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ABSTRACT  
 
As a result of global competition, companies within the automotive industry are required to 
improve their production systems to achieve sustainable and competitive production. To attain 
operational excellence, companies have adopted concepts like lean and World Class 
Manufacturing (WCM). 
 
In order to deliver, companies need to increase the availability and reliability of production 
equipment. This demands focus on both operational and strategic maintenance, and efficient 
equipment acquisition and management. The main objective of this thesis is to identify 
processes and success factors that are necessary for improved maintenance performance. By 
conducting a case study and by performing a literature review, the following has been studied: 
1) how companies within the automotive industry work with maintenance and maintenance 
strategies, 2) implementation of maintenance strategies, and 3) new acquisition and spare 
parts management for maintenance. 
 
The results show that basic maintenance concepts and related terms are well defined in the 
literature. However, maintenance strategy is not unanimously defined. Results from the case 
study reveal that Professional Maintenance (PM) within WCM has been considered as a 
maintenance strategy. Furthermore, driving forces and obstacles for implementing 
maintenance strategies have been identified. The study also reveals that there is a strong link 
between maintenance performance, new acquisition and spare parts management. 
 
Key words: preventive maintenance, corrective maintenance, maintenance strategy, new 
acquisition, spare parts management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANFATTNING 
 
Den globala konkurrensen inom fordonsindustrin, har medfört krav på företag att effektivisera 
sina produktionssystem för att åstadkomma en hållbar och konkurrenskraftig produktion. 
Detta har resulterat i arbete enligt koncept som lean och World Class Manufacturing (WCM).  
 
För att kunna leverera behöver företag öka den tekniska tillgängligheten på utrustning. Detta i 
sin tur ställer ett ökat krav på både operativt och strategiskt arbete med underhåll, anskaffning 
och reservdelsstyrning. Målet med examensarbetet är att identifiera processer och faktorer 
som bidrar till ett förbättrat underhåll. Med hjälp av litteraturstudie och en fallstudie har 
följande studerats: 1) hur företag inom fordonsindustrin arbetar med underhåll och 
underhållsstrategier, 2) implementering av underhållsstrategier, och 3) nyanskaffning och 
reservdelsstyrning för underhåll. 
 
Resultat från litteraturstudier visar att det finns en enighet om att underhåll delas in i 
förebyggande och avhjälpande underhåll. Däremot, visar resultatet att det inte finns en enig 
definition av underhållsstrategi. Fallstudien visar att Professional Maintenance (PM) inom 
WCM betraktas som en underhållsstrategi. Som ett resultat har även ett antal drivkrafter och 
svårigheter som påverkar implementering av underhållsstrategier identifierats. Vidare visar 
resultatet att det finns ett starkt samband mellan underhåll, nyanskaffning och 
reservdelsstyrning. 
 
Nyckelord: förebyggande underhåll, avhjälpande underhåll, underhållsstrategi, 
nyanskaffning, reservdelsstyrning 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras syftet med arbetet och de forskningsfrågor som arbetet är baserat 
på. Här framgår även vilka problem detta arbete kan utgöra en eventuell lösning för. 
 
1.1.  Bakgrund 
Den ökade konkurrensen och utvecklingen inom fordonsindustrin har lett till att flera företag 
idag står inför stora utmaningar och satsar på effektiviserade och störningsfria 
produktionssystem. Miller et.al. (2010) menar att den ökade konkurrensen och utvecklande 
tekniken har resulterat i utvecklande kunder som kräver mer av företagen. Hagberg och 
Henriksson (2010) menar att ett företag kontinuerligt bör analysera sina maskiner och 
utrustningar för att säkerställa att maskinerna har kapacitet att leverera krävd funktion för att 
tillfredsställa kundernas krav och förväntningar. De sistnämnda menar även att ett företag vid 
nyanskaffning, bör analysera teknikutvecklingen för att säkerställa att den nya utrusningen 
som anskaffas verkligen levererar krävd funktion. 
 
Eftersom underhåll är en betydande sektor på alla företag, har många författare och forskare 
levererat teorier om hur ett system för underhåll bör vara planerat för att det ska leverera 
krävd funktion och ett framgångsrikt resultat. Detta leder till mindre produktionsstörningar 
och högre grad av teknisk tillgänglighet. Underhållssystem ser olika ut beroende på företag 
och verksamheter, och det väljs olika system för underhållsarbetet beroende på vad företaget 
vill uppnå. Hagberg och Henriksson (2010) menar att ett fungerande system för underhåll är 
en betydande faktor för ett optimerat produktionssystem, eftersom det ställs höga krav på 
både material och utrustning. Det fungerande underhållssystemet är också en förutsättning för 
högre grad av tillgänglighet och effektivitet. För ett kostnadseffektivt underhåll är det 
nödvändigt att implementera och operationalisera underhållsstrategier samt på lång sikt öka 
den tekniska tillgängligheten på produktionslinjerna, menar Hagberg och Henriksson (2010). 
  
De flesta företag arbetar med att öka lönsamheten genom att minimera produktions- och 
underhållskostnader. Företagen jobbar kontinuerligt med att identifiera slöserier och onödiga 
steg för att minimera produktionskostnader. Raouf (1994) menar att det är nödvändigt att ett 
företag identifierar och minimerar steg som inte skapar värde för slutkunden för att reducera 
produktionskostnader för högre grad av lönsamhet. Eftersom de flesta av dagens företag 
väljer att starta produktionen beroende på efterfrågan och strävar efter att jobba enligt Just In 
Time är det nödvändigt med minimering av oplanerade stopp och haverier. Raouf (1994) 
skriver också om hur ett företag bör arbeta för att minimera produktionskostnader och 
förbättra produktionssystemet för att företaget i fråga ska kunna leverera enligt Just In Time 
som leder till möjligheter att reducera lagerkostnader. Han anger också att det är nödvändigt 
att ett företag ökar medeltiden mellan haverier/funktionsfel eftersom denna medeltid, det vill 
säga Mean Time To Failure, är en betydande faktor för högre grad av teknisk tillgänglighet. 
Medeltiden är också en förutsättning för reducering av underhållskostnader, eftersom haverier 
kan leda till oplanerade stopp som i sin tur leder till extra underhållskostnader och 
produktionsstörningar. 
 
Salonen (2011) nämner att enligt Wireman (1990) uppstår en tredjedel av underhållskostnader 
på grund av dåligt planerat underhåll1. Därför bör ett företag planera sitt underhållssystem 
med mål att reducera underhållskostnader. Hagberg och Henriksson (2010) skriver att ett 

                                                
1	  Den ursprungliga referensen, Wireman (1990), är inte tillgänglig	  
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system för underhållsarbete är olika planerat beroende på företag och verksamheter. Vidare 
menar de att ett företag bör identifiera målet med underhållsarbetet för att ta reda på vad 
företaget vill uppnå och vilken grad av tillgänglighet det strävar efter. Målet med 
underhållsarbetet bör vara, enligt Hagberg och Henriksson (2010), att minimera 
produktionsstörningar, miljöpåverkan, säkerhetsrisker och aktiviteter som leder till lägre grad 
av tillgänglighet och effektivitet. Att minimera miljöpåverkan bör vara en del av målet med 
underhållsarbetet eftersom det ställs ett flertal krav på företagen för att de ska minska utsläpp 
och minimera den globala uppvärmningen (Hagberg och Henriksson, 2010). På grund av alla 
krav som ställs på företag och organisationer har många av dem valt att ha miljön som ett av 
kärnvärdena för företaget. 
 
När nya utrustningar anskaffas följs det med dokumentation med rekommendationer från 
tillverkaren för ett fungerande underhållsystem och högre grad av teknisk tillgänglighet. Ett 
misstag som kan begås på företag är att underhållsorganisationer inte underhåller utrustningar 
enligt rekommendationer från tillverkaren. Oftast köper företag externt underhåll en gång per 
år, vilket leder till att tätare intervall än ett år aldrig utförs och systemet för det förebyggande 
underhållet inte levererar krävd funktion (Hagberg och Henriksson, 2010). 
 
Hagberg och Henriksson (2010) skriver om problemet med systemet för det avhjälpande 
underhållet. De menar att underhållsorganisationer, vid kritiska situationer, inte tar hänsyn till 
vilka planer och rutiner det finns för det avhjälpande underhållet. Målet blir istället att endast 
avhjälpa problemet för att inte störa produktionen, vilket leder till att uppdatering av befintlig 
dokumentation aldrig utförs. 
 
1.2.  Problemformulering 
Flertal företag strävar efter att arbeta enligt lean produktion och låta efter frågan styra för att 
undvika överproduktion och leverera enligt metoden Just In Time som innebär att leverera i 
rätt tid och mängd. För denna utmaning krävs det resultatrika och lönsamma underhållsystem 
som effektiviserar ett företags produktionssystem för att öka den tekniska tillgängligheten 
(Rastegari och Salonen, 2013). 
 
1.3.  Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur resultatrika underhållsystem kan 
implementeras för effektiva och störningsfria produktionssystem. Målet med examensarbetet 
är att ta fram underlag för underhåll och hur företag kan arbeta för att hantera 
underhållsstrategier. Ett annat mål med examensarbetet är att presentera processer och 
strategier för nyanskaffning och reservdelsstyrning med fokus på ett resultatrikt underhåll och 
även för högre grad av lönsamhet. 
 
1.4.  Forskningsfrågor 
Med hjälp av detta arbete kommer följande frågor att besvaras och även analyseras. Frågorna 
är formulerade utifrån hur företagen idag arbetar med underhåll, underhållsstrategier, 
reservdelsstyrning och nyanskaffning. 
 

• Hur kan företag inom fordonsindustrin arbeta med underhåll och underhållsstrategier? 
• Hur kan underhållsstrategier implementeras för ett kostnadseffektivt underhåll? 
• Hur kan reservdelsstyrning och nyanskaffning hanteras för ett resultatrikt och lönsamt 

underhåll? 
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1.5.  Avgränsningar  
Fokus kommer att ligga på hur ett företag bör hantera och planera olika underhållssystem och 
underhållsstrategier för att minimera haverier och öka den tekniska tillgängligheten. För ett 
fungerande och optimerat underhållssystem kommer anskaffningsprocess och process för 
reservdelsstyrning att studeras och analyseras. Slutligen kommer detta arbete även att besvara 
frågan hur processerna kan implementeras för att uppnå en högre grad av effektivitet. På 
grund av tidsplan har den empiriska fallstudien avgränsats till ett företag. 
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2. Ansats och metod 
I detta kapitel presenteras och beskrivs metoder som har används under examensarbetet. 
Vidare redogörs hur det praktiska arbetet har utförts. Slutligen presenteras kritik mot val av 
metod och en diskussion om arbetets validitet, reliabilitet och objektivitet. 
 
2.1.  Val av ämne och angreppssätt 
Enligt Patel och Tebelius (1987) kan forskningsprocessen beskrivas med hjälp av olika 
valpunkter och ställningstaganden, där forskaren väljer ett intresseområde som formats av 
forskarsamhället eller av en uppdragsgivare. Detta examensarbete är resultatet av en 
kombination av båda fallen.  Uppdragsgivaren från företaget presenterade ämnet och en 
uppdragsbeskrivning som baserades på deras arbete med implementering av 
underhållsstrategier. Därefter upprättades ett möte med handledaren från högskolan som 
resulterade i en ny uppdragsbeskrivning. I den nya uppdragsbeskrivningen inkluderades ett 
forskningsområde inom underhåll som var lämpad för examensarbetet. Därefter kombinerade 
studenterna krav och synpunkter från både företaget och högskolan för att ta fram en 
gemensam uppdragsbeskrivning. 
 
En forskningsstudie kan formas på olika sätt beroende på ämne, problemformulering och 
kunskap som man vill erhålla. Normalt kan man skilja på undersökningen utifrån tre 
karaktärer: explorativa, deskriptiva och hypotesprövande (Patel och Tebelius, 1987).  Holme 
och Solvang (1997) syftar på att undersökningen ska användas för att kartlägga och finna svar 
på de forskningsfrågor som har formulerats. En annan typ av forskning som är relevant för 
detta examensarbete är utvärderingsforskning. Olsson och Sörensen (2007) menar att 
utvärderingsforskning ska appliceras då man vill beskriva, värdera och förklara 
utvecklingsarbeten, uppsatta mål och processer. Under detta examensarbete har studenterna 
både använt undersökningar och utvärderingar för att besvara forskningsfrågorna.  Som Patel 
och Tebelius (1987) beskriver har utvärderande undersökningar använts för att utvärdera det 
valda ämnesområdets påverkan på verksamheten. 
 
2.2.  Forskningsansats 
Problemområdet identifierades huvudsakligen genom diskussioner mellan studenterna. Som 
Holme och Solvang (1997) beskriver hade studenterna i åtanke att frågeställningar inte skulle 
vara för generella och omfattande. Det lades särskilt fokus på att precisera problem och 
identifiera delproblem för att både uppnå lämplig struktur och ta fram användbar resultat 
(Olsson och Sörensen, 2007). 
 
Patel och Tebelius (1987) beskriver olika förhållningssätt som forskaren kan välja under sin 
undersökning. En förhållningssätt är att forskaren väljer att placera sig själv utanför processen 
som ska studeras. Ett annat alternativ är att forskaren väljer att vara en del av processen som 
ska studeras. Detta leder oftast till att forskaren får möjlighet att direkt meddela alla delaktiga 
om alla observationer och slutsatser. I sådana sammanhang blir forskaren en av flera som styr 
både processen och resultatet. 
 
I detta examensarbete var studenterna en del av processen då de deltog i arbete av 
implementering av underhållsstrategi på företaget. Studenternas tidigare erfarenheter från 
industrin kombinerat med akademiska kunskaper relaterad till underhåll, utgjorde 
förförståelsen som var nödvändig att ha som utgångspunkt (Olsson och Sörensen, 2007). 



 

 
5 

2.2.1. Induktiv och deduktiv metod 
Forskning kan användas för att prova befintlig teori eller för att framställa ny teori.  En 
forskning som utförs för att prova teorier kallas deduktiv medan en forskning som utgår från 
empiri för att generera ny teori kallas induktiv (Ruane, 2006).  Patel och Tebelius (1987) 
menar att en deduktiv metod används när man bland annat använder sig av allmänna principer 
för att utvärdera och dra slutsatser. Holme och Solvang (1997) menar även att deduktiv 
forskning kan användas för att förstärka en teori genom nya hypoteser, för att en teori aldrig 
blir fullständig och kan ge upphov till nya följdsatser. Om forskningsarbetet däremot tas fram 
med hjälp av den induktiva metoden utgår man från verkligheten. Upptäckterna används 
sedan för att utveckla nya principer som i sin tur kan resultera i nya teorier (Olsson och 
Sörensen, 2007). Forskningen i detta examensarbete är huvudsakligen baserad på deduktiv 
metod då arbetet inriktar sig på underhåll och bakomliggande teorier, verktyg och metoder. 
 

2.2.2. Kvalitativ och kvantitativ metod 
Beroende på forskningsproblem som väljs kan kvantitativ eller kvalitativ metod appliceras. I 
praktiken är det nästan omöjligt att använda sig enbart av en av metoderna (Patel och 
Tebelius, 1987). Holme och Solvang (1997) beskriver att man till och med kan kombinera 
båda metoderna i en och samma undersökning då de inte har konkurrerande egenskaper 
mellan varandra. En kvantitativ forskning kan ha kvalitativa egenskaper såväl som en 
kvalitativ forskning kan ha kvantitativa inslag. Dock är det nödvändigt att vara medveten om 
likheterna och skillnaderna mellan dessa två metoder då man normalt väljer en av dem för att 
driva sin forskning (Patel och Tebelius, 1987). 
 
Kvalitativa metoder används för att producera beskrivande data. Ordet kvalité betonar 
egenskap eller karaktär och i forskning är målet att organisera kunskap som utmärker en 
företeelse. Vidare kan kvalitativa undersökningar vara deskriptiva eller explorativa. Önskade 
resultat från en kvalitativ metod är kategorier, beskrivningar eller modeller (Olsson och 
Sörensen, 2007). Holme och Solvang (1997) menar att en styrka med kvalitativa metoder är 
att de kan förstärka förståelsen av helhetsbilden. Vanligt förekommande insamlingsmetoder 
för kvalitativ forskning är exempelvis intervjuer, observationer, fallstudier, 
texter/dokumentation och litteraturstudier (Olsson och Sörensen, 2007). 
 
Kvantitativ forskning har till syfte att kunna beskriva och förklara det som mäts (Patel och 
Tebelius, 1987).  Kvantitativa metoder kan vara deskriptiva eller explanativa, som normalt  
utgår från tidigare forskningsresultat och tidigare erfarenhet inom området. Hypoteser som 
ska prövas tas fram med hjälp av hela eller delar av teorier. Utifrån detta skapas en planering 
som ska möjliggöra insamling av empirisk data. Därefter sker en analys och utvärdering som 
slutligen kopplas till teorin. Insamlingsmetoder för kvantitativa metoder är bland annat 
enkätundersökningar och eget formulär (Olsson och Sörensen, 2007). 
 
2.3.  Metodik 
Fallstudie valdes som tillvägagångssättet för examensarbetet då det är lämpligt att använda 
det när en avgränsat system ska studeras (Merriam, 1994). Enligt Olsson och Sörensen (2007) 
inkluderar fallstudier olika datainsamlingsmetoder och forskaren är med i händelseförloppet. 
Dessa beskrivningar stämmer överens med studenternas roll i examensarbetet. Både primär- 
och sekundärdata användes. Primärdata erhölls huvudsakligen från litteraturstudier medan 
sekundärdata samlades in genom intervjuer, observationer och data från företaget. 
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Följande tillvägagångssätt har används under examensarbetet: 

 
• Nulägesanalys: har använts för att fånga upp en övergripande bild av verksamhetens 

och uppdraget. 
 

• Strukturering: användes för att definiera syftet med forskningen och ta fram 
forskningsfrågor. Vidare bestämdes lämplig avgränsning för arbetet. 

 
• Datainsamling: genom en tydlig strukturering kunde relevant insamling av data ske. 

Insamlad data blev underlag för vidare analys och beräkningar. 
 
• Analys: utifrån insamlad data kunde lämplig analys och utföras. 

 
• Dokumentation: pågick under hela examensarbetet och resulterade i en projektrapport. 

 
 

Nedan presenteras metoder som har används för datainsamling: 
 
• Litteraturstudier - Det är vanligt förekommande att litteraturstudier utförs under ett 

examensarbete och det är viktigt att man noggrant granskar trovärdigheten (Olsson och 
Sörensen, 2007). Under examensarbetet har omfattande litteraturstudier utförts för att 
arbeta med och besvara forskningsfrågorna. Högskolans bibliotek användes för att finna 
lämplig litteratur som inkluderade bland annat vetenskapliga artiklar, böcker och 
rapporter.  Genom högskolans databas kunde vetenskapliga artiklar erhållas som blev 
grund till teorin. Resultatet från litteraturstudier, som presenteras i kapitel 5, användes 
bland annat för att forma intervjufrågor som möjliggjorde relevant datainsamling från 
företaget. 
 

• Intervjuer – I fallstudier erhålls mycket av informationen genom intervjuer och de 
anses vara en effektiv teknik att applicera när man vill göra intensivstudier av individer 
(Merriam, 1994). Syftet med intervjuer är att öka kunskap och förståelse genom en 
dialog mellan minst två personer. En intervju kan vara kvantitativ eller kvalitativ 
(Olsson och Sörensen, 2007). Både korta och längre intervjuer har utförts under arbetets 
gång. Som Olsson och Sörensen (2007) beskriver har studenterna fokuserat på hur 
resultatet ska analyseras, redovisas och presenteras med hänsyn till vetenskapliga krav. 

 
• Observationer – Observationer blir ett vetenskapligt verktyg när de har ett 

forskningssyfte, tydlig planering, dokumenteras systematisk och kontrolleras för 
validitet och reliabilitet (Merriam, 1994). Observationer kan vara direkta eller indirekta. 
Direkta observationer syftar på det om sker framför och omkring forskaren, här 
inkluderas även video- och tv-inspelningar. Indirekta observationer sker genom att 
forskaren studerar mätvärden istället för att observera själv (Olsson och Sörensen, 
2007). Under examensarbetet har studenterna både haft direkta och indirekta 
observationer. Resultatet har alltid bearbetats, granskats och dokumenterats med 
avseende på forskningsfrågorna.	  

 
	  

 
 



 

 
7 

2.4.  Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Resultat som erhålls från ett forskningsprojekt måste vara trovärdiga och pålitliga. Det är 
nödvändigt för att resultatet ska förbli giltig och hållbar. Detta uppnås genom att man 
granskar validitet och reliabilitet (Merriam, 1994). 
 
Reliabilitet kan förknippas med tillförlitlighet och syftar på att man ska kunna uppnå samma 
resultat vid en identisk repetition av arbetet. Om resultatet blir densamma eller stämmer 
överens till en hög grad utmärker det hög reliabilitet (Olsson och Sörensen, 2007). Under 
examensarbetet har informationen huvudsakligen tagits fram från databaser och genom 
intervjuer samt diskussioner. Det finns en risk att alla intervjuer och diskussioner påverkades 
av subjektiva inställningar. Dock anser studenterna att man uppnått hög reliabilitet då 
informationen har bearbetats och konstaterats med hjälp av teorier och källor. Även resultaten 
som tagits fram har förstärkts av teorier och sakkunniga personer. 
 
