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Sammanfattning 

Rapporten handlar om att sätta upp en plan för implementering av ett mer strukturerat underhållsarbete på Valmet 

ABs gjuteri i Karlstad. Arbetet görs i kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik på 

Karlstads universitet under våren 2014.  

Valmet har nyligen köpt upp gjuteriet på Lamberget i Karlstad. Där är det ett mycket eftersatt underhåll och finns 

i nuläget inte någon bra struktur på hur de arbetar med underhåll. Underhållsverksamheten är i behov av att 

systematiseras och integreras i Valmets övriga underhållsorganisation. 

Syftet med arbetet är således att utarbeta en plan för att strukturera underhållet på Valmets gjuteri i Karlstad.  

Arbetet är indelat i tre faser.  

- Nulägesanalys genom dels intervjuer av underhållspersonal samt kartläggning av utrustning  

- Skapa en målbild över hur man vill arbeta med underhåll, genom studiebesök hos andra liknande 

verksamheter, diskussioner med ledningen samt litteraturstudier. 

- Upprättande av plan för hur man ska ta sig dit. Vilka aktiviteter som skall utföras samt i vilken ordning, 

där bland annat lämpliga mätetal ska tas fram. 

Arbetet är baserat på metodiken TPM (total productive maintenance), det handlar dock inte om ett fullständigt 

införande av TPM utan begränsat till valda delar.  

Utifrån intervjuer med underhållspersonalen på gjuteriet samt observationsstudier och en kartläggning av 

maskinparken har en nulägesanalys gjorts. Denna nulägesanalys har visat de problem och utmaningar som finns 

på underhållsavdelningen på gjuteriet.  

En målbild över hur man vill arbeta med underhåll på gjuteriet har ritats upp utifrån de studiebesök samt 

intervjuer med personal i ledningen. Det mest vitala som framkommit i denna fas är hur viktigt ledningens 

engagemang är för att kunna genomföra ett förändringsarbete, samt hur viktigt det är med en bra kommunikation 

både mellan de olika avdelningarna, men också inom gruppen. 

Med hjälp av de två ovanstående faserna samt den teori som bearbetats under projektet har en plan upprättats för 

ett mer strukturerat underhållsarbete. Planen innefattar 12 punkter som behandlar de aktiviteter som bör 

implementeras, samt i den turordning de bör implementeras, för att få en bättre struktur på underhållsarbetet på 

Valmets gjuteri. 

De två enskilt viktigaste delarna i planen är enligt mig dels att anställa en person som ansvarar för den dagliga 

driften av underhållet. Samt att implementera underhållssystemet AM-underhåll, så att man kan få en bättre 

struktur på underhållsarbetet i form av arbetsordrar, mätetal och historik. 

 

  



Abstract 

The report is about setting up an Implementation plan for a structured maintenance work on Valmet ABs foundry 

in Karlstad. This work is the final part for the Degree of Bachelor of Science in mechanical engineering and takes 

place at Karlstad University in the spring of 2014. 

Valmet has recently bought the foundry at Lamberget in Karlstad. The maintenance work is much neglected and 

in the current state there is no good structure. The maintenance work is in need of systemization and integration 

into Valmets other maintenance organization. 

The purpose of the project is to develop a plan Implementation plan for a structured maintenance work on Valmet 

ABs foundry in Karlstad.  

The project is divided into three phases. 

- Situational analysis through both interviews of maintenance personnel and identifying the current 

equipment 

- Create a vision of how they want to work with maintenance through benchmarking against other similar 

businesses, and literature studies 

- Establishment of a plan for how to get there. What activities to be performed and in what order 

The work is based on the methodology TPM (total productive maintenance). However it is not about an 

implementation of TPM, but limited to certain parts. 

 From interviews with the maintenance staff at the foundry, observational studies and an identification study of 

the machinery, a situational analysis has been made. This situation analysis has shown the problems and 

challenges that exist in the maintenance department at the foundry.  

 A vision of how they want to work with maintenance on the foundry has been drawn, based on study visits and 

interviews with management staff. It is most vital that emerged in this phase is the importance of management 

commitment to implement a process of change. A good communication both between the different departments 

and within the group is also vital. 

Using the two phases above, together with the theory processed during the project, a plan has been established for 

a more structured maintenance. The plan includes 12 stages that addresses the activities that should be 

implemented, and in what order, in order to get a better structure on maintenance work at the foundry at Valmet. 

The two single most important elements of the plan are, in my mind, to hire a person who is responsible for the 

daily operations of the maintenance work. As well as to implement the maintenance system AM-underhåll, so you 

can get a better structure to the maintenance work in the form of work orders, metrics and history. 
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1. Inledning 

Projektet görs hos Valmet Karlstad AB i kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik. 

Kursen ges på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på Karlstad universitet. Kursen motsvarar 22,5 hp 

och sträcker sig över vårterminen 2014. Handledare från universitetets sida är Anders Wickberg samt från 

Valmets sida Daniel Eriksson. Examinator är Nils Hallbäck. Projektet har ägt rum på Valmet AB i Karlstad samt 

Karlstads universitet. 

1.1 Bakgrund 

Valmet Corporation är en global leverantör av utrustning till processindustrin, samt kunskapsöverföring, 

eftermarknad och service. Företagets kärnverksamhet är teknologi för fiber och pappersindustrin, vilket de är 

värdsledande i. Valmet AB på Lamberget i Karlstad har idag cirka 560 anställda. De ansvarar för tillverkning, 

ombyggnad och processoptimering av mjukpappersmaskiner över hela världen samt eftermarknad, service och 

processoptimering för pappers- och boardmaskiner i Skandinavien. Valmets vision är följande: ”To become the 

global champion on serving our customers” (The Paperprovince 2014). 

Verksamheten i Karlstad består idag av huvudkontor med bland annat försäljning och konstruktion, ett 

utvecklingscenter med pilotmaskin samt produktionsanläggningar som omfattar gjuteri, bearbetning, 

svetsverkstad och montage. 

1.2 Problemformulering 

Valmet har idag en bra struktur på underhållsarbetet på produktionsanläggningarna bearbetning, svetsning samt 

montage. Där arbetar de med både avhjälpande, förebyggande- och operatörsunderhåll på ett systematiserat sätt. 

Valmet AB har nyligen köpt upp Heavycasts gamla gjuteri på Lamberget. Där har de ett mycket eftersatt 

underhåll och det finns i nuläget inte någon bra struktur på hur de arbetar med underhåll. Underhållsverksamheten 

är i behov av att systematiseras samt integreras i Valmets befintliga underhållsorganisation. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att utarbeta en plan för att strukturera underhållet på Valmets gjuteri i Karlstad.  

1.4 Målsättning 

Att ta fram en plan för hur man ska implementera ett strukturerat underhållsarbete på Valmet ABs gjuteri i 

Karlstad, baserat på TPM. 

Målet är att gå igenom följande faser (figur 1):  

- Nulägesanalys genom dels intervjuer av underhållspersonal samt kartläggning av utrustning  

- Skapa en målbild över hur man vill arbeta med underhåll, genom studiebesök hos andra liknande 

verksamheter, diskussioner med ledningen samt litteraturstudier. 

- Upprättande av plan för hur man ska tas sig till målbilden. Vilka aktiviteter som skall utföras samt i vilken 

ordning, där bland annat exempel på lämpliga mätetal ska tas fram. 
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Figur 1 - Projektets mål 

Arbetet skall dokumenteras i en skriftlig rapport samt presenteras vid en delredovisning samt en slutredovisning 

på Kalstads universitet.  

Projektet beräknas ta 600 timmar med start 2014-01-20 och beräknas vara klart senast 2014-06-13. 

1.5 Avgränsning 

Projektet avgränsas till underhållsverksamheten på gjuteriet. Det kommer inte att beröra maskinverkstad eller 

andra delar av Valmets verksamhet, förutom som jämförelseunderlag. 

Arbetet kommer att baseras på TPM och dess idéer, men det handlar inte om ett fullständigt införande av TPM, 

utan arbetet avgränsas till utvalda delar och metoder. 

Projektet avgränsas också till dagens maskinpark och kommer således inte att innefatta eventuell framtida 

utrustning. 
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2. Teori 

Man kan se underhållsverksamheten på två sätt. Man kan ha en passiv inriktning eller en aktiv inriktning. Med 

passiv inriktning menas att arbetet styrs av inträffade fel, att man använder sig av förebyggande åtgärder endast i 

begränsad omfattning samt att man fokuserar på att underhåll ska kosta så lite som möjligt. Med aktiv inriktning 

menas att man arbetar med en underhållsverksamhet som är inriktad på att förbättra hela företagets resultat. Man 

arbetar huvudsakligen med förebyggande åtgärder för att eliminera fel och störningar. Man följer upp 

verksamheten genom att mäta maskinutrustningens tekniska funktion (Wickberg
1
). Ett effektivt arbetssätt för att 

få en aktiv inriktning på underhållsarbetet är TPM.  

Nedan följer en beskrivning av TPM samt 5S. 

2.1 TPM 

Enligt Nord et al. (2006) beskriver Volvo begreppet TPM enligt figur 2. 

 

Figur 2 - Definition av TPM enligt Volvo (Nord et al. 2006) 

TPM står för total productive maintenance, eller totalt produktivt underhåll (TPU) på svenska. Det är ett 

systematiskt arbetssätt där man strävar efter att få störningsfria processer. Likt Lean så har man ett 

processorienterat synsätt, vilket betyder att man ser verksamheten som processer istället för individuella 

operationer. Detta gör att man får en bredare helhetsbild av verksamheten. Mycket av TPM metodiken bygger på 

varje medarbetares engagemang (Ljungberg 1997). 

Enligt Nakajima (1992) Kan man beskriva TPM enligt fem följande kriterier: 

1. ”TPM syftar till att maximera utrustningens effektivitet” 

2. ”TPM anlägger ett grundligt underhållssystem för utrustningens hela livslängd” 

3. ”TPM implementeras av olika avdelningar (teknisk-, produktions- och underhållsavdelningar)” 

4. ”TPM omfattar varje enskild anställd, från högsta verkställande ledning till arbetarna på golvet” 

5. ”TPM är baserat på att främja produktivt underhåll genom aktiviteter i självständiga små grupper” 

Volvo delar in TPM i 12 steg, vilka ses i figur 3. 

                                                           
1 Anders Wickberg universitetsadjunkt Karlstads universitet, Föreläsning – Underhåll, grundläggande begrepp, 
den 17 februari 2014 
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Figur 3 - Volvos beskrivning av de aktiviteter som ingår i införandet av TPM (Nord et al. 2006) 

Detta arbete berör främst steget specialistunderhåll. Detta då ordning och reda samt struktur på 

underhållsavdelningen är ett första steg i ett förbättrat underhåll på gjuteriet.  

Specialistunderhåll behandlar hur resurserna för underhåll ska användas på bästa sätt, samt hur de ska vara ett stöd 

för produktionen. Det är viktigt att underhållsorganisationens plan är väl rotad i företagets utvecklingsplan och 

mål. Det är viktigt att målen är mätbara, detta för att hela tiden kunna följa upp att utvecklingen går framåt. Det är 

bra att ha en modell för typen av aktiviteter som det skall arbetas med. Ett exempel på detta ses i figur 4. På den 

vertikala axeln ser man olika typer av underhåll och den horisontella axeln ser man de aktiviteter som ska 

åstadkomma effektivitet i underhållsarbetet. Det är viktigt att aktiviteterna stöds samt följs upp av ledningen. 

(Nord et al. 2006).  

 

Figur 4 - Modell för specialistunderhåll (Nord et al. 2006) 

Nedan beskrivs de olika typerna av underhåll samt aktiviteter för att få effektivitet i underhållsarbetet. 
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2.1.1 Olika typer av underhåll 

Det finns fem olika typer av underhåll, vilket illustreras i figur 4. Nedan följs en kort beskrivning av respektive 

typ av underhåll. 

