

lager dividerat med utbytesvärde av 

produktionsanläggning 

8. Outsourcade underhållskostnader/Totala 

underhålls kostnader 

Kostnader för outsourcat (tjänster av 

entreprenörer inkluderat material användning) 

underhåll dividerat med totala 

underhållskostnader 

9. Utbildningskostnader/Totala arbetskraften Kostnader för träning och utbildning dividerat 

med den totala underhållskostnaden för 

underhållsorganisationen 

10. Trovärdighet av teknisk dokumentation Antalet tekniska ritningar eller dokument som 

representerar den aktuella situationen av 

utrustning dividerat med totala antalet tekniska 

ritningar och dokument 

 

KPI:erna presenteras i tabell 2. Att enbart ha några få KPI:er anses fördelaktigt då det underlättar 

kontrollen av dessa [8]. 
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2.5.4 Best Practice för VDM 

Inom VDM presenterar man en strategi som anses vara Best Practice. För att uppnå strategin 

kompletteras VDM med flera underhållsstrategier som inte ingår i grundkonceptet. Till dessa hör 

bland annat RCM och TPM som Haarman och Delahay menar på är bäst inom sina områden[8].Detta 

för att skapa en optimal underhållsstrategi. Införandet av Best Practice bör ske i en takt som är 

lämpliga för sin organisation. 
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3 Fallstudie 

En fallstudie har utförts på Mondelez i Upplands Väsby, Stockholm. Fallstudien innefattade en 

intervju med underhållsansvarige Tobias Bredenwall som utfördes under ett besök på deras fabrik i 

Upplands Väsby den 20/4–17. De övergripande frågor som ställdes vid tillfället presenteras i bilaga 1. 

I följande kapitel beskrivs koncernens bakgrund, hur man idag arbetar kring underhåll samt vad man 

har för vision och målsättning med underhållet. 

3.1 Bakgrund 

Marabou är en del av koncernen Mondelez International och producerar svenskarnas favoritchoklad. 

I Upplands Väsby har man för tillfället en årlig produktion på 46 000 ton choklad som kan jämföras 

Mondelez totala produktion av choklad i Europa som ligger på 600 000 ton [12]. Under Mondelez 

hittar vi även kända varumärken som Oreo, Milka och Toblerone.  

Tobias Bredenwall är idag underhållsansvarig för hela Marabous produktion i Upplands Väsby. Han 

har varit anställd på Marabou i tio år varav de senaste fem åren arbetat kring underhåll. 

Produktionen i Upplands Väsby är uppdelad i två sektioner, alpha och beta, där man tidigare har haft 

en underhållsansvarig för respektive sektion. För ett och ett halvt år sedan genomfördes en 

organisationsförändring inom underhåll där man istället för att ha två underhållsansvariga gick till att 

enbart ha en, det vill säga Tobias roll idag. 

3.2 Marabou idag 

För att kunna möta marknadens behov och producera de enorma volymer choklad som man idag gör 

på Marabou krävs ett fungerade underhållsarbete. Man arbetar flitigt med förebyggande underhåll 

och strategier kring detta för att säkerställa utrustningen funktion. 

3.2.1 Organisation 

Marabou i upplands Väsby har en dedikerad underhållsorganisation vars enda uppgift är att bedriva 

och utveckla underhållet kring produktionen. Man har en underhållsorganisation med 22 stycken 

anställda med Tobias Bredenwall som chef. Närmast efter Tobias finns en underhållskoordinator som 

sköter 8 tekniker som arbetar med avhjälpande underhåll. Dessa arbetar i tre skift dygnet runt och 

består av tekniker, elektriker och mekaniker. Sedan finns ytterligare 8 tekniker som arbetar med 

förebyggande underhåll som rapporterar direkt till Tobias. Utöver dessa tekniker finns även några 

automationsingenjörer och specialister som går vid sidan om för att effektivisera och hjälpa till där 

det behövs. Man strävar att hela tiden arbeta med förbättrande underhåll och att effektivisera sättet 

underhållet utförs på. Detta gör man genom att analysera orsakerna till olika fel och resonera kring 
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hur man kan förhindra det i framtiden. Detta är dock något som är väldigt tidskrävande så 

prioriteringar måste hela tiden göras så att fokus hamnar på det ställe där det gör som mest nytta.  