Det är även viktigt att man uppnår hög grad av validitet i forskningen. Validitet innebär att 
välja rätt verktyg eller mätinstrument för det som ska mätas (Olsson och Sörensen, 2007). 
Merriam (1994) menar att det är viktigt att tänka på inre eller intern validitet som ifrågasätter 
hur väl resultatet överensstämmer med verkligheten. Då det finns stöd på referenser och 
teorier som stödjer resultatet anser studenterna att man uppnått god validitet i arbetet. 
Valideten förstärks ytterligare av granskning av resultatet av handledaren från högskolan. 
Detta för att handledaren har avlagt sin doktorsavhandling inom forskningsområdet och har 
även många års yrkeserfarenhet av området. 
 
Att ha en objektivitet i ett forskningssammanhang är lämpligt om forskningen är kvantitativt 
inriktat. I sådana fall ska forskaren försöka minimera eller neutralisera sin subjektivitet för att 
samla in informationen på ett objektivt sätt. Däremot, om forskningen är kvalitativt inriktat är 
det en förutsättning att forskaren kan använda sig av sina tidigare erfarenheter och kunskaper 
för att erhålla önskad information (Patel och Tebelius, 1987). I detta examensarbete har 
studenterna använt sig av tidigare erfarenheter och kunskaper, detta för att forskningen var 
huvudsakligen kvalitativ inriktat.  
 
2.5.  Metodkritik 
Studenternas brist på lämplig praktisk erfarenhet av arbete inom underhåll och 
implementering av underhållsstrategier har resulterat i att man blev beroende av andras 
erfarenheter och kunskaper.  
 
Alla intervjuer och diskussioner kan ha påverkats av personliga förväntningar på resultatet. 
Ibland upptäckte studenterna också att alla inte hade en bestämd syn på saker. Det förekom 
situationer där man fick olika resultat på samma fråga. Detta har studenterna försökt lösa 
genom att använda sig av flera källor för att fastställa resultatet. I många fall har teorier 
använts för verifiera resultatet. 
 
Tidsbegränsningen har resulterat i att studenterna bara har kunnat använda sig av en fallstudie 
på ett stort företag. Fallstudier på små och medelstora företag har inte utförts. En större 
representation av företag skulle ha uppnåtts om fallstudien inkluderade olika företag inom 
fordonsindustrin. Även om det valda företaget är ledande inom fordonsindustrin ska det tas 
till hänsyn att de enbart representerar en liten andel gällande operativt och strategiskt arbete 
med underhåll. 
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2.6. Källkritik 
Ruane (2006) menar att använda vetenskapen som en källa är en av metoderna för att uppnå 
hög kvalitet. Detta har studenterna försökt implementera genom att i första hand använda sig 
av vetenskapliga artiklar då de oftast är kvalitetsgranskade. Även böcker har använts efter 
bedömningar av studenterna och rekommendationer från handledare. Trots detta är 
studenterna som Ruane (2006) beskriver medvetna om att personliga erfarenhter och 
kunskaper har påverkat arbete.   
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som examensarbetet är baserat på. 
Inledningsvis förklaras begreppet underhåll, olika typer av underhåll, deras funktioner och 
implementering av dessa. Därefter presenteras begreppet underhållsstrategi, dess 
formulering och implementering. Vidare följer en beskrivning av nyanskaffning och 
reservdelsstyrning. Sedan följer en presentation av Lean, total produktivt underhåll (TPU), 
och World Class Manufacturing (WCM) med fokus på Autonomous Maintenance (AM)  och 
Professional Maintenance (PM). Slutligen presenteras Critical Path Method (CPM). 
 
3.1.  Vad är underhåll? 
I SS - EN 13306 (2001) står det att begreppet underhåll handlar om att administrera, 
underhålla och reparera en enhet för att den ska klara av att leverera krävd funktion och 
producera inom rätt toleransområde. Enligt SS-EN 13306 (2001) delas underhåll in i två 
kategorier, nämligen förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. 
  
Förebyggande underhåll handlar om att underhålla en enhet enligt rekommendationer från 
exempelvis tillverkaren för att undvika funktionsfel, oplanerade haverier och stopp (SS – EN 
13306, 2001). Enligt SS – EN 13306 (2001) delas förebyggande underhåll in i 
tillståndsbaserat underhåll och förutbestämt underhåll. Tillståndsbaserat underhåll handlar om 
att övervaka en enhets förmåga att leverera krävd funktion inom rätt toleransområde och tid. 
Exempel på aktiviteter vid ett tillståndsbaserat underhåll är vibrationsanalyser och 
oljeanalyser. Förutbestämt underhåll handlar om att underhålla en enhet enligt ett 
underhållsschema som brukar vara baserat på rekommendationer från exempelvis tillverkaren 
(Hagberg och Henriksson, 2010). 
 
Avhjälpande underhåll handlar, enligt SS – EN 13306 (2001) om att reparera en enhet för att 
den ska kunna leverera begärd funktion. 
 

 
Figur	  1:	  Figuren	  visar	  att	  underhåll	  delas	  in	  i	  förebyggande	  och	  avhjälpande	  underhåll	  (Salonen,	  2012).	  Figuren	  är	  anpassad	  
från	  (SS	  –	  EN	  13306,	  2001). 
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3.1.1. Förebyggande underhåll 
Enligt Hagberg och Henriksson (2010) är förebyggande underhåll en betydande förutsättning 
för tillgänglighet, eftersom syftet med förebyggande underhåll är att förebygga fel och 
undvika oplanerade stopp och haverier. Raouf (1994) menar att en förutsättning för ett företag 
som satsar på att reducera produktionskostnader och öka graden av tillgänglighet är att 
minimera antalet fel. Han menar också att minimering av MTTF (Mean Time To Failure), det 
vill säga den tiden mellan funktionsfel, är en förutsättning för högre grad av tillgänglighet och 
reducering av underhållskostnader. Förebyggande underhåll delas in i två grupper, 
förutbestämt underhåll och tillståndsbaserat underhåll. Förutbestämt underhåll handlar om att 
underhålla en utrustning enligt tidsintervaller. Tillståndsbaserat underhåll handlar om att 
övervaka en enhets tillstånd att leverera krävd funktion (Hagberg och Henriksson, 2010). 
Enligt Salonen (2012) finns det flera felindikationer som kan användas vid övervakning av en 
enhet, vibrationer i lager, partiklar i växellådsolja, förhöjd temperatur och sprickor. 
Förutbestämt och tillståndsbaserat underhåll kan kombineras för ett resultatrikt förebyggande 
underhåll. Kombinationen sker genom byte och rengöring av komponenter enligt 
tidsintervaller, men även övervakning av vissa komponenters egenskaper och förmåga att 
leverera krävd funktion. 
  
Eftersom förebyggande underhåll är en avgörande faktor för tillgänglighet, kapacitet och 
lönsamhet är det nödvändigt med en fungerande process för just det förebyggande 
underhållet. Enligt Salonen (2011) är ett fungerande underhållssystem en avgörande faktor för 
företagets lönsamhet, eftersom en tredjedel av underhållskostnader uppstår på grund av dåligt 
planerat system för förebyggande underhåll. En fungerande process definieras olika beroende 
på företag och verksamhet, därför är det viktigt för företaget att identifiera målet med det 
förebyggande underhållet, skriver Hagberg och Henriksson (2010). Ett mål med det 
förebyggande underhållet kan vara att regelbundet underhålla väsentliga utrustningar för att 
de ska klara av att leverera krävd funktion, menar Hagberg och Henriksson (2010). De menar 
också att underhållsorganisationen bör riskklassificera utrusningar, för att skapa sig en tydlig 
bild på vilka utrusningar som medför stora risker vid haveri och bör vara en del av målet med 
det förebyggande underhållet. Hagberg och Henriksson (2010) menar också att vid 
anskaffning av en ny utrusning är det en stor investering för företaget att på plats med 
tillverkaren planera det förebyggande underhållet för bästa möjliga effektivitet. Detta för att 
tillverkaren har tekniska förutsättningar för att utrustningen ska klara av att leverera krävd 
funktion inom rätt toleransområde. 

3.1.1.1. Tillståndsbaserat underhåll 
Tillståndsbaserat underhåll handlar, enligt SS-EN 13306 (2001), om att övervaka en enhets 
tillstånd att leverera krävd funktion. Ett företag kan tillämpa tillståndsbaserat underhåll på två 
olika sätt, säger Hagberg och Henriksson (2010). Det första sättet är att 
underhållsorganisationen schemalägger fåtal analyser för att samla information om enhetens 
status och tillstånd vid specifika tidsperioder. Det andra sättet är att underhållsorganisationen 
utför analyser under hela den tiden utrustningen är i gång, dvs. hela drifttiden. Hagberg och 
Henriksson (2010) menar också att om underhållsorganisationen väljer att utföra analyser 
under hela drifttiden leder det till att all utveckling innan funktionsfel följs och eventuella 
risker identifieras. En annan fördel med analyser under hela drifttiden är att det skapas en 
möjlighet för organisationen att stoppa utrustningen vid nödsituationer för att undvika 
haverier. Eftersom haverier leder oftast till följdproblem som i sin tur leder till flera 
komponentbyten. Flera komponentbyten leder också till extra underhållskostnader. 



 

 
11 

 
Figur	  2:	  Figuren	  visar	  olika	  tekniker	  för	  övervakning	  av	  en	  enhet	  (Salonen,	  2012). 

Figur 2 visar hur ett tillståndsbaserat underhåll illustreras, där allt börjar med att ett fel 
uppstår. Man ser även alla felindikationer innan haveri. Om organisationen utför analyser 
under hela produktionstiden leder det till en möjlighet att stoppa maskinen innan haveri 
uppstår, menar Hagberg och Henriksson (2010). 
 

3.1.1.2. Upplägg av förebyggande underhåll 
Enligt Hagberg och Henriksson (2010) finns det flera kriterier som påverkar uppläggning av 
förebyggande underhåll. Beroende på verksamheten kan underhållsorganisationen antingen 
basera det förebyggande underhållet på tillståndsbaserat underhåll och/eller förutbestämt 
underhåll. Underhållsorganisationen måste ta hänsyn till vissa kriterier om de väljer att basera 
underhållssystemet på förutbestämt underhåll. För ett fungerande förutbestämt underhåll 
krävs att underhållsorganisationen analyserar komponenters dimensionering, det vill säga 
efter hur lång drifttid måste eventuella komponenter underhållas, menar Hagberg och 
Henriksson (2010). Detta för att om det inte finns flera komponenter med ungefär samma 
livslängd leder det till flera planerade stopp och även produktionsstörningar. Flera planerade 
stopp på grund av underhåll leder också till extra underhållskostnader (Hagberg och 
Henriksson, 2010). Enligt Hagberg och Henriksson (2010) måste det finnas flera 
komponenter med ungefär samma livslängd för att underhållssystemet som är baserat på 
förutbestämt underhåll ska vara lönsamt och leverera framgångsrikt resultat. Om 
underhållsorganisationen inte kan avgöra när komponenter behöver underhållas eller om 
slumpmässiga fel uppstår, bör tillståndsbaserat underhåll implementeras för ett resultatrikt 
resultat, säger Hagberg och Henriksson (2010). Efter att underhållsorganisationen har tagit 
fram ett system för det förebyggande underhållet, rekommenderar Hagberg och Henriksson 
(2010), att kontinuerligt utveckla och uppdatera systemet parallellt med underhållsarbetet. 
Detta för att alla medarbetare ska få tillgång till det senaste. 
 
Något annat som underhållsorganisationen behöver ta hänsyn till vid uppläggning av det 
förebyggande underhållet är vilka typer av fel och haverier som uppstår, menar Hagberg och 
Henriksson (2010). Figur 3 visar skillnaden mellan två olika feltyper, oregelbundna fel och 
regelbundna fel (Salonen, 2012). Hagberg och Henriksson (2010) menar också att när det 



 

 
12 

gäller regelbundna fel kan underhållsorganisationen i förväg förebygga haverier och därmed 
ta fram ett system som är baserat på förutbestämt underhåll. Oregelbundna fel är sådana fel 
som uppstår oregelbundet och omöjligt att förebygga med ett system som är baserat på 
förutbestämt underhåll. Hagberg och Henriksson (2010) skriver om att när det gäller 
oregelbundna fel bör ett system som är baserat på tillståndsbaserat underhåll leverera krävd 
funktion. Om organisationen väljer att analysera tillståndet under hela produktionstiden leder 
det till en möjlighet att stoppa produktionen för att undvika haverier och följdproblem som 
leder till extra underhållskostnader i form av reservdelar och andra resurser (Hagberg och 
Henriksson, 2010). 
 

  
  
Figur	  3:	  Figuren	  visar	  oregelbundna	  fel	  och	  regelbundna	  fel	  (Salonen,	  2012).	  

3.1.2. Avhjälpande underhåll 
Enligt SS-EN 13306 (2001) handlar avhjälpande underhåll om att reparera en trasig utrustning 
i syfte att den ska klara av att leverera krävd funktion inom rätt toleransområde. Hagberg och 
Henriksson (2010) menar att avhjälpande underhåll är ett underhållssystem som 
implementeras efter att underhållsorganisationen har upptäckt att en specifik enhet inte kan 
leverera krävd funktion. Salonen (2012) skriver att avhjälpande delas in i akut och uppskjutet. 
Med akut menas att en komponent som klassificeras som nödvändig och funktionsfel måste 
åtgärdas omgående. Om det däremot handlar om en komponent som inte är nödvändig för 
nuvarande situation kan det avhjälpande underhållet skjutas upp. Angående akut och 
uppskjutet menar Hagberg och Henriksson (2010) att vid nödsituationer måste någon 
informeras om att haveri har upptäckts, personen i fråga ska kunna avgöra om situationen är 
akut eller om underhållsarbetet kan skjutas upp. Är situationen akut måste underhållsarbetet 
sättas igång omgående för högre grad av tillgänglighet och även för att inte störa 
produktionen mer än nödvändigt. Hagberg och Henriksson (2010) menar också att personal 
som står vid utrustningar bör ha en viss del av kunskaper för att kunna upptäcka haveri eller 
avvikelse och kanske utföra enkla underhållsarbete, det vill säga operatörsunderhåll. 
Skillnaden mellan förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll är, enligt Hagberg och 
Henriksson (2010), att förebyggande underhåll utföras i syfte att förebygga funktionsfel, det 
vill säga innan funktionsfel, till skillnad från avhjälpande underhåll som utföras efter att en 
specifik enhet har visat att den inte kan leverera krävd funktion och måste repareras. 
 
Hagberg och Henriksson (2010) tydliggör att rutinen för avhjälpande underhåll bör planeras 
på ett tydligt sätt för högre grad av teknisk tillgänglighet. Detta för att även om 
underhållsorganisationen har ett fungerande och framgångsrikt system för det förebyggande 
underhållet kommer de inte undan haverier och oplanerade stopp. Därför måste ett system för 
det avhjälpande underhåll vara planerat och fungera som en komplettering till det 
förebyggande underhållet, menar Hagberg och Henriksson (2010). 
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Avhjälpande underhåll är väsentligt för komponenter som företaget klassar som mindre 
viktiga. Detta för att sådana komponenter saknar en viss del förebyggande underhåll och 
haverier kan vara aktuella, menar Hagberg och Henriksson (2010). Om det finns flera sådana 
komponenter som saknar förebyggande underhåll och måste repareras omgående bör 
underhållsorganisationen löpande få tillgång till dokumentation från produktionen, där det 
framgår vilka komponenter som måste repareras för att produktionen ska kunna leverera 
krävd funktion, menar Hagberg och Henriksson (2010). Det måste alltså framgå vilka haverier 
som betraktas som akuta och måste repareras omgående för att inte störa 
produktionssystemet. 
 

3.1.2.1. Förutsättningar för ett fungerande avhjälpande underhåll 
Enligt Hagberg och Henriksson (2010) bör underhållsorganisationen ha vissa förutsättningar 
och resurser för ett fungerande avhjälpande underhåll. När ett företag anskaffar nya 
utrustningar följs med utrustningar ritningar och dokumentation som underlag för ett 
framgångsrikt underhåll, förebyggande och/eller avhjälpande underhåll. Hagberg och 
Henriksson (2010) skriver i sin bok ”Underhåll i världsklass”, att underhållsorganisationen 
bör med tiden uppdatera all dokumentation för att alla underhållspersonal ska ha tillgång till 
det senaste för en högre grad av tillgänglighet och tillförlitlighet. Under underhållsarbetet bör 
underhållspersonal dokumentera all utveckling för att kunna analyseras hur ett specifikt 
funktionsfel inträffar och vilka reservdelar bör företaget ha tillgång till om samma fel inträffar 
vid en senare tid. Om underhållspersonal har tillgång till allt som behövs för utförande av det 
avhjälpande underhållet leder det till mindre underhållskostnader och andra kostnader som 
dyker upp parallellt med oplanerade stopp och haverier. 
  
Hagberg och Henriksson (2010) skriver om hur underhållsorganisationer bör bete sig om 
utrustningar med nödvändiga funktioner havererar. De menar att det enda 
underhållsorganisationen tänker på vid sådana situationer är att avhjälpa problemet för att inte 
störa produktionen. Det underhållsorganisationen inte tar hänsyn till är vilka planer det finns 
och om företaget har ett system för det avhjälpande underhållet. Även om syftet med det 
avhjälpande underhållet är att reparera utrustningen i syfte att den ska klara av att leverera 
krävd funktion, tycker Hagberg och Henriksson (2010, s. 390) att underhållsorganisationen 
bör ta hänsyn till följande punkter. 
 

• Avbrottsplan – hur minimera produktionsförlusterna 
• Skyddsinstruktioner – miljö 
• Personal med rätt kompetens i egen organisation eller via entreprenör 
• Reservdelsförsörjning 
• Ritningar, instruktioner mm 
• Ställningar, lyfthjälpmedel mm 
• Verktyg och hjälpmedel 

Enligt Salonen (2009) leder haverier och oplanerade stopp till obehövliga kostnader för 
företaget. Salonen (2009, s. 15-16) skriver om att enligt, Wireman (1990), finns det flera 
kostnader som kan uppstå parallellt med oplanerade haverier2. 
 
 

                                                
2	  Den ursprungliga referensen, Wireman (1990), är inte tillgänglig	  
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•  Operator time loss 
o Time to report failure 
o Time for maintenance to arrive 
o Time for maintenance to make repairs 
o Time required to start equipment 

• Cost of repairing or replacing the failed part or component 
• Maintenance costs 

o Time to get to the equipment 
o Time to repair the equipment 
o Time to get back to dispatch area 

• Lost production or sales costs or both 
• Cost of scrap due to maintenance action 

 

3.1.3. Riskklassning 
För att ett stort företag med stora antal produktionslinjer ska minimera oplanerade stopp och 
haverier är det väldigt viktigt att riskklassificera utrustningen. Med riskklassificering menar 
Hagberg och Henriksson (2010), hur nödvändig en utrustning är och vilka risker utgörs för 
produktionssystemet om den nödvändiga utrusningen inte klarar av att leverera krävd 
funktion. Om en utrustning klassas som nödvändig för en specifik produktionslinje är det 
väldigt viktigt att den levererar funktion i rätt toleransområde och tid. Nedan presenteras 
receptet för hur ett företag kan undvika haverier. Hagberg och Henriksson (2010, s. 320) 
säger att receptet har tagits fram våren 2009, av Patrik Olsson och Carl-Johan Roos, som har 
hand om den ettåriga utbildningen som erbjuds av OEE varje år. 
  

• Förutbestämt FU (smörjning, operatörstillsyn, säkerhetsronder) 
• Tillståndsbaserat FU (Vibrationsmätning, oljeanalys etc.) 
• Analys av alla haverier – ”Förbättringsteam” 
• Regelbunden genomgång av FU-program – ”Förbättringsgrupp” 
• Genomgång av rondverksamhet med fokus på A-klassad utrustning 
• Utbildning av personal i underhåll av utrustning 
• Alla nödvändiga reservdelar i förråd 
• Effektivitetsuppföljning av FU-program, påvisa nyttan av FU 

 
3.2.  Underhållsstrategi 
Zeng (1997) menar att en underhållsstrategi tas fram med ett förebyggande tankesätt. Han 
anger att en underhållsstrategi som utvecklas och appliceras med rätta mål och system ska 
resultera i högre tillgänglighet, reliabilitet, säkerhet och produktivitet. 

3.2.1. Definition av underhållsstrategi 
Salonen (2011) betonar att det inte finns en tydlig definition på vad som menas med en 
underhållsstrategi. Han menar att underhållsstrategi oftast beskrivs som ett resultat av val som 
görs mellan avhjälpande och förebyggande underhåll. 
 
Pinjala et al. (2006) menar att en underhållsstrategi normalt beskrivs med hjälp av synpunkter 
gällande olika underhållskoncept som avhjälpande, förutbestämd eller förebyggande 
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underhåll. De definierar underhållsstrategi som följande:”coherent, unifying and integrative 
pattern of decisions in different maintenance strategy elements in congruence with 
manufacturing, corporate and business level strategies; determines and reveals the 
organizational purpose; defines the nature of economic and noneconomic contributions it 
intends to make to the organization as a whole.’’ (Pinjala et al., 2006, s.216)	  
	  
Att uppnå ett underhåll i världsklass kräver att företag måste börja med att klargöra vad det 
betyder för dem. Därefter måste en nulägesanalys utföras, och en gemensam bild tas fram som 
ska förbli utgångspunkten för fortsatt arbete. Nästa steg är att utveckla en handlingsplan som 
beskriver hur man ska gå tillväga för att uppnå det önskade läget. Ett systematiskt arbete med 
dessa i samråd med företagets övriga strategier utgör en underhållsstrategi (Hagberg och 
Henriksson, 2010). 
 