Akut underhåll 

Akut underhåll, eller AU, innebär att ett oplanerat stopp i produktion inträffar, vilket leder till att en akut 

underhållsinsats måste sättas in. Det behöver inte betyda att stoppet var oförutsett, utan det kan vara att man känt 

till att ett haveri snart kommer inträffa, men att man inte har tid eller resurser att göra någonting åt det. Det är 

oftast mycket kostsamt med akuta underhåll. Detta på grund av att det ofta blir ett större och allvarligare fel än om 

förebyggande åtgärder satts in innan ett haveri. Det leder också ofta till oförutsett produktionsbortfall och 

försenade leveranser. Akuta underhåll stör också planeringen, både i produktions- och underhållsavdelningen. 

(Nord et al. 2006). 

Förebyggande underhåll 

Med förebyggande underhåll, eller FU, vill man förebygga uppkomsten av fel genom till exempel 

- Rengöring 

- Smörjning 

- Inspektioner 

- Byte av slitdelar 

Resultatet av detta är att det förhoppningsvis leder till lägre kostnader och mindre stopp jämfört med akut 

oplanerat underhåll. Det gäller dock att veta när man ska sätta in förebyggande åtgärder. Det kan annars kosta mer 

än det behöver, om man exempelvis har för täta intervaller. Den största delen av förebyggande underhåll handlar 

om rengöring. Fördelarna med rengöring är dels att det ger tid för inspektion samt är lättare att upptäcka fel, men 

också att utrustningen inte slits lika fort om man håller den ren. (Nord et al. 2006). 

Återställande underhåll 

Återställande underhåll handlar om att återställa något till det skick det hade från början. Det kan vara större 

renoveringar, byte av lager, remmar, tätningar etc. Enligt Nord et al (2006) ska följande planeras innan 

underhållet utförs: 

- Planera in tidpunkt beroende på hur lång tid det beräknas ta 

- Vilka reservdelar som behövs 

- Vem som ska göra jobbet 

- Vem som är ansvarig 

- Provkörning för att se att den uppfyller kraven 

- Dokumentera 

Förbättringsunderhåll 

Med förbättringsunderhåll menar man åtgärder som gör att behovet av underhåll minskar eller försvinner helt. Det 

kan handla om att plocka bort onödiga delar i utrustningen, eller om att bygga skydd så att vitala delar inte 

smutsas ner i samma omfattning (Nord et al. 2006). 

Tillståndsbaserat underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll, eller TK, innebär att man kontrollerar utrustningens tillstånd med hjälp av olika 

metoder, för att upptäcka fel innan det blir ett stopp. Det kan handla om mätning av vibrationer, tryck temperatur, 
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slitage eller kontroll av olja och vätskor. För att ha ett bra tillståndsbaserat underhåll måste det finnas kompetens 

som behärskar de olika kontrollmetoderna (Nord et al. 2006). 

2.1.2 RCM 

Det kan ofta vara en fördel att prioritera sin utrustning på något sätt, så att man gör klart för sig vilken utrustning 

som är den mest vitala. En metod som många använder sig av är RCM. RCM står för reliability centered 

maintenance och är en metod för att effektivisera underhållsarbetet. Det går ut på att man delar upp sin utrustning 

efter kritikalitet. RCM metodiken införs i sju steg enligt följande (Bertling 2002): 

1. Välj ut och prioritera 

2. Fastställ nyckelfunktioner 

3. Kartlägg avvikelser 

4. Fastställ liknande fel samt deras effekter 

5. Välj ut underhållsmetoder 

6. Inför de utvalda metoderna 

7. Förbättra metoderna 

2.1.3 Underhållsplanering 

För att ett bra underhållsarbete skall fungera behövs en bra underhållsplanering. Planeringen måste synkas med 

produktion för att få den att flyta på så bra som möjligt med så lite stopp som det går. Planering behövs både lång- 

och kortsiktigt. Det gäller att man har en flexibel planering så man klarar av de svängningar som sker i produktion 

på grund av variation i efterfrågan på produkter etcetera. Finns det ett underhållssystem för det administrativa 

arbetet underlättas planeringen väsentligt. Det gäller också att systemet innefattar bra rutiner (Nord et al. 2006). 

2.1.4 Att mäta underhåll 

Inom TPM pratar man om driftsäkerhet. Det handlar om hur stor andel av den planerade tiden enheten faktiskt är i 

drift. Definitionen på driftsäkerhet enligt SS 441 05 05 är: ”Driftsäkerheten är förmågan hos en enhet att kunna 

utföra en krävd funktion under givna förhållanden vid en given tidpunkt eller under ett givet tidsintervall under 

antagandet att erforderliga externa underhållsresurser tillhandahålles”. Begreppet driftsäkerhet kan man bryta ner i 

tre delar. Funktionssäkerhet, underhållsmässighet samt underhållssäkerhet. ”Funktionssäkerhet är en kvalitativ 

egenskap som avgör hur ofta fel uppstår. Underhållsmässighet är en kvalitativ egenskap som avgör hur tids- och 

resurskrävande underhållet kommer bli. Underhållssäkerhet är en kvalitativ egenskap som visar hur 

underhållsorganisationen tillhandahåller de resurser som behövs” (Nord et al. 2006). 

Ett mått på driftsäkerheten är tillgänglighet. Enkelt sammanfattat kan man säga att tillgängligheten är förhållandet 

mellan den tiden som produktion använt i verkligheten och den tid som var planerad i produktion. Den 

matematiska formeln för att beräkna tillgängligheten A är enligt nedan: 

   
    

             
 

Där MTBF (mean time between failure) är medeltid mellan fel, MTTR (mean time to repair) är medeltid för 

reparation samt MWT (mean waiting time) är genomsnittslig väntetid (Johansson 1993). En figur på hur de olika 

begreppen förhåller sig till varandra ses i figur 5.  
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Figur 5 - Förhållandet mellan de olika begreppen 

 

2.1.5 Reservdelsstyrning 

När man skall dimensionera reservdelslagret behöver detta bedömmas ur ett ekonomiskt perspektiv. Man måste 

väga kostnader för inköp och lager mot kostnaden som uppstår vid eventuellt längre stopp för att man inte har 

delarna hemma. Det som behövs för att göra denna bedömning är: 

- Statistik över tidigare förbrukning 

- Klassificering 

- Bra leverantörer 

Det krävs också ett väl fungerande förebyggande och tillståndsbaserat underhåll.  

Man brukar dela upp reservdelar i följande grupper: 

- Försäkringsreservdelar 

- Förbrukningsreservdelar 

- Förbrukningsmaterial 

Med försäkringsreservdelar menas delar som fungerar som en försäkring mot kostsamma stopp i produktion. Det 

som utmärker försäkringsreservdelar är liten och slumpvis förbrukning, plötsliga och oförutsägbara fel, hög 

anskaffningskostnad, hög kostnad vid brist, lång anskaffningstid vid akut behov. För att ta beslut om en reservdel 

skall finnas i lager eller inte kan RCM användas för att klassificera sin utrustning. (Nord et al. 2006). 

Förbrukningsreservdelar är ”vanliga” reservdelar såsom givare, cylindrar och ventiler. Sådana reservdelar brukar 

utmärkas genom att förbrukningen är ganska lika, värdet är varken högt eller lågt, de har kort ledtid och att samma 

reservdel ofta kan användas till olika utrustningar (Nord et al. 2006). 

Förbrukningsmaterial är sådant som till exempel trasor, handskar, skruv kem etcetera. Då detta är billiga artiklar 

krävs inte speciellt avancerad metod för styrning. (Nord et al. 2006). 

För att administrera styrningen av reservdelar kan detta integreras i underhållssystemet. Detta kan användas 

effektivt för att se vilka reservdelar som finns hemma samt till vilken utrustning den hör (Nord et al. 2006). 

2.1.6 Ekonomi 

Det gäller att styra företagets underhållsekonomi så att man får kontroll över kostnader och intäkter som är till 

följd av underhållsinsatser. Då man räknar på total underhållskostnad är det viktigt att inte bara se till kostnaderna, 

utan även ser till de intäkter som underhållet medför. Det gäller att förändra synsättet så man har en helhetssyn 
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och ett lönsamhetstänk. Bra verktyg för detta är beräkning och analys av en utrustnings livscykel (Nord et al. 

2006). 

2.2 5S 

5S är en metod som går ut på att eliminera slöserier genom att skapa en välorganiserad arbetsplats. Det går ut på 

att alla vet var de olika föremålen ska vara placerade samt vad de används till. Rätt sak på rätt plats är ett begrepp 

inom 5S. Metoden 5S består av fem moment enligt figur 6. Dessa moment beskrivs nedan (Petersson et al. 2009) 

 

 

Figur 6 - De fem momenten i metoden 5S 

Sortera 

Det första steget i 5S arbetet är att sortera. Det handlar om att sortera verktyg och material etc. Tanken är att 

sortera föremål utefter hur ofta de används. Föremål som används ofta ska placeras där de används och de som 

inte används skall sorteras bort. (Petersson et al. 2009). 

Strukturera 

Nästa steg är att strukturera. Det innebär att allt som används skall ha sin specifika plats. Dokument skall vara 

placerade så att alla vet var de finns. Man ska ha en struktur på filer samt ett standariserat sätt att namnge 

dokument. Varför det också är viktigt att allt har sin tydliga plats är så man lätt skal se om något saknas (Petersson 

et al. 2009). 

Systematisk städning 

Detta steg handlar inte om städning, utan mer om att se så allt är i ordning och fungerande. Här är poängen att 

man ska stoppa nedsmutsning vid källan snarare än att städa (Petersson et al. 2009). 

Standardisera 

När man skapat ordning med de tre första stegen skall man standardisera arbetssättet. Det innebär att man kommer 

överens om att den struktur man skapat skall upprätthållas samt hur städrutiner ska se ut. Det är viktigt att skapa 

så enkla standarder att de är lätta att upprätthålla i längden (Petersson et al. 2009). 
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Självdisciplin 

Det svåraste och kanske viktigaste momentet är självdisciplin. Det handlar om att få alla medarbetare att följa de 

standarder man kommit överens om. Här handlar det om att förändra attityder och beteenden. Detta kan vara en 

tidskrävande process. Det är viktigt att förstå att det också måste få ta tid att implementera detta steg (Petersson et 

al. 2009). 

Man bör genomföra 5S arbetet i många små förbättringssteg. Man måste låta arbetet ta tid för att det ska kunna 

förankra sig i organisationen. Genomför man arbetet för snabbt är det risk för att det dör ut. Det är viktigt att man 

har en engagerad ledning samt en tydlig problemställning. Det gäller att ledningen driver arbetet hela tiden samt 

följer upp kontinuerligt och inte att de bara drar igång arbetet. Då är det också risk för att det snabbt dör ut 

(Petersson et al. 2009). 
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3. Metod 

I projektet ingår momenten planering, informationsökning i form av litteraturstudie, studiebesök, samt intervjuer. 

Utifrån det gjordes en nulägesanalys, beskrivning av önskat läge, upprättande av plan för implementering av 

önskat läge, utvärdering samt slutredovisning. 

3.1 Projektplanering 

En projektplan togs fram för att definiera de uppgifter som skulle lösas, inom vilken tidsram, vilka resurser man 

hade samt vilka som är ansvariga för vad. Projektplanen fungerar som överenskommelse mellan projektutföraren 

och uppdragsgivaren och avser hur man tänkt lösa uppgiften (Eriksson & Liliesköld 2004).  

En bakgrundsbeskrivning skrevs utifrån projektbeskrivningen. Bakgrundsbeskrivningen skrivs för att visa varför 

projektet startas. Den ska vara motiverande och visa meningen med projektet (Eriksson & Liliesköld 2004). 

