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Abstract 

Maintenance is a service at the company Sandvik AB that is being provided from the 

maintenance department to the production department. Maintenance is divided in to two 

categories; emergency maintenance and planned maintenance. The important thing is to find a 

balance between emergency and planned maintenance, so the costs stays low but without 

affecting the reliability of the machines. 

When the market asks for more products, the production department wants to produce 

increase the productivity. They also need more machine time to produce larger amounts of 

products. The maintenance department tries to meet what is this demand by providing 

increasingly better services. It is difficult to keep up this demand when the work assignments 

increase faster than what new resources are given.  

This report is made from a study of the emergency maintenance process at the maintenance 

department. A chart has been made of the process in order to separate the efficient ways of 

working from the inefficient. When the chart was finished, the following weeks were focused 

on standardize the efficient ways of working. With support from the theories in Lean 

production, solutions and improvements are suggested of how to make the production flow 

even better. 

The most important results from this study shows that the need of emergency maintenance 

can be reduced in at least three different ways. If the operators get more access to information 

about how to run the machines, it could for instance reduce the problems that appear when 

operators overload the machines. There is also a need for better documentation from 

performed emergency maintenance. A standardization that also is very important is how to 

handle replacement parts. 
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Sammanfattning 

Underhåll av maskiner är på Sandvik AB en tjänst som levereras från underhållsavdelningen 

till produktionen, där operatörerna figurerar som kunder. Underhållsavdelningen söker 

ständigt nya vägar att höja standarden på den tjänst som levereras för att möta kundens 

önskemål om mesta möjliga körtid i maskinerna. 

Underhållsarbete delas upp i förebyggande och akut underhåll. Förebyggande 

underhållsarbete betyder att maskinen stängs av under en bestämd tid vid ett planerat tillfälle. 

De åtgärder som utförs syftar till att förbättra maskinens kapacitet och livslängd. Akut 

underhåll betyder att maskinen går sönder när den egentligen ska vara i drift. Akut 

underhållspersonal tillkallas då och maskinen repareras så pass att den går att köra igen. 

Förebyggande underhåll är att föredra då kostnaderna kan planeras, samtidigt vill man inte ha 

onödigt mycket förebyggande underhåll om maskinerna ändå går. Akut underhåll kan bli 

mycket dyrt å andra sidan om fel saker går sönder, eller om det händer för ofta. Om ingenting 

går sönder däremot blir kostnaderna låga. 

Problematiken med akut underhåll på avdelningen Borrstål 09 bottnar mycket i att kraven från 

produktionen har ökat successivt utan att man från underhålls sida har riktigt klarat att leva 

upp till dem. Personalstyrkan har minskat, lagerutrymmen har tagits bort och 

produktionstakten har ökat. Samtidigt ska allt mer tillgänglig tid i maskinparken frigöras.  

Arbetet med akut underhåll har i denna studie tid kartlagts och granskats under tio veckors. 

Med stöd i teorier för Lean production har metoder och verktyg använts för att illustrera den 

akuta underhållsprocessen. Illustrationerna utgör en standard för hur det akuta underhållet ska 

utföras i dagsläget, ett långsiktigt mål och en vision. Genom att standardisera arbetssättet för 

akut underhåll på Borrstål 09 ska antalet akuta stopp kunna minskas och stopptiderna kortas 

ner. 

För att komma tillrätta med de mest påtagliga problemen som upptäckts under studien bör 

operatörernas kunskapsnivå om maskinfel höjas. På det viset kan körsättet anpassas efter 

maskinens kapacitet. Dokumentering av akuta fel behöver bli mer utförlig så att den lättare 

kan användas vid uppföljning av maskinfel. Rutiner för reservdelshantering bör ses över, så 

att olika viljor kan tillgodoses och nya överenskommelser kan förbättra rutinerna ytterligare. 

Tillsist behöver tid också läggas på att arbeta in rutinerna så att arbetssätten verkligen blir den 

standard som behövs på arbetsplatsen.   
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1 Inledning 

Borrstål 09 är en avdelning på industriföretaget Sandvik AB. Avdelningen tillverkar och säljer 

borrstänger i världsklass. Produkterna är halvfabrikat som främst köps av kunder i 

närområdet. Som färdiga produkter säljs borrstängerna vidare och används av kunder över 

hela världen. I takt med att marknadens efterfrågan ökar vill Borrstål 09 höja 

produktionstakten. Allt större krav ställs då på avdelningens egen underhållsverksamhet att 

genom bra service öka maskinernas driftssäkerhet.  

1.1 Bakgrund 
Underhållsverksamheten på Borrstål 09 bedrivs av yrkesskickliga ingenjörer, tekniker, 

mekaniker och elektriker. Samtliga har flera års erfarenhet av underhållsarbete och 

stämningen på avdelningen är trivsam. Ökade krav från produktionen i kombination med 

upprepade omorganisationer, har lett till att underhållsarbetets rutiner inte har fått ordentligt 

genomslag på verksamheten. Arbetssätten som förr var accepterat som standard håller inte 

längre måtten för den driftssäkerhet som produktionen idag kräver. Kraven på driftsäkerhet 

har också ökat snabbare än vad resurser skjutits till, och omorganisationerna har ytterligare 

försvårat standardisering av nya effektiva arbetssätt. 

1.2 Problembeskrivning 
Avsaknandet av fasta effektiva arbetsrutiner gör att det dagliga akuta underhållsarbetet får 

varierande resultat. Samarbetet mellan operatör - akut underhållspersonal - förebyggande 

underhållspersonal är avgörande för hur resultatet blir. I de fall samarbetet fungerar väl kan 

akuta stopp åtgärdas snabbt och permanent. När samarbetet brister kan det däremot leda till 

både felaktiga åtgärder och tidsödande aktiviteter som ger långa stopptider. Felaktiga åtgärder 

kan i sin tur resultera i nya eller återkommande akuta driftsproblem. 

1.3 Syfte och mål 
Studien genomförs i syfte att kartlägga den ständigt pågående akuta underhållsverksamheten 

på Borrstål 09. Kartläggningen består i att undersöka vilka moment som ingår vid akuta 

utryckningar, ta reda på hur samarbetet mellan olika parter fungerar och att sammanställa 

statistik över dokumenterade akuta åtgärder. Kartläggningen utförs genom observationer, 

informella samtal och intervjuer. Utifrån den helhetsbild som kartläggningen ger, granskas 

vilka rutiner som fungerar bra och vilka som behöver förbättras. De största problemområdena 

som hittas analyseras på djupet. Förbättringsförslag ges sedan på hur verksamheten kan 

effektiviseras, både genom nya rutiner och genom andra lämpliga lösningar. Målet med 

studien är att illustrera de nya rutinerna som i form av detaljerade processkartor och regelverk 

som är enkla att följa. De utarbetade processkartorna och regelverken blir grunden till ett 

standardiserat arbetssätt för det akuta underhållet på Borrstål 09. Förslag ges på hur 

standarderna kan följas upp och hållas uppdaterade. Det standardiserade arbetssättet ska över 

tid leda till att akuta driftproblemen minskar och att nyanställda lättare kan komma in i akuta 

underhållsverksamheten. Som utgångspunkt för både kartläggning och förbättringsförslag 

används metoder och verktyg från filosofierna inom Lean production.  
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1.4 Avgränsningar 

 Utvärdering av det nya standardiserade arbetssättet kommer inte att göras. 

 Rutiner för teknisk problemlösning kommer inte att behandlas. 

 Endast loggfiler från 2011 kommer att användas. 

 Problem som orsakas på grund av bristande rutiner från andra part kommer inte att 

undersökas. 

1.5 Frågeställningar 

 Vad är rotorsakerna till de problem som uppstår? 

 Hur kan ett standardiserat akut underhåll öka tillgängligheten i maskinparken? 

 Hur ska riktlinjerna för dessa standarder se ut? 

 Hur motiveras personalen att följa standarderna? 

1.6 Företagsbeskrivning 
På Sandviks egen hemsida beskrivs företaget som en ”högteknologisk verkstadskoncern med 

avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden”. Vidare på 

hemsidan finns information om att företaget är en koncern som har verksamhet riktad mot tre 

olika affärsområden. Sandvik Tooling tillverkar och säljer verktyg och verktygssystem som 

används för bearbetning av metall och hårdmetall. Sandvik Mining and Construction riktar sin 

verksamhet mot gruv- och anläggningsindustrin. Utrustning i form av maskiner och verktyg 

utvecklas och tillverkas. Utrustningen används till brytning av berg och mineraler. Inom 

Sandvik Materials Technology ligger fokus på att tillverka och sälja produkter i rostfritt och 

höglegerat stål.  

Figur 1 Bilden ger en översikt av Sandviks tre verksamhetsområden. 

Borrstål 09 tillhör verksamheten på Sandvik Materials Technology. Borrstängerna som 

avdelningen producerar karakteriseras av materialets höga utmattningshållfasthet, goda 

slitstyrka och värmebeständighet. Borrstängerna tillverkas dessutom med mycket snäva 

toleranser vilket gör dem ytterst lämpliga att använda vid automatiserade 

tillverkningsprocesser.  

(Sandvik AB, 2011) 
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1.7 Underhåll som verksamhet 
Underhållsverksamheter kan bedrivas på flera olika sätt. Ibland är det operatörerna som har 

till uppgift att reparera maskiner, på Borrstål 09 får endast utbildad underhållspersonal utföra 

sådana arbetsuppgifter. Sverige har med tiden allt mer börjat ta efter det japanska synsättet på 

underhållsverksamhet. Det innebär att man går från haveriorienterad verksamhet med 

brandkårsmentalitet till att verksamheten får ökad driftsäkerhet genom analys och 

förbättringsaktiviteter. Det viktiga i frågan är att hitta en balans mellan förebyggande 

underhåll och akut underhåll, så att totalkostnaden hålls nere utan att driftssäkerheten drabbas. 