Det mesta av underhållet sköts av teknikerna i underhållsorganisationen samt operatörerna på linan 

men i vissa fall tas även extern personal in. Detta sker ofta i samband vid större ombyggnationer eller 

underhåll som berör svåra områden där säkerheten är viktig och en högre kompetens krävs. Exempel 

på sådana områden är licenssvetsning, ånga och hydraulik där mycket kunskap krävs och säkerheten 

är viktig. Externt underhåll används även på vissa maskiner där man har ett leasingavtal där service 

och underhåll ingår. Detta används främst på maskiner och kringutrustning som skrivare och datorer.  

För att hela tiden jobba mot förbättrande underhåll försöker man att involvera maskinoperatörerna 

så mycket som möjligt i underhållsarbetet. Detta för att även operatörerna ska få kompetens och 

erfarenhet av felsökning och hantera enkla fel hos maskinen. Maskinoperatörerna får en 

grundläggande utbildning kring maskinen från maskinleverantören som innefattar de enklaste 

delarna av underhåll i form av städning och smörjning. Dock strävar man efter att operatörerna ska 

få en djupare kompetens än den grundläggande genom att vara med vid felsökningar och 

reparationer. Detta för att operatörerna hela tiden är närmast maskinen och oftast först på plats vid 

ett haveri eller stopp. Har operatören då ett intresse och viss kompetens kring maskinen kan 

felsökningen gå fortare då operatören till exempel kan ha hört ett missljud innan eller sett något 

ovanligt.  

För att koordinera underhållet använder man sig av Microsoft Outlook och Excell. Tillståndskontroller 

och liknande sköts via Excell protokoll som man sedan arkiverar. Outlook används som 

planeringsverktyg och arbetsorderhantering där man planerar in när underhåll ska utföras och på 

vilken lina eller grupp av maskiner. Något dedikerat underhållsprogram används ej för tillfället.  

3.2.2 Utförandet av förebyggande underhåll  

När det kommer till FU så använder man sig av både tidsbaserat och tillståndsbaserat underhåll. Idag 

ligger fördelningen på cirka 90 % tillståndsbaserat och 10 % tidsbaserat underhåll. För det 

tidsbaserade underhållet finns en plan som ligger för hela året som specificerar när detta ska utföras. 

Där har man planerat in ett kortare stopp för varje lina varje vecka som man har som målsättning 

max får vara tre timmar långt. För varje tillfälle är det specificerat vilka som ska utföra underhållet. 

Detta för att externa reparatörer ska kunna planeras in i tid för mer komplicerade åtgärder. Skulle 

driftstörningar ske strax före ett av dessa tillfällen förskjuts detta tillfället om möjligt så det 

förebyggande underhållet utförs i samband med det avhjälpande. När man utför FU är man vanligtvis 

grupper om fyra personer och man arbetar med två linjer per dag för totalt åtta områden. Dessa 

tillfällen kan liknas med ett ”pitstopp” inom motorsport då man har alla delar redo och vet vad man 
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ska göra. Genom att man centralt har försökt standardisera maskiner och komponenter har detta 

inneburit att underhållsarbetet blivit enklare och effektivare. 

För det tillståndsbaserade underhållet så görs dom flesta inspektionerna under drift. För vissa delar 

krävs det dock att man måste ha kortare stopp för att kunna inspektera dessa. Man gör det 

tillståndsbaserade underhållet till största del visuellt. Men ibland använder man även hjälpmedel för 

att mäta tryck, vibrationer, flöden med mera för att få diagnos på maskinens tillstånd. Hittar man 

något avvikande under inspektionerna håller man ett gemensamt möte där man planerar in vilka 

åtgärder som behöver tas.  