Projektets projekt- och affärsmål formulerades så att de är mätbara och uppföljningsbara. Projektmålet betyder det 

arbete som skall göras. Affärsmålet handlar om vad projektet kostar samt vilken tidsbegränsning man har. Även 

delmål för de olika faserna i projektet bör sättas (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

En organisation togs fram som där alla inblandade personer i projektet listades så att man kunde få tag på varandra 

enkelt under projektets gång.  Även de olika personernas ansvarsområden listas här (Eriksson & Liliesköld 2004). 

För att tydliggöra hur projektet kommer att genomföras togs en projektmodell fram. Projektmodellen visar de 

faser som projektet delades in i. Milstolpar sattes upp för att projektutföraren tydligt kan följa upp och se hur 

projektet fortlöper. Grindhål sattes upp vid varje uppföljningstillfälle med handledare och examinator. Även 

datum då varje fas skall vara avklarat samt vem som är ansvarig sattes upp (Eriksson & Liliesköld ). Utifrån 

projektplanen togs en tidsplan fram i form av ett Gantt-schema för att tydligt kunna följa projektets gång och se så 

att man ligger i fas, eller om man behöver revidera tidsplanen. 

Projektplanen redovisades för kurskamrater, handledare samt examinator.  

3.2 Nulägesanalys 

I den nulägesanalys som gjorts i detta arbete har både kvantitativ och kvalitativ insamling av data använts. Den 

kvantitativa metoden innebär att man behandlar numeriska uppgifter och använder sig av statistiska bearbetnings- 

och analysmetoder (Patel & Davidson 2003).  

Den kvalitativa metoden däremot, fokuserar på informationsinsamling på ”mjuka” data till exempel i form av 

intervjuer och analyser. Kvalitativa metoder används när informationen är mångtydig och vag som tillexempel 

upplevelser eller känslor. Kvalitativa metoder riktar in sig mer på själva processen än resultatet (Patel & Davidson 

2003). 

I nulägesanalysen har främst kvalitativa metoder använts, i form av observationer och intervjuer. 

3.2.1 Kartläggning av verksamheten 

För att få en inblick i vilken typ av underhåll som görs och behövs på gjuteriet har en kartläggning av 

verksamheten gjorts. Detta är gjort genom en observationsstudie där man gått runt i gjuteriet tillsammans med en 

erfaren underhållstekniker och antecknat vilken utrustning som finns som underhållsavdelningen är ansvarig för.  
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3.2.2 Intervjuer 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa sig en bild av den intervjuades värld eller uppfattningar av något. 

Detta innebär att man inte kan formulera svarsalternativ i förväg, eller på något sätt avgöra vad som är det ”rätta” 

svaret (Patel & Davidson 2003). Den kvalitativa intervjun kan läggas upp på två sätt. Med hög- eller låg grad av 

strukturering. Med hög grad av strukturering menas att frågorna ställs i en bestämd ordning. Vid en låg grad av 

strukturering blir intervjun mer som ett samtal mellan intervjuaren och den intervjuade. Intervjuerna i detta arbete 

har varit en blandning, där ett frågeformulär funnits som en mall att hålla sig till, men diskussioner och samtal har 

förts ganska fritt kring detta.  

Förberedelse 

Enligt Patel och Davidson (2003) är det viktigt att förbereda sig väl inför intervjuerna. Följande frågor är bra att 

ställa sig när man skapar sitt frågebatteri (se bilaga 2) inför intervjuerna: 

- ”Är alla aspekter i frågeställningen täckta?” 

- ”Har alla delområden blivit behandlade?” 

- ”Behövs alla frågorna?” 

- ”Är frågorna formulerade så att det inte går att missuppfatta?” 

- ”Fungerar frågorna för de individer som de är avsedda för?” 

En annan fråga man behöver ta ställning till är hur man ska registrera intervjusvaren. Det finns två sätt att göra 

detta, ta anteckningar eller spela in. Fördelen med ljudinspelning är att man inte missar någon information vilket 

man kan göra om man endast antecknar. Nackdelen är dock att det blir väldigt mycket data som behöver 

bearbetas, vilket kan vara väldigt tidskrävande. Intervjuerna i detta arbete är registrerade genom inspelningar. 

Intervjutillfället 

Vid en undersökning kan det vara svårt för den intervjuade att se nyttan i att medverka. Då menar Patel och 

Davidson (2003) att det är viktigt att motivera den intervjuade. Man måste först förklara varför man gör 

intervjuerna. Man måste försöka få fram hur det kommer att hjälpa personen i hans egna mål. Det är också viktigt 

att få fram att hans insats är betydelsefull. Det är viktigt att klargöra hur den intervjuades svar kommer att 

användas. Denna information bör ges till den intervjuade innan intervjun, till exempel i ett brev. Det brev med 

information som intervjupersonerna tagit del av inför intervjuerna ses i bilaga 3. 

Bearbeta data 

Inspelningarna samt anteckningarna från de utförda intervjuerna skrevs först ner var för sig, för att sedan göra ett 

sammanställt dokument över alla intervjuer gjorda med underhållspersonalen. Denna sammanställning delades 

upp i olika underrubriker enligt frågebatteriet i bilaga 2. För att inte peka ut någon specifik person publiceras inte 

något intervjumaterial från enskilda intervjuer.  

Hur intervjuerna använts i rapporten 

Syftet med intervjuerna har varit att skapa sig en bild över hur rutinerna för underhållsarbetet fungerar idag, vad 

som fungerar samt vad som behöver förbättras. Alla medarbetare på underhållsavdelningen har intervjuats 

individuellt. Intervjuernas karaktär har varit något mellanting mellan låg och hög grad av strukturering. Ett 

frågebatteri (se bilaga 2) har använts som en mall för att försöka hålla en röd tråd under intervjun. Intervjun har 

dock varit mer som ett samtal mellan intervjuaren och den intervjuade. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en 

timme och genomfördes under perioden 6-27 mars. 
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3.2.3 Observationsstudie 

Det finns många olika situationer man kan använda sig av observationsstudier. Den största området där det 

används är när man gör explorativa undersökningar. I observationsstudier kan man undersöka beteenden i ett 

vardagligt sammanhang och just när det sker. Man är inte heller beroende av personens minne av den information 

man vill ha tag på. En annan fördel med observationsstudier är också att man inte är beroende av de observerades 

vilja att lämna information. Metoden kan dock vara tidskrävande (Patel & Davidson 2003). 

Man kan dela in observationsstudier i två delar, strukturerad samt ostrukturerad. Vid strukturerade 

observationsstudier bestämmer man i förväg vilka beteenden och skeenden som ska observeras. Man kan då 

upprätta ett observationsschema. Ostrukturerade observationsstudier används främst för att erhålla så mycket 

kunskap som möjligt. Vid denna typ av studie kan man ej göra ett färdigt observationsschema i förväg.  

Oberoende av vilken observationstyp som används finns det några frågor man måste ta ställning till enligt Patel 

och Davidson (2003): 

- ”Vad ska vi observera?” 

- ”Hur ska vi registrera observationerna?” 

- ”Hur ska vi som observatör förhålla oss?” 

De observationer som utförts i detta arbete är av typen ostrukturerade. Detta för att få så mycket kunskap som 

möjligt vid de olika observationsstudierna. Den information som insamlas vid dessa studier handlar om att skapa 

sig en bild av hur de arbetar med underhåll samt vilken grad av strukturering underhållsavdelningen använder sig 

av i dag. 

Observationerna registreras genom anteckningar med stödord under tiden samt en sammanställning efteråt. 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan man som observatör förhålla sig till observationsstudien på fyra sätt. De 

observationer som är gjorda i detta arbete har observatören förhållit sig aktiv, okänd. 

3.2.4 Ekonomi 

För att få en inblick i hur ekonomin på underhåll sett ut, vilken budget de haft samt vad som pengarna gått till har 

ett samtal med controllern på gjuteriet genomförts, där man tittat på resultaträkningar på gjuteriet för fem år 

tillbaka. 

3.3 Målbild 

3.3.1 Ledningens mål 

I en verksamhet är det bra att veta vad man gör. I en stor organisation med många maskiner och mycket olika 

produkter är det inte helt uppenbart vad som är rätt och fel. Det är därför viktigt att formulera sina mål och göra 

dem tydliga så att alla i organisationen förstår dem och strävar mot samma mål (Ljungberg 1997). 

För att integrera gjuteriets mål och visioner i underhållsplanen har en intervju med gjuterichefen på Valmet gjorts. 

Detta för att dels se vilka mål företaget har som stort samt hur ledningen vill att man arbetar med 

underhållsarbetet på gjuteriet. En intervju med Underhållschefen har också gjorts för att se vad han har för mål 

med underhållet. 
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3.3.2 Studiebesök 

För att få en klarare bild över hur en väl fungerande och strukturerad underhållsavdelning fungerar har det utförts 

två studiebesök. Under dessa besök har observationer i deras verksamhets gjorts för att se hur de arbetar med 

underhåll samt intervjuer med respektive underhållsansvarig har gjorts för att diskutera vad de gör för att ha en 

bra struktur på underhållsarbetet. En intervju med underhållschefen på Valmet i Karlstad har också gjort för att se 

hur den ekonomiska utvecklingen varit på bearbetningsverkstaden sedan de tog in sitt underhåll internt. 

3.3.3 Sammanfattning målbild 

För att få en klar bild över hur man vill arbeta med underhållet på gjuteriet har en målbild tagits fram, med de 

aktiviteter man vill arbeta med som berör underhåll. Utifrån de erfarenheter som inhämtats från studiebesöken 

samt litteraturstudien, tillsammans med ledningens mål har denna målbild ritats upp. 

3.4 Upprättande av plan 

För att veta hur man ska ta sig till den målbild, där man vill vara med sitt underhåll i framtiden har en plan tagits 

fram. Där ser man vilka aktiviteter som ingår samt i vilket skede och i vilken ordning de bör göras. Denna plan är 

baserad dels på teorin inom TPM, de observationer och intervjuer som gjorts på gjuteriet samt de studiebesök som 

gjorts. 
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4. Resultat 

4.1 Nulägesanalys 

Utifrån kartläggningen av verksamheten på gjuteriet, de observationsstudier samt intervjuer som gjorts har en bild 

av nuläget kunnat skapas. Resultatet av dessa tre ses nedan. 

4.1.1 Kartläggning av verksamheten 

Valmets gjuteri i Karlstad gjuter olika produkter. Deras huvudprodukt är yankeecylindern. De är i storlekarna från 

40 upp till 150 ton. Utöver yankeecylindrarna gjuter de också en del gods till externa kunder. Bland annat gjuter 

de motorblock till finska Wärtsilä samt komponenter till vindkraftsindustrin. 

De är sju stycken medarbetare på underhållsavdelningen på Gjuteriet. Fem mekaniker samt två elektriker. Två av 

mekaniker är ansällda hos Valmet, resterande av underhållsstyrkan är inhyrd från diverse firmor. De två 

elektrikerna är inhyrda från Midroc, samt resterande mekaniker är inhyrda från Wiab, PBAB samt Celmec.  

Den primära utrustning som finns i gjuteriet är smältverket där man smälter metallen som man sedan använder för 

att gjuta med. Sandsystemet är också en viktig del i gjuteriet. Det består av 2 delar. En till Yankeecylindrarna 

samt en till övrig gjutning. I övrigt finns det mycket kringutrustning som också har ett stort underhållsbehov. I 

tabell 1 ses en lista över den utrustning som finns på gjuteriet. 