Med ständigt ökande krav på både produktivitet och produktionsvolymer är det inte alltid en 

självklar balansgång.  

(Johansson, 1997) 

En chef inom förebyggande underhåll för några rörverk på Sandvik ST berättar om 

problematiken under en intervju. 

Största uppförsbacken vi har idag är ointresserade produktions- och flödeschefer. Enda 

gången man hör av dom är när det går sönder. Annars så är dom bara nöjda att se att det 

går. Dom är inte intresserade att se varför det går. 

Vidare förklarar intervjupersonen att en stor del av svårigheterna i arbetet är att förebyggande 

underhåll inte får kosta någonting. Tre personer till skulle kunna sysselsättas utan svårigheter, 

men så många får inte rekryteras. Projekt som syftar till att förbättra maskiners kapacitet kan 

också stoppas om kostnaderna springer iväg. Intervjupersonen berättar att anledningen till att 

dyra projekt stoppas, är att man från underhållssidan är för dålig på att presentera siffror på 

vad akuta stopp egentligen kostar. Det som går att räkna ut är materialkostnad, mantimmar 

och produktionsbortfall, men alla siffrorna hämtas på olika ställen i systemet. 

Intervjupersonen tror inte att det finns någon på Sandvik ST i dagsläget, som jobbar 

tillräckligt med att sammanställa den typen av siffror. 
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2 Metod 

2.1 Kvantitativ metod 
Kvantitativ metod innebär att empiriska data klassificeras och analyseras. I tolkningen av 

datat används sedan storheter som antal, mängd och medelvärde. Resultatet presenteras ofta i 

form av diagram och tabeller. (Elofsson, 2005) 

I denna studie används kvantitativ metod genom sammanställning och tolkning av 

avdelningens insamlade data från utförda akuta underhåll sedan januari 2011.  

2.2 Kvalitativ metod 
Repstad beskriver kvalitativa metoder i boken ”Närhet och distans” på följande vis:  

Man observerar ju primärt inte texter utan miljöer, personer och händelser. 

(...) I den kvalitativa forskningsprocessen skriver forskaren ned sina 

observationer i form av anteckningar och detta blir just den text som ligger 

till grund för fortsatta analysen. (Repstad, 2007)  

2.2.1 Observationer 

I studien används öppna observationer vilket innebär att alla som berörs av studien informeras 

om att den genomförs och i vilket syfte.  

Passiva observationer betyder att den som utför studien observerar utan deltagande. Detta har 

tendens att skapa osäkerhet och irritation hos den som agerar. Vid aktiva observationer 

däremot så deltar den som utför studien. Aktiva studier kan därför vara att föredra så att den 

som observerar kan närma sig den som agerar på ett sätt som inte upplevs som provocerande 

eller nedlåtande. I studien används aktiva observationer så långt det är möjligt. I de fall då 

säkerhetsrisker uppstår eller kompetens saknas används endast passiva observationer 

(Repstad, 2007). 

2.2.2 Intervjuer 

När intervjuer används som metod är det viktigt att ha en öppen intervjuguide. Beroende på 

de svar som ges under intervjun, ska frågor kunna justeras eller omformuleras så att intervjun 

mer liknar ett samtal. Intervjuns huvudtema ska vara tydligt, men det måste finnas plats för 

nyanserade svar. Planeringen inför intervjun ska vara så väl genomförd att samtalet lätt kan 

styras in på rätt spår om allt för mycket irrelevanta teman berörs.  

(Repstad, 2007) 

I studien genomförs intervjuerna på ett sådant vis att hänsyn tas till de fyra etiska huvudkrav 

som vetenskapsrådet ställer vid vetenskaplig forskning. 

Informationskravet: Detta krav tas hänsyn till genom att svarspersonen informeras innan 

intervjun börjar om studiens syfte och hur intervjun påverkar studien. Information ges om att 

intervjun är frivillig och att den när som helst kan avbrytas. Frågor kan utan problem lämnas 

obesvarade om de skulle kännas obekväma. 
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Samtyckeskravet: Kravet uppfylls genom att intervjun startar först efter att svarspersonen fått 

all information och därefter gett sitt samtycke till att delta.  

Konfidentialitetskravet: För att uppfylla kravet informeras svarspersonen om att all 

dokumentation endast finns till förfogande för den som genomför intervjun. När nyttjandet av 

dokumenten är klar kommer de att förstöras. Rapporten utformas sedan på ett sådant vis att 

det är omöjligt att identifiera svarspersonernas åsikter.  

Nyttjandekravet: Nyttjandekravet tas hänsyn till genom att de insamlade uppgifterna från 

intervjuer endast används i forskningssyfte. Inte heller kommer någon ytterligare person att 

delges uppgifterna.   

(Vetenskapsrådet, 2002) 

2.3 Validitet 
Begreppet validitet anger vilken trovärdighet som ett faktaunderlag har i förhållande till 

vilken mätning som gjorts. Validiteten kan bedömas med intuition, känsla eller erfarenhet. I 

den här uppsatsen används kriterievaliditet. Det betyder att flera operationella definitioner 

används för att se om alla visar på samma resultat. Utifrån vad resultaten visar kan sedan 

validiteten bedömas vara antingen hög eller låg.  

(Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009) 

2.4 Reliabilitet 
När mätningar görs är reliabilitet ett mått på trovärdigheten av mätningarna beroende på hur 

de genomförs. Under intervjuer kan tillexempel olika svar ges beroende på hur frågorna är 

formulerade. Svaren kan också bero på hur pass bekväma svarspersonerna känner sig.  

(Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009)  

2.5 Arbetsgång 
Studien inleds med aktiva och passiva observationer i syfte att lära känna maskinparken och 

personalgruppen. Observationerna pågår totalt i fem veckor parallellt med att data 

sammanställs och intervjuer genomförs. Detta lägger grunden till en nulägesanalys. Vidare 

fortsätter studien med ytterligare två veckor då fokus läggs på förbättring av rutiner. Förslag 

arbetas fram på hur underhållsverksamheten på sikt kan förbättras. Anteckningar från 

observationer förs från och med studiens andra vecka. Utifrån anteckningarna skrivs 

rapporten kontinuerligt under hela studiens genomförande. 



Kapitel 2  Metod 

6 

 

 

Figur 2 Bilden visar den tidsplan som studien följt. 
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3 Teoretisk referensram – Lean production 

Efter att Japan förlorade andra världskriget var landets ekonomi utsatt. Företaget Toyota 

Motor Company var på grund av ekonomiska skäl tvunget att tänka nytt för att överleva. 

Massproduktion i enlighet med Ford var inte ett alternativ då marknaden som fanns för 

bilindustrin nu krävde stor variation och flexibilitet. Dyra fraktkostnader för det råmaterial 

som importerades gjorde att företaget inte kunde köpa mer än precis det som kunde säljas. 

Ekonomin gjorde också att ledtiden för tillverkningen av bilarna var tvunget att hållas så kort 

som möjligt. I slutet på 40-talet arbetade Toyotas fabrikschef fram nya principer som kallas 

”Toyota Production System”. Dessa principer fick ordentligt fäste och när oljekrisen kom på 

70-talet visade principerna sin styrka. Toyota Motor Company klarade av att göra de 

omställningar som krisen krävde och visade på bättre resultat än många av deras 

konkurrenter. Ett Amerikanskt forskningsprogram gjorde en studie i slutet på 70-talet av olika 

biltillverkare världen över. Det som upptäcktes i studien var framförallt en stor skillnad 

mellan Toyota och västerländska biltillverkares produktivitet och kvalité. Studiens resultat 

presenteras i boken; ”The Machine that Changed the World” (Womack, Jones, Roos 1990). I 

boken användes uttrycket Lean production för första gången.  

En korrekt beskrivning på vad Lean production betyder är resurseffektiv tillverkning. En av 

grundprinciperna inom Lean är att endast utföra sådant som skapar värde. Blir något fel ska 

processen genast stoppas. Standardiserade system gör att avvikelser genast blir synliga. Det 

öppnar möjligheten för ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Visualiserade 

principer leder personalen mot samma mål och är en ständig påminnelse om vilken väg 

företaget valt. Många gånger ligger det svåra med förbättringsarbetet i att gå från tanke till 

handlig. För att kunna tillämpa Lean-principerna i praktiken finns det flera metoder och 

verktyg att använda som steg för steg beskriver effektiva arbetssätt. Det är viktigt att komma 

ihåg att metoderna och verktygen inom Lean production inte är en snabb väg som garanterar 

framgång. Lean production handlar i grund och botten om att inom företaget utveckla en 

kultur som varje dag ska efterlevas.  

 (Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008) 

3.1  Standardisering 
En standard är det bästa överenskomna sättet att arbeta på, som det för tillfället finns 

kännedom om. Standarder gör att alla i personalgruppen jobbar lika och så fort något avviker 

från det normala syns det direkt. Standardisering är en av Leans grundprinciper. Väl 

utarbetade standarder gör att processer blir förutsägbara. Det underlättar också för planering 

och samarbete då alla i personalen vet hur processen fungerar. I och med att avvikande 

händelser genast kan upptäckas, blir det också möjligt att utvärdera om händelsen var positiv 

eller negativ. På det viset kan standarden uppdateras så fort något avvikande sker och ett 

ständigt förbättringsarbete hålls vid liv.  

(Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008) 
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3.2 Ständiga förbättringar 
När ett arbetssätt väl har blivit standardiserat menar Lean filosofin att det är avvikelserna som 

driver förbättringsarbetet. Alla avvikelser från den satta standarden ska analyseras och 

utvärderas. Då öppnas möjligheter för ett långsiktigt förbättringsarbete. Positiva avvikelser 

ska leda till att standarden uppdateras så att kunskapen sprids. Negativa avvikelser ska 

betraktas som slöserier och åtgärder ska vidtas så att avvikelsen inte återupprepas. 

Förbättringsarbetet ska pågå på alla nivåer, i alla processer, i hela verksamheten för att ge bäst 

resultat. Detta är kärnan inom Lean. Lean beskriver också flera metoder och verktyg som gör 

det möjligt för företag att jobba aktivt med ständiga förbättringar. Behovet som uppstått hos 

företaget bestämmer vilket verktyg eller vilken metod som lämpar sig bäst att använda.  

(Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008)  

3.2.1 PDCA 

En metod som Lean förespråkar kallas PDCA. Metoden beskriver hur förbättringsarbeten ska 

struktureras för att bedrivas effektivt. Den består av fyra faser som visar cykeln för 

förbättringsarbetet. De fyra faserna är: Planera (Plan), Genomföra (Do), Kontrollera (Check), 

Standardisera (Act).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANERA 

För att kunna planera ett arbete måste först orsaken till att problem uppstår identifieras. Detta 

kan göras genom rotorsaksanalyser. När det är kartlagt vad som orsakar problem går det också 

att definiera mål och hur målen ska nås. När planerna börjar ta form är det viktigt att sprida 

information om dem så att så många som möjligt får chans att vara med och påverka planerna. 

Alla dessa steg omfattas av första fasen. 

GENOMFÖRA 

När första fasen är noggrant utförd så att alla berörda är väl införstådda med vad som behöver 

göras och varför, kan planerna följas och genomföras systematiskt.  

Figur 3 Bilden visar de fyra olika faser som ingår i en PDCA-cykel. 
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KONTROLLERA 

I denna fas ska resultaten från genomförandefasen jämföras mot de tidigare planerade målen. 

Genom att reflektera över vilka förändringar som gjordes och vilket resultat de gav kan 

slutsatser dras om resultaten är positiva eller negativa. Slutsatser ska också dras om fördelar 

respektive nackdelar med valda tillvägagångssätt.  

STANDARDISERA 

När positiva resultat kan presenteras efter ett förändringsarbete måste detta bli en ny standard. 

Företaget bör uppmärksamma den förbättrade standarden ifall att den kan tillämpas på fler 

ställen. Det blir dessutom roligt att jobba med förbättringsarbete om resultaten blir omtalade 

och använda.  

(Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008) 

3.2.2 Rotorsaksanalys 

När ett arbetssätt är standardiserat och slöserier har upptäckts och analyserats ligger nästa 

svårighet många gånger i att hitta rätt åtgärd för att få bort slöseriet. Lean menar då att en 

rotorsaksanalys kan användas med fördel vid denna typ av förbättringsarbete. Rotorsaksanalys 

innebär att grundorsaken till varför ett problem ursprungligen uppstår identifieras. Detta 

utförs med en metod som kallas 5 Varför. Metoden går ut på att det ifrågasätts fem gånger 

varför slöseriet uppstod. Det svar som femte frågan ger är slöseriets rotorsak.  

(Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008) 

3.3 Processkarta 
Processkartan visar en detaljerad bild av alla aktiviteter som ingår i en process. Den behandlar 

aktiviteter ända ner på sekundnivå. Lean menar att processkartor är ett mycket effektivt 

verktyg som kan tillämpas på kontor likaväl som i produktion. Fördelen med att rita 

processkartor är att hela processen blir tydlig. När processkartan sedan analyseras delas 

aktiviteterna in i klasser, värdeskapande-, nödvändiga men icke värdeskapande- och icke 

värdeskapande aktiviteter. Icke värdeskapande aktiviteter bör sedan försöka minimeras eller 

helt uteslutas. 

(Bicheno, 2006)  

3.4 Flödeskarta 
Flödeskartan är ett verktyg inom Lean som används för att ge en övergripande bild av hur de 

olika processerna i ett flöde hänger ihop, se figur 4. Kartläggning är viktigt för att alla berörda 

ska få en gemensam bild av verksamheten som helhet. Flödeskartan visar också i vilket stadie 

verksamheten befinner sig. Detta är viktigt för att kunna sätta upp rimliga mål vid och kunna 

prioritera förbättringsarbetet på ett riktigt sätt. När nuläget är känt och målen är satta kan 

förbättringsarbetet börja.  

(Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008) 
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3.5 Ledarskap och förbättringsarbete 
Värderingar skapas högst upp i organisationen och sprids sakta men säkert nedåt till lägsta 

nivån. En ledare som ”tänker Lean” ser till att sprida värderingarna ödmjukhet och respekt. 

Ödmjukhet inför att ingen är fullärd, den som vet mycket kan alltid lära sig mer. Den som inte 

vet lika mycket kan ändå ha viktig kunskap att dela med sig av. Respekt måste finnas oavsett 

hierarkier. En ledare som förstår vad Lean handlar om lyssnar med genuint intresse på alla 

anställda (Bicheno, 2006).  

Ledarens roll i en verksamhet som strävar mot ständiga förbättringar är att uppmuntra 

personalen och leda arbetet genom att vara närvarande och ge personalen sitt stöd. En ledare 

som kan följa överenskomna metoder och arbetssätt, och därmed visa hur goda resultat nås i 

praktiken, vinner respekt och förtroende av personalgruppen. När en verksamhet kommit 

långt med ständiga förbättringar går ledarens roll mer över i att stödja arbetet och vara 

avdelningens representant uppåt i organisationen och mot andra avdelningar. I detta stadie 

finns också förståelse för att det är genom detaljerna som verksamheten kan förändras. 

(Petersson, Johansson, Broman, Blücher, & Alsterman, 2008) 

3.5.1 Förbättring med 5S som verktyg 

Chefen inom förebyggande underhåll berättar också under intervjun om förbättringsarbete och 

hur det gick till att införa 5S på den verkstad som tillhör personalgruppen.  

De vanligaste fallgroparna när man jobbar med Lean är att man går för hårt fram med 

fina flashiga tavlor och strukturer. Man måste se verklighetsnyttan utav det så att man 

får med alla i det och får alla engagerade utav det. 

5S infördes på genom att en liten grupp började planera för hur verkstaden skulle göras om. 

Det gjordes studiebesök på andra ställen som redan infört 5S. Allt eftersom involverades fler 

personer på verkstaden, man tog hjälp av varandra. Argumenten emot förändringarna var ”det 

kommer aldrig att gå” och ”verkstaden är för liten”. Intervjupersonen menar att det tar tid att 

accepterat tanken på att någonting faktiskt ska göras åt situationen. Om man ger personalen 

Figur 4 Bilden visar hur flödeskartan är uppbyggd av processer. 
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den tiden och inte stressar fram beslut, kan även de mest kritiska byta åsikt och tycka att 

planerna är bra. Planeringen pågick i ungefär fem månader, sedan gick det fort. Att lägga 

saker i karantän, märka upp tavlor och städa var det lilla jobbet i jämförelse. Intervjupersonen 

beskriver vändpunkten mellan planering och utförande, ”Tillslut så, vi provar och ser hur 

långt vi kommer. Det blev över all förväntan.” 5S ledde också till att antalet olika fettsorter 

och oljor kunde minskas till hälften av vad man hade innan.  

Intervjupersonen tycker att förändringar måste få kosta både tid och pengar. Det visar att 

förändringen är viktig och att förändringen verkligen kommer att genomföras. Som chef är det 

bra att leda arbetet framåt och följa upp resultat. Det man som chef inte ska göra enligt 

intervjupersonen är att gå in och peta i detaljfrågor. Intervjupersonen anser att det inte är bra 

om någon som inte jobbar praktiskt med arbetsuppgiften bestämmer detaljerna kring den. ”Jag 

tycker det är bättre att ha folk i gruppen som hanterar dom här bitarna. Du får det på rätt nivå 

direkt”, förklarar intervjupersonen. 
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4 Verksamhetsbeskrivning 

4.1 Materialflöde 
Materialet som ska bli borrstänger kommer till Borrstål 09 som tjocka rundstänger. Dessa 

stänger sågas först till kortare kutsar som sedan svarvas. I kutsarnas centrum borras därefter 

ett hål genom hela kutsen. Efter det fortsätter kutsarna in till valsverket. Där sätts en kärna i 

hålet innan kutsarna valsas ut till runda eller sexkantiga stänger. Ändarna på stängerna knäcks 

av och kärnan dras sedan ur. Efter det ska stängerna riktas, kapas och synas. Först därefter är 

klara och går vidare till ett färdigvarulager. Totalt finns det ett tjugotal maskiner på 

avdelningen som är indelade i olika maskinområden. Sågen, svarven och de åtta borrmaskiner 

tillhör området kutsfabriken. Valsverket är ett eget område. En rullrikt, en reelrikt, två 

knäckbänkar och tre dragbänkarna tillhör området appreteringen. Tre kapar tillsammans med 

tre syningsbänkarna i slutet på flödet heter färdingställningen. 

 

 

Figur 5 Bilden visar materialflödet på Borrstål 09. 

