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ABSTRACT  
 
The following thesis work has been carried out as a case study at BillerudKorsnäs together with 
a literature study which has given rise to the theoretical frame of reference which 
fundamentally laid the foundation for the Key Performance Indicators (KPI’s) measurement 
structure designed for the company. Furthermore, data collection in the form of internal and 
external benchmarking together with document studies, semi-structured interviews and 
structured observations has been carried out in order to get a complete view of the current 
situation as possible in accordance with the guidelines for scientific research approach. The 
research covers the subject area of maintenance technology and aims to map the maintenance 
strategy to be able to design a (KPI’s) measurement structure for BillerudKorsnäs maintenance 
organization. The thesis then gives rise to the analysis section which, with the support of the 
theoretical frame of reference, describes the improvement proposals and future 
recommendations to elucidate world-class maintenance and reliability. The study presents 
maintenance operations based on Swedish standards and “leading and lagging” measurement 
structure as a scientific basis. This has resulted in a defined metric structure with key 
performance measures for a maintenance organization where the maintenance strategy is 
connected to the company's vision and strategy. The question linked to the problem 
formulation permeates the research and is about explaining how to link to the maintenance 
strategy and describing which KPIs are to be reported, in order to create an efficient and 
productive maintenance organization that functions in accordance to the maintenance goals set 
on BillerudKorsnäs- Sulfatfabrik. The results of the conducted research show that the KPI- 
structure has not been established in accordance with BillerudKorsnäs' maintenance strategy at 
a cooperation level, furthermore, the key figures do not show an effect metric relevant to the 
maintenance operations and the factory management. The proposed improvement proposal 
proposes a new KPI- structure that provides measurability to the industrial maintenance 
operation and is symmetrical with BillerudKorsnäs vision and strategy for "Best working 
methods" in world-class maintenance and reliability. 
 
 
 
Keywords: Key Performance Indicators (KPI’s), Maintenance Engineering, Preventive 
Maintenance, Corrective Maintenance, Leading & Lagging, Manufacturing Industry. 
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SAMMANFATTNING 
 
Följande avhandlingsarbete har utförts som en fallstudie på BillerudKorsnäs tillsammans med 
en litteraturstudie som har gett upphov till den teoretiska referensram som grundläggande lagt 
grunden för mätstrukturen Key Performance Indicators (KPI) utformad för 
underhållsorganisationen. Vidare har datainsamling i form av intern och extern benchmarking 
tillsammans med dokumentstudier, semistrukturerade intervjuer och strukturerade 
observationer genomförts för att få en fullständig redogörelse för den aktuella situationen i 
enlighet med riktlinjerna för examensarbete på högskolenivå. Examensarbetet täcker ämnet för 
underhållsteknik och syftar till att kartlägga underhållsstrategin för att kunna utforma en Key 
Performance Indikator (KPI: s) mätstruktur för BillerudKorsnäs. Examensarbetet ger därefter 
upphov till analysavsnittet som med stöd av den teoretiska referensramen redogör för det 
förbättringsförslag och framtida rekommendationer att belysa för ett underhåll och driftsäkerhet 
i världsklass. Studien framställer underhållsverksamheten med utgångspunkt från svensk 
standard och en ledande och eftersläpande mätetalsstruktur som vetenskapligt underlag. Detta 
har resulterat i en tydligt definierat underhållsstrategi med nyckeltalsprestationer för en 
underhållsorganisation där underhållstrategin är kopplad till företagets vision och strategi. 
Frågeställningen som är kopplad till problemformuleringen genomsyrar arbetet och handlar om 
att redogöra för hur man kan anknyta till underhållstrategin och redogöra för vilka KPI:er som 
skall redovisas, för att skapa en effektiv och produktiv underhållsverksamhet som arbetar i 
enlighet med de mål man satt upp på BillerudKorsnäs- Sulfatfabrik. Resultatet från det 
bedrivna arbetet visar att KPI-strukturen inte är i enlighet med den underhållstrategi 
BillerudKorsnäs på koncernnivå fastställt, vidare så påvisar nyckeltalen inte ett effektmätetal 
relevant för underhållsverksamheten och fabriksledningen. Genom förbättringsförslaget som 
föreslås tas en ny KPI-struktur fram som ger en mätbarhet till underhållsverksamheten och är 
kopplad till BillerudKorsnäs vision och strategi för ”Bästa arbetsätt” inom underhåll och 
driftsäkerhet i världsklass.  
 
 
 
Nyckelord: Key Preformance Indicators (KPI’s), Underhållsteknik, Förebyggande Underhåll, 
Avhjälpande Underhåll, Leading & Lagging, Produktion, Industri.   
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer syftet med avhandlingen tillsammans med de forskningsfrågor som 
avhandlingen är baserad på att presenteras. Vidare så framgår likaledes vilka 
problemformuleringar denna akademiska avhandling kan utgöra en eventuell lösning för.  
 

1.1. Bakgrund 
 
Underhåll är ett ämnesområde inom Maskinteknik och tillverkningsindustrin som i alla tider 
globalt sätt varit en essentiell välståndsfaktor. Förmågan att kunna underhålla sina tillgångar är 
utmärkande för den svenska industrin och en effektiv underhållstrategi är ett villkor för att de 
tillverkande industrierna skall vara i gång. Underhåll är ett ämnesområde som har stor inverkan 
på samtliga verksamheter i och med dess ekonomiska resultat såsom tillverkningsindustrin, 
processindustrin och byggindustrin med flera. Enligt Ekström (2019) så förlorar svensk industri 
hundratals miljarder varje år som ett resultat av bristande underhållsverksamheter. Underhåll 
kan ofta betraktas som en ren kostnad. Underhåll bör däremot inte betraktas som en 
periodiserad utgift eller tjänst, underhåll är en kontinuerlig del av industrin och är ett område 
som är kritiskt till att vidmakthålla maskin, utrustning och anläggningseffektivitet, likaså 
produktionstillgänglighet. Alternativkostnaden är en aspekt som bör belysas i sammanhanget 
då den i allmänhet är mycket högre (Bengtsson, o.a., 2016). Vidare så menar Idhammar (1992), 
att man bör betrakta underhåll som en lönsam investering, med tanke på att utövandet av ett 
effektivt underhåll leder till intäktsskapande för företaget eller organisationen. Ett effektivt 
underhåll ger även förutsättningar för att minska buffertlager.  
 
Hållbarhet är en aspekt som är direkt kopplad till ett företag eller organisations 
underhållsstrategi. Ett väl funktionerande underhåll medför energibesparing och minskade 
slöserier, förkastligt underhållna kärvande och läckande anläggningar leder närmare bestämt 
till stora utsläpp och energirelaterade slöserier. Flertalet forskare har argumenterat för att ha en 
gedigen underhållsstrategi. Tar man Walker (2005) som exempel så argumenterar han för att 
ifall underhålls relaterade utmaningar tas mer på allvar hos koncernledningen, och betraktas 
som en nyckelfaktor symmetriskt med affärsstrategin så kommer därmed lönsamheten att ökas. 
Trots den uppenbara innebörden underhåll och dess strategier innehaver, så visar en enkät 
genomförd hos 284 svenska tillverkningsföretag att endast 48% av respondenterna hade en 
formulerad underhållstrategi, och 23% hade ingen strategi alls. Detta antyder att antalet företag 
eller organisationer med en fullständig underhållsstrategi är mindre än 48%. Faktumet är att de 
företag som anser att en ISO-standard är en underhållsstrategi, indikerar den låga uppfattningen 
av underhållsrelaterade utmaningar och komplex (Jonsson, 1997). Till och med de företag eller 
organisationer som har en underhållstrategi så är det inte uppenbart att deras strategier är klart 
kopplade till deras produktion- och affärsstrategi. En anledning till att man inte belyser 
underhållet utifrån ledningen kan vara att man har svårt att se förbindelsen mellan lönsamhet 
och underhållsrelaterade aktiviteter (IBID).  
 
En fabriks ekonomiska budget och kapitalomsättningar inom den operativa sektorn går till stor 
del till att omförsörja underhållsverksamheten i och med de tunga investeringarna i maskin och 
utrustning, att mäta prestationerna av underhållsoperationerna i ett sådant företag eller 
organisation bör därmed vara en hög prioritet hos ledningen.  
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Eftersom en koncerns ekonomiska budget för en fabrik avsätter en stor kapitalkostnad för att 
försörja underhållsverksamheten, med omfattande investeringar i maskin och utrustning så är 
det även att viktigt att man från koncernledningen följer upp de utfall och mätetal som satts upp 
för att styra den lokala verksamheten och kunna jämföra de olika fabrikerna för respektive 
avdelning mot de uppsatta koncernmålen som föreligger (Salonen, 2011). Det är normalt att 
som underhållstrategi använda sig utav nyckeltal eller KPI: er (Key Performance Indicators) för 
att jämföra sin egen underhållsverksamhet gentemot de andra verksamheterna och de 
underhållsmål man arbetar emot. Vidare så används KPI: er även för att följa upp hur 
resultatnivåerna utvecklas i takt med de satsningar som genomförts (Hagberg & Henriksson, 
2010). KPI:er är uppbyggda av formulerade underhållsprestandaindikatorer, för att kunna 
övervaka resultat och för att kontrollera åtgärder följaktligen. Likväl så råder det olikartade 
uppfattningar om vad eller vilka KPI: er som anses vara mätbara utifrån ett 
underhållsperspektiv. Utifrån det ekonomiska perspektivet är det en kostnad, medans 
koncernledningen är mer intresserade av budgetprestanda. Ingenjörerna fokuserar på teknikerna 
medans produktionsavdelningarna fokuserar på tillgänglighet av maskin och utrustning. Trots 
de rådande meningsskiljaktigheterna av vilken eller vilka KPI: er man skall mäta så råder det 
en enhetlig ståndpunkt om att underhållets fokus och roll inom organisationen är att reparera 
maskiner och utrustning.  
 
Vid fastställandet av KPI:er är det essentiellt att de prestations indikatorer som skall påvisa 
mätbarhet är utav hög relevans. De skall anstå företaget eller organisationens underhållstrategi 
samt ge utfall baserat på underhållsmål. Det är viktigt att belysa den variation som kan råda 
beroende på organisationen, då samtliga organisationer är varierande så är det grundläggande 
att angivna KPI: er inte kan passa in på samtliga. Beroendes på vad företaget eller 
organisationen avser att mäta så kan en KPI ge utfall för en verksamhet men vara obetydlig för 
en annan (Lundgren, 2019).  
 

1.2. Problemformulering 
 
Flertalet industrier strävar efter att arbeta enligt en underhållsstrategi med mätbarhet.  
Hagberg & Henriksson (2010) har som grundfilosofi när det kommer till mätning att den skall 
vara kopplad till ett effektiviseringsarbete. Genom att mäta effektiviseringsarbetet så kan det 
hjälpa underhållsorganisationen till att komma underfund med problem och 
utvecklingsområden. Vidare kan mätningar också vara vägledande i analysprocessen. 
Naturligtvis skall mätningar ingå som uppföljningsmetodik. Därav skall mätningarna spela en 
central roll av samtliga faser av effektiviseringsarbetet. Vidare så argumenterar Salonen & 
Bengtsson (2008) för att det finns många olika mätetal och indikatorer som kan användas och 
det är inte alltid enkelt att välja vilka som skall användas. Problemformuleringen i denna 
rapport blir därför att undersöka underhållsorganisationen för en global industri med fokus på 
vilka mätetal som skall redovisas för ett optimalt bedrivande av underhållsverksamheten.  
 
Vad som skall undersökas: Underhållsverksamheten och dess effektmätetal för en fabrik.  
 
Varför det undersöks: För att implementera Key Performance Indicators med syftet att styra 
och effektivisera underhållsverksamheten.  
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1.3. Syfte och frågeställningar 
 
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att undersöka vilka KPI: er (Key Performance 
Indicators), som en underhållsorganisation skall redovisa. Målet med examensarbetet är således 
att genom kartläggning av en industris underhållsorganisation ta fram ett ramverk med 
utnyttjande av prestationsindikatorer för mätning och kontroll för att ge upphov till relevanta 
verktyg och förbättringsförslag.  
 
Precisering av frågeställning: Vilka Key Performance Indicators skall redovisas för att uppnå 
ett underhåll i världsklass?   
 
 

1.4. Avgränsningar  
 
Examensarbetet omfång kommer att vara avgränsat till endast en fabrik (Sulfat Fabriken) på 
grund av tidsbrist. Fokus kommer att ligga på hur ett företag eller organisation skall hantera 
och mäta sin underhållsverksamhet samt implementering av underhållstrategi för att minimera 
produktionsbortfall och öka maskin- och utrustningstillgängligheten för att bidra till en ökad 
lönsamhet för koncernen. För en väl fungerande och optimal prestanda och en mätningsstruktur 
kommer underhållsverksamheten att studeras och analyseras. På grund av tidsplan har den 
empiriska fallstudien avgränsats till endast en fabrik.  
 
2. FORSKNINGSANSATS OCH METOD 
 
I detta kapitel presenteras och redogörs de metoder som enligt vetenskapliga riktlinjer har 
tagits till bruk för att genomföra studien. Vidare så beskrivs den praktiska tillämpningen. 
Slutligen så redogörs metodiken och hur den ger upphov till avhandlingens validitet, 
reliabilitet och sakligt och opartiskt förhållningssätt inför uppdraget. Metodiken som lagts till 
grund för detta examensarbete är empiriskt förankrad och tidigare okända förhållanden och 
variabler kan bli resultatet av den metod och tillvägagångsätt som brukats, som då kan 
innebära ett nytt perspektiv och utgångsläge på det som skall undersökas. Men även kunskaper 
om hur saker och ting har blivit är även något som tagits i akt i utformandet av metodiken och 
är något som man kan förvänta sig av fallstudien. 
   

2.1.  Forskningsansats 
 
När det kommer till val av forskningsansats och tillvägagångsätt så står man inför en komplex 
uppgift med en stor mångfald av tänkta utfall. Det skulle vara väldigt svårt att med endast en 
metodik kunna få ett resultat med kvalitet. Valet av forskningsansats är baserat på den 
frågeställningen som examensarbetet har som syfte att svara på. Den frågeställning som syftas 
till att få ett svar på är tämligen omfattande. För att kunna svara på den så är det fundamentalt 
att använda sig av olika metodiska ansatser.  
 
Enligt Holme & Solvang (1996) så kan man organisera datainsamlingen på fyra huvudsakliga 
sätt. Tabell 1 nedan demonstrerar förhållandet mellan forskaren och det som undersöks kan 
beskrivas utifrån hur systematiserad, formaliserad och strukturerad förhållandet är gällande 
reaktion och påverkan. Formaliseringsgraden gäller hur forskaren påverkar den planering och 
hur den på förhand är given och fastställd i till exempel i form av en semistrukturerad intervju. 
Strukturen rör då forskningsansatsens olika former av datainsamling där insamlingen av data 
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och detta leder då till att i metodsammanhanget inte finns någon grund för att fastställa endast 
ett angreppssätt för insamling av data.  
 

 Reaktion 

 
 
Påverkan  

Osystematiskt  

 

Informell/ 
ostrukturerad 

Informell/ 
strukturerad  

Systematiskt  Formell/ 
ostrukturerad  

Formell/ 
strukturerad  

Tabell 1: Forskningsansats (Holme & Solvang, 1996)  
 
Utifrån den problemformulering som föreligger så är det ett naturligt resultat att 
forskningsansatsen består av en kombination av olika tillvägagångsätt. Som det framgår av den 
struktur som ovan beskriver hur man kan organisera datainsamlingen på fyra huvudsakliga sätt 
så är det ett faktum att starka och svaga aspekter av de olika metodiska redskapen oftast kan 
eliminera varandra. I relation till ämnet som skall undersökas så kan man använda sig av olika 
tekniker för att samla in information: litteraturstudie, dokumentstudie, observation och 
källanalys (Holme & Solvang, 1996). Oavsett vilken eller vilka av dessa metoder som används 
så kommer uppläggningen och planeringen att vara färdig innan insamlingen av information 
startar. I och med en klar problemformuleringen kan man operationalisera och strukturera de 
variablerna och på så sätt uppnå bästa möjliga utfall. Detta kommer att ge denna studie en god 
förutsättning både för insamling av data, men även för att omarbetningen av informationen 
skall kunna genomföras så effektivt och rationellt som möjligt. Vidare så ger ett vetenskapligt 
angreppsätt av forskning en bild av hur forskaren tolkar en kontext och därmed anger hur stor 
roll dennes forskningsansats kommer att spela in i val av utformning av metodik och strategi 
(IBID).  
 

2.2. Metodik & Tillvägagångsätt   
 
Metodiken som i detta kapitel kommer att redogöras för har valts utifrån ett vetenskapligt 
angreppssätt med utgångspunkten att kunna säkerställa forskningens kvalitet. En metod är ett 
redskap, ett sätt att kunna lösa problem och komma fram till en ny kunskap. Allt som kan bidra 
till att uppnå dessa mål betraktas som en metod. Inom den akademiska världen så brukar man 
skilja på två olika metodiska angreppsätt, detta görs med utgångspunkten att den information 
som samlas undersöker mjukdata eller hårddata detta översätts till kvalitativa metoder (Holme 
& Solvang, 1996).   
 
Nedanstående tabell 2; innehåller metodstrukturen som kommer utgöra forskningsansatsens 
metodikstruktur. Syftet med tabellen är att redogöra för examensarbetets metodik och 
tillvägagångsätt. Rubrikerna är kategoriserade för att på ett vetenskapligt sätt redogöra för den 
valda metodiken och där med ge upphov till en akademisk dissektion av vald ansats och metod. 
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 Beteckning  Förtydligande Val av metodik 

2.2 Vetenskaplig  
ansats 

Val av ansats och 
metod som leder till 
ett systematiskt urval 
av information. Ett 
resultat som bidrar 
till en fortsatt 
forsknings och 
utvecklingsarbete 
samt ökad förståelse.  

§ Induktiv och 
deduktiv metod.  

2.3 Fördjupande studie Fallstudien är en 
avgörande faktor 
som är baserat på 
examensarbetets 
problemformulering 
som i det här fallet 
har som uppgift att 
identifiera ett 
avgränsat system 
som fokus för 
undersökningen 
(Merriam, 1994).    

§ Fallstudie  

2.4 Metodansats  Diskussion av de 
ansatser och metoder 
som föreligger. 
Undersökningens art, 
kvalitativa och 
kvantitativa former?  