Kelly (1997) beskriver att en underhållsstrategi utgörs av att hitta, resursfördela och utföra 
tusentals underhållsaktiviteter som reparationer, utbyte och kontroll av utrustningar. Vidare 
presenterar han tre riktlinjer som beskriver en underhållsstrategi: 
 

• Utveckla planer för underhållsaktiviteter som är optimalt för den angivna livstiden för 
enheten. Aktiviteterna som av bland annat består av kontroll och reparationer ska 
göras mellan lämpliga intervaller. 
 

• Utforma ett underhållschema som är anpassat till varje enhets livstid men som ändå 
kan anpassas till förändringar i produktionsschemat. 
 

• Organisationen ska kunna fördela resurser så att de planerade underhållsaktiviteterna 
kan utföras. 

 

3.2.2. Behov av underhållsstrategi 
I strävan efter att förbättra sina produktionssystem och åstadkomma ökad konkurrenskraft, har 
företag börjat arbeta enligt lean produktion. Dock har detta medfört ökad risk för störningar. 
För att åstadkomma en effektiv och störningsfri produktion behövs en hög teknisk 
tillgänglighet på utrustningar. Detta i sin tur kräver en välplanerad och effektiv 
underhållsstrategi. Trots detta är det många företag som saknar ett strategiskt arbete med 
underhåll (Rastegari och Salonen, 2013). 
 
Hagberg och Henriksson (2010) menar att en av de vanligaste orsakerna till brist på 
utveckling av underhåll inom företag, är brist på kunskap och osäkerheter kring hur man ska 
arbeta när önskat läge har uppnåtts. De beskriver att detta kan leda till att företag anpassar sig 
till koncept och teorier som är aktuella just då som ”TPM” eller ”Lean Maintenance”. Salonen 
(2009) menar även att företag med mindre kunskap om underhållsstrategi riskerar att inte inse 
möjligheten i hur ett välfungerade underhållsarbete kan bidra till företagets konkurrenskraft. 
Det finns även en tidsaspekt som måste tas till hänsyn. Oftast är många av de aktiviteter som 
finns med i handslingplanen tidskrävande. Detta kan bero på tidskrävande insatser som nya 
rekryteringar och utbildningar riktade mot bättre underhållsarbete (Hagberg och Henriksson, 
2010). 
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3.2.3. Relation till produktionsstrategi 
Det är viktigt att se till att underhållsstrategi utvecklas på ett sätt där den förstärker företagets 
övriga strategier. Essentiellt är det att notera att produktionsstrategin har stort inflytande på 
underhållsstrategi (Hagberg och Henriksson, 2010). Även Zeng (1997) anger detta genom att 
beskriva underhåll som en process som bidrar till förbättrad produktion.  Han betonar att 
underhåll består av ett antal aktiviteter som utförs för att antingen återställa eller behålla 
systemet i önskat läge för att supportera produktionen. Vidare menar Zeng (1997) att 
återställa till normalt läge refererar till avhjälpande underhåll medan behålla syftar på 
förebyggande underhåll. Gits (1994) menar att underhåll inom industrin stödjer produktion, 
där material, energi och arbetskraft förvandlas till färdiga produkter. Denna transformation 
sker genom ett tekniskt system bestående av fysiska delar som betraktas som en enhet ur ett 
underhållsperspektiv. Relationen mellan underhåll och produktion presenteras i figur 4. 
 

 
Figur	  4:	  Relationen	  mellan	  produktion	  och	  underhåll	  (Gits,	  1994).	  

Kvalitetskrav är en faktor som sammankopplar underhåll och produktion. Då kraven på 
kvalitet har stärkts ställer detta i sin tur ökad krav på utrustning. Därför är arbeten med bland 
annat förebyggande underhåll ett måste för att uppnå en stabil, flexibel och felfri produktion 
som kan leverera önskat kvalité. En underhållsstrategi som är välplanerad och i enlighet med 
produktionen kan på sikt bidra till företagets konkurrenskraft. En långtidsbaserad planering av 
underhållsarbete som implementeras inom hela företaget, kommer ha positiva effekter på 
produktionen genom kvalitetsförbättring, ökade produktionskapacitet och förebygg av fel 
(Jonsson 1999). Detta presenteras i figur 5. 
 

 
Figur	  5:	  Relation	  mellan	  planering	  samt	  integration	  av	  underhåll	  och	  förebygg,	  kvalitetsförbättring	  och	  produktionskapacitet	  
(Jonsson,	  1999).	  

3.2.4. Formulering av underhållsstrategi 
Enligt Kelly (2006) är det en komplex process att utveckla underhållsstrategier i industriella 
företag.  Han presenterar en övergripande metod som han menar kan användas för att hantera 
denna komplexitet. Metoden innehåller riktlinjer som kan användas för att fatta beslut 
gällande mål med underhållsarbete, underhållschema, planering av utrustning med avseende 
på livstid, utveckling av underhållsorganisationen och dokumentation och kontroll av 
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underhållsarbete. Detta angreppssätt kallar Kelly (2006) för affärsorienterat underhåll som 
utgör grunden för formulering av underhållsstrategi. 
 
Vidare menar Kelly (2006) att mål för underhåll påverkas av produktionen. Dessa har en 
dynamisk relation och underhållsstrategi kan enbart tas fram när en förståelse om relationen 
mellan dessa två har etablerats. Vidare menar Kelly (2006) att både underhålls- och 
produktionsstrategin måste utvecklas i enlighet med företagets övriga mål för att åstadkomma 
vinst på lång sikt. Detta presenteras i figur 6 som visar att mål för både underhåll och 
produktion ska vara förenlig med företagets mål. 

 

 
Figur	  6:	  Affärsorienterad	  underhållsmetodik	  (Salonen,	  2009).	  Figuren	  är	  anpassad	  från	  (Kelly,	  2006).	  

Salonen (2011), baserat på Wilson (1999), menar att underhållsstrategi måste formuleras på 
ett sådant sätt så att den delar företagets övergripande mål; att tillverka och sälja produkter för 
att uppnå en vinstmarginal. En modell, bestående av olika sektorer, presenteras som kan 
användas för att etablera och granska en underhållsstrategi. Salonen (2011), utifrån Wilson 
(1999), menar att utveckling av underhållsstrategi startas med att etablera behov för 
förändring. Alla ska se fram emot förändring och viljan för detta ska genomsyra 
underhållsfilosofin. Nästa steg är att betrakta och besluta syfte och mål med underhållsarbetet. 
Exempel på syften kan vara att arbetet ska stödja produktionen. Tredje steget är att utvärdera 
underhållsaktiviteter och relaterade frågor. I detta steg kan de olika områden som presenteras i 
figur 7 användas. Figuren visar områden som behövs tas till hänsyn när 
underhållsverksamhetens mål och funktion tas fram.  
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Figur	  7:	  Sektorer	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  formulering	  av	  underhållsstrategi	  (Salonen,	  2011).	  Figuren	  är	  anpassad	  från	  (Wilson,	  
1999).	  

Oftast är det ledningen som skapar underhållsstrategier med tydligt definierade mål som gör 
det möjligt att mäta prestation. Tsang (1998) menar att ledningen oftast är intresserade av att 
kunna mäta underhållsgruppens prestation. Detta kan göras genom att mäta prestationen av 
faktorer kopplade till underhållsstrategi, även kallad strategiska mätningar (Tsang, 2002) 
Tsang (1998) presenterar en process som från ett strategiskt perspektiv kan användas för att 
hantera prestandan av underhåll. Processen presenteras i figur 8. 
 

 
Figur	  8:	  Process	  för	  strategisk	  ledning	  av	  underhållsprestanda	  (Tsang,	  1998).	  

Tsang (2002), utifrån Kaplan and Norton (1996), beskriver att det balanserade styrkortet en 
viktig del i processen presenterad i figur 8. Applikation av det balanserade styrkortet gör det 
möjligt att ta fram mätvärden för strategisk prestation utifrån fyra olika områden; finansiell, 
kund, interna processer och lärande och tillväxt.  
Det balanserade styrkortet möjliggör det för chefer och ledare inom företag att konvertera 
strategi, som oftast kan betraktas som abstrakt och svårt att angripa, till något mer konkret, 
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införbart och mätbart. Detta resulterar i ett underlag som chefer och ledare kan utnyttja för att 
samla data, kontrollera processen och ta lämpliga beslut. Det balanserade styrkortet ska 
betraktas som ett verktyg för effektiv kommunikation, som gör det möjligt att identifiera 
punkter som hjälper underhåll att leverera arbete som stödjer företagets affärsmål. Detta för 
att det balanserade styrkortet ger en helhetsbild av underhållsarbeten, och alla huvudfaktorer 
som används för att mäta den övergripande prestandan av underhåll täcks in (Tsang, 2002).  
Det balanserade styrkortet presenteras i figur 9. 
 

 
Figur	  9:	  Det	  balanserade	  styrkortet	  (Tsang,	  2002).	  

Enligt Salonen (2009) börjar formulering av en underhållsstrategi med företagets vision och 
mission. Därefter skapas företagets övergripande strategier som ska användas för att utveckla 
mål för underhållsstrategi. Dock ska man ha i åtanke att mål som tas fram för 
underhållsstrategi ska speciellt stödja mål som tas fram för produktionsstrategin.   
Det finns huvudsakligen två strategiska mål med underhåll; den första är att uppfylla 
kundkrav och bidra till ökad konkurrenskraft medan den andra syftar på att uppnå 
kostnadseffektiv underhållsverksamhet. Under processen ska lämpliga utvärderingsmetoder 
som S.W.O.T. användas för att mäta prestandan på de uppsatta strategiska målen. Dessa 
utvärderingar ska bland annat användas för att kontrollera hur långt man har kommit 
gentemot den uppsatta planen. Figur 10 åskådliggör processen for formulering av en 
underhållsstrategi (Salonen, 2009). 

 
Figur	  10:	  Process	  för	  formulering	  av	  underhållsstrategi	  (Salonen,	  2011).	  Figuren	  är	  anpassad	  från	  Salonen	  (2010).	  
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Figur 10 illustrerar processen för formulering av underhållsstrategi med följande steg 
(Salonen, 2011): 
 

1. Företagets vision och mission – Det första steget i processen är att företagets mission 
och vision ska tas till hänsyn vid formulering av strategi. 
 

2. Företagets strategiska mål – De strategiska målen för företaget tas fram med hjälp 
av visionen och missionen. Det ska noteras att dessa mål ska delas av alla områden 
inom företaget. Underhållsstrategi ska, förutom att ta hänsyn till företagets strategiska 
mål, även fokusera på produktionens strategiska mål. 
 

3. Strategiska mål med underhåll – Genom att ta hänsyn till både företagets strategiska 
mål och produktionens strategiska mål kan underhållsorganisationens strategiska mål 
tas fram. De strategiska målen för underhållsorganisationen bör tas fram med fokus på 
effektivitet, detta för att uppfylla och tillfredsställa krav från intressenter (se figur 11). 

 
Figur	  11:	  Relationen	  mellan	  mål	  och	  mätningar,	  som	  används	  av	  underhåll-‐	  och	  produktionsavdelningar	  och	  företagets	  
övergripande	  mål	  (Salonen,	  2011).	  Figuren	  är	  anpassad	  från	  Salonen	  och	  Bengtsson	  (2008).	  

4. Strategiska indikatorer för prestanda – För att kunna utvärdera de strategiska 
målen formulerad för underhåll ska indikatorer för mätning av prestanda utvecklas. 
Det rekommenderas att involvera möjliga intressenter som personal från produktionen 
när dessa indikatorer tas fram och definieras. Detta ökar möjligheten att strategin 
accepteras av flera avdelningar och minskar riskerna för missuppfattningar av 
definitioner och termer. 
 

5. Övergripande gapanalys – Nästa steg är att hitta möjliga gap i prestandan av 
underhåll. Detta ska sedan mätas mot faktorer som kan påverka och hindra gapet 
mellan nuvarande nivå och önskad nivå. Dessa faktorer kan variera beroende på 
företag och industri, men dessa har identifierats av Salonen (2008) och kategoriserats i 
figur 12 enligt människa, teknologi eller organisation.  
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Figur	  12:	  Identifierade	  och	  kategoriserade	  strategiska	  faktorer	  för	  underhåll	  (Salonen,	  2011).	  Figuren	  är	  anpassad	  från	  
Salonen	  (2010).	  

6. S.W.O.T. analys – Att utföra en S.W.O.T. analys möjliggör att hantera de 
identifierade gapen och jämföra det med faktorer avsedda för den strategiska 
utvecklingen av underhållsverksamheten. 
 

7. Strategisk utvecklingsplan – Utifrån S.W.O.T. analysen kan lämpliga åtgärder tas 
fram som sedan kan prioriteras i en strategisk utvecklingsplan. 
 

8. Underhållsstrategi – Med hjälp av utvecklingsplanen kan slutligen underhållsstrategi 
formuleras. 

 

3.2.5. Implementering av underhållsstrategi 
Atkinson (2006) menar att mer än hälften av strategier som formas av företag inte 
implementeras. Vidare anger han att trots att den ökande globala konkurrenskraften kräver 
effektiv implementering av strategier, finns det inte lika mycket fokus på implementering av 
strategier som det finns för själva formuleringen. Salonen (2011) menar att även en 
välformulerad underhållsstrategi enbart blir effektiv om den implementeras väl. Baserat på 
studier av företag i Storbritannien menar Miller et al. (2004) att även en bra strategisk 
planering av ledningen inte garanterar framgång om det inte finns en effektiv organisation 
som transformerar mål till handlingsplan. Vidare menar Miller et al. (2004) att det är 
essentiellt att skifta fokus från att tänka på helheten och innehållet till detaljerna och själva 
implementeringen. Miller et al. (2004) anger också att implementeringen medför ett stort 
ansvar på ledningen att kunna prioritera beslut och kunna hantera risker. Trots användning av 
verktyg som till exempel riskanalyser menar Miller et al. (2004) att implementering av beslut 
kan medföra oförberedda utmaningar. 
 
Utifrån en empirisk studie på 93 företag presenterar Alexander (1985) tio strategiska problem 
som uppkommer vid implementering av strategier. Dessa inkluderar bland annat längre 
tidsperiod än planerat, brist på koordination, otillräcklig träning och instruktion för anställda 
och svag ledarskap. Beer och Eisenstat (2000) anger sex faktorer som de menar existerar i 
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företag som hindrar implementeringen av strategier. De menar att dessa faktorer bör angripas 
och lösas av chefer för att uppnå en lyckad implementering av en strategi. De sex faktorerna 
presenteras nedan (Beer och Eisenstat, 2000, s.37): 
 

• Top-down or laissez-faire senior management style 
• Unclear strategy and conflicting priorities 
• An ineffective senior management team 
• Poor vertical communication 
• Poor coordination across functions, businesses or borders 
• Inadequate down-the-line leadership skills and development  

 
När man har tagit fram en plan på vart man vill och vad man vill åstadkomma med 
underhållsstrategi är det minst lika viktigt att ta fram en bild av nuläget. Detta för at komma 
överens om var man börjar sitt arbete med underhåll. Redan här går många företag ur spår då 
man inte har en gemensam bild av nuläget. Det finns en risk att man har olika åsikter och 
synpunkter gällande företagets styrkor, svagheter eller hur man ska gå tillväga för att lösa ett 
problem (Hagberg och Henriksson, 2010).  Även Robson et al. (2013) menar att en viktig del 
i implementering av underhållsstrategier är att ta fram en bild av önskat läge, vart man är idag 
och hur man ska ta sig till önskat läge. Det första steget är definiera framtida tillståndet utifrån 
faktorer med särskilda krav. Dessa ska vara specifika, mätbara, uppnåbara och tidsmässigt 
realistiska. När det önskade framtida tillståndet är framtagen, ska nuläget tas fram och 
relationen till önskat läge ska beskrivas och mätas. 
 
Hagberg och Henriksson (2010) rekommenderar konkreta punkter som företag bör inkludera 
när man tar fram önskat läge och nuläge. Dessa punkter presenteras nedan. 
 
Hagberg och Henriksson (2010) rekommenderar konkreta punkter som företag bör inkludera 
när man tar fram önskat läge och nuläge. Dessa punkter presenteras nedan (Hagberg och 
Henriksson, 2010, s.125). 
 
Önskat läge  

• Formulera såväl kvantitativa och kvalitativa mål 
• Mål böra vara utmanande men realistiska 
• Beskriv såväl arbetsprocesser som hjälpmedel mm 
• Tidshorisonten är lämpligen 3-4 år 
• Används samma process och resultatuppdelning som i nulägesbeskrivningen, se 

exempel nedan3 
• Utgå t ex från vad som kännetecknar framgångsrika underhållsorganisationer 
• Se till att såväl medarbetare som kunder är med i framtagningen av det önskade läget. 

T ex kan ett första utkast tas fram av en specialistgrupp alt externa experter, detta 
utkast går ut på remiss till alla berörda som får lämna synpunkter och sedan anordnas 
en workshop med representanter från produktion, underhåll och ev andra avdelningar, 
där det önskade läget fastsälls. 

• Beskrivningen av det önskade läget bör omfatta max en sida per process 
• Sammanfatta gärna i en Vision 
• Se till att alla har tillgång till det färdiga materialet t ex via intranät. 

 

                                                
3	  Exemplet	  finns	  i	  Hagberg	  och	  Henriksson	  (2010,	  s.125)	  
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Vidare anger Hagberg och Henriksson (2010, s.126) riktlinjer för framtagning av 
nulägesbeskrivning: 
 
Nuläge 

• Dokumentation 
Sträva efter att dokumentera beskrivningen så att de blir lättillgänglig för alla 
inblandade. Detta möjliggör att man alltid kan kontrollera vilka förändringar som har 
införts. Det rekommenderas att man använder en metodik som är tillförlitlig. 
 

• Överenskommelse 
Beskrivningen bör tas fram genom samarbete mellan tvärfunktionella grupper för att 
säkerhetsställa att resultatet blir accepterad av alla. 
 

• Fokus på underhållsverksamheten 
Beskrivningen ska koncentreras på underhållsverksamheten, inte 
underhållsorganisationen. 
 

• Kontroll 
En utvärdering av läget bör utföras med hjälp av experter som har både kunskap och 
erfarenhet av nulägesbeskrivningar. Detta ska ske med jämna mellanrum. 
 

• Förutsättning för framtida förbättringar 
Det är viktigt att notera att nulägesbeskrivningen inte ska ses som ett verktyg för att 
sätta betyg på underhållsverksamheten. Syftet med nulägesanalysen är att skapa en 
grund som sedan användas för att inse hur man ska ta sig till önskat läge. 

 
Under implementeringsprocessen av en strategi omvandlas strategin till långsiktiga mål som 
mäts med hjälp av nyckeltal. Nyckeltal som är enkla att mäta kallas ”hårda” medan nyckeltal 
som är svåra att mäta kallas ”mjuka”. Exempel på ”mjuka” nyckeltal är kundservice och 
tillfredställelse av medarbetare. Det är essentiellt att långsiktiga mål som tas fram med hjälp 
av strategin ska förmedlas och införas bland mål som är uppsatta för grupper och individer. 
Detta uppnås genom att anpassa eller utveckla processer som möjliggör operationalisering av 
dessa mål. Dessa processer ska utnyttja kreativiteten och energin bland chefer, ledare och 
medarbetare för att kunna driva företaget i rätt riktning mot önskat läge. Normalt etableras 
även en planerad tidsperiod som normalt varierar mellan tre till fem år (Tsang, 1998).  Även 
om det normalt tas fram en planerad tidsperiod, menar Miller et al. (2004) att det inte finns 
mycket litteratur som beskriver hur mycket tid det kommer att krävas i praktiken för att 
verkställa långsiktiga beslut. Vidare menar Miller et al. (2004) att det förekommer en stor 
variation mellan planerad tid och det verkliga utfallet. Utifrån resultat från 55 fall anger 
Miller et al.(2004) att den kortaste tiden för implementering var tre år medan den längsta 
krävde 16 år. Baserat på resultatet, menar Miller et al. (2004) att tidsperioden nödvändigtvis 
inte behöver förknippas med kvalité. En kortare tid betyder inte att kvalitén är låg och vice 
versa. Implementeringen kan ske fort eller långsamt. 
  
Robson et al (2013) presenterar en checklista som kan användas för att undersöka om det 
finns en underhållsstrategi, om det finns en plan för implementering av strategin, om gruppen 
implementerar strategin i sitt arbete, om uppsatta mål mäts och utvärderas och om gruppen 
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uppnår eller överträffar målen. Innehållet i checklistan kan sammanfattas på följande sätt 
(checklistan presenteras i bilaga 6): 
 
1. Existens av underhållsstrategi 
Den första delen av checklistan riktar sig mot att undersöka om det existerar en 
underhållsstrategi. Denna del fokuserar också på att identifiera om underhållsstrategi är 
dokumenterad och om den är framtagen med avseende på produktionsstrategin. Vidare 
fokuserar denna del på att undersöka om det finns en tydlig bild av nuläge och önskat läge. 
Att mål som tas fram för underhåll är specificerade, mätbara, uppnåbara, realistiska och 
lämpliga tidsmässigt är också något som tas upp i denna del.   
 
2. Plan för implementering av underhållsstrategi 
Denna del fokuserar på identifiering av dokumenterad handlingsplan som beskriver hur 
underhållsstrategi ska implementeras. Det ska finnas en överenskommelse angående 
handlingsplanen och lämplig resursfördelning ska ske. 
 
3. Implementering av handlingsplan bland underhållsgruppen 
Efter framtagning av handlingsplan för implementerings av underhållsstrategi är det 
essentiellt att undersöka om underhållsgruppen implementerar den i deras arbete. Faktorer 
som bör undersökas i denna del är om det finns verktyg och system för att implementera och 
leda handlingsplanen. Tydlig kommunikation, gruppens kunskapsbas och erfarenheter är 
andra avgörande faktorer. 
 