Tabell 1 - Lista över utrustning 

 

Maskinnummer Utrustning 

 

1341 Zyclos blandare ZX250 

 

1342 Zyclos blandare ZX250 

 

1692 Transportband cement 

 

1818 Luftmotorer skänkar 

 

1823 Stålbläster 

 

1844 Centraldammsugare 

  

Blackpumpar 

Kärntorkning 

Skänkar 

Skänkvärmare 

 

 

Filter 

 

 

1606 Ugnsfilter 1-4 

 

1625 Ugnsfilter 5 

 

1835 Filter sandåtervinning 

 

1850 Filter stålbläster 

 

1856 Omega sandfilter 

 

494 Våtskrubber 

 

Mixer 

 

 

0262 Sapic PM 

 

0385 Omega mixer 

 

0407 IMF mixer 

 

1687 Mixer lilla k-bänk 

 

1810 Sapic k-bänk 

 

1815 Axman PM 

 

1819 Sapic D2 
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1820 Axman D2 

 

4084 Sapic TC 

 

Sandsystem 

 

 

0745 Sandberedning, Ny 

 

1802 Urslagare 

 

1804 Sandkylare 

 

1809 Omega sandåtervinning 

 

1826 Sandberedning, återgående 

 

Ugnar 

 

 

1610 El ugn 1 

 

1611 El ugn 2 

 

1612 El ugn 3 

 

1613 El ugn 4 

 

1620 El ugn 5 

 

1841 Värmebehandlingsugn 

 

I bilaga 1 ses en översiktsritning på gjuteriet där maskinnummer på respektive utrustning är utmarkerat. 

Nedan ses en beskrivning av de två sandsystem som finns. 

Sandsystem till mellansidan samt kärntillverkning 

Nysand, som kommer på tankbil, läggs på ett transportband som går vidare till en elevator som kör upp sanden i 

fem stycken sandfickor i taket. Därifrån går sanden ner till tre stycken sändare på golvet som skjutsar iväg sanden 

med hjälp av tryckluft till de nio sandfickor vid respektive sandmixer (totalt 10 st.). Där blandas ny sand med 

gammal, återvunnen sand. Från sandfickorna går sanden ner i sandmixern där det blandas med syra och harts för 

att sedan gå ut i respektive sandform.  

Det finns två system för återvunnen sand. Det nya, som kallas omega, samt det gamla. 

I Omega systemet kommer gammal sand från gjutna formar och produkter att lagras i ett tält utanför gjuteriet. 

Därifrån går sanden med hjullastare till en urslagare som slår sönder sandblocken till mindre bitar. Därefter går 

sanden på en transportbana till en krosser som slår sönder ”sandklumparna” till finare sand. Efter detta skiljs 

metallpartiklar från sanden med hjälp av en magnet. Därifrån går sanden till en sändare som skickar den vidare till 

en varmsandsficka. Från varmsandsfickan går sanden ner i en sandkylare som kyler ner sanden till 24 grader. 

Därifrån går sanden, via en sändare, till en kallsandsficka. I kallsandsfickan blandas gammal sand från både den 

nya (omega) urslagaren och den gamla urslagaren.  

Den gamla urslagaren inne på gjuteriet slår ur sanden ur gjutgodset och går därifrån till krosser som finfördelar 

sanden mer därefter går sanden via två sändare till en varmsandsficka. Där skiljs metall från sanden med en 

magnet. Från varmsandsfickan går sanden till en sandkylare som kyler sanden till 24 grader, för att sedan gå in i 

kallsandsfickan via en sändare. 

Från kallsandsfickan går sanden till sändare som skickar sanden till sandfickor vid respektive sandmixer där den 

blandas med ny sand när den går ner i blandaren enligt ovan. 
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Sandsystem till yankee 

Sanden till formning av yankee görs endast av nysand blandad med cement och vatten. Sanden kommer in med 

lastbil. Därifrån åker sanden i en elevator upp till ett transportband i taket. Från transportbandet går sanden till ett 

annat transportband som sitter ovanför sandfickorna. Där rinner sanden ner i vardera sandficka. Från sandfickan 

hälls sanden i en Zyclos blandare där man blandar sanden med cement och vatten. Därefter fyller man 

blandningen i kar för att sedan fyllas i yankeeformen.  

Sandsystemet består av väldigt mycket rör, vilket sanden sliter mycket på, speciellt i svängar. Detta gör att mycket 

översyn och underhåll behövs på rörböjar i systemet. Systemet består också av många olika sändare och givare, 

vilket har ett stort underhållsbehov. Även sandmixrarna har ett stort underhållsbehov där de behöver rensas samt 

kalibreras kontinuerligt. I bilaga 1 ses en instruktion, översiktsritning samt underhållsinstruktion på en av 

sandblandarna som heter Sapic QSA 310. Detta är kopierat från en pärm som finns i gjuteriets arkiv, där de har 

dokumentation på de flesta maskiner i maskinparken. 

Smältverk 

Smältverket består av fem stycken induktionsugnar med en total effekt på 8,2 MW och 72 ton. Varje ugn har 

också ett hydraulsystem för att kunna öppna locket samt tippa ugnen. Förebyggande underhåll skall göras på 

ugnarna var 4e månad. Där skall alla skyddsplåtar tas bort, elen ska gås igenom, ugnskroppen skall dammsugas, 

hydraulslangar ska kontrolleras samt foder skall bytas. 

4.1.2 Intervju 

Utifrån de sju intervjuer som gjorts med underhållspersonalen på gjuteriet har en sammanställning gjorts enligt 

nedan.  

Det är en ganska blandad grupp, både i ålder och kompetens. Allt ifrån erfarna som arbetat på gjuteriet i 25 år till 

en nyutexaminerad direkt från industriprogrammet. Detta tycker alla i underhållsgruppen är en fördel och styrka 

hos dem. Både att de har bra utbyte av varandra rent kompetensmässigt, samt att det blir en väldigt trevlig, 

blandad grupp.  

Olika typer av underhåll 

Alla i underhållsgruppen säger att de arbetar både med avhjälpande- och förebyggande underhåll. Det lutar dock 

åt att det är det avhjälpande underhållet som det arbetas mest med. Det finns en del scheman och rutiner på viss 

utrustning där man arbetar med förebyggande underhåll. Det finns också en viss ansvarsindelning där vissa i 

underhållsgruppen är ansvariga för olika utrustningar. Dessa finns uppsatt på ett schema på tavlan i lunchrummet 

där de kryssar av när de gjort respektive FU. Detta följs dock inte alltid och de hamnar ofta efter med FU då det 

inte finns tid till detta eftersom det kommer väldigt mycket AU i vägen. Det är inte heller någon ansvarig för FU 

på all utrustning. Skänkarna till exempel finns det inte någon ansvarig på, vilket gör att det hamnar efter och 

underhåll inte görs i den utsträckning som det borde. Det är inte heller helt kommunicerat i gruppen vem som är 

ansvarig för vad, eller att vissa ens har ansvarsområden på utrustningen. Uppföljning av vad som är gjort och inte 

görs i dagsläget inte. 

Vad gäller avhjälpande underhåll fungerar rutinerna som så att någon operatör, eller produktionsledare kommer in 

och säger att det finns något som behöver fixas. Beroende på hur akut det är samt om resurser finns så tar någon 

på sig arbetet och genomför det. Något uppföljning och dokumentation förekommer endast om det är ett större 

haveri. Vid mindre åtgärder dokumenteras inget.  
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Operatörsunderhåll fungerar enligt underhållspersonalen ganska dåligt. Det finns en del operatörsunderhåll på till 

exempel sandskruvarna, men mycket mer än så är det inte. Detta är något som alla i gruppen tror skulle vara bra 

om man fick ordning på, då detta antagligen skulle frigöra mycket tid i deras arbete.  

Dokumentation 

Det finns dokumentation på befintlig utrustning. Dels i underhållsverkstaden men också uppe i arkivet. Det är 

dock dålig ordning samt allt är inte helt uppdaterat. Detta används enligt många i gruppen ganska begränsat eller 

inte alls.  

Underhållssystem 

Det finns idag inte något underhållssystem som de arbetar aktivt med. De har börjat kika lite på det 

underhållssystem som de använder i maskinverkstaden idag. De har börjat lägga in den utrustning och maskiner 

som finns samt lägga in nyinköpta reservdelar. De har dock inte börjat arbeta med arbetsordrar i systemet. Alla är 

positiva till införandet av ett underhållssystem. Några är dock rädda för att det ska bli för mycket administrativt 

arbete.   

Reservdelar 

Tidigare har det varit väldigt restriktivt med att ha reservdelar hemma på hyllan. Detta börjar bli bättre och de får 

börja köpa in lite reservdelar att ha på hyllan. Det är dock ganska dålig ordning i reservdelsförrådet samt det finns 

ingen dokumentation över vad som finns samt vart det står. Detta är dock på väg att förbättras, dels då de börjat 

röja ur reservdelsförrådet, samt lägga in de reservdelar de köper in i underhållssystemet. När de behöver någon 

reservdel till ett jobb får de idag antingen ringa och beställa eller åka iväg och köpa själva. Detta är något som fler 

av underhållspersonalen inte tycker är bra. De säger att det tar alldeles för mycket tid för dem när dom behöver 

sitta och ringa runt eller åka och hämta delar. Tidigare fanns det en person som var ansvarig för bland annat inköp 

av reservdelar, vilket många tycker var bättre. 

Förbättringsarbete 

I dagsläget arbetar underhållsgruppen inte med någon typ av förbättringsarbete. Det är dock på gång att starta upp 

förbättringsmöten som skall hållas var 14e dag.  

5s 

De har börjat arbeta med 5s i underhållsverkstaden samt i smedjan och i reservdelsförråd. Många känner dock att 

det går något trögt och att det inte finns någon tid för 5s arbete. Det borde vara mer fokus och avsättas mer tid till 

detta tycker många.  

Inhyrd personal 

Vissa av den inhyrda personalen trivs bra med att vara inhyrd, medans många av dem inte tycker det fungerar 

något bra. Problemet enligt många är att det inte finns någon trygghet i det. De vet inte hur länge de kommer vara 

kvar. Några nämner också att de tror att det kan vara svårt att finna motivation till att arbeta med att förbättra 

verksamheten genom tex. 5s och förbättringsarbeten då man är inhyrd eftersom man inte känner samma 

tillhörighet till företaget. 

Valmet mot gamla Heavycast 

Alla i underhållsgruppen som jobbade på underhållsavdelningen innan det blev Valmet tycker att det blivit bättre 

sedan Valmet tog över. De känner att det finns mer pengar, mer vilja till förändring, bättre strategier, mer 

säkerhetstänk samt en bättre attityd. 
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Skiftgång 

Två av mekanikerna i underhållsgruppen jobbar 2-skift. Detta tycker de fungerar bra och de trivs med detta. De 

tycker dock att det finns en brist i att det inte finns någon elektriker på plats på kvällarna, då mycket fel är 

elrelaterat. Det finns heller ingen elektriker på jour i dagsläget. 

Internutbildning 

Någon internutbildning har det inte varit av underhållspersonalen på länge. Några av de som varit med på gjuteriet 

länge har fått lite olika utbildning under åren. Det finns dock viljan hos många i gruppen att vilja lära sig mer 

genom att åka på utbildningar. Främst handlar det om mekaniker som känner att de skulle vilja ha mer kunskap 

inom elektronik. 

4.1.3 Observationsstudie 

Nedan följer sammanställning av två stycken observationsstudier som gjorts under fasen nulägesanalys. 

Observationsstudie 2014-03-07: Byte av grundvattenpump i stora yankeegjutgropen 

Då någon uppe på kontoret fått larm om att grundvattenpumpen i en av gjutgroparna inte fungerar meddelar han 

detta till någon på underhållsavdelningen.  

Då det är mycket sand och cement kvar i gropen efter en yankee gjutning kan arbetet inte påbörjas direkt, utan 

gropen måste först grävas ur. När detta är gjort hjälpligt av produktionspersonalen så att man kommer åt luckan 

till pumparna kan arbetet påbörjas.  