§ Kvalitativ och 
explorativ 

2.5 Datainsamlingsmetodik  
 
 

Datainsamling går ut 
på att olika 
egenskaper 
identifieras samt 
antalet objekt med en 
viss uppsättning 
egenskaper 
kalkyleras. Detta 
innebär att olika 
mätdata har ordnats 
på ett systematiskt 
vis (Wallén, 1996). 
Metodiken som 
brukats för insamling 
av data som leder till 
att motsvara 
ändamålet.  

§ Litteraturstudie 

§ Dokumentstudie  

§ Intervjustudie  

§ Benchmarking 

Tabell 2: Metodik & Tillvägagångsätt  
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Nedan följer sex steg som är utformade för denna forskningsprocess, var och en av dessa steg 
beskriver forskarens genomförande av examensarbetets metod och angreppsätt:  
 

1. Vilken undersökningsdesign (metodik) som valts och av vilken anledning.  
2. Fokus och syfte med undersökningen och vilka frågor som skall ställas till 

respondenter.  
3. Vilka kontexter och individer som skall ingå i studien.  
4. Vilka strategier för datainsamling som skall komma till användning.   
5. De tekniker som valts för att analysera den insamlade informationen.  
6. Vilka resultat som uppnås och hur de tolkas.  

Litteraturstudien: genomfördes i syftet att systematiskt och metodiskt granska litteratur inom 
ämnesområdet underhåll utifrån examensarbetets vetenskapliga syfte. För att kunna jämföra de 
olika områdena inom ämnesområdet underhåll så krävdes en djupare insikt och kunskap kring 
ämnet i förhållande till uppgiften. Genom universitetsbibliotek kunde ett större antal 
kurslitteratur inom ämnet erbjudas. Vidare så kunde även verktyget Primo nyttjas som är ett bra 
ställe att starta på för att göra en sökning då det går att söka efter både böcker och 
vetenskapliga artiklar samtidigt, som då även täcker in de flesta databaserna inom 
ingenjörsvetenskap. Utifrån sökord såsom ”Underhåll” och ”Key Performance Indicators” 
kunde information från olika källor som ansetts relevant för detta examensarbete sammanfattas 
i den teoretiska referensramen. Den deduktiva ansatsen kommer att illustreras i och med att 
forskningsansatsen som utgår från den litteraturstudie som ger upphov till teoretiska 
referensramen. 

Dokumentstudien: genomfördes med syftet att som examensarbetare ta del av företagets 
befintliga data inom underhållsorganisationen för att skapa en förståelse av nuläget och den 
kontext som förelåg. Denna metodik var den som var mest komplex då samtliga synvinklar av 
den data som granskades var kritisk att fästa avseende vid för att kunna skapa en objektiv 
uppfattning av den kontext som rådde. Här granskades företagets nuvarande underhållsstrategi i 
form av ett internt dokument, den nuvarande KPI-strukturen, underhållssystemet Maximo och 
dess data, samt en underhållsaudit genomförd av IDCON. Samtliga dokument har hög sekretess 
och granskningen av dessa har då medfört en hantering med hänsyn till detta. 

Intervjustudien: är en datainsamlingsmetod som är central för tillvägagångsättet i detta 
examensarbete. I Bilagorna så finns frågeformuläret som är indelat i fyra stycken kategorier 
som agerat som underlag i intervjustudien. Dessa frågor är formulerade utifrån 
handledningstillfällena på universitet där anteckningar från handledning och examensarbetets 
syfte har agerat som grund för att kunna skapa en förståelse för hur underhållsorganisationen 
fungerar och få en bild av nuläget. Vidare så är frågeformuläret utformade för att kunna få en 
inblick i hur underhållsverksamheten fungerar i kontrast till dess underhållsstrategi, därav är 
frågeformuläret indelat i kategorier för att systematiskt få svar på frågor och kunna samla in 
data som är relevant till ämnet som skall undersökas. Underhållstrategi; som är den för första 
kategorin i frågeformuläret består av frågor relaterade till företagets strategi som avser 
underhåll och KPI:er. Avsikten med dessa frågor var att kunna konstatera att företaget arbetar 
med en strategi samt hur KPI:erna är utformade. ”Implementering av nuvarande 
underhållsstrategi”; Är en påbyggnad av den första kategorin och frågorna är utformade för att 
kunna skapa en förståelse för hur företaget i förhållande till sin underhållsstrategi funktionerade 
samt vilka utmaningar som existerade.  
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Den tredje kategorin är ”Underhållsplanering och styrning”; denna kategori är kopplad till 
frågor som bemöter underhållsorganisationens reglering och planering, syftet var att samla in 
data om hur underhållsplaneringen och styrningen fungerade. Den fjärde kategorin ”Evaluering 
av nuläge”; är en kategori som behandlade frågor relaterade till företagets KPI:er samt 
målsättning syftet med dessa frågor var att skapa en bild av nuläget. Genom att använda sig av i 
förväg formulerade frågor så kunde denna del av examensarbetet genomföras genom 
semistrukturerade intervjuer med tre stycken ledande underhållsingenjörer och två chefer på 
underhållsorganisationen. Intervjuerna tog cirka en till två timmar att genomföra med 
respektive respondent. Målet med intervjuerna var att komplettera och analysera nuläget i 
kontrast till underhållsauditen som lagt grunden för den empirin som skulle undersökas. Detta 
för att kunna identifiera de områden som inte fungerar eller som har förbättringspotential.  

Benchmarkingstudien: utfördes med hjälp av ett annat pappersbruk verksamt i Sverige. Genom 
en sökning på sökmotorn Google med sökordet; ”pappersbruk i Sverige” så påträffades ett 
antal pappersbruk verksamma i Sverige. Av dessa kontaktades inledningsvis tre stycken av 
pappersbruken med förfrågan att delta i benchmarkningstuiden. Urvalet av de tre som 
kontaktades baserades på störst överensstämmelse med fallföretaget. Av dessa tre pappersbruk 
så tackade endast ett av dem ja till att delta i studien. Utifrån frågeformuläret som redovisas i 
bilagor så skickades samma frågor som användes i intervjustudien via e-post till 
kontaktpersonen, då denne ville granska frågorna innan den semistrukturerade intervjun 
genomfördes. I och med den sekretess som råder så kunde endast centrala frågor besvaras som 
berörde företagets underhållsorganisation såsom underhållsverksamhetens mål och hur man 
arbetar med KPI:er. Detta har således gett upphov till resultatet av benchmarkningstudien som 
presenteras i resultatkapitlet.   

Analys: Då data samlades in hos fallföretaget så analyserades data kontinuerligt och ställdes 
mot den teori som förelåg inom ämnesområdet. Analyskapitlet som senare i detta 
examensarbete kommer att presenteras har således sin grund i den teoretiska referensramen 
tillsammans med empiriska data som samlats in (fallstudien). I och med valet av en jämförande 
forskningsansats där likheter och olikheter sammanställs så är syftet med analysavsnittet att 
kunna besvara frågeställningen som därmed skall kunna resultera i ett förbättringsförslag och 
framtida rekommendationer till fallföretaget.  

Med hänsyn till den komplexitet som föreligger kring ämnesområdet så kommer en 
kombinerad forskningsansats att brukas som redovisas i (tabell 2) ovan. Detta för att kunna 
besvara frågeställningen och därmed motsvara syftet med examensarbetet. Det kvalitativa 
perspektivet ger en beskrivning och förståelse, såsom individernas förbindelser och ståndpunkt 
(Holme & Solvang, 1996). Slutprodukten av denna metod och ansats kommer att vara 
heuristisk vilket har att göra med att det som studerats är omfattande och komplext och 
kommer att förbättra läsarens förståelse av det område som studerats.  
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2.3. Fallstudie som forskningsmetod  
 
Varje ämnesområde är beroende av forskning för att kunna utveckla kunskapsbasen som ämnet 
grundar sig i. Tillämpade vetenskapsområden såsom ingenjörsvetenskap, medicin och juridik 
använder sin forskning som ett hjälpmedel för att kunna få en uppfattning, utveckla och 
förbättra sin egen kunskap. Oftast så inleds detta med att en individ till exempel en (chef) blir 
medveten om att en rådande situation är komplex. Denna situation kan då hanteras på flertalet 
olika informella sätt, man kan rådfråga sina medarbetare, läsa en vetenskaplig artikel eller 
kurslitteratur som anses god nog att angripa problemet på grund av att testa och vidare 
undersöka problemet, oftast med hjälp av en ”trial and error” metod. Men ett mer metodiskt 
och systematiskt angreppssätt är en ”design”, metoden går ut på att man arbetar efter en plan 
för datainsamling och samtidigt integrerar information och data som sedan resulterar i en 
slutprodukt (forskningsresultat). Valet av angreppsätt fastställs baserat på 
problemformuleringen, samt frågeställningen och vad den ger upphov till och vilket utfall man 
vill nå (Merriam, 1994).  
 
Fallstudie är en vetenskaplig metod som är lämplig i och med att dess angreppsätt att belysa 
samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar situationen (fallet), är en forskningsdesign 
som passar in i en kontext där det inte är möjligt att avskilja variablerna som har med 
situationen att göra från den omgivande kontexten. Man måste därmed som forskare sätta sig in 
i situationen och ”first hand” studera den utifrån sitt eget perspektiv för att kunna få ett lyckat 
utfall utifrån den problemformulering man satt upp. Vidare så är fallstudien en metod som är 
lämplig för detta examensarbete då den visar läsaren på vad som bör göras och vad som inte 
bör göras i en likande kontext. Den belyser en speciell situation men samtidigt belyser ett 
generellt problem. Den visar även komplexiteten i fallet och det faktum att inte bara en utan 
flertalet faktorer spelar in i situationen som råder. Denna metod är induktiv vilket innebär att 
fallstudien till stor del grundar sig på induktiv argumentation. Hypoteser och generaliseringar 
kommer att uppstå ur den information som forskaren kommer att få tillgång till och som i sin 
tur baseras på den kontext som agerar som referensram till det som skall studeras (Merriam, 
1994).  
  
Smith (1978) bedömer fallstudien som en avgörande faktor för att kunna identifiera ett 
avgränsat system som fokus för undersökningen. Fallstudie har därmed valts som ett 
tillvägagångsätt för examensarbetet eftersom en fallstudie är en undersökning av en institution 
där det avgränsade eller definierade systemet valts utifrån en hypotes man vill få svar på, i det 
här fallet; Vilka KPI: er (Key Performance Indicators), som underhållssektionen skall redovisa?  
 

2.4. Kvalitativ metodik  
 
Den kvalitativa forskningsmetodiken benämns oftast som en motsats i kontrast till den mer 
normalt förekommande naturvetenskapligt inriktade forskningsmetodiken som då har ett annat 
angreppsätt. Utgångsläget med ett kvalitativt angreppssätt är att dess främsta syfte är att uppnå 
en förståelse av det som skall studeras. Till skillnad från kvantitativ forskningsmetodik där man 
dissekerar en viss företeelse för att kunna analysera och studera dess komponenter, som sedan 
förvandlas till de variabler som analyseras så är intentionen med den kvalitativa 
forskningsmetodiken att bilda en förståelse för hur dessa komponenter samverkar för att skapa 
en enhet. Genom att använda sig semistrukturerade intervjuer så kan man förstå mer av vad det 
innebär för aktörerna och vad de utgör för den fullständiga kontexten hur de ser på situationen 
och vilken världsbild de har av den. Detta är ett verktyg som sedan i analysavsnittet utmärker 
sig i den formen av att man når ett djup i sin förståelse av sammanhanget.  
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Vilket även kopplas till syftet med den kvalitativa forskningsansatsen som är att förstå 
innebörden av en viss företeelse eller situation som råder. Vidare så är även forskningen 
explorativ, induktiv och lägger absolut viktigaste delen av undersökningens datainsamling på 
processer än mål och slutprodukten. Detta är en metodisk ansats som lägger större vikt på 
forskaren då denne får en mer naturalistisk forskningsansats som via en direkt observation kan 
betrakta miljön från sitt forskningsperspektiv (Merriam, 1994).  
 
 
3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta avsnitt har som avsikt att redogöra för den teoretiska referensramen som detta 
examensarbete är baserat på, den litteraturstudie som ligger till grund för den analys som 
sedan kommer att genomföras med utgångspunkten från den empiriska datainsamlingen utgör 
således en fundamental utformning för denna studie. Inledningsvis så ges en beskrivning av 
ämnesområdet Underhåll samt olika indelningsgrupper rörande deras beroendevariabler och 
begrepp som faller under kategorin. Vidare följer en beskrivning av underhållsrelaterade 
mätetal och för att skapa en grundförståelse av konceptet för att sedan leda sig in på kärnan av 
examensarbetet och Key Performance Indicators (KPI:er).  
 

3.1. Beskrivning av ämnesområdet Underhåll  
 
Enligt SS-EN 13306 (2017, s.6) så är definitonen av ämnesområdet Underhåll ”kombination av 
samtliga tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livscykel som är 
avsedda att bibehålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd där krävd funktion kan 
utföras”. Nedanstående figur 1 visar hur underhåll kan delas in i del aktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 1: Illustrationen av det systematiska underhållets olika delar visar att underhållet delats 
in i Avhjälpande underhåll och Förebyggande underhåll (Möller & Steffens, 2006). Figuren är 
hämtad från (SS- EN 13306, 2017).  
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Underhåll eller ”Maintenance” som är den engelska termen för ämnesområdet är inte något nytt 
fenomen då ända sen vi människor började använda simpla verktyg och konstruktioner för att 
förenkla och effektivisera våra liv, så existerade drivkraften till att förvalta det vi skapat och 
tillverka nya produkter då de existerande hade en kort livscykel. Tittar man på samhället innan 
industrialiseringen så lades majoriteten av tiden på att vårda och underhålla verktyg och 
redskap för att förlänga livstiden på det man ägde, vilket var en gemensam uppgift i samhället. 
Spolar man fram tiden till dagens moderna samhälle så har industri- och informationssamhället 
bidragit till underhållsteknikens fortsatta utveckling och framväxt.  
 
Underhåll av produktionssystem utgör idag en väsentlig ekonomisk kostnad i industrin.  
Tittar man på värdet av Europas underhållsbudgetar så värderas de till omkring 1500 miljarder 
euro årligen (Salonen, 2011). Det finns en del olika definitioner kring hur begreppet underhåll 
ska definieras och terminologin med avseende på vissa kriterier kan globalt sätt skilja sig från 
vilken definition som tillämpas subjektivt beroendes på organisationen eller företaget etc. 
Enligt SS-EN 13306 (2017, s.6) ges en redogörelse för underhåll som benämns som 
”kombination av samtliga tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets 
livscykel som är avsedda att bibehålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd där 
krävd funktion kan utföras” Vidare så delas Underhållet in i olika kategorier se figur 2 nedan; 
Förebyggande underhåll- FU, som är aktiviteter som genomförs innan ett funktions fel 
upptäcks, och Avhjälpande underhåll- UH, som är aktiviteter som genomförs efter ett funktions 
fel upptäcks.  
 

 
 
 
 
Underhåll som bedrivs inom den svenska industrin och samhällets infrastruktur beräknas att ha 
en omsättning av femtio fem miljarder årligen (Almgren, 2017). Detta beror på att vi i Sverige i 
hög grad lyckats automatisera vår produktion samtidigt som vi fortsätter växa inom området i 
och med Industri 4.0, AI Manufacturing och Automatiserade fabriker så har vi ersatt våra 
arbetare med maskiner vilket då medfört en större uppsättning av mål och krav på underhållet 
(Larsson, 2017). Jämför man Sverige med omvärlden så är det skillnad på underhålls 
kunskapen då det förekommer olika standarder och nivåer beroendes på vart i världen man 
befinner sig. Rent generellt så kan man konstatera att det är en tydlig gränsskillnad mellan U-
länder och I-länder, då den sistnämnda till största del är bra på att sköta samt underhålla sina 
utrustningar och fabriker. Utöver detta så har underhållet en direkt påverkan på ett antal 
aspekter i produktionen. En bra underhållen fabrik eller anläggning fungerar effektivare än en 
som är dålig på att implementera korrekt underhåll, eftersom personalen i det förstnämnda 
exemplet inte behöver lägga lika mycket tid och resurser på att lösa problem och störningar i 
produktionen, vilket därmed medför att man kan koncentrera sig på värdeskapande processer 
och säkerställa en starkare organisations effektivitet. Underhållsarbetet leder även till att man 
inom företaget vidmakthåller värdet på maskiner och konstruktioner förutsatt att man 
underhåller dem rätt. Sammanfattningsvis så har en verksamhets underhåll en direkt påverkan 
på; organisationseffektivitet, kapitalvård, och resurshållning (Möller & Steffens, 2006). 
 
 

2.1 Underhåll 

7.1 Förebyggande UH 7.6 Avhjälpande UH Efter ett funktionsfel 
upptäcks 

Innan ett funktionsfel 
upptäcks 

Figur 2: Underhållsbegrepp, olika strategi och typ av underhåll.  
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3.2. Förebyggande Underhåll  
 
Förebyggande underhåll är ett planerat underhåll som i högsta grad kan betraktas som det mest 
genomgripande underhållsförloppet i ett resultatrikt företag eller koncern. Enligt Svensk 
Standard SS- EN 13306 (2017, s.17), så är definitionen av Förebyggande Underhåll;  
”underhåll som utförs i syfte att bedöma och/eller mildra degradering och minska 
sannolikheten för fel hos en enhet”. Detta kan översättas till att med FU så handlar det om 
aktiviteter som genomförs föregående dessförinnan man påträffar ett eller annat funktionsfel. 
För att kunna uppehålla produktionens tillgänglighet så måste man säkerställa att FU arbetet 
tjänstgör på ett korrekt och effektivt sätt, där driftsäkerheten kan säkerställas och bevara sin 
kvalitet motsvarande produktionens tillverkningsmål (Idhammar , 2019).  
 
Generellt sagt så omfattas FU av insatser som anspelar på skötsel av maskinen och att 
produktionsapparaturen och installationerna has hand om på rätt sätt för att undvika störningar 
och att ett haveri inträffar som leder till onödiga produktionsstopp. Att ständigt felsöka och 
upptäcka inledande tecken på fel för att förhindra vidare felutveckling och att vidare 
efterverkan på felaktigheter uppstår. Se till att detaljer som slits och förslitna delar byts ut innan 
det leder till följdskador. Exempel på FU-aktiviteter är; rengöring, smörjning, inspektioner och 
tillståndskontroller, samt planerade/förutbestämda utbyten av slitdetaljer. Genom att 
kontinuerligt bedriva ett systematiskt och väl verkställt FU-arbete så förhindrar således skador 
och uppkomsten av fel eller störningar i produktionssystemet och övriga verksamma områden 
(Möller & Steffens, 2006).  
 