Utöver de veckoliga inplanerade stoppen finns det även andra tillfällen då man passar på att utföra 

underhållet. Ibland uppkommer stopp vid skiftbyten eller omställningar då man producerat en viss 

volym, något som i förväg kan vara svårt att planera in. Vissa stopp planeras in att utföras på längre 

intervall, dessa kan vara allt från kvartalsvis till vart femte år. Då utför man en mer omfattande 

genomgång av hela linans drift. 

3.2.3 Strategier och metoder 

På Marabou har man jobbat med ett TPM tänk i ungefär tio år och jobbar hela tiden aktivt med att 

försöka utveckla det. Viktiga steg som gjorts längs vägen är att man delat upp 

underhållsorganisationen i en avhjälpande och en förebyggande del där de som jobbar med 

förebyggande även hjälper till med utbildningar av maskinoperatörer. Man har även introducerat 

Lean över hela fabriken sedan två år tillbaka med utbildningar där man kollar mycket på vilka 

förluster man har. En del av ”Lean-tänket” har varit att använda sig av metoden 5S kring 

produktionen och på så sätt minska förlusterna och öka effektiviteten.  

Man arbetar med både förebyggande och avhjälpande underhåll där man hela tiden har ett tänk 

kring förbättrande underhåll. Man arbetar med orsakerna till de problem som uppstår för att kunna 

förhindra liknande problem i framtiden. Genom att man centralt har försökt standardisera maskiner 

och komponenter har arbetet underlättats. Med det förbättrande underhållet strävar man efter att 

inte bara byta ut komponenter när de slits utan att undersöka om man kan byta komponenten till 

någon annan eller göra en ombyggnation för att minska slitaget i framtiden. 

Underhållstänket har för det mesta endast funnits inom underhållsorganisationen men man arbetar 

aktivt med att försöka involvera flera avdelningar i företaget. Detta för att sprida vikten av 

underhållet samt att sprida TPM kulturen så att fler blir involverade och arbetar mot samma mål. 

Man arbetar även med något man kallar för ”base condition” där man kollar på en maskins avvikelser 

och vad som orsakar detta. Man försöker att hela tiden göra småförbättringar för att underlätta 

handhavandet eller öka prestandan. 
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En av Marabous topprioriteter är säkerhet, hälsa och miljö och sträcker sig över hela organisationen. 

Man arbetar dagligen med observationer kring beteenden och liknande som kan kopplas till detta, till 

exempel om man håller i räcket när man går ner för trappor. I övrigt är mycket drivet kring fokus på 

kostnadskontroll men man har nyligen tillsatt en Asset Reliability Manager vars uppgift är att titta på 

de tillgångar man har och hur man förvaltar dessa på bästa sätt. 

3.2.4 Mätetal  

Det mätetal man använder sig mest av för underhållet är OEE för att se hur effektiva 

produktionslinorna är. Ett ytterligare mätetal man använder sig av, som är en påbyggnad på OEE, är 

GE (Global Efficiency). GE tar, förutom aspekterna inom OEE, hänsyn till antalet timmar planerat 

arbete som utförts på utrustningen.  Förutom detta tittar man på är antalet breakdowns (haverier) 

då detta är ett tecken på att man inte har fungerande eller tillräckligt med FU.   

Inom Mondelez har man även KPI:er som varierar beroende på vilken del av koncernen man tittar på. 

För Mondelez globalt har man enstaka KPI:er. Desto längre ner i koncernen man kommer ökar 

antalet KPI:er. Ett exempel på KPI man tittar på i Upplands Väsby är leveransgrad, en prestation som 

samtliga organ är kopplade till.  

Samtidigt som man tittar på dessa mätetal försöker man även analysera stopptidsdata för att se vad 

som återkommer. Stopptidsdatan används för att avgöra om behov av mindre underhåll på en, till 

exempel, specifik maskin återkommer. 