Det är två underhållselektriker samt en mekaniker som utför arbetet. 

De går först ner i gropen för att konstatera problemet. Sedan går de upp på vinden för att se om de kan finna en 

pump som de kan byta med. De hittar ett par olika pumpar, tar med sig två stycken ner samt kontrollerar om de 

fungerar. När de konstaterat att de fungerar tas de med ner i gropen tillsammans med nya kopplingsdosor och de 

verktyg som behövs för arbetet. En av pumparna byts ut och kollar att den fungerar. De gräver också bort mycket 

av den sand som kommit ned i hålet där pumparna står. Den trasiga pumpen tas med tillbaka till 

underhållsverkstaden.  

Arbetet är nu färdigt. De meddelar kontoret att arbetet är klart.  

Observationsstudie 2014-03-12: Kalibrering samt smörjning av sandblandare Axman D2 

En av underhållsmekanikerna är ansvarig för underhållet på sandblandarna. Idag skall kalibrering samt smörjning 

av sandlandare Axman D2 göras. Detta görs tillsammans med en medarbetare som arbetar på lab. Arbetet börjar 

med att mekanikern tar med sig en traversvåg från underhållsverkstaden samt personen från lab tar med sig våg, 

anteckningsblock samt mätkopp. Labteknikern kör sandblandaren och tar tid samtidigt som mekanikern fyller 

mätkoppen med harts resp. Syra. Detta vägs för att se om syra/hartsblandningen är rätt i sanden. Utifrån 

labteknikerns anteckningar stämmer mängden syra och harts, vilket gör att någon kalibrering inte behövs. 

Mekanikern kontrollerar även den övre skruven i sandblandaren för att se om den behöver rengöras eller inte. Det 

konstateras att detta inte behöver göras. 

Efter detta är gjort hämtar mekanikern en fettspruta och smörjer sandblandaren vid vissa smörjpunkter som finns.  

När detta är gjort är jobbet utfört. Någon dokumentation av arbetet görs inte av mekanikern.  
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4.1.4 Ekonomi 

Utifrån de samtal som förts med controllern på företaget har följande data tagits fram. Kostnaden samt procent 

underhåll (UH) mot omsättning för underhåll på gjuteriet för de senaste fem åren ses i figur 7. Cirka 30 procent av 

kostnaden är personalkostnader, resterande är för övriga kostnader såsom reservdelar och material. 

 

Figur 7 – Kostnad för underhåll på gjuteriet 

 

4.2 Målbild 

Nedan ses de resultat från studiebesöken samt intervjuerna med underhållsansvarig och gjuterichefen som 

framkommit. En sammanfattning av målbilden beskrivs också. 

4.2.1 Ledningens mål 

Gjuterichefen har satt upp ett antal övergripande mål för gjuteriet för 2014. Dessa mål samt nuläget ses i figur 8. 
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Figur 8 - Gjuteriets övergripande mål samt nuläge fram till Mars månad 

För att gjuteriet skall uppnå dessa mål måste underhållsavdelningen arbeta mot samma mål.  

Underhållsavdelningens mål för 2014 är att skapa en störningsfri produktion samt endast ha korta och 

förutsägbara stopp. Ett annat mål är också att kunna börja mäta underhållet. Underhållschefens strategi för 2014 

ses i figur 9. 

 

Figur 9 - Underhållschefens strategi för 2014 
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4.2.2 Studiebesök på Arvika Gjuteri 

Nedan följer en sammanfattning av studiebesöket hos Arvika gjuteri. 

Dick Nilsson är underhållsansvarig på Arvika gjuteri. Han har arbetat som reparatör på Arvika gjuteri i 30 år. För 

ett par år sedan gick han en KY-utbildning i underhållsteknik. Sedan dess har han arbetat som underhållsansvarig 

på gjuteriet. Hans chef, André Brask arbetar som både produktions- och underhållschef på gjuteriet. Det är 

underhållsansvarig som visat runt på gjuteriet samt svarat på de frågor som ställts. Ett frågebatteri som användes 

som stöd vid studiebesöken ses i bilaga 4. 

Först gick vi en rundtur i produktionen för att bekanta sig med verksamheten.  

Stor del av produktionen på Arvika gjuteri är automatiserad. Hela sandformningsprocessen, förutom 

sandkärnstillverkningen går in automatiserad lina som följer: 

Sand fylls i flaskorna för att sedan pressas. Efter detta läggs sandkärnor i manuellt i flaskorna. Sedan sätts den 

övre och undre flaskdelarna samman för att sedan torka. Efter torkningen fylls formarna med smälta för att sedan 

stå och stelna. Efter de stelnat åker de vidare till en urslagare som skiljer sanden från flaskorna och de gjutna 

detaljerna. Sedan åker de gjutna detaljerna vidare på efterbearbetning.  

Personal 

Arvika gjuteri har ca 200 anställda. I Produktion kör dom tvåskift. 

Underhållsavdelningen består av 20 stycken anställda, varav två är inhyrda. På underhåll kör dem treskift, där åtta 

st. arbetar dagtid, två st. natt (när produktion står still) samt tre st. (två mekaniker och en elektriker) på treskift. 

Under dagtid arbetar det en från underhåll på varje avdelning. Detta kallar de för en avdelningsreparatör.  

TPM 

Arvika gjuteri har sedan 2002 arbetat med TPM till och från. På varje avdelning i produktion pågår 

förbättringsarbete. Även underhåll arbetar med förbättringsarbete där de har förbättringsmöten ungefär var 14e 

dag. Mötet pågår ca en timme, och hålls i konferensrummet. Underhåll har en förbättringstavla (se figur 10) där de 

har uppsatta mål, förbättringsförslag, grafer på stillestånd, FU & AU, organisation, planering samt 5s revisioner. 

5s revisioner gör dem var 3e till 4e vecka enligt en revisionsplan (se bilaga 5). 5s är en viktig del i ett bra 

underhållsarbete då renlighet är det bästa underhållet enligt Dick. 
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Figur 10 - underhållsavdelningens förbättringstavla 

Underhållssystem 

Arvika gjuteri använder sig av ett underhållssystem som heter IFS. Detta är ett affärssystem med flera delar och 

innehåller bland annat underhållsdelen.  

I underhållssystemet finns alla maskiner i verksamheten med. Strukturen är som följer: 

Huvudgrupper  subgrupper  maskin  delar av maskinen  komponenter. 

Under komponenter finns dokumenterat antal reservdelar som finns i lager samt hur många som sitter i maskinen. 

Vilket reservdelsförråd och vilken hylla den finns på ligger också med. Dick skriver ut listor till underhåll och 

produktion ur underhållssystemet varje vecka. De utför underhållet samt kommenterar på listan som sedan går 

tillbaka till Dick (se bilaga 5). 

Tid och reservdelar loggas i systemet. En av fördelarna med att logga all data från underhållsarbeten i 

underhållssystemet är att man kan då få ut precis vad ett arbete kostade.  

Arbetsorder 

Då operatörer eller produktionssamordnare hittar något fel lägger dom in en felanmälan i underhållssystemet. 

Dick lägger då in en arbetsorder i systemet samt bestämmer när det skall åtgärdas (vid planerat FU, med en gång, 

på natten etc.).  
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Olika typer av underhåll 

Arvika gjuteri beskriver sina olika underhåll som följer: 

- Renoveringsjobb 

- Svarvjobb (de har en svarvare som jobbar på underhåll) 

- FU-jobb 

- Natt/helgjobb 

- Förbättringsarbete 

De gör själva underhåll på nästan allt i verksamheten, förutom portar och nya traverser, som de har serviceavtal 

på.  

Reservdelar 

Alla reservdelar finns i underhållssystemet med hylla och hyllplats. Dick kollar historik från underhållssystemet 

och beställer utifrån det. de har också TFS avtal med Sverull och Momentum.  

Förebyggande underhåll 

Allt FU ligger i underhållssystemet. FU listor har skapats med hjälp av dokumentation från maskinåterförsäljaren, 

historik samt erfarenhet. FU är indelat i sektioner i produktionen och är färgkodat på en översiktsritning av linen 

enligt bilaga 5. Förutom de veckoliga listorna som skrivs ut från underhållssystemet skriver också Dick ut en 

översiktsplan över hela månaden där man ser vilka FU jobb som är planerade (se bilaga 5). 

Operatörsunderhåll 

Tillsammans med FU listorna som Dick skriver ut till underhåll en gång i veckan skrivs också FU listor till 

operatörer. Där kan det vara lite enklare uppgifter, som till exempel att en viss vagn ska tas ur linen för att tas in 

på vidare underhåll i underhållsverkstaden (se bilaga 5). 

Utöver detta finns så kallade enpunktslektioner för operatörsunderhåll. Detta är för det dagliga underhåll, eller vid 

till exempel Verktygsbyte etcetera. Lektionerna finns vid varje maskin och följs upp av 

samordnare/produktionsledning. Städning är enligt Dick det bästa operatörsunderhållet. Lektionerna har tagits 

fram tillsammans med produktionspersonalen och underhåll. Se exempel på enpunktslektion i bilaga 5.  

Statistik och mål 

De mål som underhåll har är max 12 % stopp i produktion pga. underhållsrelaterade reparationer. Detta 

dokumenteras i underhållssystemet varje gång de går in och gör något underhåll.  

8:15 möte 

Produktion har ett stående möte varje morgon 8:15 där alla är med, t.o.m. VDn. Även underhållspersonalen är 

med på detta möte. Där följer det upp gårdagens produktion med mål samt varför mål eventuellt inte har uppnåtts. 

Detta görs vid ett antal Whiteboard tavlor samt en skärm där viss statistik visualiseras (se figur 11). 
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Figur 11 - Skärm med statistik 

 

4.2.3 Studiebesök på Valmet i Hagfors. 

Nedan följer en sammanfattning av studiebesöket på Valmet i Hagfors. 

Valmet i Hagfors består av gjuteri samt bearbetningsverkstad. Där gjuter, samt efterbearbetar de malsegment till 

raffinörer för pappers- och massaindustrin. Hans Eklund är underhållsansvarig på Valmet i Hagfors. Han har 

arbetat på Valmet sedan 1999. Han har arbetat många år i produktion, men arbetat de senaste åren som 

underhållsansvarig. Det är Hans som visat runt på Valmet i Hagfors samt svarat på de frågor som ställts. Ett 

frågebatteri som användes som stöd vid studiebesöket ses i bilaga 4.  

Valmet i Hagfors har ca 100 anställda. På underhållsavdelningen är de tre mekaniker samt en elektriker. De hyr 

också in en elektriker och en mekaniker. I produktion kör de i normalfallet tre skift. Vid behov kör de även fem 

skift.  

TPM 

De startade med sitt TPM arbete 2003, men det stod sedan still i några år. Det togs upp igen 2011 och arbetat med 

det aktivt sedan dess. De arbetar aktivt med 5s, förbättringsarbete och operatörsunderhåll.  