FU kan således delas upp i Förutbestämt Underhåll och Tillståndsbaserat Underhåll. 
Begreppsförklaringarna av dessa begrepp är Förutbestämt UH; förebyggande underhåll som 
fullföljs i enlighet med fastställda intervaller eller efter en fastställd användning, men utan att 
förekommas tidigare av tillståndskontroll. Tillståndsbaserat Underhåll; förebyggande underhåll 
som tillhandahåller kontroll och övervakning av en enhets tillstånd med avseende på dess 
funktion samt egenskaper, därutav förorsakade åtgärder. Dessa två begrepp kan sedan i sin tur 
bestå av ett antal aktiviteter (Hagberg & Henriksson, 2010). 
 

3.3. Tillståndsbaserat Underhåll  
 
Tillståndsbaserat underhåll, TBU är en underhållstrategi med syftet att optimera den generella 
underhållsstrategin av en maskin eller anläggning och är en del av FU. Detta görs genom att 
övervaka en komponents tillstånd med hjälp av utrustning som analyserar olika sorters 
mätningar på maskinen som till exempel vibrationsmätningar med hjälp av vibrationssensorer 
för att mäta vibrationer eller tribologiska analyser av oljan som sedan analyseras med hjälp av 
ett sofistikerat mjukvaruprogram eller en underhållstekniker som då med hjälp av den 
insamlade datan kan konstatera när det kommer ske ett haveri eller stopp på grund av ett 
funktionsfel. TBU-proccessen består av fem olika steg; datainsamling, analys, arbetsorder, 
korrigerande åtgärd och slutligen verifikation.  Det första steget är som tidigare nämnt 
datainsamling, vilket innebär att samla in informationen om maskinen eller anläggningen, 
vilket görs under drift. Mätningarna kan göras kontinuerligt av installerade sensorer eller längs 
med rondbaserat system, som sparas i underhållsystemets databas. Därefter görs en analys av 
den insamlade datan för att upptäcka potentiella avvikelser mot de effektmätetalen man har 
som standard. Om datorprogrammet eller underhållsteknikern i steg två- analysen upptäcker att 
det är ett funktionsfel på t.ex. maskinen skapas en arbetsorder motsvarande problemet för att 
sedan kunna åtgärda funktionsfelet.  
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Vidare så följs arbetsordern upp i underhållsystemet för att kunna korrigera eventuella följder 
av maskinfelet som uppstått. Avslutningsvis i verifikationssteget så samlas återigen nya data in, 
med syftet att kunna följa upp och verifiera att problemet är åtgärdat och att de uppmätta 
nivåerna är tillbaka på den standard man utsett i förväg och motsvarande 
produktionskapaciteten och utrustningens kalibrering (Schantz, 2012).  
 
 

 
 
Figur 3: Visar en teknik för övervakning av en enhet genom felutveckling med hjälp av 
vibrationsmätning, i det här fallet på ett kugghjul i exemplifierande syfte (Moubray, 1997).   

Figur 3 ovan visar hur ett tillståndsbaserat underhåll kan ske genom en teknik vars ursprungs 
term på engelska är ”fault development”, som består av kontroll och övervakning av en enhets 
tillstånd med avseende på dess beroendevariabel och utmärkande egenskaper, således drivna 
ingripanden. Om man som företag har som underhållstrategi att arbeta med denna typ av 
tillståndsbaserat underhåll och analysera och övervaka utrustningen hur allvarligt det än är så 
kan man förutspå och förebygga att haverier sker och identifiera och upptäcka komponenter i 
maskinen eller utrustningen som ålderstigets och därutav diagnostisera problemen. (Salonen , 
2018).  
 
Genom att införa ett systematiskt tillståndsbaserat UH kan reparationsbehov oftast upptäckas i 
ett tidigt skede vilket medför att följdskador som ett resultat av haverier och stopp samt 
oplanerade driftstopp då kan undvikas. Är man medveten om att ett eller annat funktionsfel är 
på väg att inträffa, behöver man inte införa ett extra produktionsstopp för att utföra 
reparationen. Underhållsarbetet kan då verkställas när man ändå står stilla av andra 
produktionsrelaterade orsaker. Genom att ha en tillståndsbaserad övervakning av underhållet så 
kan reparationsbehov som upptäckts i ett tidigt skede planeras och väntetiderna kan minskas 
drastiskt. Därav blir produktionsstoppet alltmer kortare. Vidare så kan organisationen ta lärdom 
av erfarenheterna i och med underhållsarbetet, genom att systematiskt ta till vara på och 
analysera funktionsfelen för att med tiden kunna bygga bort felorsakerna (Idhammar, 1992).  
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3.4. Förutbestämt Underhåll  

 
Förutbestämt Underhåll är i princip Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med 
planerade/förutbestämda intervaller eller efter en avgjord användning, dock utan att inträffas 
tidigare av tillståndskontroll. Exempel på aktiviteter inom Förutbestämt underhåll är rengöring, 
smörjning samt utbyte av komponenter eller reservdelar (Maintmaster , 2019).  
 
 

3.5. Avhjälpande Underhåll 
 
 

 
Figur 4: Underhållsbegrepp, olika strategi och typ av underhåll. 

Processen för Avhjälpande underhåll är den process som majoriteten av företag lägger störst 
vikt på och satsar de flesta av sina underhållsresurser på. De företag som lyckats bäst på att 
utveckla sina övriga underhållsprocesser i en högre grad har inte ett behov av att ha lika 
omfattande avhjälpande underhåll- AU, dock så är denna process förutsättande för att man skall 
kunna uppnå ett underhåll i världsklass (Hagberg & Henriksson, 2010). Enligt svensk standard 
SS- EN 13306 (2017, s.18) är definitionen av Avhjälpande underhåll; ”underhåll som utförs 
efter det att ett feltillstånd har upptäckts och med avsikt att återställa en enhet till ett sådant 
tillstånd att den kan utföra krävd funktion”. Avhjälpande UH kan definieras vidare som en 
underhållsuppgift vars anmodan är att identifiera, isolera och åtgärda fel för att maskinen eller 
utrustningen som har ett funktionsfel skall kunna återställas till operationellt tillstånd inom den 
driftförmåga och tolerans eller gränser som är bestämda för dess operationella drift. 
Avhjälpande UH utförs efter en feldetektering och har som uppgift att återställa en fabrik eller 
anläggningsresurs till ett tillstånd vilket det kan utföra den avsedda funktion som stationerats i 
utlovat arbete. Avhjälpande UH bistår till att förbättra maskinen eller utrustningen samt dess 
komponenter så att Förebyggande UH kan utföras på korrekt vis. Avhjälpande UH är en 
underhållsstrategi som utförs efter ett fel eller problem har uppstått i inrättningen vars mål är 
att återställa driftbarheten. I många fall är det svårartat och omöjligt att förutspå eller förhindra 
ett missöde därav är Avhjälpande UH det enda alternativet att tillgå när man väl står inför 
misslyckandet och rekonstruktion incitamentet. Avhjälpande UH avser åtgärder som enbart tas 
vid när ordnade helheter med komponent fel har ägt rum. Det är väldigt viktigt att 
underhållsarbetet inleds omedelbart och reparationer sätts i kraft så snart som möjligt när 
funktionsfelet inträtt.  
 
Kostnader som förknippas med Avhjälpande UH är:  
 

o Reparationskostnader  
o Produktionsbortfall  
o Omsättningsförlust  
o Korrosionsunderhållskostnader 
o Leveranskostnader i form av uteblivna transporter internt och externt   

 

2.1 Underhåll 

7.1 Förebyggande UH 7.6 Avhjälpande UH

Efter ett funktionsfel 
upptäcks! 

Innan ett funktionsfel 
upptäcks! 



 
 
 

 
20 (58) 

Processen för Avhjälpande UH inleds med en tillståndsbedömning av funktionsfelet för att 
fastställa varför felet har skett. Följaktligen så omfattas diagnostikprocessen av en fysisk 
inspektion av ett system där man via nyttjandet av en diagnostisk maskin för elektronisk 
databehandling utvärderar systemet gemensamt med intervjuer av operatör och användare, 
därefter enligt standarden SS-EN 13306 (2017) kan Avhjälpande UH delas upp i Uppskjutet 
UH och Akut UH, där Akut UH är avhjälpande underhållsarbete som påbörjas direkt efter ett 
haveri eller funktionsfel eller liknande för att avstå från oacceptabla resultat, se figur 5 nedan.   
Medans Uppskjutet UH är ett avhjälpande underhållsarbete som till skillnad från Akut UH inte 
genomförs direkt utan skjuts upp i enlighet med satta underhållsdirektiv vilket medför en chans 
till att kunna planera underhållsarbetet (Kanti & Cudney , 2016)  
 

 
Figur 5: Underhållsbegrepp, Avhjälpande underhållstrategi och typ av underhåll. 

 
3.6. Akut Avhjälpande Underhåll  

 
Akut Avhjälpande UH definieras som; ”avhjälpande underhåll som utförs omedelbart efter det 
att ett feltillstånd har upptäckts för att undvika oacceptabla konsekvenser” (SS-EN 13306, 
2017, s.16).   
 
För att man ska klara av att bibehålla en hög tillgänglighet och kapacitet så är det viktigt att 
man har skapat en underhållstrategi där aktiviteter ingår som avhjälpande samt att huvuddelen 
av de avhjälpande insatserna är planerade, av den anledningen att det leder till mindre 
produktionsbortfall samt att nödvändigt UH kan bedrivas mer effektivt. Det är komplext att 
skapa en tillvaro där haverier inte sker helt och hållet, då man oftast inom industrin i och med 
underhållsarbetet har utrustning som bedömts vara mindre kritiska och således inget 
förebyggande UH. De akuta haverierna som sker måste avhjälpas med akut UH på ett 
skyndsamt samt produktivt sätt, därav är det nödvändigt att man som företag bedriver en 
underhållstrategi som förutsätter att man har tillhanda ett akut UH för att ha en hög 
tillgänglighet samt en låg direktunderhållskostnad. För att bringa till existens ett underhåll i 
världsklass så måste samtliga processer med fokus på avhjälpande UH vara i världsklass. Detta 
kan vara paradoxalt när det kommer till akut avhjälpande UH då antalet akuta stopp och 
funktionsfel minskar drastiskt när man utvecklat en underhållstrategi inom företaget som 
strävar mot ett underhåll i världsklass (Hagberg & Henriksson, 2010).  
 
Tiden det tar från att haveri sker, tills att felet blivit åtgärdat med hjälp av avhjälpande akut UH 
går att beräkna med hjälp av Mean time to repair (MTTR), som är en engelsk beteckning som 
representerar tid, kostnad samt möda för att utföra underhållet som krävs för att återställa en 
maskin eller utrustning som havererat. MTTR representerar den genomsnittliga tiden som krävs 
för att återställa maskinen eller utrustningen med ett funktionsfel och är en metod som ger en 
mätbarhet för det akut avhjälpande underhållet och leder till att man kan mäta längden av 
nedtiden tills det att systemet är återställt (Kanti & Cudney , 2016).  
 
 
 

7.6 Avhjälpande UH 

7.8 Uppskjutet UH 7.9 Akut UH
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3.7. Uppskjutet Avhjälpande Underhåll  
 
Uppskjutet avhjälpande underhåll är en underhållsstrategi som har till följd att beroendes på 
utgångsfallet för den rådande produktionen skjuta upp t.ex. reparationen för en maskin eller 
utrustning med funktionsfel och åtgärda felet vid ett annat tillfälle. Underhållsteknikerna kan 
följaktligen skjuta upp reparationen. Är fallet akut så måste den som utför underhållsarbetet 
åtgärda problemet omedelbart vilket då faller in i kategorin för akut avhjälpande UH (Salonen , 
2018).   
 
Uppskjutet avhjälpande UH definieras vidare av SS-EN 13306 (2017, s.16) ”avhjälpande 
underhåll som inte utförs omedelbart efter att ett feltillstånd har upptäckts utan senareläggs 
enligt givna regler”. 
 
Större och mer tekniskt avancerade anläggningar medför större utmaningar för 
underhållsarbetet och mynnar ut i en prioritering av arbetsorderna. Återigen så är detta relativt 
och beror på företaget eller organisationens underhållstrategi i fråga. I och med en stor 
variation av produktionsprocesser ju större är kapitalkostnaderna när ett stopp sker. Därav så 
måste man utifrån ett produktionsekonomiskt perspektiv utföra avhjälpande UH där läget är 
mest kritiskt eftersom de fasta kapitalkostnaderna kommer att öka ju längre fabriken står stilla. 
En annan faktor som bör belysas är att man idag försöker minska på lagerförda reservdelar pga. 
att olika artiklar har olika tillgänglighet vilket leder till majoriteten av reservdelsartiklar som 
har ett sporadiskt behov inte lagerförs då man inte kan föra en prognos på de. Detta leder till att 
om man får en störning i produktionen så kan man inte låta produktionen drabbas av det utan 
måste senare lägga och skjuta upp avhjälpande UH (Idhammar, 1992).    
 

3.8. Underhållsplanering och Styrning  
 
För att kunna bedriva ett underhåll i världsklass är det viktigt att samtliga processer i och 
underhållsinsatser är väl planerade och optimerade vare sig det rör sig om FU, AU, eller 
Tillståndskontroll. Ett underhåll i världsklass förutsätter att korrekt kompetens och planering 
verkställs enligt den enligt rätt underhållsstandard inom företaget eller organisationen. Om 
dessa villkor inte uppfylls så kommer produktionens driftsäkerhet att bli negativt påverkad. I en 
industri där stora mängder maskiner och utrustningar förekommer så finns det ändlöst många 
olika aktiviteter som måste utföras på korrekt sätt för att driftsäkerheten skall vidmakthållas. 
Detta medför att informationen om samtliga system inte går att arkivera i huvudet. Företaget 
eller organisationen måste samla och ordna informationen rörande underhållsarbetet på ett 
systematiserat vis, vilket sker genom att använda ett underhållsystem. Det finns en rad fördelar 
med att införskaffa ett datorbehandlat underhållsystem, det blir enklare att bedriva ständiga 
förbättringar tillsammans med kontinuerlig uppföljning av driftsäkerhetsverksamheten. För att 
kunna bedriva en utveckling av underhållsplaneringen och dess styrning är det viktigt att ha 
tillgång till samtlig information som har den kvalitet som är tolkningsbar för att kunna 
användas i utvecklingssyfte, men även för att ha en relevant mätbarhet. Ett underhållsystem bör 
vara datorbaserat men det förekommer även manuella underhållsystem hos mindre företag, 
Anledningen till detta är att man vill använda de personliga funktionerna så effektivt som 
möjligt. Vidare så är mjukvaran för elektronisk databehandling effektiv på att sortera och 
arbeta med stora mängder data. Vilket är en förutsättning för när man arbetar med data som 
härstammar från en underhållsverksamhet (Möller & Steffens, 2006).  
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I ett CMMS så är de olika modulerna och andra delsystem inom företaget t.ex. produktionens 
avvikelseuppföljning och ekonomiska uppföljning och effektmätetal har en central roll och 
speglar underhållsarbetet inom företaget eller organisationen kontinuerligt, vilket ger aktören 
ett försprång i underhållsplanering och styrning. En underhållstrategi där CMMS har en central 
roll i den dagliga styrningen ger största möjliga produktionseffektivitet då samtliga moduler är 
driftsatta i ett integrerat system. Överskådligt kan man redogöra för CMMS som ett 
investeringsbeslut som främjar underhållsstrategin och som modul effektiviserar flertalet 
arbetsmoment och effektiviserar hela verksamheten och företaget eller organisationen som 
helhet. Att skapa en fullständig datorbehandlat underhållsystem är en process som tar flera år 
att sammanbinda. De första åren kommer att gå till att lära organisationen, man måste likväl 
betrakta införandet av datoriserade underhållsrutiner som en långsiktig investering som i de 
flesta fallen ger återbetalning efter två-till fem år. Om man dock vill effektivisera sitt underhåll 
så bör man inte inleda med en datorisering av underhållsrutinerna, utan inledningsvis granska 
vilka övriga ingripanden man kan göra som kan leda till ett snabbt resultat kontra dess 
kapitalinvestering (Hagberg & Henriksson, 2010).  
 

3.9. Underhållsmål 
 

För att man skall kunna implementera en korrekt och funktionsduglig underhållsstrategi är det 
viktigt att man inledningsvis inte börjar med att titta på underhållsprocceserna, utan inleder 
med att definiera de objektiva målen med underhållets funktion i verksamheten. Det 
allomfattande generella syftet med underhållets funktion är enligt Coetzee (1997) ”att stödja 
produktionen och dess processer med adekvata nivåer av tillgänglighet, pålitlighet, 
manövrerbarhet, och säkerhet till en accepterad kostnad.” 
 
Denna definition består vidare av fem stycken subkategorier (Coetzee, 1997):  
 
Tillgänglighet av maskiner och utrustning:  
 
Det är underhållets uppgift att förse en acceptabel nivå av tillgänglighet till produktionen samt 
att stödja produktionsplanen. Det bör vara underhållsledningens mål att tillhandahålla maximal 
ekonomisk förutsättning för att kunna upprätthålla produktions tillgängligheten.  
 
Tillförlitlighet av utrustning:  
 
Hög tillgänglighet med reservation för medföljande nivå av tillförlitlighet som ska medföra 
långa kontinuerliga produktionsprocesser med få stopp och som klarar av att producera 
eftersträvat resultat. Upprepade produktionsstopp och haverier är ett tecken på låga 
tillgänglighets nivåer och medför en granskning av utrustning kontra underhållsmål.  
 
Maskin- och utrustningsfunktionsduglighet:   
 
Under det att hög tillgänglighet och tillförlitlighet av maskiner och utrustning är primära mål så 
måste de stödjas av överensstämmande nivåer av funktionsduglighet. Funktionsdugligheten 
definieras såsom maskinen eller utrustningens förmåga till att vidmakthålla lämplig 
produktionsstandard.  
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Maskin- och utrustningssäkerhet: 
 
Människoliv och hälsa går inte att mäta ekonomiskt. Det har alltid varit det mest primära och 
betydelsefulla målet med underhållsstrategin att säkerställa att maskiner och utrustning är säker 
för de som brukar den. Samtidigt som olycksbådande förhållanden kan leda till förödande 
funktionsfel och betydande skador, vilket har en direkt påverkan på produktionens 
tillgänglighet och därmed ekonomiskt bortfall.   
 