3.2.5 Benchmarking 

När man tidigare var två underhållsorganisationer utfördes benchmarking mot varandra för att ta 

lärdom. Nu sker det internt mellan fabriker där man exempelvis tittar på lagervärde av reservdelar i 

förhållande till anläggningstillgångar. Man har även utfört benchmarking mot andra branscher som 

till exempel läkemedelsindustrin. Den benchmarking som har utförts externt har ej varit mot ledande 

organisationer inom underhåll. Istället har man tittat väldigt brett för att se och få idéer hur man 

jobbar kring förebyggande underhåll men även för att hitta andra saker kring underhåll att ta lärdom 

av. 
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3.3 Vision och målsättning 

En av de visioner Tobias har är att involvera produktionssidan mer och få dem att inse värdet av 

underhåll. Inte bara underhållet av maskinerna utan även kunskapsöverföring om hur man hanterar 

maskinerna och deras funktioner på rätt sätt. Detta då man inom underhåll har hög kunskap om 

maskinernas funktion. 

Idag känner man på underhållsavdelningen att det saknas ett dedikerat datorsystem där allt finns 

samlat. Speciellt ur historik synpunkt där man önskar mer underlag för att bättre kunna följa upp 

problem och ineffektivitet. Även för att kunna göra jämförelser hur mycket av underhållet som är 

förebyggande respektive avhjälpande. Man saknar även ett dedikerat arbetsordersystem för det 

förebyggande underhållet som tydliggör vem som ska göra vad. 

Man har ett internt mål på att 80 % av underhållet ska vara förebyggande och resterande 20 % 

avhjälpande. Då man inte har något system för hanteringen av underhållet finns idag ingen exakt 

statistik på hur man ligger till men man vet att man inte riktigt är där än. Tobias menar dock på att 

man är på väg i rätt riktning med att allt mer av underhållet går från att vara avhjälpande till 

förebyggande. 

Något man håller på att rulla ut inom organisationen är något man på Marabou kallar för Integrated 

Lean 6 Sigma (IL6S). IL6S är baserad på en kombination av beprövade metoder som TPM, Lean Six 

Sigma och High Performance Organization. Målet är att ytterligare utöka tänket kring förbättrande 

underhåll och att hela tiden arbeta för ett effektivare underhåll och därmed en effektivare 

produktion.  
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4 Resultat 

Vid jämförelse av den litteraturstudie som utförts mot hur man i praktiken idag arbetar i en 

omfattande tillverkande produktion ser vi att innebörden av ett väl fungerande FU är av största vikt. 

Att direkt arbeta med FU och tillämpandet av strategier/metoder kring FU innebär detta effektivare 

linjer då man minskar både stopptider och kostnader. Stopptiderna blir kortare då stoppen planeras 

och förbereds i förväg, något som även möjliggör att flera aktiviteter kan ske parallellt. Kostnader 

minskar främst på grund av minskad stilleståndstid på linjen, men också genom effektivare 

resursutnyttjande och lägre reservdelshållningskostnad. 

Marabou följer stora delar av TPM kulturen och det är något som hjälpt dom att effektivisera sitt 

underhåll och därmed hela produktionen. Omstruktureringen av underhållsavdelningen påminner 

mycket om den man söker inom TPM. Den är tydlig och innefattar alla viktiga delar som man vill ha 

för att få ett väl fungerande underhåll. Här märker man tydligt att teorin och praktiken går hand i 

hand och stämmer överens med varandra. På Marabou har man precis de arbetsindelningar som 

teorin förespråkar och är något som fungerar väl i praktiken. Det man saknar just nu i praktiken hos 

Marabou och som är en av de största svårigheterna inom underhåll är samarbetet mellan olika delar 

av företaget. Svårigheten att få andra avdelningar att inse vikten av underhåll är något som i teorin 

låter enkelt men i praktiken är väldigt svårt. 