Förbättringsarbete 

I det förbättringsarbete de jobbar med använder de sig av så kallade IOF listor. De arbetar dom med på alla 

avdelningar, både i produktion och på underhåll. IOF-listor består av en idélista, en handlingsplan samt en 

färdiglista. På idélistan skriver man in problemet eller idén man har, vem som hade idén samt datum för 

införande. Sedan för man över idéerna tillsammans på ett förbättringsmöte till handlingsplanen. Där bestämmer 

man vad som ska göras, vem som är ansvarig samt när det ska vara klart. De projekt som är klara på 

handlingsplanen flyttas sedan över till färdiglistan. På alla tre listor skriver man också vilket område det gäller 

samt markerar vilket av företagets mål man berör. Förbättringsmöten har de var 14e dag på varje avdelning. Hans 

deltar på nästan alla förbättringsmöten, även de i produktionsgrupperna. Detta göra han då många av de idéer som 

kommer upp ofta berör underhållsavdelningen. Exempel på IOF-listor ses i bilaga 6. 
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Mötesstruktur 

Hans har ett fast schema varje morgon vilket ser ut som följer: 

- Kolla mailen 

- Rundvandring i produktion 

- Möte med tekniker 

- Möte med underhållsavdelningen 

- Möte daglig styrning 

- Veckomöte med produktionsledare, produktionschef, logistik och inköp (varje måndag) 

Alla dessa möten är korta effektiva möten där man snabbt går igenom dagen för att se vilka problem man har samt 

vad som ska göras. Varje möte hängs upp på företagets mål och visioner. Säkerheten är det första som tas upp på 

varje möte oavsett om det är ett möte med produktion eller med cheferna.  

Underhållssystem 

Valmet i Hagfors arbetar med några olika system parallellt. I underhållssystemet för förebyggande underhåll har 

de likande struktur som underhållssystemet som Arvika gjuteri använder. Det systemet är dock ganska enkelt 

uppbyggt i Excel och inte integrerat med företagets affärssystem. Hans nämner att ett inköp av ett riktigt 

underhållssystem disskuteras, men att de först vill vara säkra på att de får det de vill ha. I underhållssystemet 

ligger alla reservdelar kopplade till alla maskiner, samt vilka delar man lagerför hemma. Mycket av 

dokumentationen och ritningar på maskiner ligger också i underhållssystemet. Det finns även en del ritningar i 

pappersform fortfarande, men då står det i systemet var de finns. Ett annat system de använder sig av är det för 

förbättringsarbetet, vilket nämnts ovan. 

Operatörsunderhåll 

De har börjat arbeta med operatörsunderhåll i Hagfors. Där har de gjort enpunktslektioner till varje maskin. Dessa 

är framtagna av Hans tillsammans med produktionspersonalen. Enpunktslektioner sitter uppe vid varje maskin 

enligt figur 13. De har ett system av kort där de som ska göras står på respektive kort (Se figur 12). För 

veckounderhåll vänds kortet när underhållet är gjort, samt för underhåll som har månadsintervaller signerar man 

på kortet när det är gjort. De har också kort som kallas taggning, där operatörerna skriver i om det är några 

problem eller avvikelser. Dessa tar sedan Hans hand om och tar upp med underhållavdelningen. Revisioner görs 

varje månad av ledningen. Där kollar de bland annat på att operatörsunderhållet följs, samt hur de ligger till med 

5s arbetet på respektive avdelning. Hur korten är utformade ses i bilaga 6. 
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Figur 12 - Bild på kortsystemet för operatörsunderhåll till vänster. Enpunktlektioner till höger 

Statistik och mål 

 Företaget har övergripande mål och visioner vilka ses i figur 13. Dessa genomsyrar hela verksamheten, ända ner 

till operatörer och underhållsavdelningens mål och arbete. På underhållsavdelningen mäter de tillgänglighet på 

maskiner för att få ett mått på hur bra de arbetar med underhåll.  

 

Figur 13 - Valmet i Hagfors visioner och mål 
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4.2.4 Ekonomi på Valmet Karlstads bearbetningsverkstad och montering 

För att kunna göra en ekonomisk jämförelse med underhållsarbetet på gjuteriet idag har historisk data för 

underhållsavdelningen på bearbetningsverkstaden och montering tagits fram. 

Underhållet på Valmet i Karlstads bearbetning- och montageverkstad var fram till augusti 2010 outsourcat. Då 

avropade respektive avdelningschef externt underhåll. Då kostnaden skenat tog Daniel Eriksson, nuvarande 

underhållschef, över ansvaret. Den totala budgeten på maskinunderhåll 2010 vad 6,7 Mkr. Dessa var slut redan i 

augusti samma år. Därför insourcade man underhållet 2011. Bemanningen sedan Valmet tog in underhållet internt 

har legat på ca 6 personer samt 1-2 inhyrda. I grafen nedan (figur 14) ses utvecklingen av underhållsekonomin 

sedan det togs inhouse. 

 

Figur 14 - Budget mot utfall för maskinunderhåll på bearbetningsverkstaden och motering 
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4.2.5 Sammanfattning målbild 

Nedan presenteras den målbild som framkommit utifrån teorin samt de studiebesök som gjorts under arbetet. 

Bilden nedan (figur 15) illustrerar målbilden av en utvecklad underhållsverksamhet på gjuteriet. 

 

Figur 15 - Målbild över enutvecklad underhållsverksamhet på gjuteriet 

Det krävs ett engagemang i alla led, ända från ledningen ner till den enskilde teknikern. Genom detta ska en 

struktur skapas i arbetssättet med hjälp av standardiserat arbete samt skapa ordning och reda. Det ska arbetas med 

alla typer av underhåll på ett balanserat sätt, där främst med förebyggande och förbättringsunderhåll arbetas med, 

men även avhjälpande underhåll där det inte är ekonomiskt försvarbart att arbeta med förebyggande. En bra 

balans på detta är att ligga på cirka 80 % förebyggande och 20 % avhjälpande (Nakajima 1992). Det ska även 

arbetas med operatörsunderhåll på alla avdelningar i produktion. För att nå denna struktur i arbetet ska ett antal 

verktyg arbetas med. Stommen i att få struktur på underhållsarbetet ligger i ett väl fungerande underhållssystem 

som används aktivt. Där kan man föra statistik och historik på all utrustning, ta fram mätetal för uppföljning av 

ens mål samt ha en bra reservdels- och underhålsstyrning. Nyckeln för att detta ska hålla i det långa loppet är 

kommunikation, både inom underhållsgruppen, men även med produktion. Uppföljning är också en viktig del för 

att hålla liv i det, med hjälp av till exempel måluppföljning och 5S-revisioner. För att kunna arbeta aktivt med 

detta och hela tiden förbättra sig krävs det en underhållsansvarig på plats. En förman som är ansvarig för den 

dagliga driften och uppföljningen av underhållsarbetet. Hen ska fungera som spindeln i nätet och vara länken 

mellan underhållsgruppen, produktion samt ledningen (underhållschefen).  
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4.3 Upprättande av plan 

Utifrån nulägesanalysen, teorin samt de studiebesök som gjorts har en plan för hur man ska implementera ett 

strukturerat underhållsarrbete på gjuteriet tagits fram enligt nedan.  

I figur 16 ses en karta över de aktiviteter som bör implementeras samt i vilken ordning det bör göras. Vissa 

aktiviteter kan köras parallellt. 5S arbetet kan löpa parallellt med implementering av UH-systemet, så snart man 

startat upp ett 5S arbete. Även faserna FU/TK samt operatörsunderhåll kan med fördel koordineras parallellt då 

dessa berör varandra till stor del. Det är dock viktigt att man inte försöker göra allt på en gång, utan att man låter 

varje fas få ta sin tid.  

 

Figur 16 - plan för implementering av ett strukturerat underhållsarbete 
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UH-ansvarig 

Det första som behöver göras för att få en bra struktur på underhållsarbetet är att anställa en underhållsansvarig 

som är ansvarig för den dagliga driften av underhållsarbetet. Finns det inte en ansvarig person som är drivande i 

förändringsarbetet på daglig basis är det stor risk att arbetet dör ut på sikt. 

Mötesrutiner 

Det är viktigt att ha fasta rutiner för möten samt att man faktiskt genomför dem. Görs inte detta är det väldigt lätt 

att det rinner ut i sanden. Man bör ha morgonmöte på underhållsavdelningen, där man går igenom vad som ska 

göras för dagen. Detta bör hållas efter produktions morgonmöte, där någon från underhåll varit delaktig. Det gör 

att man kan lyfta de problem som man pratat om på produktions morgonmöte med en gång hos underhåll. Detta 

morgonmöte bör hållas kort och effektivt. Man bör också ha ett lite längre veckomöte var 14 dag för att gå igenom 

mål samt hur man ligger till och om det finns några andra problem att ta upp.  

5S 

Något som behöver göras tidigt är att få igång ett väl fungerande 5S arbete på underhållsavdelningen. Fokus i 

detta arbete bör ligga på reservdelslagret där det behövs en stor insats då ingen i dagsläget har koll på vad som 

finns där. 

Underhållssystemet 

Valmet i Karlstad använder sig av ett underhållssystem som heter AM underhåll från ett företag som heter AM 

system. Detta system är implementerat i Valmets underhållsorganisation på bearbetningsverkstaden. Tanken att 

detta system även skall implementeras i Gjuteriets underhållsorganisation. AM underhåll är ett web baserat 

system som använder sig av en molntjänst. Systemet är indelat i huvudgrupper respektive subgrupper, där varje 

maskin eller utrustning är listat enligt figur 17. 
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Figur 17 - Översiktsbild över objekten i underhållssystemet AM-underhåll 

Klickar man på en maskin får man upp ett fönster enligt figur 18. Där kan man se vilket grupp den tillhör, 

objektnummer, tillverkare etcetera. Man kan också gå in på fliken tillbehör för att se vilka reservdelar som hör till 

maskinen, vilket artikelnummer samt var i lagret de ligger. Finns det inte hemma ska det framgå var man köper 

komponenten. Under fliken planering kan man se eventuella planerade underhållsarbeten, under historik ser man 

de arbeten som är utförda samt under dokument kan man lägga in dokumentation som hör till maskinen, till 

exempel ritningar och instruktioner. 
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Figur 18 - bild över objektet urslagare 

 

 

Figur 19 - Översiktsbild över aktuella samt försenade jobb 

Man kan också få upp en översiktsbild av de aktuella samt försenade jobb som ligger uppe (figur 19). 

Här ser man både de planerade FU arbetena som ska göras samt de felrapporter som blivit inrapporterade. Klickar 

man på ett arbete så får man upp en arbetsorder (figur 20) där man ser när den var registrerad, av vem, vilken 
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avdelning och objekt det gäller, prioriteten på arbetet, samt en beskrivning av problemet. Efter att arbetet är utfört 

skall man återrapportera i arbetsordern vad man gjort samt hur lång tid det tog och vad det kostade. Här är det 

väldigt viktigt att man fyller i kostnaden samt vilken typ av underhåll det är. Gör man inte det korrekt blir det 

svårt att få ut någon statistik och historik.  

 

Figur 20 - En arbetsorder från underhållssystemet 

En väldigt viktig del i förändringsarbetet på underhållavdelningen är att man implementerar detta system tidigt. 

Detta är ett väldigt bra hjälpmedel för att få struktur i arbetet.  

Mätetal 

En stor anledning till att implementera ett underhållssystem är att kunna ta fram relevant data för mätetal. 

Optimalt vore om man kan mäta driftsäkerheten med hjälp av tillgänglighetsbegreppet. Detta kan dock bli svårt att 

mäta på all utrustning, åtminstone till en början då det krävs mycket av produktionspersonalen att logga alla stopp. 

Till en början är det därför bättre att använda sig av andra mätetal som lättare kan tas fram i underhållssystemet. 

De mätetal som bör börja loggas med en gång är procent förebyggande underhåll mot procent avhjälpande 

underhåll, andel genomförda FUn samt underhållsekonomin mot budget månad för månad. Detta bör visualiseras 

och följas upp varje månad.  
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RCM 

För att se till att man sätter in framförallt de förbyggande underhållsåtgärderna på rätt ställe bör man göra en 

klassificering av utrustningen för att ta reda på vilken av utrustningen som har högst prioritet. Detta kan med 

fördel göras med hjälp av RCM-metodiken. 