Kostnad:  
 
Oavsett underhållshandling så bör operationen endast utföras om utgiftskonsekvensen är 
acceptabel. Därav så bör samtliga underhållprocesser ha en fundamental optimerad 
kostnadskalkyl som är baserad på långtids kostnader och utgifter i och med underhållsarbetet. 
För att kunna uppehålla de underhållsmål man arbetar efter så måste mätbarheten och 
effektivitet av maskiner och utrustning gå bortom att bara mäta tillgänglighet eller upptid.  
Man måste ta hänsyn till samtliga faktorer som är relaterade till underhållsprocessernas 
prestanda.  De enheter som man använder som multiplikatorer bör omges av tillgänglighet, 
prestationshastighet och kvalitetssats. Detta leder till att samtliga underhållsprocesser är 
inkluderade i att upprätthålla samt vidmakthålla de uppsatta underhållsmålen. Detta kan 
uttryckas med hjälp av matematiska formler där olika enheter stoppas in i formeln för att räkna 
ut det som man avser att mäta, exempelvis tillgänglighet. Nedan följer vidare exempel på olika 
formler som kan användas för att kunna övervaka och arbeta med underhållsmål (Wireman, 
1991).  
 
För att då ytterligare exemplifiera hur man kan arbeta med underhållsmål så är nedanstående 
formler kopplade till olika enheter beroende på vad man vill mäta. Den första formeln som 
mäter utrustningen totala effektivitet är ett nyckeltal som används för att mäta 
produktionseffektivitet och kan uttryckas matematiskt såsom;  
 

availability × performance rate × quality rate = equipment effectiveness 
 
Tillgängligheten resulterar i eftersträvad tillgänglighet minus nedtid, dividerat med den 
eftersträvade tillgängligheten. Vilket matematiskt kan uttryckas såsom;  
 

       required availability - downtime 
                                                                                                        = availability.  

required availability 
 
Den eftertraktade tillgängligheten är den tid som maskinen eller utrustningen är i produktion 
minus varierande planerad nedtid, såsom rast, FU underhåll, uppskjutet AU, eller möten. 
Nedtiden är den aktuella tiden för maskiner eller utrustning där det sker reparationsarbete som 
till exemepel FU eller AU. Detta kan även tidvis kallas ”breakdown” nedtid. Detta är tal som 
bör användas i effektivitets kalkyler. Denna siffra bör överskrida 90%. Prestandakursen är den 
idealiska eller ”designcykel” tiden för att producera produkten, multiplicerad med produktion, 
dividerad med driftstiden. Detta ger en prestationsprocentandel. Som vidare kan uttryckas 
matematiskt såsom; 
 

            design cycle time x output 
                                                                                                        = performance rate.  

operating time 
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”Design cycle time” eller produktionens tillverknings utgångspunkt kan ses som komponenter 
per timme. Utgången blir den totala produktionen för den angivna tidsperioden. Driftstiden är 
tillgängligheten från föregående formel. Resultatet blir en procentandel av prestanda. Denna 
formel är användbar för tillsyn av kapacitetsuppdelningar. Målet för 
världsklassproduktionsföretag är en summa större än 95%. 
 
Kvalitetshastigheten är produktionens ”input” till processen eller utrustningen, minus volymen 
eller antalet kvalitetsfel, dividerat med produktionens ”input”. Som vidare kan uttryckas 
matematiskt såsom;  

 
 
product input time - quality defects 

                                                                                                        = quality rate. 
product input 

 
Produktionens “input” är antalet produkter som blir inmatade i processen (IBID).   
 
Genom att kontinuerligt utföra insatsrelaterade kalkyler och arbeta mot att fastställa 
underhållsmål kan man säkerställa att underhållsverksamheten följer de underhållsmål man satt 
upp. Man kan även då även följa upp resultaten och se till att avvikelser inte sker. Ett 
ytterligare exempel på hur man kan arbeta med underhållsmål är att man återigen via 
matematisk kalkylering kan sätta förutsättningarna för hur man ska arbeta för att klara av 
underhållsmålen. Kalkylexemplet nedan (tabell 3), är ett typiskt fall för att kunna systematiskt 
avgöra hur man kan bedriva sitt underhållsarbete för att uppnå de underhållsmål man har som 
avsikt.  
 
Utveckla och fastställa underhållsmål, (exempelkalkyl för att slutföra uppskjutet AU): 

10 arbetare x 40 timmar = 400 timmar 
2 konsult arbetare x 40 timmar = 80 timmar 
5 övertidsskift x 8 timmar = 40 timmar 
Total tid att schemalägga = 520 timmar 
Reduktioner exempel: 

30% akut underhållsarbete, (0,3 x 520) = 156 timmar 
5% avvikelser = 26 timmar 
Förebyggande underhåll FU (20 %) = 104 timmar 
Totala reduktioner = 286 timmar 
Totalt tid att schemalägga =  tillgänglig - reduktioner 
^ = 520 timmar - 286 timmar 
^ = 234 timmar 

Tabell 3: Exempelkalkyl för att slutföra uppskjutet AU (Wireman,1991).  
 
Om underhållsplanering då skulle schemalägga 234-timmars arbete ”backlogs” rörande till 
exempel uppskjutet AU från veckan, skulle underhållsteknikerna ha stor sannolikhet för att 
slutföra uppgifterna. Samma teknik som är beskriven ovan, går att tillämpa på övriga 
backloggar där man vill åt en resursplanering för underhållsaktiviteter.  
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Om liknande tekniker används inom underhållsarbetet med syftet att verkställa mängden arbete 
till schemalagda insatser så leder det till att en 95-procentig schemaläggningsnoggrannhet 
skulle kunna uppnås (IBID).  
 

3.10. Underhållsrelaterade mätetal  
 
När man har som mål att förbättra underhållsverksamheten såväl som någon annan industriell 
funktion så är prestandamätningar essentiella. Enligt Wisner & Fawcett (1991) så finns det 
kriterier till vad som ska klassas som prestandaindikatorer för att kunna leda ett företag eller 
organisation till att verkliggöra sina strategiska mål. Vidare så belyser även Wisner & Fawcett 
(1991) att bortsett från de schablonmässiga finansiella måtten, så bör en effektiv struktur av 
prestandamätningssystem innehålla en taktisk prestationsförmåga bestående av kriterier för att 
kunna granska nuvarande nivå av kvalitet och konkurrenskraft.  
 
En fabriks ekonomiska budget och kapitalomsättningar inom den operativa sektorn går till stor 
del till att omförsörja underhållsverksamheten i och med de tunga investeringarna i maskin och 
utrustning, att mäta prestationerna av underhållsoperationerna i ett sådant företag eller 
organisation bör därmed vara en hög prioritet hos ledningen. Eftersom en koncerns ekonomiska 
budget för en fabrik avsätter en storkapitalkostnad för att försörja underhållsverksamheten, med 
omfattande investeringar i maskin och utrustning så är det även att viktigt att man från 
koncernledningen följer upp de utfall och mätetal som satts upp för att styra den lokala 
verksamheten och kunna jämföra de olika fabrikerna för respektive avdelning mot de uppsatta 
koncernmålen som föreligger. Ledningen har ett stort ansvar i hur dessa nyckeltal regleras och 
motsvaras av de förväntade uppsatta målen. En annan anledning till varför man bör mäta 
underhållets prestationer är på grund av inflytandet på medarbetarna som är verksamma inom 
underhållsverksamheten för att kunna få en mätbarhet på den individuella prestationen samt 
insatser, och för att se hur deras agerande förändras i samband med mätetal på deras prestation 
(Salonen, 2011).  
 
Tsang et al. (1999), visar den symmetrin som råder mellan ett antal studerade tillverkande 
företag som delar karaktärsdrag inom underhållsverksamheten och dess prestandamätnings 
system på följande vis:  
 

• Det är en standard hos de flesta företag och organisationer att underhållsverksamheten 
använder sig utav en strukturerad process för att identifiera och mäta sina prestationer. 
Ledningen är dock oftast inte medvetna om hur stor del av prestanda och prestations 
indikatorer kan vara avgörande för underhållsverksamheten.  

 
• Prestationsindikatorerna är primärt avsedda för operationella kontrollsyften.  

 
• De normalt sätt oftast förekommande prestationsindikatorerna som nyttjas är finansiella 

indikatorer som är fokuserade på produktionstillverkningen samt underhållskostnader. 
Dessa är oftast relaterade till kostnader som hör till maskin- och utrustningsrelaterade 
utgifter. Medans processorienterade mätningar såsom tillgänglighetsberäkningar, 
arbetsproduktivitet och antal incidenter och tillbudsmätningar redovisas lokalt i en 
tabell som oftast benämns som en KPI-struktur.  

 
• ”Benchmarking” är en metod som börjar att få acceptans som en metodologi som 

används för att utvärdera prestationer och etablera mål som satts upp genom att jämföra 
sig internt och externt med verksamheter som uppnått ”World Class Maintenance”.  
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De flesta tillverkande företagen definierar sina affärsstrategier och konkurrenskraftiga 
prioriteringar som då baseras på flertalet olika faktorer som är relaterade till deras 
produktionssystem som till exempel effektivitet och kvalitet. Som en konsekvens av detta 
spelar då underhållstrategin en avgörande roll för att kunna säkerställa tillförlitlighet och 
tillgänglighet för produktionsanläggningen. Målet med att mäta underhållsverksamheten och 
fastställa nyckeltal är att optimera tillgängligheten och tillförlitligheten av produktionens 
maskin och utrustning samt vidmakthålla driftsäkerheten till en accepterad kostnadsnivå, för att 
därmed uppnå maximal ekonomisk vinst (Faccio, Persona, Sgarbossa, & Zanin, 2014).  
 
Det finns en stor mängd med varierande underhållsmätetal som är relaterade till 
prestandamätningar av olika slag. EFNMS (2002) har fastställt 13-stycken prestandamätetal 
som är utfärdade för industrier med europeisk standard.  
Dessa är utfärdade för att användas inom koncernen internt och externt för ”benchmarking”, 
dessa listas nedan i kronologisk ordning:  
 
 
Maintenance costs as a % of Plant replacement value 

Stores investment as a % of Plant replacement value  

Contractor costs as a % of Maintenance costs  
Preventive maintance costs as a % of Maintenance costs  

Preventive maintance man-hours as a % of Maintance man-hours  
Maintenance costs as a % of Turnover  

Training man-hours as a % of Maintenance man-hours  
Immediate corrective maintenance man-hours as a % of Maintenance man-hours 

Planned and schedueld man-hours as a % of Maintenance man-hours  
Requierd operating time as a % of Total available time  

Actual operating time as a % of Required operating time  
Actual operating time / Number of immediate corrective maintenance events  

Immediate corrective maintenance time / Number of immediate corrective 
maintenance events.  

Tabell 4: Underhållsrelaterade mäteal koncernstyrning av underhållsverksamhet (EFNMS, 
2002). 
 
Medans de parametrar som blivit definierade i den föregående sektionen (13 av dem) 
representerar de som krävs för att kunna etablera en effektiv struktur med relevanta mätetal på 
koncernnivå för en effektiv underhållsfunktion samt en finansiell översikt av de nyckeltal som 
redovisas. Det är alltid mer effektivt att jämföra två eller mer parametrar för att kunna få fram 
ett prestandaförhållande och för en kompatibel benchmarking. Sådana prestandaförhållanden 
som mäter olika i verksamheten har som uppgift att utöka vår förståelse över det budskap de 
varierande prestandamätetalen redogör för ovan. Därmed så leder användningen av 
prestandamätetalen till ett bättre sätt att presentera den uppmätta data i 
underhållsverksamheten. Vissa av mätetalen ger till och med ytterligare information som inte 
anträffats i original datan (Coetzee, 1997).  
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Vidare så bör man dela upp indikatorerna i fyra stycken grupper (IBID):  
 

• Underhållsresultat  

• Underhållsproduktivitet  

• Underhållsoperationella målmedvetenhet  

• Underhållskostnadsberättigande  

 

3.11. Key Performance Indicators 
 
Key Performance Indicators (KPI:er) är viktiga för att kunna övervaka prestandan i en 
verksamhet. De kan användas för att identifiera svag prestanda och belysa förbättringspotential. 
Enligt SS- EN 15341 (2017, s.5), så är definitionen av KPI:er (Key Performance Indicators)  
”Viktiga resultatindikatorer för att mäta underhållsprestanda inom ramen för de påverkande 
faktorerna, till exempel ekonomiska, tekniska och organisatoriska aspekter, för att utvärdera 
och förbättra effektiviteten och effektiviteten för att uppnå högsta kvalitet i att upprätthålla 
tekniska tillgångar.” 
 
KPI:er är något som används strategiskt och är flexibla till att passa verksamhetens ändamål, 
vidare så används de som taktiska mätetal som har som syfte att framhäva verksamhetens 
kapacitet att kunna möta de mål som företaget eller organisationen satt upp att nå. En KPI- 
struktur ska kunna redogöra för samt visa en mätbarhet på de verksamheterna som har störst 
inverkan på att verksamheten ska kunna prestera och klara av ett visst mål. Förutom detta skall 
KPI:er även leda till en kunskap om hur väl processerna i ett företag eller organisation har 
normal funktion samt belysa områden som bör belysas för att kunna förbättrats. Det finns 
flertalet områden som KPI:er kan användas inom och i ett övervakande syfte finns det en hel 
del på att vinna på att använda dem för att utvärdera sin verksamhet. KPI:er kan formuleras för 
till exempel individuell utrustning, delprocesser och hela anläggningar. Men det avgränsas inte 
där utan det går vidare att mäta olika prestandaförmågor och prestationer för en viss 
verksamhet med KPI:er till exempel energislöserier, råmaterialstyrning, styrning och 
driftsäkerhet med underhållsverksamheten med mycket mer (Lindberg, Tan, Yan, & Starfelt, 
2015) 
 
Flertalet svenska industrier saknar idag fastställda riktlinjer för hur man skall mäta och 
förbättra sitt underhållsverksamhetsresultat. Genom att introducera KPI:er för att öka 
prestandan och prestationen för underhållsverksamheten så förbättrar man därmed hela 
anläggningens framgångar i form av en anläggningsprestanda som mäts kontinuerligt och som 
går att agera på. Anledningen till varför det förekommer låg prestanda och onödiga slöserier 
inom underhållsverksamheten har att göra med att den inte mäts korrekt och att man saknar en 
mätbarhet på sina ageranden. Genom att man i underhållsverksamheten identifierar det onödiga 
slöserierna och avfallet med hjälp av KPI:er kan man genomföra åtgärder som minskar avfall 
och kostnadsförknippade slöserier. På så sätt förbättrar man prestandan och kan utveckla ett 
underhåll i världsklass. Det förekommer idag globalt sätt inom många industrier runt om i 
världen slöserier och bristfällande underhållsstrategier som i olika former, som är kopplade till 
energiavfall, råmaterialsbrister, driftstopp, låg tillgänglighetsdrift, underhåll, kvalitet med 
många fler (IBID).  
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Nedan följer exempel på Underhålls KPI:er fastställd enligt SS-EN 15341 (2007) för 
styrning av underhållsverksamheten.  
 

• Total Maintenance Cost / Quantity of output 

 
• Preventive maintenance cost / Total Maintenance Cost 

 
• Total Operating time / Number of maintenance work-orders causing downtime 

 
• Predetermined maintenance cost / Total Maintenance Cost 

 
• Improvement maintenance cost Total Maintenance Cost 

 
• Total operating time / Number of failures = MTBF 

 
• Total time to restoration / Number of failures = MTTR 

Tabell 5: Underhålls KPI:er (SS-EN 15341, 2007).   
 
Dessa KPI:er är effektiva och kan agera som kontroll KPI:er för att mäta 
underhållsverksamhetens resultat och självklart så är kombinationerna oändliga. KPI:erna ovan 
är i illustrativt syfte men är fortfarande realistiska och användbara. Vidare så ger en början på 
formuleringar av KPI:er inspiration till att formulera nya och alla verksamheter är individuella. 
Vidare så formulerar man KPI:er inledningsvis för att kunna använda de som benchmarking 
internt och externt för att kunna jämföra sina komponenter. Majoriteten av de formulerade 
KPI:erna går att applicera på maskin och utrustning, delprocesser och fabriker (Lindberg et al. 
2015). 
 

3.12. Leading & Lagging- styrande KPIs 
 
KPI:er används oftast inom underhållsverksamheten för att kunna mäta det förflutna. Detta ger 
en mätbarhet på förflutna prestationer av en viss process eller insats. Det som oftast glöms bort 
utifrån underhållsledningens perspektiv är att KPI:er även går att tillämpa för att se in i 
framtiden och förutspå underhållsverksamhetens prestationer. Underhåll är något som hos de 
flesta företagen är en standardiserad process som är fastställd vilket leder till att man oftast 
fokuserar på det föregångna och glömmer bort det som skall komma. Genom att använda sig att 
Leading och Lagging KPI:er (ledande och släpande nyckeltals prestations indikatorer) som 
mätetalsstruktur så kan man införa en förändring i drivande och styrande prestationer för att 
öka underhållets tillgänglighet genom att tillåta underhållsverksamheten att se in i framtiden. 
Denna KPI struktur kommer att leda till att få en mätbarhet på tidigare prestationer och resultat 
samt prognosticera framtida prestanda. Anledningen till detta är på grund av att det finns en 
korrelation och ett förhållande med effekt med införandet av en ledande och släpande struktur 
av KPI:er.  
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Generellt beskrivet så mäts en process så kommer det ge upphov till att mäta en annan process 
och där med får man insikt om prestationer som skall komma (Kovacevic, 2015). 
 
Leading och Lagging KPI:ers skillnader kan vidare beskrivas som följande:  
 
Leading KPI: er mäter prestanda innan insatsen- eller processresultatet börjar att följa ett visst 
mönster eller en viss trend. Medans Ledande KPI: er används för att kunna förutsäga 
förändringar och- eller trender, med ett framåtblickande angreppssätt för att därmed kunna 
hjälpa till att hantera prestanda för ett system eller en viss process inom 
underhållsverksamheten. Enkelt beskrivet så kan man säga att Ledande KPI: er fokuserar på 
framtiden. 
 