En annan viktig del av TPM-tänket är ett centralt och fungerande datorsystem som kan samla all 

underhållsdata på en och samma plats. Datorsystem av denna sort kallas CMMS. Hos Marabou har 

man arbetat med TPM under en längre tid men man har inget dedikerat CMMS för 

underhållsarbetet. Istället använder man sig av Office programmen Outlook och Excell för dessa 

uppgifter. Dock saknar Office programmen mycket av den funktionalitet som ett CMMS kan bidra 

med och kan leda till att man inte riktigt kan få ut det bästa av underhållsorganisationen. Med office 

programmen kan man planera underhållet och göra protokoll men man saknar verktyg för arkivering, 

ekonomi och mätetal som kan hjälpa till att effektivisera underhållet ytterligare. 

Att man idag satsar på Lean inom Marabou kännetecknas av de arbetssätt och målsättningar man 

har. Dessa stämmer väl överens med de fem huvudkoncepten som beskrivs i kapitel 2.2.1 som Smith 

and Hawkins menar på krävs genomföra en kulturell förändring för att gå mot ”Lean-tänket”. Genom 

att man skapat arbetsgrupper som enbart fokuserar på FU respektive AU samt arbetar mot att 

involvera produktionssidan i underhållstänket medför detta att man får förbättrat lagarbete. Det 

ökade samarbetet med produktionen medför även förbättrad kommunikation, något som är av stor 

vikt både vid rapportering av fel men även kunskapsöverföring. Genom att ständigt ifrågasätta hur 

slitage och haverier uppstår samt effektivisera underhållsarbetet för att åtgärda detta arbetar man 
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mot ständiga förbättringar. Till sist försöker man få varje maskinoperatörerna att inse vikten av 

underhållet vilket innebär att de anställda involveras men även går mot självstyrning då de visar eget 

intresse och ta egna initiativ kring underhåll av maskinerna. Genom sitt arbete kring TPM har man på 

Marabou, så som figur 4 i kapitel 2.2.1 beskriver, grunden klar för att kunna fullt ut tillämpa Lean och 

Lean Maintenance. Dock bekräftar Tobias att införandet av Lean och Lean Maintenace inte är något 

som sker över en dag. 

Hos Marabou arbetar man med något man kallar för ”Base Condition” inom underhåll där man 

analyserar maskiner utifrån deras förväntade prestanda och ser om man hittar några avvikelser. Man 

jobbar även med att hela tiden försöka förbättra ”Base Condition” med små förbättringar som kan 

öka livslängden och produktiviteten. Denna typ av arbetssätt har många likheter med metoden RCM. 

Jämför man Marabous ”Base Condition” med RCM ser man att tänket är väldigt likt och man utgår i 

båda fallen från maskinen och på vilket sätt den misslyckas att utföra sin uppgift. Det som skiljer sig 

är att RCM har ett utformat tillvägagångssätt med sju grundfrågor som täcker hela analysen medan 

Marabou arbetar och gör analysen via diskussioner.  

På Marabou fokuserar man till största del på kostnaderna relaterat till underhållet. Även om 

huvudfokus idag ligger på kostnadskontroll är man väl medveten om hur även SHE, utnyttjandet av 

resurser och resurshantering kan tillför värde till organisationen vilket, även om man inte direkt 

arbetar med VDM, är de fyra fokusområden som presenteras inom VDM(Se kapitel 2.5.1). Detta 

innebär att man på Marabou har, beroende på marknadens efterfråga och det man förväntas 

leverera till sin kund, möjlighet att kunna avgöra vilket arbete kring underhåll som tillför mest värde 

och anpassa sitt arbetssätt efter detta.  Att man idag tittar på lagervärde av reservdelar i förhållande 

till anläggningstillgångar är en av de tio KPI:er i tabell 2 som Haarman och Delahay [11] specificerat 

för VDM. 
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5 Diskussion 

En konsekvens av att man idag saknar ett dedikerat datorsystem för underhåll hos Marabou är att 

man tappar en stor del av potentialen hos TPM då det gäller att implementera TPM i sin helhet. Har 

man en effektiv och väl fungerande underhållsorganisation så kommer den ändå inte att prestera 

efter sin fulla potential om det inte finns tillräckligt med underlag för felsökning eller ett otydligt 

schema om när underhållet ska ske. Det är som att ha ett hockeylag med superduktiga individer men 

ingen bra coach som kan få dem att prestera tillsammans. Ett CMMS hos Marabou skulle kunna 

hjälpa att effektivisera på flertalet punkter: 