4. Mätning och utvärdering av framgång gentemot handlingsplan 
System för att samla och utvärdera framgången gentemot uppsatta mål fokuseras i denna del. 
Det ska undersökas om det finns relevanta system för att mäta och kontrollera KPI för 
underhåll. 
 
5. Underhållsgruppens status gentemot uppsatta mål 
Denna del koncentrerar sig på att kontrollera om underhållsgruppen befinner sig i en position 
enligt den planerade handlingsplanen. Fokus ska också vara på att mäta om gruppen kommer 
uppnå de uppsatta målen.  
 
Miller et al (2004) studerade implementeringen av strategier på två företag och anger tre 
områden som behöver tas till hänsyn: 
 
Omständigheter 
Omständigheter handlar om kunskapsbasen och erfarenheter som finns på företaget. Dock är 
väsentligt att identifiera om dessa finns om inom företaget, hos leverantören eller bland 
konsulter. I många fall kan det vara en blandning av dessa. En annan faktor som bör 
undersökas är hur implementeringen kan uppnå acceptans och förbli familjärt för alla. 
 
Ledningsaktiviteter 
Handlingar som chefer utför för implementering av strategier utgör ledningsaktiviteter. Dessa 
ska vara baserade på planering för just implementering av en strategi. Ledningsaktiviteter 
inkluderar bland annat bedömningar, specificeringar, prioriteringar, resursfördelning och 
utöka acceptans.  
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Prestanda 
Genom att kontinuerligt mäta prestanda kan hur stor del av uppsatta mål som har uppnåtts 
mätas.  
 
Med hjälp av studien på de två företagen kunde Miller et al. (2004) identifiera nyckelfaktorer 
som underlättade och effektiviserade implementeringen. Följande kunde identifieras: 
 
Företag 1 
Erfarenhet och ledarskap spelade en nyckelroll. Ledningen hade god erfarenhet då de tidigare 
hade genomfört förändringsarbete och hade förtroendet att de kunde göra det igen.  Utifrån 
deras tidigare erfarenheter kunde de sätta upp detaljerad planering med mål, tidsperiod, 
resursfördelning som de kunde förmedla till alla inom företaget. 
  
Företag 2  
Företaget hade inte lika mycket erfarenhet som företag ett. De ställdes inför en mer osäker 
situation där de inte kunde avgöra hur det skulle gå tillväga. Deras styrka var att deras kultur 
som bestod av vilja för förändring, det gav implementeringen högsta prioritet. Företaget hade 
en historia på cirka 150 år, många anställda hade arbetat där under en längre period. Dessa 
faktorer tillförde ansvar bland alla att uppnå förbättring och möjliggjorde att alla kunde arbeta 
på ett gemensamt mål. 
 
Utifrån resultaten från studien på företagen menar Miller et al. (2004) att ledningsaktiviteter 
som planering och resursfördelning för implementering av strategi är nödvändiga men inte 
tillräckliga. Miller et al.(2004) anger ytterligare två faktorer som chefer också bör ha 
implementera: 
 
Prioritera beslut 
Beslut bör prioriteras med avseende på strategiska mål. Även om många chefer är medvetna 
om vad som ska göras, är det inte lika många som prioriterar sina beslut.  Då implementering 
av en strategi medför många beslut, är det nödvändigt att prioritera och rangordna beslut i 
förhållande till varandra. Detta skulle medföra möjligheten för både chefer och medarbetare 
att fokusera energin på implementering av ett eller några beslut istället för att arbeta med flera 
samtidigt. 
 
Försäkra acceptans 
Det är väsentligt att alla intressenter accepterar strategin och planeringen för dess 
implementering. Om intressenter har en annan åsikt blir implementeringsarbete besvärlig och 
svår. Därför att det essentiellt är chefer är medvetna och vilka intressenterna är för att 
kontinuerligt kommunicera under implementeringen. 
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3.3.  Nyanskaffning och reservdelsstyrning 
Enligt Hagberg och Henriksson (2010) bör ett företag vid anskaffning av utrustning ta hänsyn 
till vissa kriterier för högre grad av tillgänglighet och kostnadseffektivitet. 

3.3.1. Nyanskaffning 
Salonen (2012) skriver om tillgänglighet som delas i funktionssäkerhet, underhållsmässighet 
och underhållssäkerhet. Funktionssäkerhet handlar om utrustningens förmåga att leverera 
krävd funktion, det vill säga den tid det tar innan funktionsfel uppstår. Underhållsmässighet 
handlar om utrustningens konstruktion och uppbyggnad, dvs. om utrustningen är konturerad 
för enkel underhållning. Underhållssäkerhet handlar om underhållsorganisationen, dvs. 
kompetens hos personalen och hur snabbt underhållspersonalen kan upptäcka funktionsfel och 
åtgärda det för att undvika produktionsstörningar. Det sist nämna handlar också om 
underhållspersonal vid avhjälpande underhåll kan avgöra om situationen är akut eller om det 
finns möjlighet att skjuta upp underhållsarbetet. 
 
Något annat som ett företag bör tänka på vid nyanskaffning är att analysering och utvärdering 
av den nya tekniken för att ta reda på om den nya tekniken inte strider mot företagets filosofi. 
Liker (2009/2004) skriver om hur Toyota går tillväga vid nyanskaffning. Han menar att innan 
den nya tekniken implementeras finns det flera steg som tas till hänsyn. Företaget Toyota 
analyserar den nya tekniken i syfte att säkerställa att den inte strider mot företagets filosofi 
och att den tillför värde för företaget och framförallt kunden. 

 
Figur	  13:	  Figuren	  visar	  att	  tillgänglighet	  delas	  in	  i	  funktionssäkerhet,	  underhållsmässighet	  och	  underhållssäkerhet	  (Salonen,	  
2012).	  

Hagberg och Henriksson (2010) menar att företaget bör analysera sina resurser inför 
anskaffning av nya inventarier för högre grad av effektivitet. För högre grad av tillgänglighet 
är det väsentligt att företaget diskuterar underhåll med tillverkaren som har de bästa tekniska 
förutsättningar för ett effektivt underhåll (Hagberg och Henriksson, 2010). Därför är det 
viktigt att organisationen vid anskaffning analyserar hur ofta utrusningen bör underhållas och 
även direkta och indirekta underhållskostnader, menar Hagberg och Henriksson (2010). 
 
Process för nyanskaffning 
 
Innan ett företag nyanskaffar nya utrustningar är det nödvändigt att ta hänsyn till vissa 
kriterier. Företaget bör analysera behoven, marknaden och omvärlden, menar Hagberg och 
Henriksson (2010). Process för nyanskaffning delas i 8 steg och beskriver tankesättet för 
anskaffning av nya resurser (Hagberg och Henriksson, 2010). 
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Figur	  14:	  Figuren	  visar	  processen	  för	  nyanskaffning.	  Figuren	  är	  anpassad	  från	  Hagberg	  och	  Henriksson	  (2010).	  

Analys av tillgängliga koncept och förstudie 
 
För att ett företag ska överleva bör det alltid sträva efter att skapa mervärde för kunden och 
minimera steg som inte skapar värde för slutkunden. Analys av tillgängliga koncept och 
förstudie handlar om att ett företag bör analysera omvärlden för att anpassa sin organisation 
efter ny teknik och utveckling, menar Hagberg och Henriksson (2010). De menar också att 
tekniken utvecklas med tiden och detta leder till att kundernas kunskaper ökas. Ökande 
kunskaper hos kunderna leder till att de kräver mer av företagen. Denna punkt handlar alltså 
om att företagen bör analysera sina utrustningar och inventarier för att ta reda på om 
resurserna har möjlighet och kapacitet att klara av kraven som den nya tekniken och 
utveckling ställer, men också att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar. Efter att 
företaget har analyserat sina resurser och kommit fram till att behov för nyanskaffning finns 
är det dags för utveckling av koncept. 
 
Planering av genomförande 
 
Steget planering av genomförande handlar om att planera projektet och ta fram tidsplan. Detta 
steg handlar också om planering av utrusningens uppbyggnad och vilka funktioner den ska 
klara av att leverera (Hagberg och Henriksson, 2010). 
 
Utveckling och konstruktion 
 
Första steget, analys av tillgängliga koncept och förstudie, handlade om omvärldsanalys för 
att samla information om hur andra företag gör och hur marknaden ser ut när det gäller ny 
teknik och utveckling. I steget utveckling och konstruktion, gäller det att med hjälp av data 
från första steget ta fram en fysisk modell för att skapa sig en bra bild av konstruktionen och 
uppbyggnad. Det handlar också om hur utrusningen ska vara konstruerad för enklare 
underhåll. En viktig punkt i detta steg är att beställaren lämnar en tydlig kravspecifikation 
som är baserad på data från första steget, analys av tillgängliga koncept och förstudie. 
Kravspecifikationen ska vara dokumenterad och finnas tillgänglig hos tillverkaren innan 
tillverkningen (Hagberg och Henriksson, 2010). 
 
Upphandling 
 
Efter att kravspecifikationen har tagits fram är det dags att välja leverantörer som har 
kapacitet att uppfylla alla krav som beställaren ställer. Hagberg och Henriksson (2010) 
rekommenderar att välja mer än en leverantör för att analysera vilken leverantör som 
uppfyller kraven bäst. Hagberg och Henriksson (2010) skriver också att organisationen, vid 
val av leverantör analyserar vilka kostnader som dyker upp under livslängden. Metoder som 
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Hagberg och Henriksson (2010) rekommenderar för analysering av sådana kostnader är LCC 
och LCP. Metoden LCC står för Life Cycle Cost och LCP för Life Cycle Profit. 
 
Tillverkning 
 
Efter att kravspecifikationen har tagits fram och organisationen har analyserat olika 
leverantörer är det dags för val av leverantör och därefter tillverkning hos den valda 
leverantören. Hagberg och Henriksson (2010) menar att beställaren kontinuerligt måste skaffa 
sig information om det pågående arbetet för att inte missa eventuella avvikelser. 
 
Leveranstest 
 
Under steget tillverkningen tillverkades utrustningen efter kravspecifikationen som 
beställaren tagit fram. Hagberg och Henriksson (2010) rekommenderar att testa utrustningen 
hos leverantören för att säkerställa att den uppfyller alla krav innan den levereras till företaget 
för att undvika eventuella leveranskostnader. 
 
Installation 
 
Efter att utrustningen har testats hos leverantören och resultatet har visat att den uppfyller alla 
krav är det dags för installation. Hagberg och Henriksson (2010) menar att installationsarbetet 
bör vara noga planerat för att inte missa nödvändiga saker som kan leda till avvikelser i 
framtiden. Ett planerat installationsarbetet leder också till att företagets pågående produktion 
inte störs när den nya utrustningen installeras. 
 
Uppstart 
 
I det sista steget är det dags för anpassning av den nya utrustningen för att den inte ska 
medföra störningar i företagets pågående produktionslinje. Hagberg och Henriksson (2010) 
menar att det måste finnas personal som har goda kunskaper om maskinen vad det gäller 
användning och säkerhet. Underhåll är en viktig sektor för högre grad av tillgänglighet, därför 
bör underhållsorganisationen ta fram ett system för underhållning av den nya utrustningen. 
Beroende på hur den nya utrusningen klassas och hur viktig den är för produktionen, bör 
underhållsorganisationen ta fram ett passande underhållssystem som är baserat på 
förebyggande och/eller avhjälpande underhåll. Enligt Hagberg och Henriksson (2010) är det 
en stor investering för företaget att på plats med leverantören diskutera underhåll för att 
leverantören har de bästa tekniska förutsättningar för ett resultatrikt underhållssystem. 

3.3.2. Reservdelsstyrning 
Enligt Hagberg och Henriksson (2010) bör ett företag ha ett fungerande och effektivt system 
för reservdelsstyrning för högre grad av tillgänglighet. De menar också att systemet ser olika 
ut beroende på verksamhet och företag. Hagberg och Henriksson (2010) menar även att varje 
företag måste planera sitt system för reservdelsstyrning utifrån företagets situation och 
förutsättningar. Beroende på vilket företag det gäller och verksamhet har man olika mål med 
reservdelsstyrning. Därför är det viktigt att identifiera målet med själva systemet för högre 
grad av effektivitet, lönsamhet och tillgänglighet. Ett välplanerat och fungerande system för 
reservdelsstyrning resulterar i att underhållsorganisationen inte behöver stoppa 
underhållsarbete i väntan på reservdelar för att utföra sitt framgångsrika underhållsarbete 
(Hagberg och Henriksson, 2010). Hagberg och Henriksson (2010) tar upp klassificering av 
reservdelar som en del av reservdelsstyrning. Med klassificering menas, enligt Hagberg och 
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Henriksson (2010), att klassificera reservdelar för att identifiera vilka reservdelar företaget 
måste anskaffa och lagra för högre grad av tillgänglighet. Maskiner och inventarier som är 
nödvändiga för ett fungerande produktionssystem måste vara tillgängliga och vid haverier 
måste reservdelar finnas i förrådet för ett effektivare underhållsarbete och högre grad av 
teknisk tillgänglighet (Hagberg och Henriksson, 2010). 
 
Ett fungerande system för reservdelsstyrning är avgörande för förebyggande och avhjälpande 
underhåll (Hagberg och Henriksson, 2010). Förebyggande underhåll är ett planerat underhåll 
och nödvändiga reservdelar kan köpas in när det är dags för det planerade underhållsarbetet 
för att undvika lagerkostnader (Hagberg och Henriksson, 2010). Avhjälpande underhåll är 
inte ett planerat underhåll och delas in i akut och uppskjutet. Vid akuta fall måste 
underhållsorganisationen ha tillgång till nödvändiga reservdelar för att inte störa produktionen 
och även för högre grad av teknisk tillgänglighet. Ett fungerande system för klassificering är 
en förutsättning för ett fungerande avhjälpande underhåll, eftersom med hjälp av 
klassificering kan underhållsorganisationen identifiera vilka reservdelar som är nödvändiga 
för företagets produktionssystem och väljer att alltid lagra dem för att vid akuta händelser inte 
behöva vänta på leveranser (Hagberg och Henriksson, 2010). 
 
En annan fördel med klassificering är att underhållsorganisationen väljer att endast anskaffa 
reservdelar som är väsentliga för produktionssystemet och detta leder till mindre 
lagerkostnader. Huiskonen (2001) skriver också om att lagring av reservdelar leder till extra 
lagerkostnader. Han menar att varje underhållsorganisation satsar på att effektivisera 
underhållsystemet och samtidigt minimera lagring av reservdelar för att reducera 
lagerkostnader. Enligt Hagberg och Henriksson (2010) leder lagring av reservdelar till 
följande kostnader (s. 406). 
 

• Kostnader för bundet kapital 
• Kostnader för fysisk lagerhantering 
• Lagerlokals- och utrustningskostnader 
• Kostnader för lagrad gods t.ex. svinn, inkurans, skador och försäkring 
• Administrations- och inventeringskostnader 

 
3.4.  Lean 

3.4.1. 4P-modell för The Toyota Way 
Liker (2009/2004) skriver i sin bok ”The Toyota Way” om Toyotas produktionssystem och de 
14 principerna som produktionssystemet består av. För att kategorisera de 14 principerna och 
göra det enkelt för industrier att implementera Toyotas produktionssystem valde Liker 
(2009/2004) att ta fram modellen 4P för att dela hela produktionssystemets 14 principer i fyra 
kategorier. Namnet 4P kommer från engelska orden, philosophy, process, people/partners och 
problem solving. Triangeln nedan visar 4P på svenska, nämligen problemlösning, anställda 
och partners, processer och filosofi. 
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Figur	  15:	  Figuren	  visar	  4P-‐modellen	  (Liker,	  2009/2004).	  

Problemlösning 
Punkten problemlösning handlar om hur ett företag bör arbeta för att lösa problem 
framgångsrikt. Liker (2009/2004) menar att en viktig del i punkten problemlösning är Gemba. 
Metoden Gemba innebär att organisationen går till den faktiska platsen för att lösa problemet 
på plats. 
 
Anställda och partner 
Anställda och partner innebär, enligt Liker (2009/2004), att alla anställda och partner känner 
sig som en del av organisationen och ständigt utvecklas. Enligt Liker (2009/2004) bör 
organisationen lära leverantörer sitt företags sätt att arbeta för att leverantörerna ska kunna 
anpassa leveranser efter företagets system. Det är även viktigt att organisationen delar 
problem med sina leverantörer för att kunna identifiera grundorsaken till ett problem. Hela 
organisationen bör arbeta enligt företagets system och inga beslut som strider mot företagets 
filosofi bör fattas. Enligt Liker (2009/2004) bör ledaren överväga anställdas idéer och skapa 
möjligheter för ständiga förbättringar, det vill säga Kaizen. 
 
Processer 
Punkten processer handlar om att ett företag använder sig av olika processer för exempelvis 
problemlösning och framtagning av ny produkt. Användning av processer leder, enligt Liker 
(2009/2004) till att företaget får många möjligheter att exempelvis starta produktionen 
beroende på efterfrågan och även leverera i tid och rätt mängd, det vill säga Just In Time. En 
annan fördel med användning av processer är att för företaget skapas möjligheter att 
identifiera steg som inte skapar värde för slutkunden och reducera produktionskostnader.  
 
Filosofi 
Filosofi handlar enligt, Liker (2009/2004), om att ett företag bör analysera framtiden innan 
något beslut fattas. Han menar också att ett företag bör ha uthållighet och planera att erhålla 
framgångsrika resultat i framtiden, även om planerna inte tillför högre grad av lönsamhet just 
nu.  

3.4.2. Total produktivt underhåll 
Enligt Hagberg och Henriksson (2010) handlar TPU (Totalt Produktivt Underhåll) om att alla 
medarbetare i ett företag arbetar med ständiga förbättringar för att förbättra företagets olika 
processer och minimera steg som inte skapar värde för slutkunden. Det handlar också om att 
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identifiera och minimera slöserier i processer för att minska företagets kostnader. En viktig 
aktivitet i TPU är operatörsunderhåll som handlar om att utbilda operatörer att utföra enkla 
underhållsarbeten som bör utföras efter täta intervall. För ett lyckat operatörsunderhåll menar 
Hagberg och Henriksson (2010), att det är viktigt att operatörer har rätt kompetens och kan 
identifiera avvikelser och därmed kunna avgöra om situationen är akut eller kan skjutas upp. 
Specialistunderhåll är en annan viktig aktivitet i TPU och handlar om kompetenskrävande 
underhållsarbeten, exempelvis förebyggande underhåll, som bör utföras av personal med 
speciella förkunskaper och förutsättningar. 
 

 
Figur	  16:	  Figuren	  visar	  TPU	  och	  8	  pelare	  (TPM	  Club	  India).	  

3.5.  World Class Manufacturing 
World Class Manufacturing (WCM) består av koncept, principer och tekniker utvecklade för 
både ledning och operation i tillverkande företag. WCM har sina rötter i hur den Japanska 
fordonsindustrin återhämtade sig efter det andra världskriget (Arsovski et al., 2011). En av de 
fundamentala aspekterna inom WCM är kontinuerliga förbättringar som ska på sikt placera 
företaget i den globala marknaden och öka konkurrenskraften. Detta ska uppnås bland annat 
genom principer som eliminering av slöseri, lager, misstag, förbättring av processer, ökad 
produktivitet och minimerade kostnader (Palucha, 2012). WCM utgörs huvudsakligen av 
tjugo pelare som är fördelade i två grupper; tio tekniska och tio för ledning. Varje teknisk 
pelare behöver stöd från ledning för att fungera effektivt och uppnå uppsatta mål (Arsovski et 
al., 2011). WCM pelarnas funktion presenteras i figur 17. 
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Figur	  17:	  WCM	  pelare	  (Palucha,	  2012).	  

Figur 17 illustrerar ett WCM tempel som innehåller alla tio tekniska pelare. Palucha (2012) 
beskriver varje pelare enligt nedan: 
 

• 1. Säkerhet 
Syftet med säkerhet är att eliminera olyckor och skador genom arbete med 
kontinuerliga förbättringar och förebyggande aktiviteter. Förbättring av ergonomi i 
arbetsplats, utveckling av kunskap och kvalifikationer är faktorer som prioriteras inom 
säkerhet. 
 

• 2. Utplacering av kostnader 
Denna pelare syftar på utveckling av planer för eliminering av slöserier. Dessa planer 
ska kunna användas för att identifiera var slöserier som uppstår, analysera dem, 
utveckla metoder för att eliminering och förväntat resultat. 
 

• 3. Fokuserad förbättring 
Att eliminera slöserier som identifierats i föregående pelare är syftet med fokuserad 
förbättring. Problem lösningar ska resultera i nya standarder som följs för att undvika 
att samma problem uppstår igen. Alla aktiviteter och slöserier som inte skapar värde 
och bidrar till produktens konkurrenskraft ska elimineras. 
 

• 4. Autonomous Maintenance 
Då maskiner och utrustning inom industrin oftast utsätts för dålig miljö och omgivning 
är det viktigt att de underhålls på ett effektivt sätt för att produktionen ska fungera 
felfritt. Syftet med denna pelare är att utbilda och träna maskinoperatörer att utföra 
underhållsarbete som ska öka produktionens kapacitet. 
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• 5. Professional Maintenance 
Ett mer systematisk arbete med underhåll utförs inom denna pelare. Detta ska uppnås 
genom att börja med förebyggande aktiviteter för underhåll för att sedan på längden 
åstadkomma tillståndsbaserat underhåll. 
 

• 6. Kvalitetskontroll 
Kvalitetsbrister uppstår trots många aktiviteter och processer som används för att både 
förebygga och eliminera dem. Denna pelare har just därför fokus på kvalité, och har 
som syfte att säkerhetsställa att kunder får produkter med hög kvalité samtidigt som 
kostnaderna är minimala. 
 