Lagging KPI: er mäter resultat löpande efter verksamheten eller processen och följer ett visst 
mönster eller en viss trend och utnyttjas för att kunna bekräfta långsiktiga 
utvecklingsriktningar. Vidare så används släpande indikatorer för att kunna bestämma hur väl 
en process eller ett system manövrerades. Släpande KPI: er fokuserar på nutiden (IBID).  
 
Lagging KPI:er är vanligtvis insatsrelaterade och har att göra med vad man gör för insatser, de 
är enkla att mäta men svåra att utveckla och förbättra samt att påverka. Medans ledande KPI:er 
är inmatningsorienterade vilket innebär att man kan styra vad man vill påverka och vart man 
vill nå. Det är komplext att mäta ledande KPI:er men det är lätta att påverka. Christer 
Idhammar som är en välkänd underhållskonsult och grundare och VD för IDCON INC, har 
gjort många audits på massa- och pappersbruk och beskriver de flesta verksamheterna som 
väldigt standardiserade där han ofta stött på stora tavlor och LCD-skärmar med KPI:er som 
schemalagd överenstämmelse, underhållskostnad, förebyggande underhållsöverenstämmelse, 
eftersläpningstimmar, tillgänglighet och många fler. Det är inget fel på dessa KPI:er, men om 
man granskar de djupare och tittar på anledningen och hur dessa kommit till liv och utnyttjas av 
företaget eller organisationen används de inte i något drivande eller utvecklande syfte. Det 
existerar enbart för att mäta en daglig verksamhet utan någon specifik vision eller strategi. 
Ställer man då frågan, hur och varför används dessa KPI:er? Får man då oftast ett godtyckligt 
svar med låg kunskap bakom KPI strukturen, och att de inte ger något utan man bara följer 
direktiv. De flesta verksamheterna förstår inte dessa KPI:er och vet inte hur de skall användas. 
Idhammar (2013) argumenterar för att detta kan ses som ett underhållsrelaterat slöseri att 
producera och publicera dessa rapporter och istället skapa ett syfte för att använda KPI:er. Att 
då dela in KPI:erna i ledande och släpande indikatorer kommer att skapa syfte åt 
underhållsverksamheten. Schemalagd överenstämmelse, underhållskostnad, förebyggande 
underhållsöverenstämmelse, eftersläpningstimmar, tillgänglighet bör gå under ledande 
indikatorer och det är dessa insatser man tar för att påverka de släpande indikatorerna som 
innefattar underhållskostnad och tillförlitlighet. Vidare så bör man aldrig använda mer än tre 
ledande KPI: er men samtidigt koppla ihop dessa tre med förbättringsinitiativ som 
underhållsverksamheten arbetar emot. När företaget eller organisationen lyckats förändra sin 
situation till det bättre och lyckats med att stabilisera sitt resultat, då fortsätter man mot de 
övriga KPI:erna (IBID).  
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Enligt Weber & Thomas (2005) så bör KPI:er avsedda för underhållsfunktionen inkludera både 
ledande (leading) för att driva underhållsprocesser och eftersläpande (lagging) som 
mätetalsstruktur, tabell 6 nedan exemplifierar detta vidare.   
 

KPI:er kopplade till Lagging resultat 
 

- Dessa är oftast kopplade till antalet 
funktions haverier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Underhållsrelaterad nedtid 

Säkerhet 
Miljö 

Operationella:  
- Kvalitet 
- ”Output” 
- Kundservice 
- Underhållskostnad 
- Icke- operationella kostnader (extern 

servicepersonal för reparation) 
 
 

- Icke-schemalagd nedtid (h)  
- Schemalagd nedtid (h)  
- Överskridet stopp (h) 

- Underhållskostnad - Total underhållskostnad 
Tabell 6: Lagging KPI: s (Weber & Thomas, 2005).  
 
Det är enkelt att inom underhållsverksamheten koncentrera sig på mätetalens resultat som 
beskriver nuläget. Varför? För att det är enkla att mäta och är exakta. Till exempel så kan man 
ta reda på “Antal arbetsplatsolyckor” för en månad genom att bara räkna de. Om man vill ta 
reda på antalet arbetsorder (AO) som inte är stängda så kan man titta på deras status i CMMS 
systemets back log. Detta är då som sagt en “lagging-indicator”. Dessa kan betraktas som 
“after-the-event measurement”, men är värdelösa för att påverka framtiden. För att påverka 
framtiden så krävs det en annan typ av mätetal, en som är förutsägbar hellre än resultat.  
Om man i en underhållsverksamhet till exempel vill öka antalet ”AO klara i tid”, så kan en 
prediktiv åtgärd vara att öka schemaläggningen av AO. Vidare så kan ett annat exempel vara 
att man vill minska antalet arbetsolyckor för underhållspersonal, då kan man göra det 
obligatoriskt för samtlig personal att tränas inom säkerhet eller tvinga de bära 
skyddsutrustning. Att mäta dessa aktiviteter tillhandahåller företaget eller organisationen med 
en mängd av ledande indikatorer som är kopplade till underhållsprocesserna och är prediktiva 
(Intrafocus, 2019). Nedanstående tabell 7 exemplifierar detta vidare.  
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KPI:er kopplade till Leading resultat 
 

Arbetsplanering: Arbetsschemaläggning: Utförande: Uppföljning: Prestation: 
% planerat arbete 
 
% AO som kräver 
omstrukturering pga. 
beredning 
 
% av AO i berednings 
status <x dagar 
 
 

-  

% av AO med ett 
schemalagt datum mindre 

eller lika med utfärdat 
datum 

 
% schemalagt tillgängliga 

man-timmar till totalt 
tillgängliga man-timmar 

 
 

% AO 
avklarade 

under 
schemalagd 

period 
(schemalagd 
efterlevnad) 

 
% AO med 

samtliga AO 
komplettering 
fält avklarade  

   

% AO stängda 
inom x dagar 

Trend antal av 
förbättringsåtgärder 

som har inletts 
 

Antalet förbättrade 
åtgärder för 

förbättring av 
anläggningstillgångar 

Tabell 7: Leading KPI: s (Weber & Thomas, 2005). 
 
När man formulerat en korrekt KPI struktur baserad på Leading and Lagging KPI: er så 
kommer det leda till en unik kunskap om hur företaget eller organisationens 
underhållsverksamhets prestationer ligger till och vart man vill nå (Kovacevic, 2015). 
 

3.13. Underhållsaudit  
  
 En underhållsaudit har som mål att tillföra verksamheten följande:  

• Granskning av underhållsprocesser samt metoder för underhållshantering vid 
operationell styrning  

• Benchmarking av underhåll vid drift mot underhåll av bästa praxis (underhåll i 
världsklass)  

• Identifiera möjligheterna att förbättra befintliga underhållsprocesser i ett företag eller 
organisation  

• Identifiera möjligheter till effektivitetsförbättringar inom nuvarande praxis 

• Identifiera möjligheterna till att bättre utnyttja begränsade resurser, särskilt 
arbetskraft  

 
Tabell 8: Underhållsaudit (World Class Reliability , 2019).  
 
Tabell 8 ovan har listat de mål som en underhållsaudit bör tillföra underhållsverksamheten. 
Metoden inleds med att man samlar in information om de aktuella underhållsprocesserna i 
verksamheten tillsammans med data från det underhållsinformationssystem som används vid 
verksamheten och sedan analyserar dessa för att lokalisera de brister som förekommer och de 
möjligheterna till förbättring av underhållsprocesserna. Den sekundära processen som oftast 
inleds tätt inpå datainsamlingsprocessen är att intervjuer genomförs med ledande 
befattningshavare såsom underhållsingenjörer inom drift, produktion, underhåll och 
verkställande direktören för företaget eller organisationen för att skapa sig en uppskattning av 
hur de ¨nuvarande processerna fungerar. Vidare så genomförs även intervjuer med den 
övervakande personalen som agerar inom drift och underhåll, detta för att kunna förstå de 
dagliga interaktionerna samt utförandet av de underhållsaktiviteter som sker och för att skapa 
sig en nulägesbild av den dagliga driften.  
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Detta leder till att information om förekommande felhistorik, avhjälpande underhåll, 
användning av reservdelar samt underhållstimmar för varje större maskin och utrustning under 
de senaste fyra åren efter underhållstyp samlas också in i datainsamlingen. Dessa mätetal och 
insamlad information kan sedan analyseras med hjälp av till exempel ett kvalitetsstyrning 
verktyg såsom Pareto-diagram eller med hjälp av statistik försöksplanering för att se vilka 
problemområden som kan identifieras. En underhållsaudit kan således och spegla det rådande 
underhållsarbetet inom företaget eller organisationen, vilket ger aktören ett försprång i sitt mål 
att förbättra sin verksamhet och möjliggör jämförelser med bästa branschpraxis i form av 
benchmarking internt i koncernen eller externt med andra aktörer (World Class Reliability , 
2019).  
 
Processen av att kategorisera mätetalen och de resultat som underhållsauditen genererat beror 
på auditens design och det bästa är att underhållsledningen tillsammans med fabriksledningen 
utvärderar auditen och går igenom den. För att kunna genomföra detta så är det bäst att man 
lägger den dagliga verksamheten åt sidan i en viss period och låter ett team internt eller externt 
gå igenom auidten. Detta är väldigt komplicerat då man oftast saknar resurserna att genomföra 
dessa utvärderingar då den dagliga driften och produktionen styr underhållsverksamhetens 
resursfördelning. Det är högst prioriterat att man går igenom de olika komponenterna som 
definierats av rapporten och att man går tillbaka till att granska sin verksamhet och de brister 
som målats upp i auditen. Detta kan genomföras genom intervjuer eller strukturerade enkäter 
som underhållsingenjörer och sektionschefer fyller i och medverkar kring. Medans denna 
kritiska utvärdering sker så kan vissa av de komponenter som belysts elimineras. För att bäst 
kunna utvärdera underhållsauditen så kan man utgå från det poängsystem som auditen 
använder som utvärderingsmått som mätetalsredovisning. Det brukar poängsättas från 
systemprestanda till underhållsverksamhetens strategi för beredning och schemaläggning 
vidare till standardiserade FU-ronder. Prioriteringen sker genom poängsystem där siffran tio 
ger högsta möjliga betyg på en poängskala medans siffran 1 då översätts till en brist där 
fullkomlig förbättring krävs på problemområdet. Låt oss säga att när den aktuella auditen 
genomförs på plats så kanske ett visst område inom underhållsverksamheten får ett individuellt 
poäng mellan 1–10, genom att då addera varje poäng för samtliga komponenter inom ett visst 
område kan man då summera denna summa och då få ett 100% resultat för just den kategorin 
(Coetzee, 1997).  
 
Självklart så skiljer sig poängsystemsättet från organisation till organisation, och till exempel 
så förekommer det flertalet varianter på poängsystem och audit kategorisering.  
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3.14. The Strategic Maintenance Development Loop  

 
Salonen (2011) beskriver i sin doktorsavhandling ”The strategic maintenance development 
loop”, en simpel och kostnadseffektiv ansats som syftar till att formulera och implementera en 
underhållsstrategi för den tillverkande industrin. Genom att följa nedanstående modell kan man 
utvärdera och implementera en underhållstrategi för att effektivisera underhållsverksamheten.  
 
Modellen nedan illustrerar tillvägagångsättet: 
 
  

           
  
Figur 6: Utvärderings steget hämtat från: The Strategic Maintenance development loop 
(Salonen, 2011).  

Utvärderingsansatsen som illustreras i figur 6 ovan, inleds med att man utvärderar 
underhållsverksamhetens utifrån den allmänna affärsstrategin och produktionsstrategi genom 
att formulera den underhållstrategi man han har formulerat. Vidare genomförs en audit för att 
fastställa nuvarande underhållsaktiviteter och till vilken grad de motsvarar företaget eller 
organisationens mål. När man formulerat dessa steg, kan man implementera en 
underhållsverksamhet styrd av KPI:er. Detta är en effektiv metod att följa när man har som 
avsikt att utvärdera och effektivisera sin underhållsverksamhet. Den systematiska ansatsen ger 
upphov till att samtliga aspekter inom verksamheten tas till hänsyn.  
 
 
 
 
 
 
 

Utvärdering: 

Audit

BenchmarkningKPI

Etc. 
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4.  Resultat  
 
Följande avsnitt av examensarbetet redogör för hur Billerud Korsnäs underhållsverksamhet 
ser ut idag. Genom den vetenskapliga metodiken formulerad för forskningsansatsen har detta 
skett med hjälp av datainsamlingsverktyg såsom dokumentstudier av Billerud Korsnäs 
underhållsystem Maximo™, strukturerade observationer, och intervjuer med styrande 
Ingenjörer inom verksamheten och extern benchmarking hos ett ledande massa- och 
pappersbruk i världen för att kartlägga nuläget. Fallstudiens resultat kommer att utgöra 
underlag för analysen av underhållsverksamheten som efterföljande stadium. I detta avsnitt 
kommer endast Sulfatfabriken att redogöras för som underhållsverksamhet.    
 

4.1. Billerud Korsnäs 
 
Billerud Korsnäs AB är ett svenskt skogsindustriföretag som är ett utav de företagen ledande i 
världen på att tillverka pappersmassa och allt från papper till kartong. Fabriken i Frövi är en av 
åtta produktionsplatser. Deras tillverkning av pappersmassa med papper i en industriell skala 
påbörjades i slutet av 1800-talet, men fabriken och dess område har varit aktiv industriellt 
sedan 1500-talet. Man har cirka 5000 anställda i över 13 länder och omsätter cirka 23,8 
Miljarder kronor/SEK årligen. Med 8 produktionsanläggningar och huvudkontor i Stockholm 
Solna och Customer Service Centers över hela världen så är BillerudKorsnäs publikt 
börsnoterade på NASDAQ. Billerud Korsnäs är ett av världens största och ledande företag när 
det kommer till förnybart förpackningsmaterial. Tillsammans med sina medarbetare så skapar 
de smartare förpacknings-lösningar som förbättrar lönsamheten, inspirerar miljontals 
konsumenter globalt och bidrar till en hållbar framtid för nuvarande och kommande 
generationer. Billerud Korsnäs ingår sedan 2017 i Dow Jones Sustainability World Index, som 
är ett av världens mest prestigefyllda index, som inkluderar endast 10% företag som är mest 
hållbara i världen. Dow Jones utsåg även Billerud Korsnäs till branschledare inom kategorin 
Containers & Packaging, utgått ifrån bolagets klimatstrategi, hantering av kundrelationer, 
supply chain management samt deras förmåga att attrahera och behålla sina medarbetare 
(BILLERUDKORSNÄS, 2019).  

 
Figur 7: Bild över BillerudKorsnäs anläggning i Frövi/Rockhammar (Från BillerudKorsnäs 
intranät) 
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4.2. Underhållsorganisation och Strategi   
 
Billerud Korsnäs underhållsavdelning har alltid säkerhet som främsta och första prioritet. Att 
sträva mot ett effektivt och ändamålsenligt förebyggande underhåll med stort fokus på 
produktionskritisk utrustning är en del av den underhållsstrategi som bedrivs på samtliga 
fabriker globalt. En annan ingående underhållsstrategi är att alltid hitta grund- och rotorsaker 
när funktionsfel uppstår, detta för att ständigt förbättra underhållet och uppnå ett underhåll i 
världsklass. Vidare så är strategin framtagen för att kunna förankra ett gemensamt synsätt på 
hur underhållsorganisationens utveckling ska drivas för att kunna säkerställa att Billerud 
Korsnäs strävan för tillväxt ska utvecklas mot de allra bästa (BILLERUDKORSNÄS, 2019).  
 
Företag och underhållsorganisationens upplägg: 
 
Organisationsupplägget för underhållsverksamheten på BillerudKorsnäs förutsätter ett 
organisationsdeltagande där:  

1. Underhåll av maskin och process kräver specifik kunskap och fysisk närhet till maskin och 
utrustning samt driftpersonal i den dagliga underhållsverksamheten.  
 

2. Underhåll av gemensamma anläggningar, som benämns som infrastruktur, är en 
förutsättning för att maskin och process skall fungera. Eftersom maskin och utrustning är 
gemensam så arbetar man på BillerudKorsnäs på att vara effektivare genom att centralisera. 
Detta innebär att utrustning som tidigare ansetts ”sekundär” i prioritet då blir huvudprioritet 
och kompetens kan anläggas och infrastrukturen blir ett mindre ”extra moment” i maskin 
och processaktiviteter.  
 

3. Skiftunderhållet behöver vara tätt sammanlänkad med dagtidsunderhållet för kompetens 
och informationsutbyte sinsemellan.   
 

4. Genom att i Frövi/Rockhammar arbeta med en central verkstadsresurs så leder det till 
fördelar för reparation-, bearbetning och svetsarbeten i form av resursflexibilitet vid 
behovet.  
 

Vidare så har man formulerat vad man ser som underhållsmål och det uppdrag och målsättning 
man strävar efter på organisationen som en procentuell fördelning av den underhållsstrategi 
man utövar för bästa möjliga underhåll men även i riktlinje med uppsatt policy för att kunna 
kvalitetssäkra och följa den vision som är uppsatt (Häggström, 2019). 

 
4.3. Sulfatfabriken och underhållstrategi  

 
Fallstudien har genomförts på Sulfatfabrikens underhållsavdelning. För att uppnå sina 
underhållsmål så arbetar man efter ett koncept som går under namnet ”bästa arbetsätt”, det 
innebär att hela underhållsorganisationen arbetar med ett starkt samarbete internt för att skapa 
ett partnerskap mellan fabrikerna. Det gäller allt från gemensamma beslut till kvalitet på utfört 
arbete. Billerud Korsnäs underhållsorganisation ”Bästa Arbetssätt” är en formulerad 
underhållsstrategi där man har som mål att skapa ett underhåll i världsklass. För att kunna mäta 
sitt mål genomför man underhållsaudits och använder sig av KPI:er. 
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Grunden till underhållstrategin på Sulfatfabriken genomsyras av den generella visionen som 
man ser på hos Billerud Korsnäs och underhållsverksamheten. Till visionen finns det tydliga 
mätbara mål som är uppsatta och en strategi för att hur visionen skall uppnås. Citatet nedanför 
är underhållsvisionens kärna och formulerar målet med underhållet;  

”Personsäkert underhåll med effektiv planering och stabil drift”- (Citat från Billerud Korsnäs 
Maintenance Policy)  

Sulfatfabrikens underhållsavdelnings huvuduppgift är att hålla högsta möjliga tillgänglighet på 
Sulfatfabrikens produktionsutrustning. Man arbetar för att ständigt förbättra person- och 
driftsäkerhet på produktionsutrustningen samt att öka underhållets kvalitet tillsammans med 
kostnadseffektivitet. Billerud Korsnäs underhållsavdelning har alltid säkerhet som främsta och 
första prioritet. Att sträva mot ett effektivt och ändamålsenligt förebyggande underhåll med 
stort fokus på produktionskritisk utrustning är en del av den underhållsstrategi som bedrivs på 
samtliga fabriker globalt. En annan ingående underhållsstrategi är att alltid hitta grund och 
rotorsaker när funktionsfel uppstår, detta för att ständigt förbättra underhållet och uppnå ett 
underhåll i världsklass. 
 