 Tydligt arbetsordersystem 

 Bättre och smidigare arkivering 

 Enkla och lättillgängliga instruktioner 

 Underlätta för ekonomiska beräkningar 

 System för tydligare mätetal och enklare uppföljning 

Med ett tydligt arbetsordersystem blir det lättare att se vilka aktiviteter som ska utföras, när de ska 

utföras och av vem. Detta sköts idag via Outlook hos Marabou vilket är en fungerande lösning men 

inte lika bra som ett dedikerat CMMS. Outlook har en bra aktivitetshanterare där man kan planera in 

aktiviteter i en kalender som alla deltagare har tillgång till. Det som dock inte är lika smidigt i Outlook 

är att knyta vissa instruktionsblad och beskrivningar till varje specifik aktivitet. Om man använder sig 

av ett dedikerat CMMS kan man för varje aktivitet få upp relevanta instruktioner, beskrivningar och 

foton kring just det underhållet som aktiviteten avser. Man kan även få ifyllningsprotokoll som lagras 

direkt i systemet så man kan gå tillbaka och se exakt vad som gjorts på varje maskin vid varje specifikt 

tillfälle. Med Outlook och Excell sker detta på två olika ställen samt att arkiveringen sker på ett 

tredje. Med ett CMMS samlas allt på samma plats och allt ligger lagrat digitalt och är lättillgängligt.   

Med ett CMMS kan man också med lätthet ta med ekonomiska aspekter av underhållet. Beräkningar 

kring huruvida man bör bedriva förebyggande eller avhjälpande underhåll på en specifik maskin kan 

hjälpa att spara resurser i form av både pengar och arbetskraft.  

Mätetal är också något som väl går att implementera i ett CMMS. När all data finns samlad på samma 

plats blir det enkelt att ta fram grafer och tabeller på hur utvecklingen gått. Detta gör det väldigt 

enkelt att se vilka förändringar som gör mest skillnad hos underhållet och om det finns eventuella 

flaskhalsar i produktionen. Statistiken man samlar underlättar även vid benchmarking mot andra 

företag då man har mycket data att jämföra och kan göra djupare analyser. Marabou använder idag 

endast ett fåtal mätetal som beskriver hur effektiv hela produktionen är. Med ett CMMS skulle man 



31 
 

kunna få mycket mer data men framförallt mer detaljrik data som kan göra uppföljningar och 

förbättringsprojekt mycket enklare att genomföra och där med öka den totala effektiviteten. 

Effektivisering handlar mycket om att göra något svårt till enkelt och hanterbart. Att sköta underhåll 

på en hel fabrik är något väldigt svårt men delar man upp det i mindre aktiviteter och har tydliga 

system för hur det ska funka blir aktiviteterna mycket enklare och mer hanterbara. Istället för att 

aktiviteten innebär att man ska bedriva underhåll en hel fabrik så har man flertalet små aktiviteter så 

som att byta olja eller installera en ny pump.  

På Marabou arbetar man aktivt med att involvera flera avdelningar i underhållstänket och få ett 

utökat samarbete. Ett bra samarbete mellan avdelningarna leder till en bättre kommunikation och 

förståelse av vikten av varje avdelnings arbete. Som i många andra sammanhang är 

kommunikationen av väldigt stor vikt samt att respektera och förstå betydelsen av varandras 

uppgifter och hur de samverkar för att uppnå ett gemensamt mål. Detta går att jämföra mot till 

exempel ett hockeylag där alla positioner är viktiga för ett lags prestation. Men förutom spelarna på 

planen så är även coacherna och de som sköter materialet viktiga för att få ett fungerande lag. Om 

de som sköter materialet och spelarna har en dålig kommunikation och ej förstår varandra kommer 

underhållet av spelarnas utrustning bli sämre och laget kommer att prestera sämre. Det exakt 

samma gäller inom stora multinationella företag, kommunikationen mellan de på produktionsgolvet, 

underhållsteknikerna, ledningen och flertalet andra avdelningar är avgörande för bra kvalitet och 

effektivitet. 