 

4.2 Underhålls organisation  
Idag jobbar totalt sett 21 personer med underhållsarbete på Borrstål 09. All personal går 

antingen dagtid, 07.30-16.00, eller femskift. Högst i organisationen på underhållsavdelningen 

finns en underhållschef. Chefen ansvarar för hela underhållsverksamheten och jobbar ständigt 

med att utveckla arbetssättet på avdelningen. Nästa led i organisationen är en 

underhållsingenjör som ständigt arbetar med att förbättra verksamheten och söka lösningar på 

djupet där problem uppstår.  

4.2.1 Akut underhållspersonal 

De som jobbar med akut underhåll är sammanlagt tio anställda: fem mekaniker och fem 

elektriker. Akuta underhållspersonalen roterar på ett femskift så att en mekaniker och en 

elektriker finns på plats dygnet runt ifall att någon maskin stannar. Skiftgången är: 

eftermiddag 14.00-22.15, förmiddag 05.45-14.00, natt 22.15-05.45, ledig vecka, natthelg, 

ledig vecka och sist daghelg. 
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4.2.2 Områdesansvariga 

De områdesansvariga på avdelningen är två eltekniker och fyra mekaniker. Mekanikerna har 

ansvar för varsitt område medan elteknikerna ansvarar för två var. Arbetsuppgifterna för de 

områdesansvariga är att organisera och genomföra planerade underhållsstopp månadsvis på 

tilldelat område. Utöver underhållsstoppen synar de maskinerna med jämna mellanrum och 

hjälper den akuta underhållspersonalen vid behov. Syftet med att ha områdesansvariga är att 

tillhandahålla expertkunskap om maskinerna. Kunskapen ska på sikt leda till att regelbundna 

tillståndskontroller kan utföras med hjälp av uppdaterade syningslistor. Tillståndskontrollerna 

kan då visa på vilka förebyggande åtgärder som behövs för att undvika maskinhaveri.  

4.2.3 Inhyrd personal 

När inte den egna personalen räcker till hyr avdelningen in mekaniker och elektriker från 

externa firmor. Det är främst vid planerade underhållsstopp som behovet finns, men ibland 

också vid akuta stopp på kvällar, nätter och helger när akuta underhållspersonalen jobbar 

ensamma.  

4.2.4 Jour 

Dygnet runt finns det en jourtelefon som akuta underhållspersonalen kan ringa till om det 

uppstår ett akut fel som de inte klarar av att åtgärda på egen hand. Om inte problemet kan 

lösas via telefon kommer den som har jour till platsen och hjälper till. Jouren kan också hyra 

in personal ifall det behövs.  

4.3 Informationsflöde 
På Borrstål 09 finns det tre vägar att förmedla information. Det vanligaste alternativet är 

genom muntlig kontakt. Diskussioner pågår ständigt om hur aktuella problem ska åtgärdas. 

Information kan också gå genom avdelningens underhållssystem Tekla. I programmet finns 

dokumentation om underhållsarbeten. Informationen finns tillgänglig att läsa för den som 

behöver. Det tredje sättet som information sprids är via möten. Möten sker med olika 

intervall, dagligen och månadsvis.  
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4.3.1  Muntlig kontakt 

På dagtid när det är fullt med människor på avdelningen pågår ständigt diskussioner om vilka 

underhållsarbeten som ska utföras. För den person som får problem finns det många att vända 

sig till. Chefen har kontoret närmast fikarrummet. Dörren är i regel öppen och den som 

behöver hjälp kan bara titta in. De som jobbar med förebyggande underhåll rör sig ständigt 

mellan kontoren, verkstaden och maskinparken. Om det är bråttom att få information går det 

alltid att ringa, eftersom samtliga på avdelningen har egen telefon. Sex timmar under 

förmiddagsskiftet har akuta underhållspersonalen möjlighet att få information muntligt av 

övrig underhållspersonal. Under eftermiddagsskiftet kan information utbytas muntligt i två 

timmar, innan dagtidspersonalen går hem för dagen. 

När alla som jobbar dagtid avslutat sin arbetsdag blir det tomt i underhållsavdelningens 

lokaler, sånär som på den akutmekaniker och den akutelektriker som för tillfället jobbar 

eftermiddag. Eftermiddagsskiftet informerar sedan nattskiftet muntligt om de viktiga 

händelserna under dagen. Hur mycket information som nattskiftet får beror helt och hållet på 

hur mycket eftermiddagsskiftet kommer ihåg att berätta.  

Akuta underhållspersonalen tycker att det är svårt att skaffa sig en uppfattning om vad som 

sker på avdelningen under den period av skiftgången som består av helger och lediga veckor. 

Första passet på eftermiddagsveckan vet de ingenting om vad som hänt de två senaste 

veckorna.  

Figur 6 Bilden visar de tre vägarna för informationsflödet. 
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4.3.2 Tekla 

Tekla heter det underhållssystem som används till att förmedla information skriftligt både 

mellan produktionen och underhållsavdelningen, och inom underhållsavdelningen.  

När en maskin stannar på grund av ett akut fel skapar operatören ett jobb som en loggfil i 

Tekla. Jobbet kategoriseras efter sort som tillexempel akut- eller förebyggande fel, elfel eller 

mekfel. Jobb som är inlagda i Tekla får också en status som visar om jobbet är nytt, påbörjat 

eller avslutat.  

Akuta jobb som fått statusen avslutat i Tekla innehåller information om vem som har utfört 

jobbet och hur lång tid jobbet tog. Fåordiga kommentarer beskriver vad som hände och vilken 

åtgärd som gjordes. Ovanliga eller svårlösta problem får en mer utförlig förklaring. Akuta 

underhållspersonalen använder loggarna till att få tips på hur olika fel kan åtgärdas. 

Områdesansvariga läser de akuta loggfilerna för att hålla sig uppdaterade om maskinernas 

tillstånd. Områdesansvariga lägger även in förebyggande underhållsjobb i Tekla för att 

dokumentera även den typen av åtgärder.  

4.3.3 Tavelmöten 

Strax före lunch varje dag har underhållspersonalen ett tavelmöte i 15 minuter. Mötet utgör 

den bas finns på underhållsavdelningen för att jobba med förbättringsarbete. På mötet 

presenteras en sammanställning av de akuta stopp som loggats i Tekla under det senaste 

dygnet. Antalet timmar jämförs mot de mål som finns för varje dygn och för varje vecka. De 

problem som har uppstått under det senaste dygnet tas upp till diskussion. Alla närvarande har 

möjlighet att säga sin mening eller komma med idéer. Problem och möjliga lösningar 

antecknas på en tavla som alltid sitter i mötesrummet. Varje specifikt problem blir ett uppdrag 

att lösa för någon i personalgruppen med expertkunskaper inom problemområdet. Uppföljning 

på problemen sker kontinuerligt. 

4.3.4 Arbetsplatsträff 

Datumet för mötet står skrivet på en tavla i fikarummet under minst tre veckor så att ingen ska 

missa att se när mötet är. Tiden för mötet är alltid i skiftbytet förmiddag-eftermiddag för att så 

många som möjligt ska kunna vara med. Under mötet presenteras siffror som visar senaste 

månadens förbrukning av olja, om luftläckage åtgärdats och antalet stilleståndstimmar i 

maskinparken. Alla siffror jämförs mot målvärdena och mot tidigare månader för att se om 

saker förbättras eller försämras. Under mötet informeras personalen om de aktiviteter som 

pågår, om nya bestämmelser och resultat av utförda arbeten. Det finns också utrymme för 

personalen att komma med åsikter och synpunkter.  

4.4 Verktyg och reservdelar 
Alla akutmekaniker och akutelektriker har en egen uppsättning av de verktyg som används 

mest frekvent vid lagning av maskiner. Större utrustning som svetsar och vinkelslipar finns 

tillgängligt inne på verkstaden för den som behöver. Till verkstaden tillhör också ett antal 

cyklar och sparkcyklar med flak som kan användas för transport till maskinparken. Det råder 

en samlad uppfattning på avdelningen om att verkstaden är rörig. Verktyg försvinner och 
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ingen vet med säkerhet vart de tar vägen. Teorier finns om att allt för många personer lånar 

verktyg och glömmer sedan att lämna tillbaka dem. Svetsar, små vinkelslipar och 

skruvdragare är några saker som mekanikerna får leta efter. Detta har lett till att var och en 

vill ha allt fler sorters verktyg som sina egna. 

Ute i maskinparken och inne på verkstaden finns skåp där mindre reservdelar i form av 

skruvar, muttrar och givare förvaras. Förutom skåpen finns också ett flertal små förråd i 

maskinparken. Vilka reservdelar som ligger i vilket skåp eller förråd varierar. Den allmänna 

regeln är att den som använder en reservdel ska beställa en ny och lägga den på plats igen.  

4.4.1 Centralförråd 

Personalen på Borrstål 09 beställer reservdelar och verktyg från Sandviks centralförråd som 

ligger inne på fabriksområdet. Beställningarna kan hämtas ut på plats eller skickas till 

avdelningen med internleverans. Leveranstiden varierar mellan några timmar till flera veckor 

beroende på om reservdelarna finns inne på centralförrådet, eller om de i sin tur gör 

ytterligare beställning till extern leverantör. Centralförrådet har öppet mellan 06.00 och 22.00. 

Behövs reservdelar eller verktyg hämtas på andra tider måste centralförrådets jour kontaktas. 

4.4.2 Tunnan 

Tunnan heter ett mindre förråd som centralförrådet har i anslutning till Borrstål 09. Syftet med 

Tunnan är att dygnet runt underlätta åtkomsten av mekaniska reservdelar. Varje vara som 

finns på Tunnan har en bestämd beställningspunkt. När lagersaldot för en vara når 

beställningspunkten skickar Centralförrådet nya reservdelar i förutbestämda kvantiteter till 

Tunnan.  