 

Man ser på strategin att förebygga funktionsfel på underhållsverksamheten i Sulfatfabriken 
som en nyckelfaktor till ett väl fungerande underhåll och definierar att förebygga funktionsfel 
som följande viktiga beståndsdelar i tabell 9 nedan.   

 

• Rotorsaksanalys (Haverianalys):  
Detta är en underhållstrategi man använder sig utav på Sulfatfabriken för att gå till roten 
med händelser där man måste avhjälpa funktionsfel och för att identifiera samt kunna 
implementera bättre förebyggande åtgärder och eller förbättrande åtgärder. Med andra 
ord så är rotorsaksanalysen avgörande för att kunna säkerställa ett bra FU på 
Sulfatfabriken samt för förbättrande underhåll och en drivande utveckling.  
 

• Säkerställa ett bra förebyggande underhåll (FU) för att nå ett underhåll i 
världsklass:  
Underhållstrategin ska vara ”rätt strategi”, detta innebär att (Tillståndsbaserat underhåll) 
samt disciplin och kvalitet i utförandet av  
underhållsrelaterade aktiviteter. För att man på Sulfatfabriken säkerställer att man utövar 
rätt underhållstrategi i samordning med den vision och mål man satt upp för underhållet 
så använder man sig utav ett korrekt anläggningsregister, en korrekt dokumentation och i 
vissa fall individhantering där man undersöker vissa underhållsrelaterade insatser mer 
djupt. Man ser ett bra FU som ett totalt förebyggande underhåll där alla 
personalkategorier är delaktiga i att ta hand om maskin och utrustning.   
 

• Exempel på detta är:  
Byte av huggstål var 6:e vecka (Tidsbaserat), uppspänning av remdrift efter uppmätt 
slack (Konditionsbaserat), byte av lager efter trend i vibrationsanalys (Prediktivt). 
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• Förbättrande underhåll:  
Man genomför på Sulfatfabriken förbättrande åtgärder för att minska risker eller förbättra 
underhållsmässigheten, utan att förändra maskin eller utrustningens funktion.  
 

• Exempel på förbättrande underhållsaktiviteter som genomförs på Sulfatfabriken är: Byte 
av material i huggstål så att det sker ett byte var 20:e vecka, montage av automatisk 
spännare remdrift, byte av tätning för att förhindra lagerskador, med mycket mer.  
 

• Styrning av underhåll CMMS:   
Maximo ska stödja fastställda arbetssätt för produktionsenheterna och är 
underhållssystem utformat för att fungera som en integrerad programvara och 
konstruerad för att stödja underhållsavdelningen på Sulfatfabriken i alla delar av 
underhållsarbetet i Frövi/Rockhammar, enligt huvudprocessen för driftsäkerhet samt för 
BillerudKorsnäs inköps- och ekonomiprocesser. I styrningen ingår också att förvalta 
handdatorlösningen mot Maximo och dokumentationssystemet INSYDE som används av 
underhållspersonal.  
 

• Exempel på styrning av underhåll CMMS:  
Genom att man inhämtar data från underhållsystemet Maximo så kan Sulfatfabrikens 
underhållsavdelning ta beslut om framtida underhåll. Man använder underhållsystemet 
förutom för bevakning att rapportera in fel. Vilket leder till att varje felanmälan blir 
tydlig för samtlig underhållspersonal på Sulfatfabriken och man kan ange ansvariga 
underhållstekniker för att åtgärda felet (arbetsorder).  

Tabell 9: beskriver underhållstrategin för Billerud Korsnäsunderhållsverksamhet på 
Sulfatfabriken i Frövi/Rockhammar. 

Sulfatfabrikens underhållsverksamhet har en prioriteringsordning i hur man prioriterar de 
aspekter av bedrivandet av underhållsinsatserna man ser alltid att Säkerheten av medarbetarna 
kommer först, följt av Driftstabilitet och sedan Kostnad. Detta ger upphov till följande kriterier 
som man sedan arbetar efter:  
 

o ”Är det inte säkert, så gör vi det inte!”  
 
o ”Är det kritiskt för säkerhet eller driftstabilitet så är det kostnads motiverat!” 

 
o ”Är det inte kritiskt för säkerhet eller driftstabilitet så skall kostnad alltid utmanas!”  

 
Utifrån prioriteringsordningen har underhållsavdelningen på BillerudKorsnäs delat in KPI:erna 
i en kronologisk grupp där säkerhet, stabilitet och kostnad mäter underhållsaktiviteterna. KPI:er 
som man delar in underhållsverksamheten i enligt figur 7 nedan: 
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Figur 8: Sulfatfabriken BillerudKorsnäs KPI-Indelning (BILLERUDKORSNÄS, 2019).  
 
 

4.4. Auditering av underhåll på Billerud Korsnäs  
 
I september 2018 anlitades IDCON INC av BillerudKorsnäs för att tillsammans med 
BillerudKorsnäs medverkande auditörer granska och auditera dokumentation och utförande av 
underhållshanteringsprocesser i fem BillerudKorsnäs massa-och pappersbruk i Sverige. Syftet 
med auditen var att jämföra utvecklingen från de auditeringar som gjordes 2015. Nedan 
beskrivs de processer som auditerats baserat just på dokumentstudien som genomförts med 
hjälp av underhållsauidten:  

Sammanställning av underhållsaudit genomförd på BillerudKorsnäs- (Sulfatfabriken) 

Beredning och Schemaläggning:  

- När det kommer till att använda dokumenterade processer för arbetsorderflödet, så är 
man bra på att använda CMMS och annan teknisk dokumentation. Man kan dock bli 
bättre på att prioritera arbetsbegäran och arbetsorderna under beredning. Man bör ha en 
enkel riktlinje för att kunna sträva efter att förbättra och stärka användandet. Vidare så 
behövs beskrivningar i felanmälan/arbetsbegäran förbättras och speciellt de som 
genomförs från driften. 

- Att bereda ett arbete består av en beskrivning av vad som skall göras, hur det ska 
genomföras där man inräknar material/reservdelar, specialverktyg, hjälpmedel som 
krävs för ett visst arbete tillsammans med den uppskattade tiden för inblandade 
yrkeskategorier.  

- När det kommer till personalresurser inom underhållsverksamheten för att uppnå bra 
beredning så har Sulfatfabriken inte någon funktion för professionellt beredande, det är 
av hög prioritet att beredningen av jobb bereds innan schemaläggning och utförande av 
åtgärder.  

-  Schemaläggning av förberedelser vid driftsstopp fungerar bättre än schemaläggning 
dagliga arbeten. 

 Förebyggande Underhåll:  

- Sulfatfabriken arbetar med förbättrat förebyggande underhåll (FU), men 
tillvägagångsättet är ineffektivt och risken finns att FU-aktiviteterna inte optimeras samt 
blir överdrivna.  
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- Då man i Frövi använder Maximo som underhållsystem så är det enligt förklaring svårt 
att upprätta ett effektivt FU-system på grund av att en standardfunktion för 
rondbaserade inspektioner och smörjning saknas. Medans övriga bruk (förutom Gävle) 
använder IFS vilket har en god standardfunktion för samma process.  

- För att få full effekt av förändrat till det bättre FU, belyses ett område återigen som är 
nyckeln till ett problemområde på sulfatfabriken och det är att det måste kopplas ihop 
med förbättrad beredning och schemaläggning av underhållsarbeten.  

 

 

 

Med hänsyn till examensarbetets syfte och frågeställning så är följande delar relevanta att ta 
med sig av det empiriska underlaget av underhållsauditen genomförd på BillerudKorsnäs 
Frövi- Sulfatfabriken (Idhammar & Häggström, 2018). Det behövs för organisationen; 
”Gemensamma mycket väl definierade leading och lagging Key Performance Indicators 
(KPI:er)” som nyckeltal att regelbundet användas på anpassade nivåer för bland annat 
beredning och schemaläggning. 

Idhammar & Häggström (2018) konstaterar vidare gällande initiativen för att förbättra 
produktionstillförlitligheten genom bättre Underhåll stödjer målen för den totala 
produktionsplanen, att initiativ finns, men det är svårt att implementera dem liktydigt på grund 
av olika arbetssätt inom UH. Beredning/schemaläggning och FU är områden som behöver 
förbättras inom hela bruket. Underhållspersonalens egen uppfattning av hur stor andel arbeten 
som är ”Bara beredda” samt ”Beredda och Schemalagda” under stopp och under drift. Baseras 
på att schemaläggningen låses en vecka före stopp samt 18 – 20 timmar innan arbetsdagens 
start för arbeten under drift. Sulfatfabriken i Frövi saknar ett KPI- mätetal för att kunna bedriva 
en bättre beredning och schemaläggnings arbete. På grund av detta så är det i 
underhållsverksamheten på Sulfatfabriken för enkelt att addera arbeten samt förändra scheman 
på ett kort varsel, detta gäller även för arbeten under (stopp). Vidare så redogör 
underhållsauidten för att andelen bara Beredda och Beredda och Schemalagda arbeten är 
mindre än underhållsledningens uppfattning, särskilt när det kommer arbeten som är under 
drift. Christer Idhammar konstaterar att detta beror på; ”olika definitioner och medvetenheten 
om vad bra beredning är, och att beredning skall genomföras innan schemaläggning, förutom 
akuta arbeten och de arbeten där regler och styrsystem samt elektrisk utrustning, som kan 
behöva felsökning innan de kan beredas”. Schemaläggning av vecko- och dagliga förberedelser 
är enligt empirin ospecifik samt medelmåttig för att kunna vara effektiv. När det kommer till 
schemaläggning för en vecka framåt så är det normala sättet att en underhållsteknik, 
underhållschef, arbetsledare delar ut ett antal jobb till varje individ för att utföra under veckan. 
Det är endast ett få antal av dessa ”jobb” som är schemalagda med dag och tid (Idhammar & 
Häggström, 2018).  

4.5. Evaluering av nuläge  

Idag är BillerudKorsnäs i Frövi/Rockhammars underhållsorganisation central, Frövi har en ny 
underhållschef. I en intervju med Underhållschefen för BillerudKorsnäs 2019-05-11 medger 
han att av just den anledningen kan han inte svara för de resultat underhållsauditen gett upphov 
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till. Vad som framförallt står ut i Frövi är dom goda förutsättningarna man har med väl 
organiserade lokaler, man har gjort grundarbetet mycket bra. 

I Frövi är det till stor del utförarna som bereder inkomna arbetsorders. Inom 
underhållsorganisationen finns det ingen fast position för någon som (bereder), vilket leder till 
att det är komplext att se vem som bereder och hur man kan utveckla det området. Att 
beredning är en del i ett uppdrag som Underhållsingenjör eller Underhållstekniker har är inte 
optimalt om det är så att dom samtidigt har ett uppdrag att jobba med ständiga förbättringar och 
Driftsäkerhetsfrågor. Man behöver tydliggöra roller och ansvar och förstärka partnerskapet 
mellan drift och underhåll parallellt med att man driftför arbetsorderflöden och den operativa 
styrning som man har tagit fram. Man talar om att man har schemaläggnings och 
beredningssystem men måste ha någon som håller i det en tydlig beredare för just varje jobb 
etc. Arbetsorderprocessen är flaskhalsen, och man måste se hur man kan öka effektiviteten.   

KPI strukturen som redovisas nedan i tabell 10 föreställer de KPI:er som idag används på 
Sulfatfabriken i BillerudKorsnäs Frövi:  

KPI- effektmätetal Sulfatfabriken BillerudKorsnäs Frövi                        

Mätetal, beskrivning Mätetal, definition Frekvens uppföljning 

Säkerhet Antal olycksfria dagar SF Månadsvis 

Driftstabilitet  - -Antal akuta fel enligt 
UH definition  

-  
- -Antal öppna AO 

2017/2018 dividerat 
med antal klara AO snitt 
de senaste 3 månaderna 

Månadsvis  

Kostnad Sulfatfabriken Månadsvis  

Tabell 10:  Nuvarande KPI-Struktur för Sulfatfabriken BillerudKorsnäs Frövi/Rockhammar, 
(BillerudKorsnäs, 2018).  

Enligt underhållsledningen så saknar den ovanstående KPI-strukturen som används idag tydliga 
och väl implementerade mål. Det finns eftersläpande KPI:er (säkerhet, driftstabilitet, 
kostnader) men inga drivande KPI:er som är implementerade för att kunna handskas med den 
problematik som råder.  

Rent generellt när det kommer till att mäta verksamheten så saknas det relevanta KPI:er och de 
KPI:er man idag har på sulfatfabriken är inte baserad på en effektiv KPI-struktur. 
Underhållschefen anser att den nuvarande KPI- strukturen som oduglig på grund av att den 
saknar en drivande förmåga, man är dåliga på är ”drivers”- styrande KPI:er, och har i 
organisationen en tendens att utgå från det som redan har skett och med det styra framtiden. 
Han anser att det är deras stora nackdel. Återigen belyses även KPI:er för planering och 
beredning av arbete, och i vilken grad hur stor andel av våra arbeten beredes och schemaläggs? 
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Avsaknaden av mätbara KPI:er på Sulfatfabriken är ett problem som man ser som hög 
prioriterat. 

4.6. Benchmarking- Svenska Cellulosa AB (SCA)   
 
SCA är ett svenskt företag som tillverkar pappersmassa, papper, trävaror som är kapat 
och pelletproduktion. År 2017 delades företaget i två börsnoterade bolag Essity med 
mjukpapper och hygienprodukter och skogs- och skogsindustriföretaget SCA. Företaget är 
börsnoterat på NASDAQ med en årsomsättning på 22-miljarder kronor SEK (SCA, 2019).  
 
I en semistrukturerad intervju med direktören för Projects and Engineering Maintenance på 
SCA, som ingår i SCA Fabriksledning redogör han för SCA Underhållsverksamhet. Inom SCA 
i Sundsvallsområdet är det uppdelat så att fabrikerna har ett underhåll som planerar arbetet och 
har FU, medan SCA Underhåll har resurserna för att genomföra arbetet. SCA Underhåll har 
även styrsystemteknik, elkraft, centralplanering och projektverksamheten. Detta gör att man 
inom SCA har olika mål på fabriker och underhållsverksamheten, övergripande målet är dock 
att skapa säkra arbetsplatser och ha en god tillgänglighet, för att bryta ner det på SCA 
Underhåll så ser man på det hur väl man klarar av att leverera in det som fabrikerna planerat in. 
 
När det kommer till KPI:er och effektmätetal så har de på grund av sekretessen inte gett ut 
fullständiga teckningen för KPI-strukturen på deras underhållsorganisation och dess fabriker. 
Istället så har deras Manager för Projects and Engineering Maintenance på SCA förklarat KPI- 
och mätetalsstrukturen och redogör för den i en semistrukturerad intervju för denna externa 
benchmarking. Högst upp har så har man mätning av olycksfall som leder till sjukfrånvaro, 
sedan så har man antalet riskobservationer och beteendebaserad säkerhet. Efter det så mäter 
man hur många timmar man på underhållsverksamheten levererar in och hur väl planerade 
dessa underhållsaktiviteter var. Inom SCA använder man OGSM (objectives, goals, strategies 
and measures) som KPI-mätetalstruktur, som är en strategisk planeringsprocess med tydliga 
mål och hjälper till att identifiera strategiska val och för att kunna nå de. Vidare så definierar 
den förberedelser som ska följas för att säkerställa att mål nås. Detta används som modell för 
nerbrytning av målen. Det börjar med bolagets mål, bryts ner till affärsområden, fabriker eller 
enheter, till avdelningschefer, arbetsledare och person. Idag har man stort fokus på skydd och 
säkerhet, vilket gör att man tittar på olyckor, tillbud och BBS-observationer.  FU och AU, men 
när planeringsgraden går ner beror det många gånger på att det sker något oplanerat, som leder 
till att resurserna behöver läggas på AU som de kallar planbrytare. 
 
5. ANALYS 
 
Analysen som presenteras nedan har sin grund i den teoretiska referensramen tillsammans med 
empiriska data som samlats in (fallstudien). Med hjälp av en jämförande forskningsansats där 
likheter och olikheter sammanställs kommer syftet med detta analysavsnitt vara att besvara 
frågeställningen, för att sedan kunna resulteras i ett förbättringsförslag och framtida 
rekommendationer. 
 

5.1. Underhållsstrategi   
 
Fallstudien och det empiriska underlaget från BillerudKorsnäs visar att företaget har en 
övergripande välformulerad underhållstrategi med noga uppsatta mål på koncernnivå som är 
överensstämmande mot vetenskaplig teori inom området. För att uppnå sina underhållsmål så 
arbetar man efter ett underhållskoncept som går under namnet ”bästa arbetssätt”, det innebär att 
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hela underhållsorganisationen arbetar med ett starkt samarbete internt för att skapa ett 
partnerskap mellan fabrikerna. Det gäller allt från gemensamma beslut till kvalitet på utfört 
arbete. Billerud Korsnäs underhållsorganisation ”Bästa Arbetssätt” är en formulerad 
underhållsstrategi där man har som mål att skapa ett underhåll i världsklass.  
 