• 7. Logistik och kundservice 
Logistik och kundservice har som mål att kontinuerligt optimera både det interna och 
externa flödet. Andra mål är att minimera lager, transportsträckor och förbättra 
ledtiden. 
 

• 8. Tidig hantering av utrustning 
Att införa planer och aktiviteter för tidig hantering av utrustning leder till optimering 
av kostnader. Redan i processen för produktutveckling rekommenderas det att planera 
hur utrustning ska hanteras genom bland annat samarbete med leverantörer. 
 

• 9. Utveckling av människor 
De anställda ska utvecklas i sina roller genom till exempel rätt träning och 
utbildningar. Underhållspersonal och tekniker ska kunna lära upp nyanställda. All 
utveckling ska dokumenteras. 
 

• 10. Miljö 
Syftet med denna pelare är att periodvis undersöka verksamhetens inverkan på miljön 
och ta fram möjliga åtgärder för att minimera miljöeffekter. Detta sker genom 
aktiviteter som revisioner och ISO 14000 standard. 
 

3.5.1. Autonomous maintenance 
Maskiner som används inom industrin påverkas oftast negativt av oren miljö och dåliga 
förhållanden. De utsätts ständigt för kapacitetsutmaningar. Detta kräver att maskiner ska 
fungera felfritt och vara så effektiva som möjligt. Därför blir operatörsunderhåll ett måste för 
att åstadkomma en stabil produktion. Detta kan uppnås genom följande (Palucha, 2012): 
 
• Sträva efter att återställa mekaniska delar och verktyg till sina ordinarier tillstånd för att 

öka effektiviteten och undvika fel samt defekter. 
 

• Personal från produktionen ska vara mer involverade i underhållsfrågor. Nästa steg är 
att skapa operationer som stödjer personal från både produktionen och 
underhållsverksamheten. 
 

• Utveckla tekniska kunskaper och kvalifikationer som stärker arbetet med underhåll. 
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3.5.2. Professional Maintenance 
Professional Maintenance (PM) innebär systematiskt arbete för att eliminera haverier av 
utrustning (Gajdzik, 2014). PM är essentiell eftersom utrustning inte går sönder plötsligt om 
det inte orsakas av en mänsklig faktor. Oftast uppstår haverier som ett resultat av att en eller 
flera komponenter gått sönder. Problemet kan oftast identifieras med hjälp av symptom. PM 
syftar på att hitta det ekonomiskt. En utrustning kan bestå av flera hundra komponenter, och 
att hitta komponenten som kommer leda till haveri är en utmaning som kräver en djupgående 
analys (Volvo, presentation). Mål med PM är: 
 

• Maximera reliabiliteten och tillgängligheten av utrustning ekonomiskt. 
• Eliminera oplanerade underhållsaktiviteter.  
• Uppnå noll haverier och processfel. 

 
PM är utvecklat utifrån olika underhållskoncept som förebyggande underhåll, tidsbaserad 
underhåll och tillståndsbaserad underhåll. Förebyggande aktiviteter utgörs bland annat av 
periodiska kontroller och reparationer av utrustning enligt framtaget schema. Detta för att 
kunna förebygga stora fel innan de uppstår. Tidsbaserat underhåll utförs exempelvis genom 
utbyte av utrustning utifrån schema. Slutligen genomförs tillståndsbaserat underhåll genom 
övervakning och analys av utrustningarnas tillstånd med hjälp av tekniska instrument 
(Gajdzik, 2014).  
 
Arbete med hantering och klassificering av utrustning är också en viktig del inom PM. Utöver 
tekniska arbeten som kontroll av utrustning och smörjning, inkluderas hantering av kostnader 
för produktionsunderhåll i PM. Andra aktiviteter är att hjälpa operatörer med underhållsarbete 
genom kunskapsutbyte, träning och råd (Gajdzik, 2014).  PM implementeras i sju steg enligt 
tre faser. Steg 1 behandlar avhjälpande underhållsaktiviteter medan steg 2 till 5 är orienterad 
mot förebyggande aktiviteter. Slutligen utgörs steg 6 till 7 av proaktiva aktiviteter. Figur 18 
presenterar de sju stegen för implementering av PM (Yamashina, presentation) 

 
Figur	  18:	  Sju	  steg	  för	  implementering	  av	  PM	  (Yamashina,	  presentation).	  
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Figur 18 illustrerar hur ett företag kan implementera PM enligt sju steg som sammanfattas 
enligt nedan (Yamashina, presentation): 
 

• Steg 1: handlar om att eliminera och förebygga försämring av utrustningar. Detta kan 
uppnås bland annat genom att återställa till standardlägen och bevara en miljö som 
förebygger möjlighet till försämring. 
 

• Steg 2: fokuserar på omvänd försämring som består av aktiviteter som utförs för att 
förhindra att identiska fel uppstår igen. 
 

• Steg 3: i detta steg ska underhållsstandarder etableras. Detta ska underlätta arbetet 
med förebyggande av fel genom till exempel planerade tidsintervaller. 
 

• Steg 4: handlar om att ta fram motåtgärder för att kunna identifiera svagheter på 
utrustningar med avsikten att förlänga livslängden. 
 

• Steg 5: periodisk underhållsystem ska skapas i detta steg.	  
	  

• Steg 6: utveckla ett underhållsystem med fokus på proaktivitet. Detta ska möjliggöra 
förutsägande av fel som kommer uppstå. 
 

• Steg 7: behandlar hantering av underhållskostnader och fokuserar på att etablera ett 
planerat underhållsystem 

 
 
3.6.  Critical path method 
Krajewski et al. (2013) beskriver att genom att använda metoder inom nätverksplanering kan 
ledare och chefer planera, kontrollera och följa upp projekt. Två av de mest förekommande 
metoder inom nätverksplanering är program evaluation and review technique (PERT) and 
critical path method (CPM).  Krajewski et al. (2013)Hagberg och Henriksson (2010) anger att 
båda metoderna utvecklades under 1950 talet i USA som ett resultat av behov för planering, 
tidsplanering och koordination inom projektarbeten. Vidare menar både Krajewski et 
al.(2013) och Hagberg och Henriksson (2010) att metoderna är väldigt lika med små 
skillnader. 
 
Hagberg och Henriksson (2010, s.301) beskriver ett antal grundläggande steg som är aktuella 
vid arbete med CPM: 
 

1. Beskriva ingående projektdelar, sk aktiviteter 
2. Bestämma tidsåtgången för respektive aktivitet 
3. Beskriva aktiviteternas speciella krav på ordningsföljd 

Duffuaa et al. (1998) menar att CPM kan användas för att koordinera större 
underhållsaktiviteter. Dock anger Duffuaa et al. (1998) att CPM är mest lämplig för 
projektarbeten som kräver minst 20 timmars arbete. Vidare anger Marquez (2007, s.227) ett 
antal frågor som han menar kan besvaras genom att använda CPM: 
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• How long will the entire project take to be completed? 
• What are the risks involved? 
• Which are the critical activities or tasks in the project which could delay the entire 

project if they were not completed on time? 
• Is the project on schedule, behind schedule or ahead of schedule? 

 
Duffuaa et al. (1998, s.168) anger fyra steg som kan följas för att införa arbete med CPM: 
 

1. Develop the project network diagram. This is a representation of the job in terms of its 
activities, showing all precedence relationships among activities. 
 

2. Perform the CPM calculation to identify the critical job (these are jobs on the critical 
paths) and noncritical jobs (which are jobs with float). 
 

3. Perform project crashing (determine the minimum times for each job) to reduce 
project duration and investigate the cost tradeoffs. 
 

4. Level the resources in order to ensure uniform manpower requirements to minimize 
hiring, firing, or overtime. 

 
 
  



 

 
37 

 
4. Fallstudie 
I detta kapitel presenteras Volvokoncernen och deras arbete med Volvo Production System 
(VPS). Vidare läggs fokus på företaget Volvo Group Truck Operation, Powertrain Production 
och dess verksamhet vid fabriken i Köping. Därefter presenteras hur verksamheten i Köping 
arbetar med underhåll. 
 
4.1.  Företagspresentation 
Volvokoncernen är ett globalt företag som är världsledande tillverkare av lastbilar, bussar, 
anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Företaget erbjuder även finansiella 
tjänster och service. 

4.1.1. Volvo-koncernen 
Företaget har cirka 110 000 anställda med produktionsanläggningar i 18 länder och 
försäljning på mer än 190 länder. Företagets kärnvärden är kvalitet, säkerhet och omsorg om 
miljön. Volvos vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. Figur 19 
presenterar Volvokoncernens organisation (Från Volvos intranät). 
 

 
Figur	  19:	  Volvokoncernens	  organisation	  (Från	  Volvos	  intranät).	  
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4.2. Volvo Group Trucks Operations, Powertrain Production Köping 

4.2.1. Historik bakgrund 
Verksamheten i Köping har sina rötter från Köpings Mekaniska Verkstad AB (KMVA) som 
grundades 1856 av Otto Hallström. Företagets mål var då att bygga ånglok i Köping i 
samband med den planerade järnvägsförbindelsen mellan Vänern och Mälaren. KMVA fick 
prioritera om tillverkningen då järnvägsbygget inte blev av. I slutet av 1800-talet tillverkades 
verktygsmaskiner och man gick gradvis över till att tillverka växellådor för Volvo under 
1900-talet. 1942 köptes företaget av Volvo och 2001 bildades Volvo Powertrain (Från Volvos 
intranät). 

4.2.2. Volvo Powertrain Production 
Volvos verksamhet i Köping tillhör divisionen Powertrain Production som ingår i Volvo 
Group Trucks Operations. Här produceras växellådor, marina drev och transmissioner som 
levereras till flera av Volvokoncernens produkter som exempelvis Volvo Lastvagnar, Volvo 
CE och Volvo Parts. Verksamheten i Köping ses även som ”Center of Excellence” för 
transmissioner och kuggbearbetning (Från Volvos intranät). 
 

 
Figur	  20:	  Bild	  över	  Volvos	  verksamhet	  i	  Köping	  (Från	  Volvos	  intranät).	  

Under år 2013 tillverkades 90076 växellådor (SMT, AMT), 3185 Powertronic och 19 302 
marina drev. Vidare tillverkades komponenter till växellådor till fabriker som finns i Curitiba 
och Hagerstown. En investering på 424 miljoner har gjorts i Köping fabriken för att öka 
kapaciteten av växellådan AMT med 30 000 enheter per år. Investering ska bland annat 
användas för bearbetningsutrustning för kugghjul, axlar, synkroniseringsdetaljer och en ny 
härdugn. En viss andel av investeringen ska även användas för att effektivisera 
produktionsflödet. Den förväntade ökning av kapaciteten beräknas börja i mitten av år 2015. 
Figur 21 visar statistik på antal tillverkade växellådor för åren 2007-2013  (Från Volvos 
intranät). 
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Figur	  21:	  Tillverkning	  av	  växellådor	  mellan	  år	  2007-‐2013	  (Från	  Volvos	  intranät).	  

4.2.3. Volvos kärnvärden 
Något som är grundläggande och utgör en stor del av företagskulturen på Volvo är kärnvärden 
kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Dessa kärnvärden är något som Volvo vill ska 
genomsyra organisationen, arbetssättet och i produkterna. De kan beskrivas som följande 
(Volvos intranät): 
 
Kvalitet - Företaget vill uppnå nöjda kunder genom att säkerhetsställa att alla produkter och 
tjänster som man leverera är pålitliga. Man har en kundfokus där man ständigt siktar på att 
utöka andelen nöjda kunder genom att basera alla beslut utifrån kundernas behov och 
förväntningar. Detta ska uppnås genom engagemang och delaktighet från de anställda, där alla 
förväntas arbeta mot gemensamma mål för att hjälp Volvo etablera sig som den självklara 
affärspartnern i branschen. 
 
Säkerhet - Något som kännetecknar Volvos produkter är säkerhet. Med en historia där man 
ständigt har levererat hög säkerhet har gjort Volvo världsledande inom området.  Företaget 
har utvecklat säkerhetsarbeten till ett mer omfattande koncept, där man tar hänsyn till bland 
annat interaktionen med andra förare och under arbete. Man strävar efter att ständigt förbättra 
miljön och öka komforten för både förare och operatörer. 
 
Miljöomsorg – Att vara en av världens största fordonstillverkare har medfört ansvaret på 
Volvo att kontinuerligt fokusera på att minska produkternas miljöpåverkan. Vidare arbetar 
man även med effektivisering av energiförbrukning och minimering av emissioner i alla delar 
i verksamheten. Därför har omsorg om miljön blivit ett kärnvärde med målet att Volvo ska bli 
ledande inom miljöomsorg. Detta ska uppnås bland annat genom helhetssyn, kontinuerlig 
förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande (Volvos intranät) 
 

4.2.4. Volvo Production System (VPS) 
Volvo Production System (VPS) är en modell som beskriver hur man ska arbeta utifrån 
metoder och verktyg för att uppnå och implementera konkurrenskraftiga produktionssystem. 
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VPS består av metoder som är baserade på bland annat Six Sigma och Lean. De används för 
att eliminera slöserier och leverera värde för kunder genom ökad kvalitet, leveransprecision 
och kostnadseffektivisering. VPS modellen är utvecklat utifrån ett antal principer. Dessa 
principer utgör tillsammans VPS pyramiden som presenteras i figur 22. (Volvos intranät). 

 
Figur	  22:	  Volvo	  Production	  System	  (VPS)	  (Från	  Volvos	  intranät).	  

Principerna som utgörs VPS pyramiden kan beskrivas som följande (Volvos intranät): 
 

• The Volvo Way – Vad företaget vill åstadkomma, vad man tror på, visionen och 
värderingar är något man framför via The Volvo Way. Det bygger på respekt för 
individen och förtroende att alla kan bidra till verksamhetens förbättring och tillväxt. 
Särskilt fokus läggs på ledare som ska se till att detta implementeras på alla nivåer i 
företaget. 
 

• Process stability – Ett stabilt normalläge i processerna genom bland annat använda 
enklare visuella signalsystem som ska visa avvikelser och möjliggöra mätning av 
utrustningar som mest påverkar prestandan.  Principen använder sig av bland annat 
underhållsystem, 5S och standardiserat arbete. 
 

 

• Built in quality – Det grundläggande målet i denna princip är att göra rätt från början 
och att fel inte ska skickas vidare. Vidare ska processerna kvalitetssäkras, och detta 
ska huvudsakligen ske genom att säkra operatörernas kompetens och genom 
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standardiserade arbetsmetoder. 
 

• Just-In-Time – Att applicera Just-In-Time innebär att uppnå optimal leverans och 
syftar på att producera rätt produkter i rätt volym samt leverera det vid rätt tidpunkt. 
Detta ska uppnås genom att minimera ledtiden och producera efter kundbehov. 
 

• Continuous improvements – Principen fokuserar på ständiga förbättringar med hjälp 
av systematiska arbetsmetoder. Verksamheten ska kontinuerligt förbättras genom 
strävan efter perfektion. Alla ska tränas i att identifiera problem och 
förbättringsmöjligheter genom att besöka platsen och se med egna ögon. 
 

• Teamwork – Lagarbete syftar på att struktur och få alla medarbetare att bidra till 
förbättringsarbetet. Detta ska förverkligas genom gemensamma mål och visuell 
styrning av arbetet. 

 
4.3.  Underhållsverktyg på Volvo GTO 
Nedan presenteras några av de underhållsverktyg som används på Volvo GTO. 
 
SMP 
Verktyget SMP står för Standard Maintenance Procedure och används för ett effektivt 
underhållsarbete på Volvo GTO. Med hjälp av SMP kan underhållspersonal ta reda på vilka 
komponenter som ska rengöras, kontrolleras och/eller bytas. Verktyget tydliggör även efter 
hur många drifttimmar komponenten behöver underhållas och vilka reservdelar behövs för ett 
framgångsrikt underhållsarbete. 
 
Maskinliggare 
Maskinliggare använda parallellt med SMP för at ta reda på hur olika delar är monterade för 
enklare demontering. Med hjälp av SMP kan personalen även identifiera reservdelsnummer 
och fabrikat för enklare reservdelshantering och inköp. 
 
IFS 
Volvo GTO sammanställer sitt underhållsystem med hjälp av tjänsterna från företaget IFS 
som står för Industrial and Financial Systems. Fördelen med tjänsterna är att personalen kan 
följa all utveckling, akuta situationer och EWO (Emergency Work Order).  
 
Emergency Work Order (EWO) 
Många av de underhållsfel som uppstår dokumenteras med hjälp av pappersblankett som 
innehåller verktyg för analys. Detta ska möjliggöra att hitta rotorsaken och motåtgärder för att 
säkerställa att fel inte uppstår igen. Vidare innehåller EWO vägledningar för att avgöra 
ansvarsfördelning. En EWO blankett presenteras i bilaga 5. Nedan följer en beskrivning av 
EWOs beståndsdelar: 
 

• I sidhuvudet fylls bland annat datum, verktyg, typ av fel och en beskrivning om 
problemet. Det finns även utrymme för att sketcha för att visualisera beskrivningen. 
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• Andra delen innehåller 5W1H analys för att identifiera rotorsaken bakom felet som 
uppstod. 

 
• I del tre verifieras aktiviteten bakom orsaken genom att markera med OK eller NOK. 

 
• I fjärde delen ska möjlig motåtgärd beskrivas med en sketch. Även personal som är 

inblandat i motåtgärden ska tydligt nämnas. 
 

• Femte delen fokuserar på att lösningen blir långsiktig och för att säkra att samma fel 
inte uppstår igen. Denna del innehåller åtta olika typer av fel för att avgöra lämplig 
MTBF.  

 
Teknikpuls 
Regelbundet hålls pulsmöten med tavlor för att visualisera maskinparkens status, följa upp 
och planera operativ teknisk supports (OTS) arbete. Under dessa möten sker även en 
uppföljning av EWO. Pulsmöten delas huvudsakligen in i två delar: korta pulsen och långa 
pulsen. Veckopulsen används för att föra ihop information från korta pulsmöten och långa 
pulsmöten. Korta pulstavlan uppdateras med information om planerade aktiviteter inför 
nästkommande vecka. Även nyckeltal av till exempel OEA och OEE följs upp. Exempel på 
både den korta och långa pulsen presenteras i bilaga 4. 
 
 
4.4.  Relation mellan WCM och VPS 
Som tidigare nämnt arbetar Volvo GTO enligt VPS som är inspirerad av Lean. VPS ska leda 
företaget till operational excellence. Genom att arbetet enligt World Class Manufacturing 
(WCM) ska VPS implementeras. De elva tonen inom WCM presenterad i figur 17 har 
inkluderats i VPS enligt figur 23. 

 
Figur	  23:	  11	  pelare	  inom	  Volvo	  Production	  System	  (Från	  Volvos	  intranät).	  
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4.5.  Arbete med PM och AM 
Volvo GTOs arbete med underhåll sker enligt PM och AM som båda presenterades i kapitel 
tre. Företaget strävar efter att implementera PM och AM i sju steg, där syftet är att 
underhållsarbetet ska förändras från att vara avhjälpande till tillståndsbaserat. Företagets 
presentation av PM och AM finns presenterat i bilaga 1 och 3. PM och AM tillhör process 
stability i VPS pyramiden. Detta illustreras i figur 24. 
 
 

 
Figur	  24:	  Illustrerar	  hur	  PM	  och	  AM	  har	  integrerats	  med	  VPS	  (Från	  Volvos	  intranät).	  

En PM pyramid har utvecklats för att kunna tydliggöra vilka verktyg och metoder som ska 
användas för att uppnå ett underhåll i världsklass. PM pyramiden består av steg som var och 
en innehåller ett antal verktyg och metoder. En sammanfattande modell presenteras i figur 25. 
En mer detaljerad modell presenteras i bilaga 2. 
 

 
Figur	  25:	  PM	  pyramid	  (Volvo	  presentation).	  

PM och AM 
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Figur 25 illustrerar PM pyramiden som består av följande steg (Volvo GTO presentation): 
 

1. Etablera grundläggande tillstånd 
• Säkerställning av systemstöd 
• En fungerande EWO process som stödjer arbetet med eliminering av haverier 
• Daglig planering och veckoplanering enligt Teknik Pulsen 
• Klassning av maskiner utifrån ett proaktivt arbete 
• Nödvändig kompetens inom reaktiva området i OTS teamet 

 
2. Etablera process stabilitet 

• Uppföljning av maskiner för att säkerställa nivån utifrån OTS maskinklassning 
• Kontroll och säkerställning av kompetens bland medarbetare 
• Kontroll och säkerställning av ändringar som görs på utrustning utförs med 

hänsyn till risker som identifierats 
• Reservdelspolicy som leder till kontroll och ordning 
• Snabb genomföring av större underhållsstopp med hjälp av planering 

 
3. Öka prestandan 

• Säkerställning av PM kompetens, för att kunna angripa utrustningar med höga 
kostnader utifrån Cost Deployment 

• Ta fram ett långsiktigt underhållsplan som ständigt utvecklas för att förbättra 
maskinpark 

• Tvärfunktionellt arbete för att förstärka kompetens och effektivisera arbetet 
• Kontroll av produktivitet som möjliggör prioritering och fokus på 

effektivitetsbrister 
 
 

4. Optimera process 
• Uppföljning av maskiner för att säkerställa nivån utifrån OTS maskinklassning 
• Kontroll och säkerställning av kompetens bland medarbetare 
• Kontroll och säkerställning av ändringar som görs på utrustning utförs med 

hänsyn till risker som identifierats 
• Reservdelspolicy som leder till kontroll och ordning 
• Snabb genomföring av större underhållsstopp med hjälp av planering 

 
5. Världsklass  

• Uppföljning med hjälp av KPI som visar att man har uppnått underhåll i 
världsklass utifrån PM 

4.6. Effektivisering av två produktionslinjer 
Studenterna fick även i uppdrag att upplägga förebyggande underhåll för att effektivisera två 
produktionslinjer. Förebyggande underhåll består av SMP (Standard Maintenance Procedure) 
och maskinliggare. Med hjälp av SMP kan underhållspersonal ta reda på vilka komponenter 
som behöver underhållas efter angivna intervaller, se bilaga 8. Det framgår också hur 
underhållspersonalen kan gå tillväga med hjälp av text och bild. Maskinliggare tydliggör hur 
komponenter som ska underhållas är monterade för enklare demontering, se bilaga 9.  
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5. Resultat 
Här presenteras resultatet från litteraturstudier och fallstudien med hänsyn till 
forskningsfrågorna. Resultatet från litteraturstudier syftar på att presentera olikheter och 
likheter kring synen på underhåll, underhållsstrategier, anskaffning och reservdelsstyrning. 
Dessa ska tillsammans med resultatet från fallstudien utgöra grunden för analys som 
presenteras i nästkommande kapitel. 
 