4.4.3 Elförråd 

Elektrikerna har ett eget förråd inne på verkstaden som inte tillhör Centralförrådet. Där 

förvaras all utrustning som behövs till maskinerna, givare, kretskort, kablar mm. För ett år 

sedan registrerades allt som då fanns på förrådet i ett excel-dokument. I dokumentet finns den 

information som behövs för att hitta rätt reservdel utan att leta. Lagersaldo står också angivet. 

Idag finns många fler artiklar på förrådet än vad som finns med i excel-dokumentet, andra 

artiklar har tagit slut och vissa behövs inte längre.  

De reservdelar som går åt mest är givare. Beställningspunkten för givarna är satt till fem. För 

övriga reservdelar gäller att beställa nytt när det börjar ta slut. Finns det bara en så ska en ny 

genast beställas. Akuta underhållspersonalen har alla ansvar att beställa reservdelar 

tillsammans med områdesansvariga. Beställningarna görs dels från Centralförrådet, om de 

finns där, annars från extern leverantör. 

4.4.4 Egos 

Reservdelar som beställs till Borrstål 09 skickas genom ett program som heter Egos. De 

reservdelar som centralförrådet har lagerlagda registrerade i Egos är med ett ritningsnummer, 

ett varunummer och ett namn. Det innebär att det finns tre möjliga sökvägar till samma 

reservdel. Varje varas lagersaldo för respektive förråd syns också i programmet.  
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När reservdelar inte är lagerlagda på Centralförrådet ska de beställas från externa leverantörer. 

Dessa beställningar skickas också via egos men några fler moment tillkommer. Det går bara 

att söka på reservdelens namn, priset på fakturan ska uppskattas i förväg och fakturan måste 

godkännas om priset inte stämmer exakt med uppskattningen.  
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5 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen ger en beskrivning av det aktuella läget på avdelningen. Observationerna 

består i att den akuta underhållspersonalen följts i sitt arbete under fem veckors tid. Nuläget 

beskrivs också utifrån de tankar och åsikter som kommit fram vid samtal med 

underhållspersonalen. Statistiken som presenteras är hämtad ur Tekla sträcker sig från första 

januari till sista mars.  

5.1 Underhållsverksamhetens utveckling 
För tre år sedan utfördes det akuta underhållsarbetet på Borrstål 09 av två skiftlag. Ena 

skiftlaget hade tvåskift-kontinuerligt som skiftgång, det andra gick femskift. En elektriker och 

en mekaniker jobbade samtidigt på vardera skiftlagen. Det innebar att fyra personer kunde 

hjälpas åt att laga maskiner på alla tider utom nätterna. Det jobbades inte med något 

regelbundet förebyggande underhållsarbete. Underhållsstopp planerades in vid behov. Det 

fanns inte någon stor vilja från ledningens sida att lägga resurser på sådant.  

Organisationen gjordes sedan om för att effektivisera fördelningen av arbetsuppgifter. 

Personalen som jobbade tvåskiftet fick istället gå över till att jobba dagtid. Dagtidspersonalen 

började med att bygga upp verksamheten kring förebyggande underhåll. Då maskinerna gått i 

många år utan ett ordentligt förebyggande underhållsarbete fanns mycket arbete att hämta 

igen. För femskiftspersonalen fick då hela ansvaret för att utföra akut underhåll. 

Akuta underhållspersonalen uttrycker åsikter om att arbetet försvårats mycket sedan 

omorganisationen. Att ständigt vara två mekaniker och två elektriker på alla jobb innebar 

någon att diskutera lösningar med och att alltid ha hjälp vid lagningar. Hektiska dagar kunde 

man dela på sig och därmed klara av fler jobb på kortare tid. Nu är det bara dagtid som hjälp 

finns att få. Jouren fungerar i de fall då en elektriskt utbildad person har jour samtidigt som ett 

elektriskt fel uppstår. Om den som har jour har en mekanikerutbildning i botten kan inte 

mycket hjälp fås vid elektriska fel. Jouren ringer då vidare till någon på avdelningen som har 

kompetens att hjälpa till, trots att denne inte har jour.  

Egos och Tekla infördes också på avdelningen i syfte att förbättra verksamheten. Innan Tekla 

infördes användes ett dokument i Excel för att dokumentera alla fel som uppstod. Fördelen 

med Tekla är att operatörerna också kan rapportera in jobb, inte bara underhållspersonalen. I 

samband med att Egos och Tekla infördes, fick alla på underhållsavdelningen gå en 

internutbildning på Sandvik för att lära sig hur programmen fungerade.  

5.2 Observationer 

5.2.1 Akut underhållsprocess 

När en maskin inte går att köra skapar operatören först ett jobb i Tekla och ringer sedan till 

antingen akutmekanikern eller akutelektrikern. Operatören beskriver problemet så gott denne 

förmår och inväntar sedan akuta underhållspersonalen. Personen som tog emot 

telefonsamtalet går så snart han kan till maskinen som man fått problem med. Ligger andra 

jobb före i kö följs en prioriteringslista. Vid maskinen påbörjas felsökning om inte problemet 
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är uppenbart från början. Vid felsökning hjälper operatören till att testa maskinens olika 

funktioner. Hittas fortfarande inte felet kan hjälp fås från områdesansvarig mekaniker och 

eltekniker. Skulle felet inte gå att hitta en kväll, natt eller helg, när ingen ytterligare personal 

finns att tillgå, kan jouren assistera den som behöver hjälp. När felet på maskinen väl hittats 

behövs ibland reservdelar eller extra verktyg hämtas. Med rätt verktyg och reservdelar kan 

maskinen sedan lagas. Efter reparationen stannar akuta underhållspersonalen kvar och 

kontrollerar att maskinen fungerar som den ska. Om inget mer fel dyker upp är jobbet avslutat 

och jobbet avrapporteras i Tekla när tid finns över.  

 

Figur 7 Flödeskartan ger en översiktlig bild av den akuta underhållsprocessen. 
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5.2.2 Samarbete 

Mellan operatörer och akut underhållspersonal har ett mycket gott samarbete observerats. Ett 

exempel finns från när problem uppstod i valsverket. När akut underhållspersonal kom till 

platsen var operatörerna redan i full färd med att lyfta undan maskinplåtar med travers för att 

underlätta arbetet för akutmekanikern. Operatörerna assisterade också med att hämta nya 

reservdelar och att kontrollera orsaken till haveriet genom att undersöka den gamla 

reservdelen. Under informella samtal och intervjuer har en baksida på samarbetet ändå visat 

sig. Några i den akuta underhållspersonalen har uttryckt ett visst missnöje över de operatörer 

som inte kan förklara maskinfelet när de ringer. Det har också nämnts att vissa operatörer 

väntar i fikarummet istället för vid maskinen, vilket försvårar samarbetet. Operatörerna har i 

sin tur berättat att alla akutare inte är lika serviceinriktade. Det finns de som rent av är svåra 

att samarbeta med.  

Samarbetet mellan områdesansvarig och akut underhållspersonal har under observationer 

visat sig fungera väl. Vid ett flertal tillfällen har områdesansvarig hjälpt akut 

underhållspersonal med att både felsöka och laga trasiga maskiner. Reservdelar som gjorts i 

ordning för att användas vid nästa underhållsstopp plockas fram och monteras direkt. Det 

ligger i allas intresse att maskinerna ska komma igång igen så fort det bara är möjligt.  

5.2.3 Tavelmöten 

Chefen har förväntningar på hög närvaro under tavelmötet utan sena ankomster. Missmodet 

växer därför i personalgruppen de gånger chefen inte dyker upp på utsatt tid för att hålla i 

tavelmötet. Det anses vara respektlöst av chefen att av de anställda kräva en närvaro som 

chefen själv inte lever upp till. En dag när chefen uteblev väntade personalgruppen i fem 

minuter, sedan höll en områdesansvarig i mötet på eget initiativ. När chefen inte heller dök 

upp dagen efter väntar personalgruppen i två minuter och sedan ställs mötet in.  

Anledningen till att chefen inte närvarar på tavelmöten är att produktionsledningen på 

Borrstål 09 kräver hans närvaro. Det kan vara möten som krockar tidsmässigt eller olika 

utbildningar och kurser som pågår hela dagar. Ibland delegerar chefen till 

underhållsingenjören eller en områdesansvarig att hålla i mötet, men när delegeringen inte 

sker ställs mötet in.  

Under tavelmötena ligger mycket fokus på maskinernas funktionalitet och de aktuella 

problem som finns. Har något längre stopp inträffat tas detta upp till diskussion och det 

resoneras kring orsaker och möjliga lösningar. Problemloggen används flitigt till att anteckna 

problem som sedan stryks när de åtgärdats. 

5.3 Statistik 
Den statistik som finns från akuta driftstörningar ger inte en helt korrekt bild av verkligheten i 

och med att alla akuta driftsstörningar inte loggas. För att säkerställa informationen i denna 

undersökning har alla uppgifter som presenteras bekräftats av personal.  
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En sammanställning av loggfilerna från akuta driftstopp mellan januari och mars i år visar att 

valsverket och dragbänk 2 stått stilla flest timmar, medan syning 3 och syning 1 stått stilla 

kortaste tiden.  

Tabell 1 Diagrammet visar en sammanställning av de akuta stoppen i timmar mellan januari och mars 2011. 

 

5.3.1 Valsverket 

Valsverket har stått stilla absolut flest timmar under de tre månader som kartlagts. Valsverket 

har under perioden varit ur drift totalt 111 timmar fördelat på 77 gånger. 61 % av gångerna 

kunde felet åtgärdas inom en timme, 29 % av gångerna tog det 1-2 timmar och 10 % av 

gångerna gick det åt över 2 timmar.  