Enligt Coetzee (1997) så måste man för att kunna implementera en korrekt och funktionsduglig 
underhållsstrategi inledningsvis inte börja med att titta på underhållsprocceserna, utan inleda 
med att definiera de objektiva målen med underhållets funktion i verksamheten. Om man då 
granskar BillerudKorsnäs underhållsorganisation som har som underhållstrategi att skapa ett 
”Personsäkert underhåll med effektiv planering och stabil drift”, så kan man konstatera att de 
har en underhållstrategi som är baserad på ett mål. Vidare jämförelse ger upphov till att vid 
omvärldsanalys så stämmer detta överens med externa aktörer där SCA som ”benchmarkats” 
har som övergripande mål att skapa säkra arbetsplatser och ha en god tillgänglighet. SS-EN 
13306 (2017) har i sin standard för underhåll och underhållsterminologi definierat att 
övergripande mål med underhållsverksamheten skall vara att noga ange sin underhållsstrategi 
enligt följande huvudsakliga mål;  

o ”Att säkerställa en enhets tillgänglighet för krävd funktion, till optimala kostnader” 
  

o ”Att överväga säkerheten och andra obligatoriska krav som förknippas med 
verksamheten”  
 

o ”Att beakta all inverkan på miljön”  

Både BillerudKorsnäs och SCA har inte angett i sin underhållsstrategi hur man beaktar 
inverkan på miljö. Detta innebär inte att det saknas, fallet kan vara att man formulerar de 
aspekterna i produktion eller på koncernnivå i till exempel hållbarhetsredovisningen. Man bör 
dock ändå belysa att kostnader för arbetsmiljö tillsammans med den omgivande miljön kan 
minskas genom att man bedriver ett bättre underhåll eftersom detta ger upphov till minskade 
utsläpp av miljöfarliga ämnen samt skapar en bättre arbetsmiljö för underhållspersonalen i form 
av en hälsosammare och trivsam omgivning. Detta bekräftas av Idhammar (1992) som 
argumenterar för att riskerna för att företaget eller organisationen ska bli ersättningsskyldiga 
som ett resultat av otillåtna läckage av miljöfarliga ämnen minskar med en bra 
underhållsstrategi, och att även miljökostnader för företaget kan minskas genom ett bättre 
underhåll.  

Vidare så har man formulerat vad man ser som underhållsmål och det uppdrag och målsättning 
man strävar efter på organisationen som en procentuell fördelning av den underhållsstrategi 
man utövar för bästa möjliga underhåll men även i riktlinje med uppsatt policy för att kunna 
kvalitetssäkra och följa den vision som är uppsatt. Det allomfattande generella syftet med 
underhållets funktion är enligt Coetzee (1997) ”att stödja produktionen och dess processer med 
adekvata nivåer av tillgänglighet, pålitlighet, manövrerbarhet, och säkerhet till en accepterad 
kostnad”, där underhållets uppgift är förse en acceptabel nivå av tillgänglighet till produktionen 
samt att stödja produktionsplanen. Det bör vara underhållsledningens mål att tillhandahålla 
maximal ekonomisk förutsättning för att kunna upprätthålla produktionstillgängligheten. På 
BillerudKorsnäs sulfatfabrik så har underhållsverksamheten en tydlig prioriteringsordning i hur 
man prioriterar de aspekter av bedrivandet av underhållsinsatserna man ser alltid att Säkerheten 
av medarbetarna kommer först, följt av driftstabilitet och sedan kostnad. Det är underhållets 
uppgift att förse en acceptabel nivå av tillgänglighet till produktionen samt att stödja 
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produktionsplanen. Det bör vara underhållsledningens mål att tillhandahålla maximal 
ekonomisk förutsättning för att kunna upprätthålla produktionstillgängligheten (Coetzee, 1997).  

Underhållskonceptet på BillerudKorsnäs är baserat på att förebygga och avhjälpa funktionsfel. 
Enligt SS-EN 13306 (2017, s.6) ges en redogörelse för underhåll som betecknas som 
”kombination av samtliga tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets 
livscykel som är avsedda att bibehålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd där 
krävd funktion kan utföras”. Vidare så delas Underhållet in i olika kategorier; Förebyggande 
underhåll- FU, som är aktiviteter som genomförs innan ett funktions fel upptäcks, och 
Avhjälpande underhåll- UH, som är aktiviteter som genomförs efter ett funktions fel upptäcks. 
Att förebygga funktionsfel på underhållsverksamheten i Sulfatfabriken som en nyckelfaktor till 
ett väl fungerande underhåll är ett korrekt sätt att bedriva en underhållsverksamhet som har 
som avsikt att öka tillgängligheten och driftsäkerheten. Möller & Steffens (2006) argumenterar 
för att genom kontinuerligt bedriva ett systematiskt och väl verkställt FU arbete så förhindras 
skador och uppkomsten av fel eller störningar i produktionssystemet. 

För att kunna bedriva ett underhåll i världsklass är det viktigt att samtliga processer och 
underhållsinsatser är väl planerade och optimerade vare sig det rör sig om FU, AU, eller 
Tillstånd kontroll. Ett underhåll i världsklass förutsätter att korrekt kompetens och planering 
verkställs enligt den enligt rätt underhållsstandard inom företaget eller organisationen. Om 
dessa villkor inte uppfylls så kommer produktionens driftsäkerhet att bli negativt påverkad 
(Hagberg & Henriksson, 2010).  

5.2. Underhållsstyrning  

Vid styrning och planering av underhållsrelaterade aktiviteter arbetar BillerudKorsnäs- 
Sulfatfabrik med underhållsystemet Maximo som är utformat för att fungera som en integrerad 
programvara och konstruerad för att stödja underhållsavdelningen på Sulfatfabriken i alla delar 
av underhållsarbetet i Frövi/Rockhammar, enligt huvudprocessen för driftsäkerhet samt för 
BillerudKorsnäs inköps- och ekonomiprocesser. Man använder underhållsystemet förutom för 
bevakning att rapportera in fel. Överskådligt kan man redogöra för CMMS som ett 
investeringsbeslut som främjar underhållsstrategin och som modul effektiviserar flertalet 
arbetsmoment och effektiviserar hela verksamheten och företaget eller organisationen som 
helhet, att man använder ett sådant system är centralt för en effektiv underhållsverksamhets 
styrning. Detta är en process som tar flera år att sammansvetsa och få att fungera.  

Inom underhållsorganisationen på BillerudKorsnäs där stora mängder maskiner och 
utrustningar förekommer så finns det ändlöst många olika aktiviteter som måste utföras på 
korrekt sätt för att driftsäkerheten skall vidmakthållas. Detta medför att informationen om 
samtliga system inte går att arkivera i huvudet. Underhållsverksamheten har etablerat en 
arbetsprocess med att samla och ordna informationen rörande underhållsarbetet på ett 
systematiserat vis, vilket sker genom att använda ett underhållsystem. Det finns en rad fördelar 
med att införskaffa ett datorbehandlat underhållsystem, det blir enklare att bedriva ständiga 
förbättringar tillsammans med kontinuerlig uppföljning av driftsäkerhetsverksamheten. För att 
kunna bedriva en utveckling av underhållsplaneringen och dess styrning är det viktigt att ha 
tillgång till samtlig information som har den kvalitet som är tolkningsbar för att kunna 
användas i utvecklingssyfte, därav är det av hög prioritet att man som inom sulfatfabriken är 
noga med att registrera arbetsorder, felanmälan etc (Möller & Steffens, 2006). 
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Detta kan ses som en långsiktig investering som i de flesta fallen ger återbetalning efter två-till 
fem år. Det är endast Frövi och Gävle fabrikerna inom BillerudKorsnäs koncernen som 
använder Maximo som CMMS, enligt intervju med underhållspersonal så är svårt att upprätta 
ett effektivt FU-system eftersom en standardfunktion för rondbaserade grundläggande 
inspektioner och smörjning saknas. De övriga fabrikerna använder IFS som CMMS system 
vilket har en bra standardfunktion för just samma process (Idhammar & Häggström, 2018). 
Enligt Idhammar (2019) så kan ett effektivt FU-program som bygger på tillståndsövervakning 
minska 60 till 80% av samtligt AU. Om BillerudKorsnäs i Frövi därmed vill byta till IFS som 
CMMS så argumenterar Hagberg & Henriksson (2010) för att effektivisera sitt underhåll så bör 
man inte inleda med en datorisering av underhållsrutinerna, utan inledningsvis granska vilka 
övriga ingripanden man kan göra som kan leda till ett snabbt resultat kontra dess 
kapitalinvestering. Trots att majoriteten av underhållspersonalen ser Maximo som datorbaserat 
underhållsystem som ett hinder snarare än ett verktyg.  

 

 

5.3. Key Performance Indicators  
 
BillerudKorsnäs beskriver sin underhållstrategi i Häggström (2019) ”Bästa Arbetsätt” som är 
en beskrivning av deras målbild om ett underhåll i världsklass. Syftet är att den ska användas 
som ett dokument att jämföra sin underhållsverksamhet emot. I dokumentet så fastställer man 
att genom standardiserade definitioner och begrepp skapa möjligheter för att löpande mäta och 
följa upp driften med KPI:er. Definitionerna som skall användas koncerngemensamt har sitt 
ursprung i EFMNS (European Federation of National Mainentance Societies).  
 
Utvalda standarder man arbetar efter enligt BillerudKorsnäs dokument skapat för dess 
underhållsverksamhet (Häggström, 2019):  
 

o SS-EN 13306 Underhållsterminologi  
o SS-EN 13460 Underhållsdokumentation 
o SS-EN 15341 Nyckeltalsprestationsindikatorer (KPI)  

 
Om man då granskar BillerudKorsnäs Sulfatfabriks KPI-struktur (se tabell 10), och jämför den 
mot de KPI:er som finns formulerade i SS-EN 15341 Nyckeltalsprestationsindikatorer KPI, så 
är de ej överensstämmande. Detta innebär att BillerudKorsnäs Sulfatfabrik i 
Frövi/Rockhammar och dess KPI-struktur för att löpande mäta och följa upp driften med 
KPI:er inte följer Häggström (2019) ”Bästa Arbetsätt” för underhåll och driftsäkerhet i 
världsklass till fullo. Med undantaget för prioriteringsordningen där underhållsavdelningen på 
BillerudKorsnäs delat in KPI:erna i en strukturerad grupp där säkerhet, driftstabilitet och 
kostnad mäter underhållsaktiviteterna. KPI:er som man delar in underhållsverksamheten i 
vilket är i enlighet med det empiriska underlaget.   
 
Eftersom en koncerns ekonomiska budget för en fabrik avsätter en storkapitalkostnad för att 
försörja underhållsverksamheten, med omfattande investeringar i maskin och utrustning så är 
det även viktigt att man från koncernledningen följer upp de utfall och mätetal som satts upp 
för att styra den lokala verksamheten och kunna jämföra de olika fabrikerna för respektive 
avdelning mot de uppsatta koncernmålen som föreligger. I BillerudKorsnäs underhållstrategi 
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Häggström (2019) så är ett av målen rörarande KPI:er att man kräver att hela organisationen 
arbetar med denna uppgift i ett starkt koncerngemensamt partnerskap. Ledningen har därav ett 
stort ansvar i hur dessa nyckeltal regleras och motsvaras av de förväntade uppsatta målen 
(Salonen, 2011).  
 
För underhållsorganisationen som helhet så finns det nyckeltal för specifika förbättringsinitiativ 
för produktionstillförlitligheten (”Nyckeltal för implementering av förbättrade arbetssätt”), men 
mer borde formuleras samt synliggöras för att ge en bättre helhetsbild av organisationens 
förbättringsarbete. Dessa nyckeltal måste vara entydiga för hela underhållsorganisationen. 
Vidare så finns det långsiktiga mål för tillförlitlighet och underhåll med nyckeltal men dessa är 
eftersläpande utifrån ledningens perspektiv och det saknas drivande mål för 
underhållsorganisationen. Detta kan bero på att eftersläpande nyckeltal är vanligtvis 
insatsrelaterade och har att göra med vad man gör för insatser, de är enkla att mäta men svåra 
att utveckla och förbättra samt att påverka, vilket med största sannolikhet är anledningen till 
varför underhållsverksamheten inte utvecklas (Idhammar, 2013).  
 
 
Det saknas nyckeltal för beredning och schemaläggning, som belyses som ett av 
Sulfatfabrikens största problematik (IBID). Enligt Lindberg et al. (2015) så kan KPI:er ge 
upphov till en kunskap om hur väl en process i en organisation har normal funktion, den kan 
även belysa ett område som bör granskas för att kunna förbättras. Detta är ett tydligt bevis på 
att underhållsverksamheten på Sulfatfabriken behöver KPI:er som nyckeltal som då kan hjälpa 
underhållsverksamheten att få en insikt i den rådande problematik samt ge en kontinuerlig 
mätbarhet för att kunna agera i förbättrande syfte.  
 
Ett företag som använts i benchmarkningstudien i detta examensarbete är SCA som är 
väletablerade med en årsomsättning på 22-miljarder kronor SEK, och börsnoterat på NASDAQ 
(SCA, 2019). Jämför man då mot deras underhållstrategi så använder de OGSM (objectives, 
goals, strategies and measures) som KPI-mätetalstruktur, vilket är ett bra exempel på en 
mätetalstruktur för KPI:er för att kunna redogöra och visa en mätbarhet på de verksamheterna 
som har störst inverkan på att verksamheten ska kunna prestera och klara av ett visst mål. Det 
tillåter även SCA att få en kunskap om hur väl processerna i organisationen har normal 
funktion samt belysa områden som bör belysas för att kunna förbättrats (Lindberg et al. 2015).  
 
I BillerudKorsnäs fall så vill man ha en KPI:struktur som ger en mätbarhet och agerar som 
”drivande” för underhållsverksamheten i Frövi. Problemet är att de KPI:er som används inom 
underhållsverksamheten är skapade för att kunna mäta det förflutna. Detta ger en mätbarhet på 
förflutna prestationer av en viss process eller insats. Underhåll är något som hos de flesta 
företagen är en standardiserad process som är fastställd vilket leder till att man oftast fokuserar 
på det föregångna och glömmer bort det som skall komma. Genom att använda sig att Leading 
och Lagging KPI:er (ledande och släpande nyckeltalsprestationsindikatorer) som 
mätetalsstruktur så kan man införa en förändring i drivande och styrande prestationer för att 
öka underhållets tillgänglighet genom att tillåta underhållsverksamheten att se in i framtiden. 
Att då dela in KPI:erna i ledande och släpande indikatorer kommer att skapa syfte åt 
underhållsverksamheten. Anledningen till detta är på grund av att det finns en korrelation och 
ett förhållande med effekt med införandet av en ledande och släpande struktur av KPI:er.  Mäts 
en process på Sulfatfabriken så kommer det ge upphov till att mäta en annan process och där 
med får man insikt om prestationer som skall komma (Kovacevic, 2015). 
 

5.4. Framtida underhållstrategi- KPI:er med Leading och Lagging förmåga  
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För att man ska kunna välja relevanta KPI:er så måste det första steget för 
underhållsverksamheten på BillerudKorsnäs att vara definiera sitt underhållsmål och vad man 
vill uppnå (Lindberg et al. 2015). På BillerudKorsnäs definieras underhållsverksamhetens mål 
som; ”Personsäkert underhåll med effektiv planering och stabil drift” (Häggström, 2019). Om 
man då jämför detta mot fabriksnivån där i intervjuer med underhållsledningen på 
BillerudKornsäs Frövi/Rockhammar så vill man på systemnivå ha underhållsmålet ”förbättring 
av tillgänglighet” tillsammans med en förbättring av beredning och schemaläggningshantering.  
 
Underhållsmetoder för att kunna skapa en högre tillgänglighet inom organisationen bygger 
oftast på hur man mäter dem samt vilken mätetalsstruktur man använder sig utav. Ledande 
indikatorer (leading) ger en indikation på verksamhetens efterlevnad av underhållsprocessen.  
De anger var man ska ta specifika åtgärder där underhållet utförs. KPI:erna bör vara i enlighet 
med definierade funktioner för underhållstrategin. Vidare bör varje roll mätas med KPI:n mot 
den utförande funktionen, till exempel så bör den som schemalägger ta ansvar för KPI:er som 
mäter just den nyckelfaktor vid utvärdering syftet (Weber & Thomas, 2005).  
Kovacevic (2015) belyser att genom införande av Leading och Lagging KPI:er som 
mätetalsstruktur så kan man införa en förändring i drivande och styrande prestationer för att 
öka underhållets tillgänglighet genom att tillåta underhållsverksamheten att se in i framtiden. 
Denna KPI struktur kommer att leda till att få en mätbarhet på tidigare prestationer och resultat 
samt prognosticera framtida prestanda.  
 
Det är mycket viktigt att Sulfatfabriken fokuserar på de drivande nyckeltalen. Om dessa 
nyckeltal då förbättras så kommer även resultaten att nås, rörande säkerhet, kostnader och 
tillgänglighet. Drivande nyckeltal bör vara så nära de som kan påverka dem som möjligt.  
 
Ett exempel från detta examensarbetets framtagna struktur är; AO med materialbrist senaste 
period (ex vecka). Detta är en leading KPI och mäter antal AO som påbörjats men inte kunde 
slutföras på grund av att reservdelar inte fanns på förråd. Denna KPI kan påverkas av att 
Sulfatfabriken har en god beredning/planering samt reservdelshållning. Övriga drivande KPI:er 
inkluderar att FU utförs till 100%, förutsatt att innehållet av FU-programmet är korrekt. Detta 
är sällan fallet och på Sulfatfabriken så måste man sträva efter att schemalagda arbeten utförs 
enligt schema och arbetsorderna är beredda. Trenden av förbrukning av vanliga komponenter 
såsom lager, mekaniska tätningar elektriska motorer med flera, används ofta för att 
implementera bättre underhåll.  
 
För att kunna välja ut rätt nyckeltal för att sedan stämma överens mot den mätetalstruktur man 
valt i det här fallet ledande och eftersläpande KPI:er (leading & lagging), så måste man hitta de 
indikatorer som eftersöks. Då BillerudKorsnäs har som underhållstrategi och vision fastställt av 
koncern att utgå från sitt välformulerade underhållsdokument Häggström (2019) ”Bästa 
arbetsätt”, kommer KPI:erna för Sulfatfabriken att formuleras i riktlinje med BillerudKorsnäs 
underhållspolicy.  
 
Därmed kan svensk standard för underhållsteknik- Nyckeltalsprestationsindikatorer 
(Maintenance- Maintenance Key Performance Indicators) att nyttjas för att ge förslag och svara 
på frågeställningen av vilka KPI:er som sulfatfabriken i Frövi/Rockhammar skall redovisa? 
Eftersom denna branschstandard är skapad för aktörer inom underhållsverksamheten att ta 
initiativ och samverka för ”best practice” som kommer att ge upphov till konkurrenskraft och 
en smart och hållbar utveckling (SS-EN 15341, 2007).  
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Enligt SS-EN 1534 (2007) så är en relevant indikator en beståndsdel av ett beslutstagande. 
Detta innebär att datan som indikatorn har som grund ska ha en relation till det underhållsmål 
företaget eller organisationen har fastställt. För att skapa en KPI: struktur så presenteras det i 
standarden två möjliga angreppsätt (IBID):  
 

1. Består av att välja ut relevanta KPI:er från nyckeltalsprestationer fastställt av Svensk 
Standard inom underhållsteknik, som är baserade på en analys av 
underhållsverksamheten.  