5.1.  Litteraturstudier 
Utifrån litteraturstudier har studenterna kommit fram till hur underhåll kan implementeras och 
vilka förutsättningar som krävs för ett fungerande underhållssystem som är baserat på 
avhjälpande och/eller förebyggande underhåll. Vetenskapliga artiklar och böcker har beaktats 
i syfte att granska och ta reda på hur underhåll formuleras och definieras. Studenterna har 
även granskat vilka kostnader som kan vara aktuella parallellt med underhåll och även hur 
onödiga kostnader kan reduceras för högre grad av lönsamhet och effektivitet. Litteraturstudie 
har dessutom visat hur reservdelsstyrning och nyanskaffning bör vara uppbyggda för ett 
effektivt och lönsamt underhållssystem. 

5.1.1. Underhåll 
Förebyggande och avhjälpande underhåll 
Eftersom underhåll är den självklara aktiviteten för högre grad av teknisk tillgänglighet, 
effektivitet och lönsamhet är den teoretiska referensramen enig om definitionen. Resultatet 
tydliggör att underhåll handlar om att reparera, upprätthålla och administrera en enhet för att 
den ska klara av att leverera krävd funktion inom rätt toleransområde. Litteraturstudier 
poängterar att målet med underhåll bör vara att hantera och effektivisera företagets 
produktionssystem för att minimera oplanerade stopp och samtidigt öka den tekniska 
tillgängligheten. Närapå alla studier som granskades visade samma resultat av hur underhåll 
definieras och även fördelar med ett resultatrikt underhållsystem. Den teoretiska 
referensramen betonar också att det är det enskilda företaget som måste identifiera målet med 
ett underhållssystem. Detta för att ett underhållssystem fungerar olika beroende på företagets 
sätt att arbeta och tillfredsställa kundens behov och förväntningar. Studierna betonar också att 
det enskilda företaget måste analysera sitt produktionssystem för att ta fram ett 
underhållsystem som är kostnadseffektivt, vilket leder till högre grad av lönsamhet och 
teknisk tillgänglighet.  
 
Raouf (1994), Hagberg och Henriksson (2010) tydliggör att förebyggande underhåll är en 
väsentlig förutsättning för högre grad av teknisk tillgänglighet och företagets lönsamhet. Detta 
för att syftet med förebyggande underhåll är att förhindra fel, oplanerade stopp och haverier. 
De sistnämnda är alltså överens om att ett fungerade system för förebyggande underhåll är en 
avgörande faktor för företagets lönsamhet och teknisk tillgänglighet. Resultatet från 
litteraturstudier visar att Raouf (1994) är överens med Salonen (2011), Hagberg och 
Henriksson (2010) om att förebyggande underhåll är en avgörande faktor för företagets 
lönsamhet. Vidare skriver Salonen (2011) att en tredjedel av underhållskostnader är resultatet 
av ett dåligt planerat system för underhållsarbetet. Resultat från studielitteraturen har 
dessutom bevisat att underhåll är en avgörande faktor för att företaget i fråga ska kunna styra 
produktionen och låta efterfrågan styra. Detta för att ett fungerande och resultatrikt system för 
underhåll leder till högre grad av teknisk tillgänglighet och effektivitet. 
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Den teoretiska referensramen visar en enhetlig definition på hur underhåll uppfattas och delas. 
Efter att ha studerat SS-EN 13306 (2001), Salonen (2009), Hagberg och Henriksson (2010) 
har studenterna identifierat definitionen av att underhåll delas in i förebyggande och 
avhjälpande underhåll. Litteraturstudier visar en enighet om hur förebyggande underhåll kan 
implementeras. Resultatet visar alltså en sammanhållning om vilka förutsättningar som är 
väsentliga för företaget för att det ska uppnå högre grad av effektivitet. Studenterna har därtill 
kommit fram till hur tillståndsbaserat och förutbestämt underhåll som förebyggande underhåll 
består av definieras. Tillståndsbaserat underhåll handlar om att övervaka en enhets tillstånd att 
leverera krävd funktion. Definitionen av förutbestämt underhåll är att underhålla en enhet 
enligt rekommendationer och ett underhållsschema från exempelvis tillverkaren. Salonen 
(2012), Hagberg och Henriksson (2010) är överens om vilken typ av förebyggande underhåll 
som ger önskat resultat beroende på vilka feltyper det är frågan om. De feltyper som de 
sistnämnda talar om är regelbundna och oregelbundna fel. Deras studier visar alltså att 
oregelbundna fel är sådana fel som oftast inte går att förebygga. Med denna anledning ger ett 
underhållssystem som är baserat på tillståndsbaserat underhåll ett önskat och framgångsrikt 
resultat. 
 
Litteraturstudier visar en överensstämmande definition på avhjälpande underhåll och vilka 
resurser företaget måste ha tillgång till för att uppnå högre grad av lönsamhet och effektivitet. 
Resultatet visar alltså ett samförstånd om att avhjälpande underhåll implementeras när 
oplanerade stopp och haverier uppkommer i syfte att reparera en enhet som inte klarar av att 
leverera krävd funktion. Förebyggande underhåll däremot, implementeras för att förebygga 
haverier och oplanerade stopp. Litteraturstudier visar också att oplanerade stopp och haverier 
leder till onödiga kostnader. Detta innebär att det är väsentligt med ett fungerande system för 
förebyggande underhåll vars syfte är att förebygga oplanerade stopp och haverier. 
Litteraturstudien visar dessutom en ömsesidig förståelse om att avhjälpande underhåll delas in 
i kategorier, nämligen akut och uppskjutet. Den förstnämnda innebär att en enhet som är 
väsentlig för företagets produktionssystem har visat att den inte klarar av att leverera krävd 
funktion och måste underhållas omgående för att inte störa produktionen mer än nödvändigt. 
Uppskjutet handlar om att underhållsarbetet kan skjutas upp eftersom situationen inte är 
allvarlig och inte har några direkta effekter på den pågående produktionen. 
 

5.1.2. Riskklassning 
Resultat från litteraturstudier visar att riskklassning är en förutsättning för ett resultatrikt 
underhållssystem. Studierna visar också att ett företag bör riskklassificera sina utrustningar på 
komponenetnivå för att klargöra vilka som är väsentliga för produktionssystemet. Detta för att 
företaget i fråga ska frambringa en klar bild på de risker som uppkommer i samband med 
haverier och avvikelser. Genom att riskklassificering kan företaget i fråga planera ett 
målinriktat underhåll för att minimera haverier och oplanerade stopp (Hagberg och 
Henriksson, 2010). 
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5.1.3. Nyanskaffning och reservdelsstyrning 
Nyanskaffning 
Resultat från litteraturstudier visar en samsyn om hur processen för nyanskaffning bör vara 
konstruerad för högre grad av effektivitet och lönsamhet. Den teoretiska bakgrunden till 
nyanskaffning har bevisat att det finns flera kriterier som måste beaktas innan en ny teknik 
eller utrustning inskaffas och implementeras. Litteraturstudien har alltså visat att ett företag 
bör analysera sina möjligheter och resurser innan den nya tekniken inskaffas. Företaget i fråga 
måste även analysera omvärlden för att anpassa företagets kapacitet till nya marknader och 
tekniska utvecklingar för att kunna leverera det kunderna kräver. En annan väsentlig del som 
Liker (2009/2004), Hagberg och Henriksson (2010) skriver om är hur den nya tekniken passar 
företagets filosofi och organisation. Deras studier visar att den nya tekniken måste passa 
organisationen vad det gäller användning och underhåll. Den teoretiska bakgrunden till 
nyanskaffning har dessutom visat att underhåll är en viktig sektor och bör diskuteras med 
tillverkaren vid nyanskaffning. Detta för att tillverkaren har de bästa förutsättningar för ett 
resultatrikt underhåll (Hagberg och Henriksson, 2010). 
 
Reservdelsstyrning 
Resultat från litteraturstudier tydliggör hur processen för reservdelsstyrning bör vara 
uppbyggd för högre grad av effektivitet och teknisk tillgänglighet. De studier som studenterna 
vid detta arbete har granskat uppvisar en enighet om att lagring av reservdelar leder till extra 
lagerkostnader. Huiskonen (2001), Hagberg och Henriksson (2010) är överens om att lagring 
av reservdelar leder till extra lagerkostnader. Med anledning av detta bör ett företag ta fram 
ett effektivt underhållssystem med fokus på att operativt reducera lagerkostnader genom att 
anskaffa reservdelar när det är dags för genomförande av ett underhållsarbete. Resultat från 
litteraturstudie visat även att för ett verkande underhållssystem är det väsentligt med ett 
fungerande system för reservdelsstyrning. Studier har dessutom visat att reservdelsstyrning 
hanteras olika beroende på om ett företag implementerar förebyggande eller avhjälpande 
underhåll. Eftersom förebyggande underhåll är ett planerat underhåll kan reservdelar 
anskaffas när det är tillfälle för ett underhållsarbete. Avhjälpande underhåll är ett oplanerat 
underhåll och därför krävs det att företaget har lagrade reservdelar för att undvika störningar i 
produktionssystemet på grund av leveranstider, och på så sätt åstadkomma högre grad av 
teknisk tillgänglighet (Hagberg och Henriksson, 2010). 
 

5.1.4. Arbete med underhållsstrategi 
Syn på underhållsstrategi 
Resultatet från litteraturstudier visar att det inte finns en enhetlig definition på vad en 
underhållsstrategi är. Detta orsakas möjligtvis av osäkerheter kring om olika 
underhållskoncept som avhjälpande eller förebyggande underhåll utgör var och en egen 
underhållsstrategi, eller om en kombination av dessa utgör tillsammans en underhållsstrategi. 
Exempelvis finns båda bland WCM tonen AM och PM presenterad i kapitel tre. Salonen 
(2011) menar att osäkerheter kring definitionen av underhållsstrategi kan orsakas av om den 
ska referera till en komponent, maskin eller ledning av underhållsarbete. 

 
Formulering av underhållsstrategi 
Resultatet visar att det finns olika beskrivningar gällande strategisk arbete med underhåll, där 
vissa är mer komplexa och resurskrävande än andra. Även om det förekommer skildrade 
beskrivningar om ingående element och riktlinjer i en underhållsstrategi, är det många som 
nämner att underhållsstrategi ska supportera företagets övergripande mål. Trots detta visar 
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resultatet att det inte finns många beskrivningar på hur detta ska utföras. Dock kan 
processerna presenterad av Tsang (1998) i figur 8 och Salonen (2011) i figur 10, användas för 
att formulera underhållsstrategi utifrån företagets övergripande strategi, vision och mission. 
Figur 10 presenterad av Salonen (2011) tar även hänsyn till produktionsstrategin vid 
formulering av underhållsstrategi. 
 
Koppling till produktionsstrategi 
Även om underhållsstrategi definieras olika, visar litteraturstudier att företag behöver 
utveckla en underhållsstrategi för att åstadkomma ett effektivt underhållsarbete. Många är 
ense om att ett strategiskt arbete med underhåll bidrar till företagets konkurrenskraft. Många 
menar särskilt att underhållsstrategi bidrar till en effektiv och störningsfri produktion, och att 
ett samarbete mellan underhållsstrategi och produktionsstrategi leder till ökad produktivitet, 
bättre kvalitet och mindre defekter. 

5.1.5. Implementering av underhållsstrategi  
Litteraturstudier visar att det inte finns särskilt många omfattande studier som beskriver hur 
underhållsstrategi ska implementeras. Även välplanerade och formulerade 
underhållsstrategier blir effektiva endast vid rätt implementering. Vidare visar resultatet att 
många företag inte lyckas implementera underhållsstrategier enligt planering. Trots detta 
finns inte tillräckligt mycket forskningsresultat som fokuserar på implementering av 
underhållsstrategier. 

 
Vidare visar resultatet att det finns svårigheter som kan begränsa eller förhindra 
implementering av underhållsstrategier. Svårigheter består av faktorer som dålig 
tidsplanering, brist på kommunikation, ineffektiv ledarskap och kunskapsbrist. Många av 
identifierade drivkrafter för implementering av underhållsstrategi bekräftar studien av 
Salonen (2011). Dessa presenteras i tabell 1.  

 
	  

Drivkfrafter Referenser 

Ledarskap Tsang (1998), Tsang (2002),  Miller (2004) 
Etablering av en vision Hagberg och Henriksson (2010), Salonen (2011), 

Robson (2013)  
Nulägesanalys Hagberg och Henriksson (2010), Robson (2013) 
Plan för implementering Miller (2004), Robson (2013) 
Resursfördelning Miller (2004), Robson (2013), Kelly (1997) 
Kunskap Hagberg och Henriksson (2010), Robson (2013), 

Miller (2004) 
Träning Alexander (1985) 
Kultur Miller (2004) 
Kommunikation Robson (2013), Beer och Eisenstat (2000) 
Prioritering Miller (2004) 
Tvärfunktionellt samarbete Hagberg och Henriksson (2010), Miller (2004) 
Tabell	  1:	  Drivkrafter	  för	  implementering	  av	  underhållsstrategier.	  
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5.2.  Resultat från fallstudien 
Fallstudie användes för att erhålla företagets ställning och synpunkter gällande operativt och 
strategiskt arbete med underhåll, anskaffning och reservdelsstyrning. Studien genomfördes 
huvudsakligen med hjälp av observationer, studier av företagsmaterial och genom intervjuer 
med underhållschef och underhållsingenjör på företaget. Intervjufrågor skapades utifrån 
resultatet från litteraturstudien och finns presenterade i bilaga 7. 

5.2.1. Företagets arbete med underhåll 
Förebyggande underhåll 
Underhållsunderlag som levereras med de nyanskaffade inventarier och maskiner består till 
stor del av servicepunkter som tydliggör vilka komponenter som bör bytas, rengöras och/eller 
kontrolleras efter angivna intervall. Beroende på vilken servicepunkt som utförs krävs olika 
kompetenser och förutsättningar för genomförande. Enkla servicepunkter som bör utföras 
efter täta intervall och inte kräver speciella kompetenser kan utföras av operatörer, det vill 
säga operatörsunderhåll. De servicepunkter som levereras med de nyanskaffade inventarier 
och maskiner brukar vara anpassade till tillverkarens dokumentlayout. Vid uppläggning av 
förutbestämt underhåll för de nya inventarier anpassas de medföljande servicepunkter till 
Volvos dokumentlayout som kallas för SMP (Standard Maintenance Procedure), se bilaga 8. 
Dokumentet SMP tydliggör vilka delar som bör rengöras, kontrolleras och/eller bytas. Det 
framgår även efter hur lång drifttid underhållsarbetet bör ske för att undvika oplanerade stopp 
och haverier. Vid uppläggning av SMP väljer Volvo GTO att kategorisera alla komponenter 
efter livslängd för att underhållsorganisationen ska underhålla alla komponenter med ungefär 
lika lång livslängd vid samma underhållstillfälle. Detta leder till mindre planerade stopp, 
högre grad av lönsamhet och teknisk tillgänglighet. Med de moderna och avancerade 
utrustningar levereras omfattande underhållsunderlag där det framgår vilka konsekvenser som 
uppkommer om servicepunkterna inte utförs enligt medföljande rekommendationer. 
 
Det förutbestämda underhållsarbetet består av ett ytterligare verktyg som fungerar parallellt 
med SMP och som kallas för maskinliggare, se bilaga 9. Maskinliggaren visar utrustningens 
alla subenheter och även komponenter för att tydliggöra hur själva maskinen är uppbyggd och 
var alla komponenter finns monterade. Detta för att underhållspersonalen enkelt ska kunna ta 
reda på hur komponenter är monterade för enklare demontering. Maskinliggaren tydliggör 
även komponenters reservdelsnummer och fabrikat. Detta för att underhållspersonal enkelt 
ska kunna beställa de aktuella komponenterna genom att endast ange ett reservdelsnummer. 
 
Tillståndbaserat underhålls används för att hantera oregelbundna fel som inte går att 
förebygga. Man väljer alltså att övervaka tillståndet hos en specifik enhet för att samla 
information om tillståndet och även all utveckling innan funktionsfel. 
 
Avhjälpande underhåll 
Företaget Volvo GTO utför avhjälpande underhåll med hjälp av verktyget EWO (Emergency 
Work Order). Verktyget EWO tydliggör att akut avhjälpande underhåll behövs för att 
återställa sådana komponenter som är väsentliga för den pågående produktionen till ett 
tillstånd där de levererar krävd funktion.  
 
På företagets maskinpark finns det maskiner som visar felkoder när maskinen inte klarar av 
att leverera krävd funktion. Med sådana maskiner levereras underlag som tydliggör vad olika 
felkoder innebär och även rekommendationer inför det avhjälpande underhållet. 
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Företagets gemensamma underhållssystem 
Hela Volvos gemensamma underhållssystem sköts och administreras med hjälp av olika 
system från företaget IFS, Industrial and Financial Systems. Systemen tydliggör all pågående 
underhållsarbete och även eventuella EWO (Emergency Work Order). EWO är sådana 
haverier som stör produktionssystemet och måste repareras omgående för högre grad av 
teknisk tillgänglighet. När underhållsorganisationen tar fram maskinliggare brukar 
underhållsingenjörer arbeta i Microsoft Excel för att därefter importera dokumentet till 
systemen från IFS där det finns tillgängligt för hela organisationen. 

5.2.2. Riskklassning 
Med hjälp av verktyget maskinliggaren kan man även riskklassificera reservdelar för att alltid 
ha de nödvändiga reservdelarna tillhands för högre grad av tillgänglighet och effektivitet. 
Eftersom Volvos underhållssystem även består av avhjälpande underhåll är det väsentligt med 
riskklassificering av reservdelar för att avgöra vilka reservdelar som företaget måste lagra för 
högre grad av teknisk tillgänglighet och ett effektivt avhjälpande underhåll. Reservdelar som 
har långa leveranstider är sådana som Volvo GTO väljer att lagra för att undvika störningar i 
underhållsarbetet och långa leveranstider. Störningar i underhållsarbetet som Volvo GTO inte 
kan förebygga är sådana som uppkommer på grund av att Volvo GTO inte kan lagra alla typer 
av reservdelar. Detta för att vissa reservdelar kräver speciella miljöer vad det gäller 
temperatur och luftfuktighet.  

5.2.3. Nyanskaffning och reservdelsstyrning 
Nyanskaffning 
När företaget Volvo GTO i Köping nyanskaffar nya inventarier diskuteras underhållsarbetet 
på plats med tillverkaren som har tekniska förutsättningar för högre grad av teknisk 
tillgänglighet. Underhållsorganisationen på Volvo GTO analyserar företagets maskinpark för 
att ta reda på de kända avvikelserna i syfte att analysera de tillsammans med tillverkaren av 
den nya maskinen för att motverka att sådana inträffar vid ett senare tillfälle. Alla haverier 
som har inträffat på Volvo GTO uppmärksammas i syfte at ta fram ett effektivare 
underhållsplan för den nya utrustningen. När personalen på Volvo GTO har all fakta och när 
de har utfört de nödvändiga analyserna väljer de att åka till tillverkaren för att på plats 
diskutera nyanskaffningen och även underhåll. De går alltså till Gemba som är den faktiska 
platsen där värdehöjande saker utförs. 
 
Reservdelsstyrning 
Företaget väljer att minimera lagerkostnader genom att undvika att lagra reservdelar som har 
korta leveranstider. De reservdelar som företaget väljer att lagra är sådana som är väsentliga 
för ett resultatrikt avhjälpande underhåll. Eftersom förutbestämt underhåll är ett planerat 
underhåll väljer företaget att inskaffa reservdelar när det är dags för det planerade 
underhållsarbetet. Reservdelar som Volvo GTO inte har möjlighet att lagra är sådana som 
kräver speciella miljöer vad det gäller temperatur och luftfuktighet. 

5.2.4. Arbete med underhållsstrategier 
PM betraktas som underhållsstrategi på Volvo GTO. Detta nämndes både av underhållschefen 
och underhållsingenjören. PM har skapats med mål att företaget ska på sikt förvandla sitt 
underhållsarbete från att vara avhjälpande till tillståndsbaserat underhåll. Underhållschefen 
var väl medveten om vikten av ett strategiskt arbete med underhåll, speciellt med tanke på den 
förväntade kapacitetsökningen av tillverkning av växellådor på företaget de kommande åren. 
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Företaget påstod att strategin finns dokumenterad och hänvisade till bilden presenterad i 
bilaga 1. Det finns också detaljerat utbildningsmaterial om PM som bland annat tar upp vad 
det är, dess syfte och vilka metoder som ska användas för att uppnå målbilden. Vidare har 
Volvo GTO utvecklat indikatorer för att mäta och kontrollera både operativa och strategiska 
mål. Dessa tas upp och diskuteras bland annat under möten som sker dagligen och veckovis. 
 