Tabell 2 Diagrammet visar en sammanställning av antalet akuta stopp som tagit mindreän 1 timme, 1-2 timmar och 

över 2 timmar, att åtgärda. 

 

Informationen om felen som uppstår i valsverket visar inte på någon tydlig trend. Vissa fel är 

återkommande men utan självklara intervaller, andra fel är nya. Under en intervju med en 

operatör i valsverket framkommer information som är enhetlig med den bild som statistiken 

visar.  
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5.3.2 Dragbänk 2 

Mest utmärkande i statistiken för dragbänk 2 är ett fel som dyker upp totalt sju gånger under 

loppet av 13 dagar. Sammanlagt blev stilleståndstiden 6,5 timmar. I loggen för dag ett finns 

information om att en åtgärd provades. Sex dagar efter insatsen är problemet tillbaka igen. 

Ingen ny åtgärd beskrivs de kommande fem dagarna annat än tillfälliga lösningar. Trettonde 

dagen finns rapportering om att en ny lösning ska provas. Det finns ingen information om när 

lösningen gjordes eller hur resultatet blev, men problemet försvinner ur statistiken. 

Tabell 3 Diagrammet visar frekvensen för ett återkommande fel och stopptiden per dag, i dragbänk 2. 

 

Ett annat exempel ur statistiken för dragbänk 2 gäller ett skydd som sitter över en cylinder. 

Sjunde januari läggs en svets som ska hålla fast skyddet. Två veckor senare måste samma 

skydd svetsas igen, den gången håller fästet i fyra dagar. När skyddet då svetsats fast på nytt 

sitter det i tre veckor. I loggfilerna syns att det är olika mekaniker som svetsat varje gång. 

Ingen ytterligare information finns om orsak till varför skyddet lossnat.   

5.3.3 Operatörsrelaterade driftstopp 

Fem gånger på tre månader har det rapporterats att fel uppstått på grund av handhavandefel 

från operatörer. Den siffran är högre i verkligheten enligt både operatörer och 

underhållspersonalen. Ett exempel ur statistiken som operatörer har bekräftat, rör en motor 

som överbelastas tio gånger under de tre månaderna som granskats. En elektriker måste då 

tillkallas för att återställa larmet så maskinen kan köras. Operatörer har meddelat att det är 

möjligt för dem att undvika överbelastning av motorn.  

Ett annat exempel är ett fel som uppstod två gånger i mitten på februari i dragbänk 3. I 

felloggen skriver elektrikern att han löst problemet båda gångerna genom att han ”ställde om 

klipplängd och mätte om stång”, vilket egentligen är rutinarbete för operatörer. 
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6 Rotorsaksanalys 

Fem fall av akuta stopp i maskinparken har analyserats med hjälp av verktyget 5 Varför, se 

bilaga 1. Av samtliga fall som inträffade under observationerna valdes fem stycken till 

analysen som det fanns god kunskap om bland operatörer och underhållspersonal. Fallen 

valdes också utifrån karaktär så att både elfel och mekfel skulle ingå. Under observationer 

upptäcks att rotorsakerna till tre av fallen genomsyrar verksamheten på daglig basis. I 

analysen som följer diskuteras omständigheterna runt dessa tre rotorsaker utifrån de 

observationer och intervjuer som gjorts. Åsikter och tankar har generaliserats något i syfte att 

skydda identiteten på enskilda personer.  

6.1 Operatörsrelaterade fel 
Rotorsaken till det första akuta stoppet är att operatörer inte får tillräcklig information om 

maskinernas kapacitet, vilket ledde till maskinhaveri.  

Bland underhållspersonalen finns uppfattningen att vissa operatörer är riktigt duktiga. De vet 

precis hur maskinen fungerar och är till stor hjälp vid felsökningar. Ibland vet operatörerna 

också hur maskinerna ska lagas på bästa sätt. Andra operatörer skulle däremot behöva lära sig 

maskinerna bättre. Akuta underhållspersonalen anser att operatörsrelaterande fel brukar bero 

på att maskinerna överbelastats eller att fel inställningar gjorts. Jobbigaste tiden för akuta 

underhållspersonalen anses vara under somrarna då ordinarie personal tar semester och 

sommarjobbare kommer in i deras ställe. Ibland händer det att operatörer tror att ett maskinfel 

har uppstått även när det inte är så. Av den anledningen kan det i vissa fall vara nödvändigt att 

kontrollera att operatören kör maskinen på rätt sätt, så att inte tid slösas på felsökning när 

inget fel finns att hitta.   

Operatörerna förklarar under intervjuer att det finns särskilda lagledare på varje skiftlag som 

ansvarar för upplärning av nya operatörer. Den personen som är ansvarig behöver 

nödvändigtvis inte utföra upplärningen på egen hand, utan mer ansvara för att den blir 

genomförd. Upplärningen går till så att den nya operatören får jobba i maskinen tillsammans 

med en erfaren operatör så länge det behövs. När den nya operatören känner sig säker på hur 

maskinen ska köras avslutas upplärningstiden på vissa ställen med att den nya operatören får 

ta ett körkort. En operatör antar att all personal har tagit körkort på området där denne jobbar.  

Operatörerna berättar också under intervjuer att de känner sig säkra på hur maskiner ska köras 

och hur de fungerar. De upplever inte att de kör maskiner som de inte behärskar. Under 

intervjuerna framkommer också information om att de kunskaper som varje ny operatör får ta 

del av helt och hållet beror på vilken operatör som är instruktör. Det instruktören kan får 

också lärlingen lära sig. Erfarenheten som nya operatörer får av maskinfel beror också på hur 

mycket problem som uppstår under lärlingstiden. Operatörernas generella uppfattning är att 

det går lätt att köra maskiner så länge maskinerna fungerar som de ska. Det är först när det 

inträffar någonting som är utöver det vanliga, som kunskaperna kanske inte alltid räcker till.  

Vid närmare undersökning av vad körkorten innebär visar det sig att ett körkort består av en 

checklista för de moment som krävs för att köra maskinen. Lagledaren på varje skiftlag ska 
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kontrollera att operatörerna klarar av att utföra alla moment som ingår i checklistan innan 

operatören är godkänd. I färdigställningen finns elementblad som komplement till checklistan. 

Elementbladen beskriver arbetsmomentet i checklistan med bild och text. Det framgår även 

varför momentet är viktigt att kunna. I vissa körkort till färdigställningen ingår det även som 

moment att kunna felsöka maskinen och att kunna åtgärda de vanligaste felen. Då körkorten i 

färdigställningen fortfarande är under utveckling har inte alla operatörer tagit körkort till sin 

maskin. Framöver är det tänkt att samtliga operatörer i ska ta körkorten, ny som erfaren. 

Sommarjobbare ska inte ta körkort då de har ett annat lönesystem än övriga operatörer, men 

elementbladen ska inom kort ligga bredvid maskinerna i färdigställningen så att informationen 

finns tillgänglig för alla. I kutsfabriken har körkort funnits länge men behöver nu uppdateras. 

Där planeras att operatörerna framöver ska förnya sitt körkort varje år. 

6.1.1 Slutsats 

Ett körkort garanterar operatörers minsta kännedom om maskinerna. Det är när något ovanligt 

inträffar som kunskapsluckor uppstår. Det tycker jag visar på hur viktiga körkorten är. 

Körkort bör utvecklas till samtliga maskiner och innehållet kan kompletteras med att omfatta 

felsökning och problemlösning i ändå större utsträckning. I och med att det är de ovanliga 

felen som tar längst tid att lösa, tycker jag därför att sådan information också är viktig. Nästa 

steg skulle kunna vara att utveckla elementblad för ovanliga fel i samråd med mekaniker och 

elektriker. Genom att utforma körkort som kräver av operatörer att inte maskiner körs hårdare 

än vad de klarar av, kan också den sorts problematik uppmärksammas och nötas in som ett 

tankesätt.   

Ytterligare ett alternativ till att säkerställa att maskiner inte överbelastas eller ställs in på fel 

sätt är att omöjliggöra sådan hantering. Maskindelar som byts av operatörer vid omställningar 

av maskiner kan utformas så att delarna bara kan monteras på ett enda sätt. Hastigheten på 

rullbanor och dylikt kan anpassas efter maskinens verkliga kapacitet. Varningslampor kan 

tändas när motorskydd är på väg att lösa ur. När det gäller säkerhet har avdelningen kommit 

långt med utforma rutiner till maskiner så att det ska vara så gott som omöjligt att göra illa 

sig. Nya maskiner byggs innanför galler med endast en dörr. Öppnas dörren bryts all el, 

hydraulik och pneumatik per automatik. Till äldre maskiner finns tydliga instruktioner för hur 

säkerhetsåtgärder ska vidtas vid underhållsarbeten. Detta sätt att tänka skulle även kunna 

tillämpas på fler områden så att felhantering av maskiner omöjliggörs. 

6.2 Bristande dokumentation 
Andra rotorsaken som hittades är bristande rapportering av akut underhåll.  

Åsikterna om Tekla är delad både bland operatörer och bland underhållspersonal. Vissa anser 

att programmet är krångligt att använda och omöjligt att hitta information i. De tycker också 

att felrapportering är en dryg arbetsuppgift som är svår att hinna med. Andra tycker 

programmet är både lätt att förstå sig på och lätt att hitta den information som önskas. De 

personer av den akuta underhållspersonalen som är positiva till Tekla läser maskinfelen som 

loggas, och tycker det är ett tacksamt hjälpmedel vid felsökning. De operatörer som märker av 

nyttan med att maskinfel dokumenteras är också positiva till programmet.  
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Det är bestämt att operatörer ska skapa jobben i Tekla och akuta underhållspersonalen ska 

avrapportera jobbet när det är utfört. Detta följs inte helt och hållet. De operatörer som inte 

skriver in jobb i Tekla låter bli för att de inte vet hur programmet fungerar, eller inte vet vad 

de har för inloggningsuppgifter. Att skriva felrapporter undviks också därför att det känns 

som en svår och jobbigt arbetsuppgift. 