Reservdelsstyrning 

Det första som behöver göras för att få ordning på reservdelslager. Här behöver alla hyllor och lådor märkas upp 

för att kunna lägga in var reservdelar finns i underhållssystemet. När detta är gjort behöver man lägga in alla 

reservdelar som finns hemma i systemet. Då det inte finns någon tidigare historik på vilka reservdelar som gått åt 

är det svårt att till en början ha en bra reservdelsstyrning. Man får dels gå mycket på den erfarenhet som finns i 

gruppen samt titta på den klassificering som är gjord enligt RCM. Detta är ett fortlöpande arbete under hela 

förändringsarbetet. När man går igenom de förebyggande samt tillståndsbaserade underhållsrutinerna och även 

operatörsunderhållet enligt nedan är det viktigt att man inte glömmer att tänka på vilka reservdelar man behöver 

ha hemma för att kunna göra respektive underhållsinsats. 

Ansvarsindelning 

Då det finns mycket utrustning av olika karaktär bör man dela in det förebyggande underhållet i ansvarsområden 

på underhållspersonalen. Utrustningen på gjuteriet kan delas in i subgrupper enligt nedan: 

- Sandsystem mellansidan 

- Sandsystem yankee 

- Sandmixrar 

- Smältverk – el 

- Smältverk - mekanik 

- Skänkar 

- Filter 

- Övrigt 

 

För varje subgrupp bör en underhållstekniker ansvara för det förebyggande och tillståndsbaserade underhållet. Det 

bör även vara denna ansvariga som tillsammans med produktionspersonal sätter upp rutiner för operatörsunderhåll 

på respektive maskiner.  

Det är också viktigt att sätta in utbildningsinsatser där det behövs, så att personalen känner att de har den 

kompetens de behöver för att kunna utför arbetet på bästa sätt. 

Förebyggande- och tillståndsbaserat underhåll 

Utifrån ansvarsområdena bör varje underhållstekniker gå igenom de FU/TK-scheman som finns idag och 

uppdatera där det behövs. 

Operatörsunderhåll 

I samband med att scheman och mallar för förebyggande underhåll tas fram på varje utrustningsgrupp bör även 

scheman och enpunktslektioner tas fram för operatörsunderhåll. 
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Förbättringsunderhåll 

Ett strukturerat förbättringsunderhåll bör implementeras för att fånga upp de idéer som både underhållstekniker 

och operatörer får. Valmet har idag en bra struktur på förbättringsarbetet där det finns en databas i Lotus där man 

lägger in förbättringsförslag. Ett förbättringsmöte för underhållsavdelningen bör hållas var 14e dag för att se över 

de förbättringsförslagen som kommit in, se vilka man ska ta upp och börja arbeta med, vilka som man kan avsluta 

samt vilka som man eventuellt skall vänta med. 

Dokumentation 

Steg ett vad gäller dokumentationen som finns på utrustningen är att sortera upp detta i 5S arbetet. Detta så att alla 

vet var dokumentation finns på varje maskin. Efter detta bör man gå igenom all dokumentation och se vad som är 

aktuellt samt uppdatera de som behövs. Detta bör också göras av ansvarig tekniker på respektive maskin.   
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5. Diskussion 

5.1 Nulägesanalys 

Utifrån intervjuerna med underhållspersonalen samt de observationsstudier som gjorts kan vi bekräfta de 

förutfattade meningar som funnits angående strukturen på dagens underhållsarbete. Kompentensen att utföra 

själva arbetet finns och det är inte där problemet ligger. Det är som sagt i intervjudelen en väldigt blandad grupp 

med mycket trevliga människor. Problemet ligger i att de inte finns någon struktur, standard och mål att arbeta 

mot. Det största problemet som jag ser det är att den tidigare ledningen inte har haft något intresse i att ha ett bra 

fungerande underhåll. Det gör att underhållet är väldigt eftersatt. Då det har saknats pengar kan man inte ha något 

fokus på förebyggande underhåll då ledningen endast såg detta som en kostsam utgift. Då avhjälpande underhåll 

behövdes fanns det också väldigt begränsat med pengar, vilket gjorde att man inte kunde laga utrustningen på rätt 

sätt, det ledde till väldigt mycket ”så länge” lösningar som inte håller i längden. Detta leder i sin tur till att det 

avhjälpande underhållet eskalerar och tiden till förebyggande underhåll försvinner. Man har också historiskt sett 

dragit ner på personal på underhållsavdelningen, detta utan att först effektivisera arbetet. Detta har lett till att det 

inte finns tid och resurser till att serva all den utrustning som finns. Ett exempel på detta som många av de 

underhållstekniker jag intervjuat säger är att de förr hade två personer som bara arbetade med underhåll på 

skänkarna. Idag finns det inte någon alls som har ansvar för dessa. 

Observationsstudierna samt intervjuerna visar också att det inte heller förs någon dokumentation eller historik på 

de underhållsinsatserna som görs, detta beror också på att det inte funnits något intresse hos ledningen av detta, 

vilket leder till att det inte görs. Operatörsunderhåll är något som görs i väldigt liten utsträckning, vilket också 

leder till antingen att underhållspersonalen får ännu mer att göra, när de då får gå ut och rengöra och smörja all 

utrustning, eller att det inte görs, vilket leder till ännu mer akuta stopp. Ordningen på underhållsavdelningen är 

inte heller den bästa. Både i reservdelslager och på dokumentation över utrustning finns det inte någon bra 

struktur. Detta leder till att mycket onödig tid läggs på att leta reservdelar samt ritningar eller dokumentation på 

utrustning. Det gör också att man har onödigt mycket bundet kapital i form av reservdelar som inte används då 

ingen vet att eller var de finns. Det finns underhållsinstruktioner på mycket av utrustningen, till exempel den som 

ses i bilaga 1. Problemet är dock att den inte är uppdaterad, samt att den inte finns på någon samlad plats. 

Ytterligare ett problem som framkommit utifrån intervjuerna med underhållspersonalen är bemanningsföretagen 

som vissa av dem är anställda hos. Det kan vara väldigt svårt att känna motivation till att arbeta med 

förändringsarbete på ett företag där man inte är anställd, då man inte känner samma tillhörighet som om man vore 

anställd. Problemet är också att de har visstidsanställningar som gör att de inte vet om de är kvar eller inte på sikt.  

Något som gör att det kan bli svårt att få till ett långsiktigt förändringsarbete på underhållsavdelningen på gjuteriet 

är att ledningen inte har några specifikt uppsatta mål för underhållsorganisationen att arbeta mot. Det finns mål 

och strategier, men de är ganska luddiga och har inga kvantitativa mål som lätt går att följa upp. De finns tydliga 

mål uppsatta för produktion, tillexempel att de ska ha en leveranssäkerhet på 95 procent externt. Detta är något 

som skulle kunna användas och borde brytas ner även till underhållsavdelningen. 

Utifrån kartläggningen av maskinparken kan det konstateras att den utrustning som finns är väldigt gammal och 

nedgången. Dels beror det på att underhållsarbetet varit så eftersatt under en lång tid, men det beror även på att 

man inte gjort några nyinvesteringar på länge. Detta finns det dock en plan på sedan Valmet tog över gjuteriet. 

Nyinvesteringar är på gång. En ny ugn är till exempel på väg in, nya blandare till yankeesanden finns uppe på 

förslag samt ett nytt styrsystem för sandsystemet håller på att installeras. Det handlar inte bara om 

nyinvesteringar, utan även satsas det pengar på renoveringar som till exempel stålblästern där det planeras för en 

omfattande renovering. Allt detta ger en positiv effekt både på produktionspersonal samt underhållspersonal då de 

känner att det satsas pengar i verksamheten samt att det är mycket trevligare att arbeta med ny, fungerande 

utrustning.  
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Enligt resultatet från diskussionen med controllern på gjuteriet angående underhållskostnader från fem år tillbaka 

kan man se att man inte haft någon direkt koll på underhållskostnaderna. Dels så fluktuerar kostnaderna för 

underhåll samt underhåll mot omsättning ganska mycket upp och ner, speciellt upp det senaste året. Det som jag 

dock reagerade på mest är att det inte funnits någon budget att jämföra mot. Enligt controllern finns inga sådana 

siffror att hämta. Detta visar än en gång på att ledningen tidigare inte haft något intresse i att ha ett fungerande 

underhållsarbete. Har man inte någon budget att gå efter har man inget mål i sitt arbete. Det blir också helt 

omöjligt att motivera eventuella inversteringar i nyförskaffningar och renoveringar.  

5.2 Målbild 

Ett problem som jag ser utifrån intervjuerna med gjuterichefen samt underhållschefen är att deras målbild inte 

verkar vara speciellt synkroniserade. Vad gäller de övergripande målen och visionerna om gjuteriet drar de åt 

samma håll. De har dock inte några konkreta kvantitativa mål som överensstämmer med varandra. När jag frågar 

underhållschefen vad gjuteriet har för mål i stort samt hur han brutit ner de för underhållsverksamheten vet han 

inte riktigt vad gjuteriet har för mål. När jag ställer frågan till gjuterichefen har han inte riktigt koll på vilka mål 

och visioner underhållschefen har. Här bör gjuterichefen och underhållschefen vara mer samspelta där de borde se 

underhållet mer som en del av produktion när man sätter upp sina mål.  

Ett stort problem som många pratar om är kommunikationen mellan produktion och underhåll. Väggarna mellan 

dessa avdelningar tycker jag Hans Eklund på Valmet i Hagfors har rivit på ett bra sätt, genom att ha en bra rutin 

på morgonen, där han är med i varje morgonmöte på alla avdelningar. Detta gör att han får en väldigt bra 

överblick över den dagliga driften. Att han också deltar i alla gruppers förbättringsmöten gör också att han får en 

väldigt bra inblick i produktions problem och idéer. 

Om man tittar på den ekonomiska utvecklingen på bearbetningsverkstaden samt montering kan man se en tydlig 

trend att kostnaden gått ner år för år. Förutom att det är ekonomiskt försvarbart att ha sitt underhåll inhouse, om 

man tror på trenden på bearbetningsverkstaden, så är det även en fördel då man äger kompetensen, vilket gör att 

man får en säkrare och mer gedigen kunskap om sin maskinpark i det långa loppet. 

Utifrån de studiebesök som gjorts under arbetets gång har jag fått förståelse för hur en bra underhållsorganisation 

arbetar på ett systematiskt sätt. Tillsammans med den teorin som studerats och studiebesöken har en målbild tagits 

fram. Denna målbild är ett önskat läge, som visar var man i framtiden skulle vilja befinna sig vad gäller 

underhållsarbetet. Det viktigaste i detta tror jag är allas engagemang, ända uppifrån ledningen ner till varje enskild 

tekniker. Det gäller att få med sig alla på tåget. Får man inte detta kommer man aldrig nå dit man vill. För att nå 

detta gäller det att hitta en väldigt driven person som är ansvarig för den dagliga driften. Mycket hänger på denna 

om man får till ett bra systematiskt arbetssätt på underhållsavdelningen.  

5.3 Upprättande av plan 

Det är av största vikt att man tydligt kommunicerar ut hela planen till underhållsavdelningen, inte bara den del 

man i nuläget arbetar med. Gör man inte detta är det risk att personalen inte tycker att det händer något och de får 

inte någon helhetsbild av förbättringsarbetet.  