 
2. Inleds med en utvärdering av de olika underhållsprocesserna och sedan fastställas med 

hjälp av en funktionell analys.  
 
SS-EN 1534 (2007), belyser dock att bägge angreppsätt kan användas.  
 
 
 

5.5. Förbättringsförslag  
 
Då BillerudKorsnäs har som underhållstrategi och vision fastställt av koncern att utgå från sitt 
välformulerade underhållsdokument Häggström (2019) ”Bästa arbetsätt”, kommer KPI:erna för 
Sulfatfabriken att formuleras i riktlinje med BillerudKorsnäs underhållspolicy. Som då ger 
upphov till ett förbättringsförslag att basera KPI:erna på EN 15341(2017). Vidare så kommer 
förbättringsförslaget att baseras på Leading & Lagging mätetalsstruktur för att införa en 
förändring i drivande och styrande prestationer för att öka värdet på Sulfatfabrikens 
tillgänglighet (Weber & Thomas, 2005).  
 
Nedanstående KPI-mätetalsstruktur är ett förbättringsförslag som är baserad på det empiriska 
underlaget från BillerudKorsnäs- Frövi/Rockhammar och har skapats i enlighet med 
Häggström (2019) för att med hjälp av EN-15341 (2017) formulera lämpliga KPI:er för 
Sulfatfabriken.  
 
 

Mätetal KPI Definition, beskrivning 
Lagging Tillgänglighet  Total tillgänglig tid för produktion – 

driftstopp för underhållsrelaterade 
aktiviteter dividerat med den totala 
tillgängliga tiden.   

Leading  Tillgänglighet relaterat till 
underhåll  

Tiden en enhet eller komponent har 
kunnat vara i ett tillstånd att prestera och 
vidmakthålla en eftertraktad funktion 
under givna tillstånd vid en viss 
tidpunkt, eller under ett givet 
tidsintervall, förutsatt att de erforderliga 
externa resurserna tillhandahålls. 
 
Målet för BillerudKorsnäs 
Frövi/Rockhammar 98%, 2% utfaller för 
planerade stopp. 

Mätetal KPI Definition, beskrivning 
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Lagging Inställelse tid Driftstopp  Mäter tiden från att en arbetsorder med 
typ driftstopp skapas tills den sätts i 
status ”pågår” - dvs underhållstekniker 
kommer till utrustningen och börjar 
jobba.  
 
Denna eftersläpande KPI ger en 
mätbarhet på hur snabbt 
underhållsverksamheten reagerar 
gentemot uppsatta mål  
 

Leading  Total driftstopptid period 
(vecka)  
 
Förtydligande: denna KPI går 
även att tillämpa som Lagging.  
 

Visar total tid under veckan vi har haft 
driftstopp - mäter från att AO skapats 
tills reparation är avslutad. (Denna KPI 
kan också med fördel visas som 
kasserad produktionsförlust, om man har 
ett belopp på produktion/timme) 

Mätetal KPI Definition, beskrivning 
Lagging Antal driftstopp senaste period 

(tex vecka)  
 

Här syftas det till att mäta antalet 
driftstopp som sker under en period.  
 
KPI kan uppdateras varje dag och mäter 
antal i perioden (vecka)  
 
KPI visar om Sulfatfabrikens FU 
minskar antal driftstopp 

Leading  Antal genomförda rotorsaker, 
FU/AU, etc.  
 

Denna nya KPI är viktiga för fokus på 
de bristande områdena. Leder till mer 
kontroll av majoriteten av 
sulfatfabrikens underhållsverksamhet 
och ger upphov till förbättring av 
underhåll då rotorsaker till t.ex. 
backlogs, FU/AU kan lokaliseras. för att 
gå till roten med händelser där man 
måste avhjälpa funktionsfel och för att 
identifiera samt kunna implementera 
bättre förebyggande åtgärder och eller 
förbättrande åtgärder. Med andra ord 
avgörande för att kunna säkerställa ett 
bra FU på Sulfatfabriken samt för 
förbättrande underhåll och en drivande 
utveckling. 
 

Mätetal KPI Definition, beskrivning 
Lagging Försenade AO - arbetsorder (ej 

driftstopp eller driftstörning) 
Som inte har påbörjats eller avslutats 
enligt planerad start eller stopptid 
(förutsätter att man har planerade tider) 



 
 
 

 
49 (58) 

 

Leading  AO med materialbrist senaste 
period (ex vecka)  
 

Antal AO som påbörjats men inte kunde 
slutföras beroende på att reservdelar inte 
fanns på förråd. Detta ger ett mått på 
beredning - planering och 
reservdelstillgång 
 
Dessa KPIer kan påverkas av att vi har 
en god beredning/planering samt 
reservdelshållning 

Mätetal KPI Definition, beskrivning 
Lagging Planerade och schemalagda 

arbetstimmar för 
underhåll/totalt antal 
tillgängliga arbetstimmar  
 
 

Arbetstimmar som utförs av 
underhållspersonal och som skall 
användas till planerat och schemalagt 
underhåll. Går att tillämpa samma 
ekvation för enskilda enheter som FU, 
AU etc. 

Leading  Procentuell andel av 
schemalagd man-timmar, till 
totala tillgängliga mantimmar 
över den specificerade 
tidsperioden.   
 
Procentuell andel av AO, 
arbetsförfrågningar som är kvar 
i ”Begäran-status” under 
mindre än 5 dagar under den 
angivna tidsperioden.   

80% av samtliga AO som skall hanteras 
bör bli beredda inom 5 dagar eller ännu 
mindre. En del av dessa AO kommer att 
behöva mer tid att beredas men 
fortfarande måste de uppmärksammas 
för sen genomförande eller för specifikt 
datum.    

Mätetal KPI Definition, beskrivning 
Lagging Arbetsorder avklarade i tid Antalet av AO vars slutdatum var 

mindre eller lika med schemalagt 
slutdatum dividerat med totalt AO 

Leading  % andel av AO avklarad under 
schemalagd period avklarade i 
tid  

Antalet av planerade och schemalagd 
underhållstimmar för direkta insatser av 
underhållspersonal. 
 
Schemalagd efterlevnad bör vara 90< 

Mätetal KPI Definition, beskrivning 
Lagging Försenade FU - antal FU som 

inte påbörjats (eller avslutas) 
enligt planerad start eller 
stopptid 

Denna KPI förutsätter att de har 
planerats med en start eller stopptid  
 

Leading  % andel av AO som fått 
”fördröjd status” pga 
arbetskraft, utrustning, 
utrymme eller tjänster under 
den angivna tidsperioden.  

Denna KPI bör inte överskrida 3 till 5% 
för ett underhåll i världsklass.  



 
 
 

 
50 (58) 

Mätetal KPI Definition, beskrivning 
Lagging Backlogg  Backloggen är orderstocken totalt. Det 

som finns i backlogg är av samma slag 
som de som kunnat bli hanterat i tid. 
Genom att man ständigt kontrollerar 
backloggen så lämnas då inte något 
obehandlat eller glöms bort. Det leder 
även till möjligheter att se var resurser 
kan behövas.  

Leading  Backlogg FU 
Backlogg AU 

Genom att sätta en KPI på denna del av 
verksamheten kan man kontrollera att 
det inte ”sticker iväg”. Planbrytare är 
AO som inte går att planera för, men 
genom att snabbt agera kan man 
undvika att denna växer sig hög. 

Mätetal KPI Definition, beskrivning 
Lagging Beläggningsbar tid Vs 

Kalendertid 
Den bristfälliga arbetsberedningen och 
haverier resulterar ofta i en omplanering 
av kommande sovtider, sjukskrivning 
och mindre motiverad personal. Brist på 
underhållspersonal kan vara ett viktigt 
signalement för att underhållstrategin 
inte är korrekt. 

Leading  Planerad/beredd tid Vs 
Beläggningsbar tid  

 

Det här krävs för att kunna kontrollera 
planerarfunktionens kvalitet samt 
arbetsbelastning. Frågor man kan ställa; 
är saknas det resurser? Följs inte 
processen? Tas det ingen hänsyn till 
bemanning, planerade och oplanerade 
stopp etc? Resultatet av detta blir att 
schemaläggningen som oftast är 
arbetsledaren får ta det momentet och då 
återgår verksamheten i det ”bekväma 
arbetssättet” och arbetsorderflödet 
försämras i samtliga riktningar.  

KPI strukturen ovan har skapats med syftet att arbeta mot BillerudKorsnäs ”Bästa arbetssätt för 
underhåll och driftsäkerhet i världsklass”, då man enligt koncerns mål för underhåll fastställt att 
BillerudKorsnäs skall följa EN-15341 (2017) i formulerad KPI-struktur och dess formulerade 
KPI-nyckeltal. Att endast mäta ett eftersläpande mätetal utan minst ett som är ledande innebär i 
praktiken att man har tur om det eftersläpande förbättras. Man kan inte redogöra för om man 
gjort något rätt. I kontrast till detta kan man ställa frågan varför man mäter ett Leading mätetal 
utan att det kan kopplas mot minst ett Lagging mätetal.  



 
 
 

 
51 (58) 

”The Strategic Maintenance Loop” som Salonen (2011) beskriver i sin doktorsavhandling är 
teoretiskt ett effektivt arbetssätt för att kunna utvärdera sin underhållsverksamhet och således 
implementera en ny underhållstrategi med KPI:er som bygger på en definierad 
mätetalsstruktur. BillerudKorsnäs har utvärderat sin verksamhet och anlitat Christer Idhammar 
med IDCON för att auditera underhållsverksamheten, vidare så har en benchmarking av SCA 
underhållsverksamhet genomförts. Följer man då Salonen (2011), så är nästa steg att 
implementera KPI:er för att styra underhållsverksamheten. Detta innebär att detta 
examensarbete följt en systematiskt ansats för att formulera och definiera KPI:er för att därmed 
ge svar på detta examensarbetes frågeställning. 
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6.  (Diskussion) Slutsatser samt framtida rekommendationer  
 
Det viktiga när man har som avsikt att formulera nyckeltal och KPI:er baserade på en 
mätetalsstrukur är att man identifierar problemområden. I det här fallet så var detta den mest 
krävande delen av detta examensarbete. Med hjälp av en forskningsansats som var 
välformulerad och en bred teoretisk referensram underlättades detta åtagande. Från en subjektiv 
syn så är det svårt att på så kort tidsperiod ta beslut för att styra en verksamhet som omsätter 
miljarder årligen.  
 
En framtida väg att gå är att identifiera ansvariga individer för samtliga underhållsproccesser 
genom att skapa projektgrupper. Detta kommer att kunna leda till att BillerudKorsnäs kommer 
att kunna förbättra tillförlitligheten och samtliga underhållsproccesser. Detta måste ske i 
samråd med bruksledningen och inom en ram av tid för att kunna generera ett resultat. 
Tillsammans med ett starkt och effektivt koncerngemensamt samarbete kan man skapa nätverk 
för att driva utveckling inom underhållsområdet och generera en högre omsättning för 
BillerudKorsnäs koncernen som helhet.   
 
Baserat på den underhållsaudit genomförd av IDCON och den benchmarkning genomförd hos 
SCA så inkluderar vidare framtida rekommendationer utöver den KPI-struktur som detta 
examensarbete genererat följande parametrar inom Sulfatfabrikens underhållsverksamhet att ta 
hänsyn till för vidare effektivisering:  
 

• Stopp och veckovis, daglig beredning tillsammans med schemaläggning.  

• Förbättringsintiativ i Förebyggande underhållstrategier  

• Grundorakseliminering  

• KPI- Planering och beredning av arbete, hur stor del av arbeten som beredes och 

schemaläggs  

När det kommer till sulfatfabrikens beredning och schemaläggningsprocess vid jämförelse mot 
andra bruk inom BillerudKorsnäs koncernen finns det en trend som påvisar att behovet av 
resurser minskar med ett bra infört arbetsflöde gällande beredning och schemaläggning. Det 
skapar även förutsättningar för underhållsproccessen som därmed leder till en minskning på 
utfall kopplade till säkerhets KPI:er. Skulle man därmed kunna kombinera denna ansats med ett 
effektivt CMMS tillsammans med kompetenta medarbetare och förråds- och 
reservdelsavdelningen, då ger det upphov till ännu en minskning av resurser. Detta översätts då 
till en finansiell vinst i form av sparade utgifter på onödiga resurser. Dessa resurser kan därmed 
läggas på till exempel grundorsaksanalys för grundorsakseliminering, eller ta hand om 
backloggs, (se exempel på backlogg reducering i teori avsnittet).  
 
Om man då skulle vilja införa en central beredare som underhållsauditen föreslår att 
BillerudKorsnäs bör ha tillgängligt i sulfatfabriken i Frövi/Rockhammar bruk, då bör det enligt 
grundläggande statistik presenterad av de övriga fabrikerna (se empiri avsnittet), som ingår 
BillerudKorsnäs koncernen vara 1 beredare för 10 underhållsmedarbetare. Men i praktiken 
beror detta på kvalifikationen hos underhållsverksamheten och dess medarbetare som skall 
utföra arbetet. Vidare så påverkad detta även av hur god struktur man besitter i sin CMMS 
databas där reservdelar och förrådet även spelar in.  
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Hur BillerudKorsnäs planerar för detta kommer att vara intressant för framtida utveckling av 
deras underhållsverksamhet och för ett underhåll och driftsäkerhet i världsklass. Det bör dock 
vara högst prioriterat att underhållstrategin baseras på (Häggström, 2019) underhållspolicy för 
att utöka ett koncerngemensamt samarbete inom BillerudKorsnäs. Den tekniska 
dokumentationen bör även vara kontinuerligt uppdaterad för att beredaren skall kunna 
säkerställa att säkerheten är inom korrekta premisser samt att man har ett optimalt 
reservdelsförråd. Det är även viktigt att man regelbundet bevakar maskin och utrustning som 
kräver störst underhållsinsatser. Att då kontinuerligt följa upp samt förbättra maskin och 
utrustningar med dessa föreliggande fel och jämföra det mot KPI;er så kan det leda till att 
frigöra tillgångar för övrigt. Detta krävs därmed för att klara av att långsiktigt kunna planera 
underhållsresurser samt större förbättringar, investeringar etc.  
 
Avslutningsvis så kommer den föreslagna KPI-strukturen som är konstruerad för 
BillerudKorsnäs Sulfatfabrik leda till en effektiv styrning av underhållsverksamheten av de 
egna insatserna men även underhållsorganisationen som helhet kommer att få en positiv 
påverkan. KPI-strukturen kommer att fylla en viktig uppgift att skapa samsyn tillsammans med 
en gemensam grund för underhållsverksamhetens prioriteringar och beslut. Den nuvarande 
KPI-strukturen var definierad, men att definiera KPI:er räcker inte, utan en KPI-struktur måste 
definieras utifrån underhållsorganisationens sammanhängande helhet. KPI:erna som har delats 
in i Leading och Lagging mätetalsstrukturen kommer att mäta resultat samt effektivitet.  
Syftet är att kunna ge BillerudKorsnäs mått på sin resultats effektivitet och resurseffektivitet i 
och med den valda mätetalsstrukturen.  
 
Med det sagt så kommer förhoppningsvis denna KPI-struktur hjälpa underhållsverksamheten 
på Sulfatfabriken att kunna kommunicera internt och externt inom koncernen att skapa en röd 
tråd och hjälpa att driva rätt handlingssätt som då ligger i linje med underhållsorganisationens 
uppsatta mål och underhållstrategi.  
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Illustrationer:  
 
Bild- BillerudKorsnäs fabriken:  
 
https://www.billerudkorsnas.se/om-billerudkorsnas/vara-
produktionsanlaggningar/frovirockhammar 
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8. BILAGOR 
 

På grund av hög sekretets rörande företagets verksamhet som berör granskning, övervakning 
som till skydd för verksamhet med anknytning till näringslivet, så är det hög andel av bilagor 
som inte får publiceras i detta examensarbete för allmänheten.   
 
Frågeformulär 
 
Underhållstrategi:  
 

• Finns det en underhållstrategi?  

• Om ja, är den dokumenterad?  

• Är den kopplad till koncernstrategin? (Företagets vision och mission grundvärderingar) 

• Finns det tydliga gemensamt utarbetade mål och värderingar? 

• Finns det tydliga KPI:er?  

• Finns det tydliga KPI:er för Beredning & Schemaläggning?  

• Är underhållsorganisationen strukturerad med underhållsmål för att effektivt nå sina 

mål?  

 
Implementering av nuvarande underhållstrategi: 
 

• Finns det en nuvarande plan och strategi för hur man ska arbeta med?  

• Vad finns det för utmaningar inom underhållsverksamheten?  

• Vilka svårigheter och komplexiteten finns idag på Sulfatfabriken relaterade till 

underhållsarbetet?  

• Vad saknas det för resurser för att kunna driva utveckling?  

• Fungerar KPI: strukturen idag?  

• Vad har den för nackdelar?  

 
Underhållsplanering och styrning:  
 

• Hur matas data in?  

• Hur mäts den är det automatiserat?  

• Hur mäts dem?  

• Hur samlas mätdata in?  

• Vad är kvaliteten på den?   

• Vad är definitionen på den?  
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Evaluering av nuläge:  
 

• Är målet för dig att redovisa en resultats KPI: för koncernen?   
 

• Vad är det för typ av KPI-dashboard du är ute efter? 
 

• Vad är syftet återigen är det för att motivera dina medarbetare eller underställda chefer, 
eller är det för att redovisa för bruksledningen?  

 
• Gjorde man något förbättringsarbete på arbetsorderna så att felet försvann?  

 
• Vad är det för KPI?  

 
• Hur rapporteras dem in?  

 
• Definiera arbetsorderna om dem är produktionsrelaterade?  

 
• Hur akuta är dem?  

 
• Prioritera arbetsorderna, hur viktiga är dem ska dem ens vara med som en arbetsorder?  

 
• Dem arbetsorderna man har som öppna, varför stängs dem inte vad är bakomliggande 

orsak, vad är anledningen?  
 

• Definition av ”Leading” och ”Lagging”?  
 

• Driver ledningen initiativ för specifika förbättringar för drivande mål inom 
underhållsorganisationen?   

 