Hos Marabou arbetar man inte efter något speciellt tillvägagångssätt när man felsöker eller försöker 

hitta roten till en ineffektivitet eller ett problem, utan man diskuterar tillsammans fram hur det bör 

åtgärdas vilket har både för och nackdelar. Arbetar man enligt RCM metoden har man ett tydligt sätt 

att gå tillväga med sju noga utarbetade grundfrågor för att ingenting ska missas. Det finns även 

förslag på åtgärder utifrån svaren på frågorna och hur man bör tänka under processen. Arbetar man 

istället utan frågorna är man mer flexibel i sin diskussion vilket kan leda till att man får in fler 

perspektiv och kan hitta bättre lösningar. Dock så finns också risken att gruppen fastnar på ett 

lösningsspår och missar andra enkla lösningar, eller att gruppen inte kan komma överens vilket blir 

väldigt tidskrävande. RCM med sina sju grundfrågor är ett väldigt tidseffektivt medel för att analysera 

och åtgärda en maskin eller tillgång. Att hela tiden följa upp och felsöka när något går fel är en stor 

del av förbättrande underhåll och RCM är en bra metod för detta. Marabous ”Base Condition” är en 

del av RCM och något som hjälper dem att hela tiden förbättra sitt underhåll.  

Slutligen så finns det ett sätt att ej behöva utföra FU men samtidigt säkerställa att man ej går miste 

om produktionstid vid haveri är att man har fler komponenter än nödvändigt. Om man använder sig 
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av exempelvis tre identiska komponenter trots att det syfte som komponenterna har kan uppfyllas 

med endast två. Sannolikheten för att två av komponenterna skulle gå sönder samtidigt anses 

tillräckligt liten vilket gör att man har en inbyggd säkerhetsmekanism för att säkerställa driftens 

funktion. Även om detta innebär att man inte utnyttjar sina resurser maximalt spar man på 

kostnaderna för det förebyggande underhållet. 

Förebyggande underhåll och förbättrande underhåll är något som går tätt hand i hand och är av stor 

vikt i arbetet att effektivisera en produktionslina. Underhållet av maskinerna är kritiskt för att 

undvika haverier och oväntade stopp. Genom att använda sig av framarbetade underhållsstrategier 

eller varianter av dessa kan man skapa en effektiv produktion för sitt tillverkande företag så att man 

håller sig konkurrenskraftig och kan möta marknadens kontinuerligt stigande behov.    
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Vad är din position inom Mondelez? 

2. Hur länge har du arbetet inom Mondelez? 

3. Finns det en underhållsorganisation inom Marabou? Om så är fallet, hur är den uppbyggd? 

4. Har maskinoperatörerna någon utbildning kring underhåll och reparation av maskinerna? 

5. Följer ni någon framarbetad strategi? Till exempel TPM (Total Productive Maintenance), Lean 

Maintenance, RCM (Reliability Centered Maintenance) eller VDM (Value Driven 

Maintenance)? 

6. Använder ni något datorsystem för att organisera underhållet?  

7. Använder ni er av några mätetal? 

8. Jämför ni er produktion och ert underhåll mot andra organisationer? 

9. Arbetar ni aktivt med att förbättra/effektivisera underhållet? 

10. Upplever du att tillräckligt stort fokus ligger på underhållsarbetet hos er idag? 

11. Tycker du att ni har en bra balans idag mellan förebyggande och avhjälpande underhåll? 

12. När utförs förebyggande underhåll? Är detta i samband med andra driftstopp? 

13. Har någon större förändring kring underhållsarbetet införts under din tid på Marabou? Har 

detta gett resultat? 