Akuta underhållspersonalen avrapporterar jobb i Tekla i den takt som de hinner med. Är det 

ett lugnt skift och telefonen ringer sällan, avrapporteras jobben i regel direkt efter utförandet. 

Har operatören inte skapat jobbet i programmet gör akuta underhållspersonalen det istället 

och avrapporterar samtidigt. Under de skift då telefonen ringer hela tiden hinner inte akuta 

underhållspersonalen med att avrapportera jobb. Jobben kan då bli liggande i flera dagar och 

de jobb som operatörerna inte har lagt in glöms bort.  

När jobben avrapporteras senare i Tekla än vad de utfördes får det till följd att 

områdesansvariga inte får en korrekt bild av det aktuella läget i maskinparken. Information 

om hur problem åtgärdats sker då endast muntligt och risken är stor att viktiga detaljer glöms 

bort. När jobben sedan avrapporteras i programmet, flera dagar senare, är också risken stor att 

viktig information inte kommer med. Om felet har hunnit återkomma innan avrapporteringen 

skett finns då inte heller någon information tillgänglig som hjälp till den akutare som ska 

åtgärda felet andra gången. 

I och med att samtliga akuta jobb inte skrivs in i Teka så överensstämmer inte riktigt bilden av 

akuta stopp med verkligheten. Det försvårar arbetet med planering och utförande av 

förebyggande underhåll. Reservdelarnas hållbarhet blir då otydlig. Det går det inte att avgöra 

om reservdelarna behöver bytas ut till ett fabrikat med högre kvalité som gör att de håller 

längre. Det blir också svårt att avgöra hur de olika förebyggande underhållsåtgärderna ska 

prioriteras. 

Underhållsledningen har nyligen kommit överens med produktionsledningen att akut 

underhåll endast ska utföras efter att ett jobb skapats i Tekla. Överenskommelsen gjordes i 

syfte att komma åt problematiken med bristande rapportering. Det innebär att akuta 

underhållspersonalen får neka operatören service om inte ett jobbnummer från Tekla kan 

presenteras. Underhållsledningen säger också att akuta underhållspersonalen ska avrapportera 

alla jobb som blivit utförda under skiftet, innan skiftet är slut. Om en maskin behöver lagas 

sista kvarten på skiftet ska prioriteringen ändå vara att avrapportera utförda jobb i Tekla. Det 

nya jobbet får då lämnas över till personen som kommer på nästa skift. Denna regel följs inte i 

de fall då ett jobb redan har påbörjats och inte hinner avslutas innan sista kvarten på skiftet. 

Akuta underhållspersonalen förklarar att de hellre prioriterar att få igång maskinen sista 

kvarten, än att dokumentera utfört arbete.   

6.2.1 Slutsats 

Det föreligger flera konflikter bakom problemet med att dokumentering inte utförs i den grad 

det skulle behövas. För operatörer blir det ett extra arbetsmoment som för vissa känns både 

svårt och meningslöst. En andra orsak beror på den mänskliga faktorn, att utfört arbete hinner 
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glömmas bort innan den dokumenteras. Konflikten ligger också i att underhållsledningen 

kräver nya prioriteringar som inte stöds av den akuta underhållspersonalen.  

En tänkbar åtgärd tror jag skulle kunna vara att påvisa nyttan med Tekla för operatörer. Om 

Tekla ändrar innebörd från att vara en extra belastning, till att bli ett samarbete med akut 

underhållspersonal, tror jag att operatörer blir mer positiva till arbetsuppgiften. Akut 

underhållspersonal kan starta dialogen direkt vid maskinen och förklara hur viktigt det är att 

operatörer hjälper till att dokumentera jobb. Användandet av Tekla skulle också kunna 

förenklas något genom att informationen som finns tillgänglig i varje användarkonto anpassas 

specifikt efter varje persons behov av information. Detta har redan gjorts i stor utsträckning, 

men i och med att möjligheten inte är känd för samtlig personal så har inte alla kunnat välja 

hur mycket information det egna kontot ska innehålla. Jag tror att de personer som tycker att 

Tekla är svårt att använda skulle uppskatta om informationen på användarkontot kunde 

begränsas ännu mer. 

Konflikten som består av olika prioritering tror jag skulle kunna lösas med en kompromiss. 

Valsverket som i dagsläget är belastat med flest akuta stopp skulle kunna ligga högst i 

prioritet för avrapportering. Kompromissen kan innebära att alla jobb som utförs i valsverket 

måste avrapporteras direkt för att så mycket dagsfärsk information som möjligt ska finnas 

tillgänglig. Rapporteringen för resterande maskiner får för den sakens skull inte avta, men den 

behöver inte heller förbättras i dagsläget. Om även förebyggande underhållspersonal 

koncentrerar sig på att noga dokumentera alla fel i valsverket tror jag att resultat skulle kunna 

nås snabbare än idag när alla jobbar med att lösa problem på olika ställen. Snabbare resultat 

tror jag också skulle ha en positiv effekt på samarbetet mellan alla tre berörda parter. 

6.3 Bristande rutiner vid reservdelshantering 
Reservdelar söks fram i Egos med hjälp av ett ritningsnummer som hämtas ur en databas där 

Sandvik lagrar alla ritningar. Det finns brister med databasen i och med att den kraschar 

mellan varven. Ritningarna stämmer inte heller alla gånger med verkligheten. Reservdelar kan 

ha bytts ut till nya sorter eller dimensioner utan att ritningen har uppdaterats. Istället för att 

leta i dataregister går akutmekanikerna hellre direkt till Tunnan och letar bland hyllorna efter 

rätt reservdelar. Med hjälp av varunumret lägger de sedan in en beställning i Egos så att saldot 

på förrådet minskar.  

Att leta bland hyllor i Tunnan är inte optimalt då det är lätt att missa var reservdelen är 

placerad. Det skapar också problem när reservdelar plockas ut från Tunnan utan att en 

beställning läggs in i Egos. Problemet uppstår när akutmekanikerna har bråttom att få igång 

maskinerna och glömmer bort att skicka beställningen i efterhand. Det gör att saldot inte 

minskar, vilket medför att centralförrådet skickar nya reservdelar för sent. I värsta fall hinner 

alla reservdelar av samma sort ta slut innan nästa leverans från Centralförrådet kommer. När 

reservdelen väl behövs finns den då inte på lager i Tunnan, kanske inte heller på 

Centralförrådet.  

I elförrådet går det precis som i Tunnan tid till att leta efter reservdelar. Det finns en 

förrådslista där reservdelarna står uppskrivna. Förrådslistan ger information om 
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reservdelarnas sort och lagerplats, men listan är inte aktuell. Flera reservdelar som finns på 

förrådet står inte på listan. Reservdelarna tar också slut på elförrådet. Anledningen till det är 

att det inte beställs nya reservdelar i tid. När fokus ligger på att laga maskiner glöms det lätt 

bort att i efterhand skicka beställningar. Problemet ligger också i att det är alla akutelektrikers 

ansvar, någon annan kan alltid beställa hem varor istället. Akutelektrikerna skulle gärna se att 

en bestämd person hade det ansvaret, men då blir det är en fråga om extra resurser.  

Avsaknaden av rätt reservdelar leder till att reparationer utförs med det material som för 

tillfället finns tillgängligt. Nödlösningarna tar ofta längre tid att utföra och lagningarna håller 

inte alltid till nästa förebyggande underhållsstopp. Provisoriska reparationer kan också bidra 

att till nya driftproblem uppstår. När inte maskinen repareras på rätt sätt kan det leda till att 

krafterna i maskinen riktas på ett annat sätt, och därför går maskinen sönder igen, men på nytt 

ställe. 

6.3.1 Slutsats 

Att inte rätt reservdelar finns på lager leder till att maskiner lagas på ett sätt som inte är 

optimalt för funktionaliteten. Risken är då stor att maskinen går sönder snart på nytt. 

Anledningen till att reservdelar inte finns på lager beror till stor del på att det man på 

underhållsavdelningen inte enats om ett fungerande system. För att komma till rätta med 

problemet tror jag att flera viljor måste kunna tillgodoses.  
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7 Resultat – Standardiserat akut underhåll 

7.1 Rotorsaker 
Operatörsrelaterade fel visar sig i regel som överbelastade eller felinställda maskiner. 

Kunskaperna om hur maskiner bör köras finns hos de operatörer som har lång erfarenhet. 

Stillestånden i maskinparken kan minskas genom att denna kunskap sprids, framförallt till nya 

operatörer. Ett exempel på hur det kan gå till är att elementblad även beskriver ovanliga fel 

och hur de kan lösas. Körkorten kan utvidgas till att omfatta maskinernas kapacitet och hur de 

kan överbelastas vid felaktigt körsätt. Maskindelar kan också utformas på ett sådant sätt som 

omöjliggör felinställningar. Överbelastning kan undvikas genom att maskiner byggs på ett sätt 

som gör det omöjligt att överskrida den verkliga maskinkapaciteten.  