Av de sju stegen som utgör PM, menade företaget att man befinner sig på transformation från 
nivå ett till två. Underhållschefen menade att en transformation mellan två nivåer tar cirka ett 
år, och svårast är det att etablera grunderna. Det sker revision mellan lämpliga intervaller där 
underhållsgruppen får sina framsteg och brister presenterade. Detta ger underhållsgruppen en 
möjlighet att förstå sin position i relation till andra verksamheter inom Volvokoncernen.  
 
Det förekommer ett starkt samarbete med produktion, både operativt och strategiskt. 
Underhållschefen menade att just samarbetet mellan produktion och underhåll ges hög 
prioritering, och att Volvo GTO håller världsklass inom detta område. Operativt sker arbeten 
där operatörer både utbildas och uppmuntras att delta i underhållsfrågor. Detta för att tidigt 
kunna kommunicera och förebygga fel innan de uppstår. Strategiskt samarbete mellan 
underhåll och produktion sker med hjälp av bland annat genom styrelsemöten där både 
underhålls- och produktionschef deltar. Detta möjliggör utbyte av information och kunskap 
för att kunna driva det strategiska arbetet för både underhåll och produktion.   

5.2.5. Implementering av underhållsstrategi 
Företaget beskrev att det finns svårigheter och utmaningar gällande implementering av 
underhållsstrategi. Implementering av underhållsstrategi enligt PM är inte lika väl definierad 
som själva formuleringen av strategin och dess innehåll. Både underhållschefen och 
underhållsingenjören påpekade att företaget behöver effektivisera implementeringen av 
strategin. De påstod att detta beror huvudsakligen på att det inte finns en tydlig beskrivning 
om hur alla steg inom PM ska operationaliseras. 
 
Underhållschefen menade att utöver faktorer som planering och utbildning är det viktigt att 
etablera rätt tankesätt bland medarbetare, där varje individ för möjlighet att träna och vänja 
sig vid att arbeta enligt nya metoder och verktyg. Detta, enligt underhållschefen, är en 
utmanande situation på många sätt som kräver en viss tid. Underhållsingenjören påpekade att 
det finns osäkerheter kring hur man skulle gå tillväga för att operationalisera innehållet i 
strategin i gruppens dagliga arbeten. En annan utmaning är ett få gruppen att arbeta mot ett 
gemensamt mål utifrån strategin. 
 
Det som hittills har drivit implementeringsarbetet av underhållsstrategi enligt PM är bland 
annat ledarskap, erfarenhet, utbildning och kompetens. Brist på tydlig planering och kunskap 
om implementeringsarbete är faktorer som har försvårat implementeringen. Dock har 
företaget förbättrat planering av implementering under de senaste två åren. Företaget har 
internt tagit fram en PM-pyramid för att mäta implementering av PM. Modellen, som är 
presenterad i bilaga 2, är formad likt en pyramid och är skapad utifrån de stegen som utgör 
PM. Syftet är att för varje implementeringssteg i PM ska motsvarade steg uppnås i modellen.   
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6. Analys 
I detta kapitel presenteras en analys av resultatet från både litteraturen och fallstudien med 
hjälp av en komparation där likheter och olikheter tas upp. Detta kommer användas som 
grund för att kunna svara frågeställningarna.  
 
6.1.  Underhåll 
Förebyggande och avhjälpande underhåll 
Fallstudien visar att företaget Volvo GTO i Köping strävar efter att skapa mervärde för 
kunden genom att effektivisera sina processer och reducera aktiviteter som orsakar onödiga 
kostnader. Organisationen jobbar kontinuerligt med ständiga förbättringar för att långsiktigt 
effektivisera produktionssystemet, öka den tekniska tillgängligheten och minimera slöserier i 
processer. Eftersom teorier och studier har bevisat att högre grad av tillgänglighet uppnås 
genom ett framgångsrikt underhållssystem, har Volvo GTO i Köping investeras stort i 
effektivisering av sitt underhållsystem. 
 
Underhållskonceptet på Volvo GTO är grundat på förebyggande och en viss del avhjälpande 
underhåll. Detta relateras till SS-EN 13306 (2001) som beskriver att underhåll delas in i 
förebyggande och avhjälpande underhåll. Genom analyser, intervjuer och observationer på 
företaget har studenterna kommit fram till att Volvo GTO i Köping har lyckats med att 
kombinera förebyggande och avhjälpande underhåll, vilket är en förutsättning för högre grad 
av teknisk tillgänglighet. Även Hagberg och Henriksson (2010) åsyftar att för högre grad av 
teknisk tillgänglighet bör avhjälpande underhåll utnyttjas och fungera som en komplettering 
till det förebyggande underhållet. Med hjälp av analyser av hur Volvo GTO hanterar olika 
typer av fel har studenterna kommit fram till att förutbestämt underhåll som är en del av 
förebyggande underhåll, används på ett operativt sätt för att hantera sådana fel som är 
regelbundna. Tillståndsbaserat underhåll som är den andra delen av förebyggande underhåll, 
används för att hantera oregelbundna fel genom att övervaka en enhets tillstånd i syfte att 
beakta all utveckling innan funktionsfel. Analysen visar att sättet som Volvo GTO använder 
sig av för att hantera olika feltyper är framgångsrikt och levererar önskat resultat (Hagberg 
och Henriksson, 2010). Studenterna har dessutom kommit fram till att Volvo GTO arbetar för 
att minimera MTTF (Mean Time To Failure) som är en förutsättning för en högre grad av 
teknisk tillgänglighet och lägre underhållskostnader (Raouf, 1994). 
 
Vid uppläggning av förutbestämt underhåll arbetar Volvo GTO operativt med att kategorisera 
komponenter efter livslängd. Komponenter med ungefär lika lång livslängd kategoriseras för 
att underhållas vid samma underhållstillfälle. Företagets sätt att upplägga förutbestämt 
underhåll är framgångsrikt. Detta för att förutbestämt underhåll är lönsamt och effektivt när 
flera komponenter med ungefär samma dimensioner underhålls vid samma underhållstillfälle 
för att minimera antalet planerade stopp och även öka den tekniska tillgängligheten (Hagberg 
och Henriksson, 2010). Företaget bör ha i åtanken att vid planering av underhållsarbetet ta 
hänsyn till planerade stopp och vilka de direkta och indirekta underhållskostnaderna är. Detta 
eftersom Salonen (2011) skriver att enligt Wireman (1990) består en tredjedel av 
underhållskostnaderna på grund av ett dåligt planerat underhållsarbete4. 
 

                                                
4	  Den ursprungliga referensen, Wireman (1990), är inte tillgänglig	  
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Volvo GTO arbetar operativt med avhjälpande underhåll genom verktyget EWO (Emergency 
Work Order). Företaget väljer att avhjälpa de maskiner som är väsentliga omgående för att 
inte störa den pågående produktionen. Detta arbetssätt som Volvo GTO använder sig av för 
ett lyckat avhjälpande underhåll är resultatrikt. Detta eftersom avhjälpande underhåll delas in 
i akut och uppskjutet, där akut överensstämmer med företagets verktyg EWO (SS-EN 13306, 
2001). Vid avhjälpande underhåll brukar företaget dokumentera all underhållsarbetet och även 
gå till grundorsaken för att identifiera varför ett specifikt funktionsfel uppstår. När Volvo 
GTO dokumenterar all underhållsarbete leder det till en möjlighet för företaget att lagra de 
reservdelar som behövs om samma funktionsfel skulle uppstå vid ett senare tillfälle (Hagberg 
och Henriksson, 2010). Det är även väldigt effektivt att Volvo GTO strävar efter att 
identifiera grundorsaken till ett funktionsfel. Detta för att om man lyckas identifiera 
grundorsaken till ett funktionsfel har man också möjlighet att undvika att samma funktionsfel 
uppstår (Liker, 2009/2004). 
 
6.2.  Riskklassning 
Det är resultatrikt att Volvo GTO arbetar med att riskklassificera sina maskiner på 
komponentnivå för att öka den tekniska tillgängligheten hos de komponenter som är 
väsentliga för produktionen, företagets effektivitet och teknisk tillgänglighet (Hagberg och 
Henriksson, 2010). Företaget väljer att utföra vibrationsmätningar och oljeanalyser för att 
säkerställa att nödvändiga komponenter är i det tillstånd att de kan leverera krävd funktion 
inom rätt toleransområde och tid. De aktiviteter som företaget utför leder till högre grad av 
teknisk tillgänglighet och mindre underhållskostnader (Hagberg och Henriksson, 2010).  
 
6.3.  Nyanskaffning och reservdelsstyrning 
Nyanskaffning 
När Volvo GTO nyanskaffar inventarier väljer organisationen att på plats med tillverkaren 
diskutera det nya inköpet. Företaget väljer alltså gå till Gemba som är den faktiska platsen där 
värdehöjande aktiviteter utförs (Liker, 2009/2004). Det är även framgångsrikt och effektivt att 
Volvo GTO på plats diskuterar underhållsarbetet med tillverkaren eftersom tillverkaren har de 
bästa förutsättningar för ett resultatrikt underhåll (Hagberg och Henriksson, 2010). Det som 
företaget bör förbättra gällande nyanskaffning är att införskaffa tillräckligt med 
underhållsunderlag för skapa en möjlighet för underhållspersonal att operativt arbeta med 
företagets verktyg vid uppläggning av förutbestämt underhåll (Hagberg och Henriksson, 
2010). Volvo GTO brukar även ta hänsyn till om de nyanskaffade inventarier har den tekniska 
tillgängligheten som krävs för mindre planerade och oplanerade stopp. De nyanskaffade 
inventarier analyseras för att ta reda på om de är konstruerade för ett enkelt underhåll och 
även om underhållsorganisationen har de kompetenser som krävs för att klara av underhåll av 
de nya inventarierna. Det är också lönsamt och effektivt att företaget analyserar de nya 
inventarierna för att ta reda på om de inte strider mot företagets resurser och kompetenser 
ifråga om användning och produktionssystem (Liker, 2009/2004).  
 
Reservdelsstyrning 
Företaget Volvo GTO arbetar operativt med reservdelsstyrning för att effektivisera 
underhållssystemet. Eftersom Volvo GTO väljer att lagra de reservdelar som är väsentliga för 
produktionen leder det till att väsentliga reservdelar finns tillgängliga vid akuta situationer för 
att inte störa produktionen mer än nödvändigt (Hagberg och Henriksson, 2010). Studenterna 
har kommit fram till att Volvo GTO ständigt arbetar med att minimera lagerkostnader genom 
att undvika och lagra de reservdelar som har korta leveranstider. Det är även resultatrikt att 
företaget inte lagrar reservdelar som är väsentliga för det förutbestämda underhållsarbetet. 
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Detta för att det förutbestämda underhållsarbetet är ett planerat underhåll och reservdelar kan 
inköpas när det är tillfälle för ett underhållsarbete (Hagberg och Henriksson, 2010). Eftersom 
Volvo GTO undviker att lagra reservdelar som ingår i det förutbestämda underhållet leder det 
till lägre kostnader för bundet kapital (Hagberg och Henriksson, 2010) och även lägre 
lagerkostnader (Huiskonen, 2001). 
 
6.4.  Arbete med underhållsstrategi 
Syn på underhållsstrategi 
Litteraturstudien betonar vikten av strategiskt arbete med underhåll på företag för att 
konkurrera i den globala marknaden. Trots detta förekommer det skilda åsikter om vad 
underhållsstrategi är och hur den ska definieras. Som Salonen (2011) menar definieras 
underhållsstrategi olika.  För att överkomma denna osäkerhet är det väsentligt att företag 
tidigt definierar vad en underhållsstrategi betyder för dem. Även av Hagberg och Henriksson 
(2010) betonar vikten av att företag klargör vad underhållsstrategi innebär för dem. Detta är 
något som kunde observeras på Volvo GTO då företaget under bland annat intervjuerna 
förmedlade tydligt att PM är deras underhållsstrategi för att uppnå ett underhåll i världsklass.  
 
PM uppfyller många av de definitioner som utgör en underhållsstrategi. Särskilt är PMs 
uppbyggnad, innehåll och syfte likt definitionen som anges av Pinjala et al. (2006). 
Exempelvis kombinerar och integrerar PM olika underhållskoncept som avhjälpande och 
förebyggande underhåll. Vidare innebär ett arbete enligt PM att identifiera, förebygga och 
avhjälpa funktionsfel. Arbete enligt PM innebär också att identifiera och förebygga fel 
ekonomiskt. Exempelvis framkom det att företagets syfte med att uppnå tillståndsbaserat 
underhåll är, förutom att eliminera oplanerade stopp och öka teknisk tillgänglighet, att uppnå 
kostnadsbesparingar genom till exempel lägre lagerkostnader. Detta då ett tillståndsbaserat 
underhåll möjliggör att kunna förutse när reservdelar behöver vara hemma. Dessa är återigen 
tydliga exempel på element inom PM som stämmer överens med Pinjala et al. (2006) 
definition, som anger att underhållsstrategi ska ta hänsyn till övriga funktioner och bidra till 
företagets helhet. 
 
Formulering av underhållsstrategi 
Formuleringsprocessen utgör en viktig del vid utveckling av en underhållsstrategi. Strategin 
ska vara kopplat till företagets övergripande mål, vision och mission (Tsang, 1998; Wilson, 
1999; Kelly, 2006; och Salonen, 2011). Baserat på detta är det väsentligt att företag 
säkerställer att sin underhållsstrategi, förutom produktion, också tar hänsyn till företagets 
vision och mission. Studier av företagsmaterial visar att PM och övriga ton inom WCM 
presenterad i figur 17 är integrerade med VPS för att uppnå tillverkning i världsklass, som i 
sin tur ska förverkliga visionen att bli världsledande inom transportlösningar. Detta illustreras 
i figur  23 och 24 presenterad i kap 4. PM ska också tillsammans med AM, Early Equipemnt 
Management (EEM) och Work Place Organization (WPO) hjälpa företaget att uppnå stabilt 
normalläge i processerna. Vidare täcker PM många av de strategiska faktorer som anges av 
Wilson (1999) och Salonen (2011) presenterad i figur 7 respektive 12. 
	  
Relation till produktion 
Även om underhållsstrategi ska stödja alla funktioner inom ett företag, visar litteraturstudier 
att den har en specifik relation till produktion (Hagberg och Henriksson, 2010; Zeng, 1997; 
Gits, 1994 och Jonsson, 1999). Detta kunde identifieras på Volvo GTO där det förekommer 
ett starkt samarbete mellan underhåll och produktion. 
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På operativ nivå arbetar Volvo GTO mycket enligt figur 4, där företaget som Gits (1994) 
beskriver arbetar för att stödja produktionen för att kunna leverera önskat kapacitet. Detta sker 
bland annat genom dagliga möten där personal från både underhåll och produktion finns 
representerade. Volvo GTO arbetar med avhjälpande underhåll för att kunna stödja 
produktionen genom verktyg som EWO för att återställa eller behålla systemet i normalt läge 
(Zeng, 1994). Underhållsgruppens strategiska samarbete med produktion kan delvis beskrivas 
med hjälp av figur 5. Ur bland annat intervjuerna framkom det att företaget även samarbetar 
med produktion för planering och införing av långsiktiga mål. Detta för att kunna förbättra 
kvalitet, produktivitet och eliminera fel. Dessa beskrivningar anger även Jonsson (1999) som 
menar att en långsiktig planering av underhåll kommer öka företagets konkurrenskraft. 
Observationer och studier visade också att det långsiktiga samarbetet mellan underhåll och 
produktion anpassas efter framtida krav. Detta bekräftar en flexibel och dynamisk relation 
mellan underhåll och produktion som anges av Kelly (2006). Vidare förstärker detta Volvo 
GTOs påstående att företaget håller en hög standard gällande samarbete mellan underhåll och 
produktion. 
 
6.5.  Implementering av underhållsstrategier 
Resultatet från litteraturstudier indikerar att det inte finns många studier som konkret 
beskriver hur underhållsstrategier ska implementeras. Dock visar resultatet att det finns ett 
antal faktorer som betraktas som drivkrafter vid implementering av underhållsstrategi. En 
liknande situation kunde observeras på Volvo GTO. Även om PM uppfyller många kriterier 
som utgör en underhållsstrategi är dess implementeringsplan inte lika väl definierad. Detta 
bekräftades av både underhållschefen och underhållsingenjören som tidigare nämnt. 
Företagets arbete med implementering av PM kräver förbättring gällande struktur och 
planering. Resultatet från både litteraturen och fallstudien indikerar att det finns ett gap 
mellan underhållsstrategi och dess implementering, både teoretiskt och praktiskt.  
 
Det finns flera svårigheter som behöver hanteras vid implementering av en underhållsstrategi. 
En av de mer väsentliga är tidsplanering (Alexander, 1985; Hagberg och Henriksson, 2010 
och Robson, 2013). Tidsplanering är en viktig faktor då många företag inte lyckas 
implementera enligt planerad tid. Baserat på intervjuerna och studier på Volvo GTO är 
tidsplaneringen för implementering av PM inte tydlig definierad. Dock är viktigt att företaget 
inser att kvalitén på implementeringen är minst lika viktig som tiden, om inte viktigare. Detta 
anges även av Miller et al. (2004) som utifrån studier av implementering av strategi på 
företag, beskriver att tid och kvalité inte behöver förknippas med varandra. 
 
Drivkrafter 
Ledarskap: detta är en viktig drivkraft vid implementering av strategier som betonas av Tsang 
(1998) och Miller et al. (2004).  Ledarskap är en av de mer framträdande drivkrafterna på 
Volvo GTO. Underhållschefen var medveten om PMs styrkor och vilka svårigheter det finns 
kring dess implementering. Under ett avdelningsmöte presenterades resultatet från en 
enkätundersökning där syftet var att utvärdera underhållschefens ledarskap. Resultatet visade 
att gruppen överlag var väldigt nöjda med chefens ledarskap.  
 
En viktig del av arbete med strategi är ledningsaktiviteter där chefer tar fram handlingsplan 
som är fokuserade på just implementering av en strategin (Miller et al., 2004). Detta kunde 
identifieras på Volvo GTO, där underhållschefen menade att PM pyramiden utvecklades för 
att kontrollera och säkerställa implementering av de olika steg inom PM. PM pyramiden är 
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något som man har tagit fram internt på Volvo GTO verksamheten i Köping, och det planeras 
att den ska implementeras på andra Volvo verksamheter. 
 
Etablering av en vision: som Hagberg och Henriksson (2010) anger har Volvo GTO 
stamanställt en vision för att kunna implementera PM.  
 
Nulägesanalys: utgör en viktig del i implementeringsarbetet. Som Robson et al. (2013) anger 
är det väsentligt att skapa en tydlig bild av nuvarande tillståndet för att kunna mäta sig till 
önskat tillstånd. Detta är något som Volvo GTO delvis brister då det förekom olika åsikter på 
var man befinner i idag bland det sju stegen som utgör PM. Baserat på detta är det viktigt att 
Volvo GTO skapar en gemensam bild av nuläget för att undvika skilda synpunkter och 
osäkerheter som riskerar att försvåra implementeringsarbetet (Hagberg och Henriksson, 
2010). Vidare rekommenderar Hagberg och Henriksson (2010) också kontroll med hjälp av 
oberoende experter. Detta är däremot något som sker på Volvo GTO då det mellan lämpliga 
intervaller utförs revisioner.  
 
Plan för implementering: som tidigare nämnd är detta något som företaget idag delvis brister. 
Som Miller et al. (2004) och Salonen (2011) beskriver riskerar detta att försämra 
effektiviteten av själva implementeringen. För att skapa, implementera och följa upp en plan 
kan checklistan presenterad av Robson et al. (2013) användas. Checklistan presenteras i 
bilaga 6 och en sammanfattning finns presenterad i kap 3. 
  
Resursfördelning: Miller et al. (2004) betonar vikten av lämplig resursfördelning som är en 
aktivitet som utförs av ledningen. Resursfördelningen sker normalt efter framtagning av plan 
för implementering (Robson et al., 2013). Även om Volvo GTO har tillräckligt med resurser 
kan resursfördelningen påverkas av brist på implementeringsplan. 
 
Kunskap: detta är en avgörande faktor, speciellt är kunskapsbasen bland gruppmedlemmarna 
väsentlig (Robson et al., 2013). Även om Volvo GTO har hög kunskapsbas gällande PM 
visade intervjuer att det finns behov av kunskap kring implementeringsarbetet. Ett sätt 
överkomma denna svårighet är ta identifiera var kunskap och erfarenheter finns. Som Miller 
et al. (2004) anger kan relevant kunskap och erfarenhet finnas inom företaget, hos 
leverantören och/eller hos konsulter. 
 
Träning: det är väsentligt att rätt träning ges till alla inblandade. Detta då svag träning, 
koordination och instruktion är faktorer som kan hindra implementering av strategier 
(Alexander, 1985).  
 
Prioritering: som Beer och Eisenstat (2000) varnar är skilda åsikter kring prioriteringar en 
faktor som kan försämra implementeringsarbetet. Observationer på företaget visade att detta 
delvis beror på arbetsbelastning, då vissa hade svårt att prioritera sina arbetsuppgifter på 
grund av belastning. Ledningen är väl medveten om detta problem då gruppmedlemmar 
ständigt uppmanas att prioritera beslut. Det är väsentligt att ledningen och medarbetare som 
Miller et al. (2004) anger prioriterar och rangordna sina arbetsuppgifter för att arbeta mot 
gemensamma mål. 
  