 

 

UH-ansvarig 

Det absolut viktigaste för att underhållsarbetet ska fungera på gjuteriet på lång sikt är att de finns en anställd 

underhållsansvarig som ansvarar för det dagliga underhållsarbetet. Det är viktigt att denna person är drivande i det 

förändringsarbete som behövs för att på sikt få ett fungerande och lönsamt underhållsarbete med en mer 
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störningsfri produktion. Det är också viktigt att denna person inte arbetar med själva underhållsarbetet ute i 

verksamheten, utan att hans arbetsuppgifter endast är avsatt för daglig styrning och förändringsarbete. Anställer 

man någon internt, utan att ta in någon mer på underhållsavdelningen är risken stor att denna persons primära 

arbetsuppgifter blir åsidosatta för att arbeta med underhåll på maskinerna. Det finns risk för att denna person åker 

på att göra mycket av den ordinarie underhållspersonalens administrativa arbete. Det är här viktigt att tydligt göra 

upp rollerna och vilka som ska göra vad. Det ska vara underhållspersonalens ansvar att de till exempel uppdaterar 

sina egna arbetsordrar i underhållssystemet. Om detta inte görs och den underhållsansvarige börjar göra detta 

kommer hen inte ha tid för sina ordinarie arbetsuppgifter. Den underhållsansvariga är alltså ansvarig för att följa 

upp att underhållspersonalen använder sig av underhållssystemet, inte att hen ska göra det åt dem. Det kan dock 

vara en stor fördel att anställa någon till underhållsansvarig internt. Denna känner då till verksamheten väldigt väl, 

vilket gör det mycket lättare att snabbare få en förändring. Det är dock viktigt att denna person får det stöd han 

behöver för att kunna driva förändringsarbetet i form av stöd från en närvarande underhållschef, men också i form 

av utbildning inom management.  

Mötesrutiner 

Det är viktigt att man har en bra rutin på de möten man skall ha på underhållsavdelningen. Dels så är det viktigt 

för den underhållsansvarige att han är med på dagliga möten med produktionspersonal samt veckoliga möten med 

ledningen. Det är också viktigt att man genomför de möten man behöver ha med underhållsavdelningen 

regelbundet och inte låter det rinna ut i sanden. Det är dock viktigt att man verkligen får ut något av de möten man 

har. Det är annars väldigt lätt att man sitter i massa möten som tar upp mer tid än vad det ger. 

UH-systemet 

En implementation av underhållssystemet AM-underhåll är A och O för att få en bra struktur och bra rutiner på 

underhållsavdelningen. Görs inte detta eller om det inte används i den utsträckning som det bör så kommer många 

av de andra delarna i planen inte gå att implementera. Varken reservdelsstyrning eller etablering och uppföljning 

av mätetal kommer att gå att införa. Man får dock inte glömma bort att underhållssystemet endast är ett verktyg 

och kommer inte att utföra några under i sig.  

Mätetal 

För att hela tiden arbeta målfokuserat är det viktigt att man har kvantitativa mål att arbeta mot hela tiden. Exempel 

på visualiserade uppföljningar av de mätetal som bör tas fram kan se ut som graferna nedan. Ett bra mått på hur 

underhållsorganisationen arbetar proaktivt med underhåll kan vara procent förebyggande mot procent avhjälpande 

underhåll. Man kan presentera detta i någon form av graf till exempel enligt figur 21.  
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Figur 21 - Exempel på graf över procent FU mot AU 

Ett annat mätetal som bör tas fram är andel genomförda FU. Detta kan vara ett bra mätetal för att enkelt kunna 

följa upp hur mycket av det planerade förebyggande underhållet som faktiskt görs. Ett exempel på en sådan graf 

ses i figur 22.  

 

Figur 22 - Exempel på graf över procent genomförd FU 

För att visualisera hur mycket underhållskostnaden är månad för månad kan man visualisera det i följande graf 

(figur 23). Den totala kostnaden är uppdelad i reservdelar externa timmar samt interna timmar.  
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Figur 23 - Exempel på graf över total UH kostnad 

Man kan också dela in den totala kostnaden i avdelningar uppdelat på den mest kritiska utrustningen för 

föregående månad enligt figur 24. 

 

Figur 24 - Exempel på graf över kostnad per avdelning 

Ser man till att etablera dessa mätetal samt följer upp de regelbundet tror jag att underhållspersonalen kommer att 

känna ett större engagemang och delaktighet i verksamheten. Det är också av yttersta vikt att logga sådan historik 

för att i framtiden kunna få igenom eventuella investeringsförslag eller nyanställningar på underhållsavdelningen.  
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Ansvar 

Då man delar in ansvarsområden till respektive underhållsmedarbetare är det viktigt att man ger de rätt kompetens 

för att kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt. Utifrån intervjuerna med underhållspersonalen är det också 

många som känner att de skulle vilja ha någon form av internutbildning för att kunna utföra sitt arbete med rätt 

kompetens. Detta kan självklart inte utföras med en gång, då det är en fråga om tid och kostnad. Det är dock 

viktigt att man tidigt lägger upp en individuell plan för varje medarbetare där man bland annat tar upp frågan om 

internutbildning samt eventuellt sätter upp en plan för detta. 

Det är viktigt att se över hur många man behöver vara på underhållsavdelningen för att hinna med de 

förebyggande och tillståndsbaserade underhåll som behöver göras. Denna översyn av storleken på 

underhållsstyrkan kan med fördel göras i samband med den ansvarindelning som ska göras på utrustningen. Då 

ser man enkelt om man behöver någon mer personal, eller om man är för många.  
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6. Slutsats 

Den plan för implementation av ett strukturerat underhåll som tagits fram i detta arbete kommer att hjälpa Valmet 

i sitt fortsatta förändringsarbete av underhållsverksamheten på gjuteriet. Att något måste göras har det inte varit 

något tvivel om. Problemet har dock varit att man inte vetat vilka aktiviteter som bör ingå samt vilka man ska 

prioritera först. Utifrån denna plan kan man nu börja starta upp ett mer strukturerat förändringsarbete, där både 

ledningen och underhållsgruppen kan få en större helhetsbild av hur man vill ha det samt hur man ska ta sig dit. 

De två enskilt viktigaste delarna i planen är enligt mitt arbete dels att anställa en person som är underhållsansvarig 

och ansvarar för den dagliga driften av underhållet, samt att implementera underhållssystemet AM-underhåll. Då 

kan man få struktur på förrebyggande underhåll, arbetsordrar, reservdelar, historik samt etablering av nyckeltal. 

Utöver detta är det viktigt att man tidigt börjar etablera mätetal så att man kan börja sätta upp kvantifierbara mål 

för sin verksamhet. 

Vidare bör varje del i planen utvärderas av underhållschefen tillsammans med kommande underhållsansvarig på 

gjuteriet. Där bör en prioritering över varje del i planen göras för att se hur mycket vikt man ska lägga vid varje 

aktivitet. En tidsplan bör också tas fram där man mer i detalj sätter upp mål och delmål i planen med grindar och 

milstolpar som följs upp kontinuerligt under förändringsarbetets gång. Det är viktigt att detta arbete startas upp på 

underhållsavdelningen med engagemang från både underhållschef och underhållsansvarig. Det är viktigt att man 

visualiserar det hela, både med en övergripande helhetssyn samt hur man ligger till i varje delmoment, till 

underhållsavdelningen.  
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Bilaga 1. Kartläggning 

Översiktsritning över gjuteriet med utmärkta maskiner 
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Instruktion till sandblandare Sapic QSA 310 
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Underhållsinstruktioner till Sapic QSA 310 
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Bilaga 2. Frågebatteri intervju av underhållspersonal 

 

Övergripande 

- Vad heter du? 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Vilken roll har du i underhållteamet (mekaniker, elektriker etc.)? 

- Vem är du anställd hos? 

-  

Olika typer av underhåll 

- Vilken typ av underhåll används? 

- Hur fungerar rutinerna med avseende på: 

o Planering 

o Koordinering med produktion 

o Ansvarsområden  

Vid: 

 Avhjälpande underhåll 

 Förebyggande underhåll 

 Återställande underhåll 

 Tillståndsbaserat 

 Operatörsunderhåll 

 

Materiel 

- Finns alla verktyg som behövs? 

- Hur hanteras reservdelar? 

 

Dokumentation 

- Har ni något underhållsystem som används idag(datorsystem)? 

- Hur fungerar dokumentation(vad som har utförts)? 

- Vad har ni för rutiner för manualer till maskiner etcetera? 

 

Kommunikation 

- Finns något system för förbättringsförslag? 

- Görs underhåll efter standarder? 

- Hur fungerar uppföljningen? 

- Har ni några mål i underhållsgruppen? 

- Har ni fått någon form av utbildning senaste åren? 

 

Gruppdynamik 

- Hur fungerar gruppen? 
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- Vad fungerar bra? 

- Vad kan förbättras? 

- Vilka olika roller finns i gruppen? 

- Vad händer om någon i gruppen slutar? 

- Ser du någon förändring sen ni blev Valmet? 

- Beskriv en vanlig dag på jobbet 

 

Avslutning 

- Kommentarer på intervjun? 

- Kommentarer på projektet? 

- Tillägg som berör ämnet? 
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Bilaga 3.  Information till intervjuperson inför 

intervju 

 

 

Syfte 

Projektet görs på uppdrag av Valmet AB i Karlstad i kursen examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i 

maskinteknik på Karlstad Universitet. 

Målet är att ta fram en plan för hur man ska implementera ett strukturerat underhållsarbete på Valmet ABs gjuteri 

i Karlstad.  

De faser som projektet är uppdelat i: 

- Nulägesanalys genom intervjuer samt kartläggning av maskinpark 

- Studiebesök på andra gjuterier 

- Upprätta plan för hur man skulle vilja arbeta med Underhåll på ett strukturerat sätt 

Projektet skall vara klart 13 juni 2014. 

Intervjufasen ligger till grund för den nulägesanalysen av underhållsarbetet på gjuteriet. 

 

Konfidentialitet 

Intervjun kommer att spelas in om detta är okej för intervjupersonen, samt anteckningar kommer att tas. 

Den information som framkommer utifrån intervjuerna kommer inte att publiceras enskilt, utan endast som en 

samlad bedömning av nuläget utifrån alla intervjuer. 

Det inspelade materialet från kommer inte att tas del av någon annan än mig personligen. Materialet kommer efter 

sammanställning att förstöras. 

Intervjupersonen har rätt att när som helst avbryta intervjun. Densamma har också rätt att när han vill, även efter 

intervjun, be om att resultatet från intervjun makuleras och inte används, fram till rapporten är publicerad. 
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Bilaga 4. Frågebatteri för studiebesök 

 

Om företaget 

- Hur många anställda? 

- Hur många på underhållsavdelningen? 

- Vilken skiftform har ni? 

 

Underhåll 

- Använder ni er av något underhållssystem? 

- Vilken kompetens finns på underhållsavdelningen? 

- Tar ni in kompetens utifrån? 

- Vilken typ av underhåll används samt hur fungerar rutinerna (planering, koordinering, ansvarsområden)? 

o Tillståndsbaserat  

o Återställande(större renovering) 

o Förebyggande 

o Avhjälpande 

o Operatörsunderhåll 

- Klassificering av maskiner? 

- Vad för ni för statistik? 

- Visualiseras underhållet? 

- System för förbättringsförslag? 

- Finns något belöningssystem? 

- Har underhållsavdelningen några mål? 

 

- Hur fungerar kommunikationen mellan underhållsavdelningen och Produktion? 

- Reservdelar? 

- Vad fungerar bra med underhållsarbetet? 

- Har ni några problem/utmaningar med underhållsarbetet? 

- 5s? 

- TPM? 

- Lean? 

 

Övrigt 

- Får all info användas i rapporten? 

- Är det okej om jag tar bilder? 

o Kan jag ha med dem i rapporten? 
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Bilaga 5. Dokument från Arvika gjuteri 

 

5S revisionsplan 
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Färgkodad ritning över linen 
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Utskriven FU-lista från underhållssystemet till underhållsavdelningen 
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Utskriven FU-lista från underhållssystemet till produktionsavdelningen 
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Översiktsbild över månadens FU-arbeten 
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Exempel på en enpunktsektion 
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Bilaga 6. Dokument från Valmets gjuteri i Hagfors 

 

Exempel på enpunktslektion 
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IOF-listor 
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Kort för operatörsunderhåll 
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