Kultur: detta är en faktor som etablerar viljan för förändring. Intervjuerna på Volvo GTO 
visade att företaget vill förmedla rätt tankesätt bland gruppmedlemmar för att effektivisera 
implementeringsarbetet. Detta stöds av studien av Miller et al. (2004), som visade att kultur 
och rätt tankesätt var avgörande faktorer som hjälpte företag att implementera strategi. 
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Kommunikation: är en faktor som sammankopplar det övriga drivkrafterna. Som Robson et al. 
(2013) menar är kommunikation avgörande vid implementering av handlingsplaner. 
 
Tvärfunktionellt samarbete: genom att inkludera medarbetare och intressenter i en workshop 
kan en handlingsplan för implementeringsarbetet tas fram (Hagberg och Henriksson, 2010).  
Detta för att åstadkomma en överenskommelse och undvika möjliga konflikter som kan 
uppstå om inblandade intressenter har andra synpunkter (Robson et al., 2013).  
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7. Slutsater och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras slutsatser och diskussion som dragits från resultatet och analysen. 
Först presenteras implementeringsförslag baserat på resultat och analys. Därefter besvaras 
forskningsfrågorna, som följs av en diskussion som bland annat tar upp studiens rimlighet 
och dess bidrag. Efter det presenteras rekommendationer för företagets fortsatta arbete. 
Slutligen nämns förslag för fortsatt arbete upp. 
 
7.1.  Förslag på implementering av verktyg 

7.1.1. Databas för avhjälpande underhåll 
På Volvo GTO finns det utrustningar som avger felkoder när den korrekta funktionen inte 
levereras. Med sådana utrustningar levereras underhållsunderlag som tydliggör vad angivna 
felkoder innebär och även rekommendationer inför underhållsarbetet. För operatörer tar det 
lång tid att hitta felkoden i den stora boken vilket det leder till extra underhållskostnader och 
även lägre grad av teknisk tillgänglighet. Studenterna har förbättrat denna process genom att 
omvandla den fysiska boken till en databas.  
 
1. Operatören har möjlighet att välja mellan ”Larm” och ”Varning” beroende på maskinens 
felmeddelande 
	  

	  

Figur	  26:	  Databasens	  startsida.	  
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2. Operatören har valt Larm och databasen väntar på inmatning av larm ID 
 

	  

Figur	  27:	  Larm.	  

3. Larm ID 130027 visar följande felrapport 
 

	  

Figur	  28:	  Felrapport.	  
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4. Om operatören inte har den kompetensen som behövs för att avhjälpa problemet finns det 
möjlighet att direkt via databasen skicka felrapporten till en underhållsingenjör. Om 
underhållsarbetet inte kan klargöras kan operatören spara och/eller skriva ut felrapporten för 
att senare försätta med underhållsarbetet. 
 

	  

Figur	  29:	  Larm.	  

7.1.2. Implementering av CPM 
Baserat på de tio drivkrafterna för implementering av underhållsstrategi, kan CPM appliceras 
som ett hjälpmedel för att kunna planera, implementera och följa upp underhållsprojekt inom 
PM. Som Krajewski et al. (2013) nämner utvecklades CPM specifikt för att planera stopp för 
underhållsarbete. Detta är något som underhållsgruppen på Volvo GTO sannolikt kommer 
möta med tanke på deras arbete med PM, och den stora investeringen som innebär att ett 
flertal maskiner behöver köpas och installeras framöver. Marquez (2007) menar att CPM 
möjliggör för chefer att fokusera på underhållsarbeten. Vidare anger Marquez (2007) att CPM 
gör det möjligt utvärdera arbetets status och kommunicera synpunkter. 
 
Utifrån data presenterad av Hagberg och Henriksson (2010, s.302) har ett exempel tagits fram 
med hjälp av Microsoft Project (MP). Exemplet, som presenteras med hjälp av tabell 2 och 
figur 30, illustrerar ett projekt som handlar om installation av ny utrustning, något som 
förekommer på Volvo GTO. 
 



 

 
61 

 
Tabell	  2:	  Exempel	  på	  indata.	  

Tabell 2 innehåller exempel på indata som införs i MP för att få nyckelfaktorer beräknade och 
presenterade. Det som behövs införas manuellt är namn på aktiviteterna (Task name), tid för 
varje aktivitet (Duration), föregångare (Predecessors) och startdatumet för första aktiviteten 
(Start). Därefter kan den totala tiden för projektet, samt start och slutdatum för varje aktivitet 
enkelt beräknas. Vidare kan programmet användas för att illustrera relationer mellan  
aktiviteter. Även resurser kan fördelas på varje aktivitet med avseende på personal och 
materialkostnader. 
 
 

 
Figur	  30:	  Gantt	  schema	  som	  illustrerar	  samtliga	  aktiviteter	  och	  den	  kritiska	  linjen.	  
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Figur 30 illustrerar ett förenklat exempel på hur en planering av installationsarbete kan utföras 
med hjälp av CPM metoden. Den kritiska linjen är markerad i röd färg, vilket bland annat 
möjliggör att se vilka aktiviteter som väsentliga för att kunna avsluta projektet i tid. 
 
Detta arbetssätt med nätverksplanering med fokus på CPM kan supportera olika PM projekt. 
Arbetssättet berör många av de identifierade drivkrafterna för implementering av 
underhållsstrategier som ledarskap, nulägesanalys, plan för implementering, resursfördelning, 
prioritering, kommunikation och tvärfunktionellt samarbete. Dock utesluter den kunskap, 
träning och kultur.  
 
7.2.  Forskningsfrågor 
Forskningsfrågorna besvarades med hjälp av litteraturstudier och en fallstudie på 
fordonsindustrin. 
 
Hur kan företag inom fordonsindustrin arbeta med underhåll och underhållsstrategier? 
Resultat från litteraturstudier visar en enighet om att underhåll delas in i förebyggande och 
avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll är ett sätt att förebygga haverier i syfte att öka 
den tekniska tillgängligheten. Resultatet visar även att avhjälpande underhåll bör fungera som 
en komplettering till det förebyggande underhållet. Detta eftersom ett företag inte kommer 
undan oplanerade stopp och haverier även om företaget har ett resultatrikt system för det 
förebyggande underhållet. Fallstudien visar att avhjälpande underhåll implementeras för att 
vid akuta haverier återställa produktionen till ett tillstånd där den levererar krävd funktion. 
 
Litteraturstudien visade att det inte finns en enig definition på vad en underhållsstrategi är. 
Fallstudien visade att Professional Maintenance (PM), som är en del av World Class 
Manufacturing (WCM), betraktas som en underhållsstrategi. PM kombinerar och integrerar 
olika underhållskoncept med slutmålet att uppnå ett tillståndsbaserat underhåll. Vidare 
fokuserar PM på att identifiera och förebygga fel ekonomiskt, den fokuserar på ett starkt 
samarbete med produktion och tar hänsyn till företagets övergripande mål. Baserat på 
litteraturstudien, är dessa exempel egenskaper som uppfyller många av de definitioner som 
utgör en underhållsstrategi.  
 
Hur kan underhållsstrategier implementeras för ett kostnadseffektivt underhåll? 
Resultatet från litteraturstudien visar att det inte finns omfattande studier som beskriver hur en 
underhållsstrategi ska implementeras. Totalt kunde 11 stycken drivkrafter identifieras, dessa 
är: ledarskap, etablering av en vision, nulägesanalys, plan för implementering, 
resursfördelning, kunskap, träning, kultur, kommunikation, prioritering och tvärfunktionellt 
samarbete. 
 
Företaget hade utmaningar gällande implementering av deras arbete med PM. Det som hittills 
har drivit arbetet med implementering av PM är ledarskap, erfarenhet, utbildning och 
kunskap. Trots kontinuerligt arbete med implementering av PM, visade resultatet att arbetet 
kräver förbättring gällande struktur och planering. Studien visade att förutom en effektiv 
planering, behövs även rätt tankesätt etableras för att kunna uppnå visionen. 
 
Hur kan reservdelsstyrning och nyanskaffning hanteras för ett resultatrikt och lönsamt 
underhåll? 
Resultat från litteraturstudie visar att reservdelsstyrning är en av förutsättningarna till ett 
effektivt, resultatrikt och lönsamt underhåll. Reservdelsstyrning hanteras olika beroende på 



 

 
63 

vilken typ av underhåll ett företag väljer att implementera. Eftersom förebyggande underhåll 
är ett planerat underhåll är det väsentligt att ett företag inskaffar reservdelar när det är dags för 
det planerade underhållet. Detta för att resultatet från litteraturstudierna och fallstudien från 
fordonsindustrin visar att lagring av reservdelar leder till extra lagerkostnader och även 
kostnader för bundet kapital. 
 
Den teoretiska referensramen har visat att ett företag, inför nyanskaffning, bör ta hänsyn till 
vissa kriterier för att åstadkomma ett lyckat resultat. Resultatet från litteraturstudier och 
fallstudien visar att ett företag bör analysera omvärlden för att anpassa företagets förmåga till 
nya utvecklingar i syfte att kunna tillfredsställa kunders krav och förväntningar. Studierna har 
även visat att det är en stor investering för företaget om det diskuterar underhåll på plats med 
tillverkaren. Detta för att tillverkaren har de bästa förutsättningar för ett resultatrikt underhåll. 
 
7.3.  Diskussion 
Syftet med arbetet är att analysera hur förbättrat och kostnadseffektivt underhåll som leder till 
ökad teknisk tillgänglighet kan uppnås. Målet med arbetet är att ta fram underlag för 
förebyggande underhållet och hur företag bör arbeta för att hantera underhållsstrategier, och 
även presentera strategier och processer för reservdelsstyrning och nyanskaffning. Detta har 
uppnåtts genom formulering av tre forskningsfrågor. De slutsatser som studenterna kan dra är 
att underhåll är en självklar aktivitet för högre grad av teknisk tillgänglighet. Dessutom visar 
studierna att underhåll bör tas till hänsyn vid nyanskaffning och reservdelsstyrning för högre 
grad av effektivitet och lönsamhet. 
 
Genom att granska hur företag inom fordonsindustrin arbetar med underhåll har studenterna 
kommit fram till att det finns en ömsesidig definition på hur underhåll definieras och 
implementeras för att långsiktigt optimera och effektivisera ett produktionssystem. Med hjälp 
av fallstudien kunde studenterna granska hur tillverkande företag upplägger sina 
underhållsystem för att uppnå högre grad av teknisk tillgänglighet. Fallstudien visar även att 
företag investerar stort i att effektivisera sina underhållsystem genom implementering av olika 
verktyg. Detta för att det ställs höga krav på kvalitet, material och utrustningar. Den utkrävda 
tekniska tillgängligheten definieras och uppnås på olika sätt beroende på verksamhet. Därför 
är det viktigt för företaget att identifiera målet med sitt underhållsystem för att undvika extra 
underhållskostnader. 
 
Fallstudien och litteraturstudier visar att företag investerar stort i reservdelsstyrning för att 
minska lagerkostnader och kostnader för bundet kapital genom att endast lagra de reservdelar 
som har långa leveranstider för att vid akuta fall inte störa underhållsarbetet. Genom att 
granska hur nyanskaffning hanteras för ett effektivare underhåll har studenterna med hjälp av 
fallstudien och litteraturstudier kommit fram till att underhåll bör diskuteras med tillverkaren 
vid nyanskaffning. Detta för att tillverkaren har de bästa förutsättningar för ett effektivt och 
lönsamt förebyggande och/eller avhjälpande underhåll. 
 
Fallstudien visar att stora företag inom fordonsindustrin är väl medvetna om att underhåll kan 
bidra till företagets konkurrenskraft. Det finns en stor kunskapsbas om underhåll både hos 
ledningen och bland medarbetare.  
 
Resultatet indikerar också att det finns kunskapsbrist gällande implementering av 
underhållsstrategier, både teoretisk och praktiskt. Teoretisk finns inte omfattande studier som 
konkret beskriver hur en underhållsstrategi ska implementeras. Studien identifierade ett antal 



 

 
64 

drivkrafter som är nödvändiga för implementering av underhållsstrategi. Många av dessa 
bekräftar tidigare studier. Praktiskt visade fallstudien att ett problem som företag behöver lösa 
är att skapa en planering och struktur kring implementeringsarbete av underhållsstrategier. 
Förslaget att implementera CPM tillsammans med MS Project ska inte betraktas som en 
lösning, utan enbart som ett hjälpmedel för att kunna skapa en systematisk planering med 
struktur för implementeringsarbetet av underhållsstrategier. Då de identifierade drivkrafterna 
även berör andra områden än underhåll, kan förslaget möjligtvis även appliceras för 
implementering strategier inom andra områden. 
 
7.4.  Rekommendationer 

• Volvo GTO bör underhålla maskinerna enligt rekommendationer från tillverkaren 
för att uppnå högre grad av teknisk tillgänglighet. 
 

• Vid nyanskaffning bör Volvo GTO anskaffa tillräckligt med underhållsunderlag 
för att skapa en möjlighet för underhållsingenjörer att implementera företagets 
underhållsverktyg.	  
 

• Företaget bör arbeta för att effektivisera det förebyggande underhållet i syfte att 
minimera det avhjälpande underhållet som leder till oplanerade stopp och 
haverier. 
 

• Företaget bör parallellt med underhållsarbete uppdatera alla ritningar och all 
underhållsunderlag för att personalen ska få tillgång till det senaste. 
 

• För att undvika oplanerade stopp och haverier är det väsentligt att företaget 
effektiviserar det förutbestämda underhållet, har de nödvändiga reservdelarna i 
förrådet och utbildar personal i underhåll av nya utrustningar. 
 

• Undersöka om CPM kan appliceras för arbete med PM. MS Project valdes som 
programvaran för att arbete med CPM på grund av studenternas tidigare 
erfarenheter med programmet, och för att Volvo GTO redan använder andra 
programvaror från Microsoft som Word, Excel Powerpoint. En rekommendation 
är att undersöka om det finns andra programvaror som bättre uppfyller Volvo 
GTO krav.  

7.4.1. SWOT-analys 
Företagen bör analysera de teorier som ligger bakom det valda underhållssystemet för att 
kunna identifiera eventuella hot och möjligheter. Genom verktyget SWOT-analys kan 
företaget analysera sitt underhållsystem och därmed identifiera styrkor, svagheter, möjligheter 
och även hot. 
 

Styrkor Svagheter 

Möjligheter Hot 

Tabell	  3:	  SWOT-‐analys.	  
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7.5.  Förslag på fortsatt arbete 
Ett intressant område är en studie med fokus på implementering av underhållsstrategier. Målet 
ska vara att, med hjälp av fallstudier, beskriva om det är möjligt att utveckla en metodik eller 
modell för implementering av underhållsstrategier. Fallstudien bör utföras på små, medelstora 
och stora företag för att se om det går att ta fram ett allmängiltigt resultat. 
 
Litteraturstudie har bevisat att ett företag vid nyanskaffning bör diskutera underhåll med 
tillverkaren för ett resultatrikt underhåll. Detta eftersom tillverkaren har de bästa 
förutsättningar för ett framgångsrikt underhåll. Ett intressant område kan vara en studie med 
fokus på implementering av processer för nyanskaffning med fokus på underhåll. 
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9. Bilagor 
 
9.1. Bilaga 1 – PM 
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9.2.  Bilaga 2 – PM-pyramiden 
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9.3.  Bilaga 3 – AM  
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9.4. Bilaga 4 – Teknikpuls 
Korta pulsmöten 

 
Korta pulsmöten har följande struktur: 

• Status rapport från gårdagen: händelser från föregående dag tas upp och hur dessa 
problem har lösts. Med blå penna skrivs planerade arbete som sedan suddas ut efter att 
ha informerat avdelningen. 
 

• Uppföljning av OEA (haverier) och OEE (störningar): Notering och uppföljning 
av haverier (OEA) och störningar (OEE) markers med röd penna. En kort förklarande 
text och maskinnummer noteras. 
 

• Uppföljning av EWO:er: en jämförelse av inkomna EWO:er och haverier sker. 
 

• AM (operatörsunderhåll): det sker noteringar av utfört AM. 
 

• OM tid: tid redovisas från produktionen. 
 

• Uppföljning av HERCA: sker genom notering av datum och EWO nummer i 
uppföljningsmallen för HERCA. 
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Lång pulsmöten 

 
 
Långa pulsmöten har följande struktur: 

• Följa upp föregående dags aktiviteter: kort vrids 90 om aktiviteten är klart. 
 

• Uppskjutna arbeten: om aktiviteten inte är utfört placeras kortet i kolumnerna 
”uppskjutet”. 
 

• Framflyttning av aktiviteter pga. OM tid: ifall OM tid uppstår från korta pulsen 
kontrolleras om kort i kolumnerna ”Uppskjutet”, ”Kommande vecka”, ”Beredda EL” 
eller ”Beredda Mek.” kan utföras. Om möjligt, placeras kort i lämplig kolumn. 
 

• Avstämning och omplanering: sker av arbeten p.g.a. eventuella resursförändring. 
Det sker en kontroll av resurser och timmar uppdateras. 
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9.5.  Bilaga 5 – EWO 
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9.6.  Bilaga 6 – Checklista 
IS THERE A MAINTENANCE STRATEGY? 
1 Is there a set of documented objectives agreed with manufacturing? 
2 Are the maintenance objectives clearly “linked” to the Manufacturing strategy? 
3 Was joint consultation used when establishing the objectives between maintenance and 
manufacturing? 
4 Is the contribution that maintenance strategy will make to manufacturing performance 
established and agreed? 
5 Are the maintenance objectives “SMART” i.e. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, 
Timely? 
6 Is the maintenance objectives “current state” established? 
7 Has a maintenance strategy been formed by comparing the “current state” to the “future 
state” and 
assessing how the gap can be bridged? 
8 Is there a documented maintenance strategy? 
9 Does the maintenance strategy specify what needs doing to meet the maintenance 
objectives? 
10 Have all “key stakeholders” been involved with the development of the “maintenance 
strategy”? 
11 Have Key Performance Indicators (KPI’s) been developed for each maintenance objective? 
12 Has the maintenance strategy been clearly “communicated” to the whole organization both 
verbally and visually? 
 
IS A SET OF PLANS TO IMPLEMENT THE 
MAINTENANCE STRATEGY AVAILABLE? 
 
14 Are their documented maintenance action plans? 
15 Have owners agreed the action plans? 
16 Has adequate resources been allocated to execute the action plans? 
17 Can owners provide an update on progress and status of their action plans? 
18 DO managers and supervisors hold meetings to review individual or group performance 
against plans? 
 
IS THE MAINTENANCE TEAM IMPLEMENTING 
THEIR ACTION PLANS IN THE WORKPLACE? 
 
19 Is there “clear evidence” of the implementation of maintenance action plans on the 
ground? 
20 Are appropriate tools and approaches being used to execute action plans e.g. Team 
problem solving,DMAIC, PDCA etc.? 
21 Are the necessary systems in place to manage maintenance? 
22 Are maintenance action plans on target or complete? 
23 Does the maintenance team have the necessary skills to complete the action plans? 
24 Is their communication of action plans and their progress? 
 
IS THE PROGRESS AGAINST ACTION PLANS 
BEING MEASURED AND REVIEWED? 
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25 Is there a formal system in place to review the progress of maintenance objectives against 
plan? 
27 Is there is a system to control and measure maintenance KPI’s? 
28 Is there a system to control maintenance KPI’s? 
29 Is the performance and progress communicated? 
 
IS THE MAINTENANCE GROUP MEETING OR 
EXCEEDING THEIR TARGETS? 
 
30 Are maintenance action plans on target or complete? 
31 Is the maintenance team achieving their objectives? 
32 Are KPI’s is on target? 
 
Källa: Robson	  (2013,	  s.80-‐81) 
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9.7. Bilaga 7 – Intervju guide 
Underhållsstrategi 
Formulering av underhållsstrategi 

• Finns det en underhållsstrategi? 
• Om ja, är den dokumenterad? 
• Är den kopplad till produktionsstrategin? 
• Är den kopplad till företagets vision och mission? 
• När skapades underhållsstrategi? 
• Vilka inom företaget skapade strategin? Hur? 
• Finns det en tydlig bild av önskat framtida tillstånd? 
• Finns det en tydlig bild av nuvarande tillståndet? 

 
Implementering av underhållsstrategi 

• Finns det en dokumenterad planering som visar hur underhållsstrategi ska 
implementeras? 

• Är planen tydligt förmedlat till samtliga personal inom underhållsgruppen? 
• Finns det tillräckligt med resurser för att utföra planeringen? 
• Hur mäter och kontrollerar ni implementeringen? 
• Hur upplever ledningen implementeringen? 
• Hur upplever samtliga personal inom gruppen implementeringen? 
• Vilka har drivkrafterna varit för implementeringen?  
• Vilka svårigheter har ni upplevt under implementeringen? 

 
Källor: Robinson et al. (2013), Salonen (2011) 
 

Nyanskaffning, reservdelsstyrning, underhåll och riskklassificering 
• Hur	  gör	  Volvo	  GTO	  vid	  nyanskaffning	  av	  inventarier?	  
• Hur	  styr	  Volvo	  GTO	  reservdelshantering?	  
• Hur	  implementerar	  Volvo	  GTO	  avhjälpande	  och	  förebyggande	  underhåll?	  
• Hur	  arbetar	  Volvo	  GTO	  med	  riskklassificering?	  

Källa: Hagberg och Henriksson (2010) 
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9.8.  Bilaga 8 – SMP 
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9.9.  Bilaga 9 – Maskinliggare 

 