Bristande dokumentation får till följd att förebyggande underhållsarbete försvåras och att 

lösningar av akuta problem inte finns tillgänglig när samma fel återkommer. En kompromiss 

mellan de olika viljorna skulle kunna vara att komma överens om att vissa maskiner måste 

dokumenteras direkt, medan andra kan vänta någon dag. Genom att prioritera vad som är 

viktigast att dokumentera, kan gemensamma insatser fokuseras till utvalda maskiner. Om 

dokumentationen ger ett synligt resultat på kortare tid kan också förståelsen ökas för nyttan 

med rapportering hos såväl underhållpersonal som operatörer. Genom att informera samtlig 

personal om möjligheten att begränsa informationsmängden i Tekla skulle också användandet 

av systemet förenklas. 

Bristande rutiner vid reservdelshantering orsakar både långa stopptider och återkommande 

driftproblem. Det är av största vikt att rutinerna granskas noga i hela underhållsverksamheten 

och bestäms till något som kan accepteras av alla som berörs av rutinerna. 

7.2 Processkarta 
Processkartan är framtagen i samråd med akuta underhållspersonalen. I dagsläget jobbar inte 

alla tio akutare på riktigt samma sätt. Processkartan visar en summering över de aktiviteter 

som samtliga personer i den akuta underhållspersonalen utför vid akuta stopp, se figur 8 på 

nästa uppslag. Genom att sammanställa hur var och en jobbar i en gemensam processkarta 

läggs också grunden till ett nytt standardiserat arbetssätt. Processkartan hjälper till att 

synliggöra på vilket sätt som är optimalt att jobba, respektive vilka aktiviteter som inte bör 

utföras.  

De ljusgröna pilarna leder till värdeskapande aktiviteter. Den vägen följs av akuta 

underhållspersonalen i de fall enklare problem uppstår. Det kan vara ett larm som behöver 

återställas eller några skruvar som har lossnat. Den ljusgröna vägen kan dock inte följas varje 

gång. Det är för mycket att kräva av operatörer att de varje gång ska känna till exakt vilket fel 

som har uppstått och precis vad som behöver göras för att åtgärda felet. Den ljusgröna vägen 

kan därför betraktas som en vision, det ultimata arbetssättet som kanske aldrig kan uppnås 

helt och hållet.  

De mörkgröna pilarna beskriver ett arbetssätt som kan betraktas som en målbild. Vägen 

innefattar delar som kräver samarbete mellan operatör och akut underhållspersonal. Den 
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förutsätter att information finns att hitta i Tekla och att rätt reservdelar finns på lager. Målet är 

att alla akuta jobb på lång sikt ska kunna utföras enligt den mörkgröna vägen. Genom att 

koppla standardisera stödprocesser och sätta upp regelverk för delprocesser till processkartan, 

kommer allt fler akuta jobb kunna åtgärdas enligt aktiviteterna längs den mörkgröna vägen.  

De svarta pilarna leder till aktiviteter som i dagsläget är nödvändiga men icke värdeskapande. 

Dessa aktiviteter utförs idag när jouren behöver kontaktas och när provisoriska lagningar 

utförs. Att jouren behöver kontaktas är inget som akuta underhållspersonalen just nu kan 

påverka. Ibland inträffar maskinfel som är för omfattande för att en person ska klara av det, 

likaså händer det att akuta underhållspersonalen behöver hjälp att felsöka maskiner. Ett mål är 

att allt färre akuta problem ska behöva lösas med hjälp av de nödvändiga men icke 

värdeskapande aktiviteterna.   

De röda pilarna kan i dagsläget betraktas som slöseri och ska inte utföras. Samarbetet mellan 

operatörer och akut underhållspersonal ska fungera så pass väl att ingen extra tid går åt till att 

hämta operatörer. Operatörerna bör också ha sådan kunskap om maskinerna att de kör på rätt 

sätt. Rätt reservdel ska finnas på lager och akuta åtgärder ska planera och vara ordentligt 

genomtänkta så att rätt åtgärd utförs från början.   
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Figur 8 Processkartan ger en detaljerad bild av den akuta underhållsprocessen. 
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7.3 Regelverk och rutiner 
Stödprocesser och regelverk har utformats för att komplettera processkartan då det finns flera 

områden som påverkar resultatet av akuta underhållsjobb. Reservdelshanteringen för både 

mekaniska komponenter och elkomponenter är utformad i samråd med underhållspersonal. 

Reglerna som gäller användandet av Tekla består dels av aktiviteter som några i den akuta 

underhållspersonalen utför. Det är också önskemål från förebyggande underhållspersonal och 

bestämmelser från underhålls- och produktionsledningen. 

7.3.1 Reservdelshantering för mekaniska komponenter 

Till aktivitet nummer 29 i processkartan kopplas en stödprocess som ska utgöra standarden 

för hantering av mekaniska reservdelar. Stödprocessen är uppbyggd på samma sätt som 

processkartan med ljusgröna, mörkgröna svarta och röda pilar som symboler för olika 

aktiviteters värde. Den optimala vägen är när reservdelar är både registrerande i Egos och 

finns på lager i Tunnan. En beställning ska då skickas i Egos innan reservdelen hämtas ut så 

att inte beställningen glöms bort och gör att lagersaldot blir felaktigt. Det är också 

värdeskapande om reservdelen finns på lager i Centralförrådet i och med att alla reservdelar 

inte får plats i Tunnan. Mekaniska reservdelar ska finnas på något av förråden, skulle 

lagersaldot vara noll måste reservdelen ändå letas efter. När reservdelar tar lång tid att leta 

reda på eller inte hittas, kan aktiviteten betraktas som slöseri. Det blir då viktigt att se till så 

att processen inte upprepar sig. En reservdelstekniker har ansvaret för att se till att rätt 

reservdelar finns på rätt ställe. 

Det är inte alla reservdelar som är registrerade i Egos. De flesta reservdelarna som inte är 

registrerade finns det ändå kännedom om, och de är placerade på en speciell hylla i Tunnan 

som alla vet om. Används en sådan reservdel är det också mycket viktigt att 

reservdelstekniker informeras som då beställer en ny.  
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Figur 9 Bilden visar standarden för reservdelshantering av mekaniska komponenter. 
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7.3.2 Reservdelshantering av elkomponenter 

Till aktivitet nummer 29 i processkartan kan även en stödprocess för reservdelshantering av 

elkomponenter kopplas. Denna stödprocess ger en detaljerad bild över dagens 

tillvägagångssätt vid reservdelshantering. De ljusgröna pilarna symboliserar ett långsiktigt 

mål, att komponenter ska finnas tillgängliga i skåpen ute i maskinparken. Finns inte 

reservdelen i skåpen så ska reservdelen stå med i den förrådslista som finns över innehållet i 

elektronikförrådet. De mörkgröna pilarna illustrerar den vägen. De svarta pilarna leder till 

aktiviteter som inträffar med jämna mellanrum som är icke värdeskapande. Mycket av 

förrådsinnehållet finns inte registrerat på förrådslistan, vilket leder till att det går åt tid att leta 

efter reservdelar. Hittas inte rätt reservdel på elförrådet kan den i vissa fall finnas att beställa 

från Centralförrådet. Flera av de elkomponenter som används till maskinerna som tillhör 

området färdigställningen, är lagerlagda på Centralförrådet. Finns inte rätt reservdel på 

Centralförrådet kan en liknande reservdel justeras eller byggas om så att den passar. Går inte 

det att genomföra blir sista utvägen att kontakta någon annan avdelning för att se om rätt 

reservdel finns i lager hos dem. Fungerar inte det heller måste informationen framföras till en 

eltekniker som beställer en blixtsnabb leverans från en extern leverantör. 

Stödprocessen för reservdelshantering av elkomponenter behöver utvecklas mycket. Det finns 

ingen rutin som garanterar att lagersaldonivån hålls acceptabel. Reservdelslistan är ett år 

gammal och många reservdelar finns inte med som har tillkommit efter det. I och med dessa 

förutsättningar går det inte heller att markera några aktiviteter som slöserier. Innan det går att 

bestämma vad som är slöserier måste det bestämmas vilka aktiviteter som är nödvändiga men 

icke värdeskapande för processen.  
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Figur 10 Bilden ger en beskrivning av reservdelshanteringen för elkomponenter. 
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7.3.3 Tekla 

Reglerna för Tekla rapportering i Tekla kan kopplas till aktivitet nummer 16 i processkartan. 

Att standardisera användandet av Tekla enligt nedanstående punkter gör Tekla till en säkrare 

informationskälla där rätt informationen blir lättare att hitta. När Tekla på sikt fungerar bättre 

som informationskälla kan den muntliga kontakten successivt minskas, och därmed minskas 

också risken för att viktig information glöms bort på vägen.  

 Titta i Tekla i början på varje nytt skift vilka jobb som finns inlagda och vilka jobb 

som är utförda. 

 Utför bara jobb som finns i Tekla. 

 Akuta underhållet avslutas med en avrapportering i Tekla, innan dess kan inte jobbet 

ses som avslutat. 

 Skriv vart på maskinen som fel uppstod. 

 Skriv vilken åtgärd som gjordes. 

 Avsluta de akuta jobb som är utförda. 

 Endast jobb som fler ska rapportera tider i får ha statusen påbörjat. 

 Skapa uppföljningsjobb till de akutjobb som inte kunde lösas permanent. 

 Ange i rapporten om nya reservdelar behöver beställas av eltekniker eller 

reservdelstekniker. 

Figur 11 Bilden visar hur Tekla som ett centrum för informationsflöde. 
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7.4 Motivera personal 
Filosofierna inom Lean förespråkar att förbättringsarbete ska drivas av personalen med 

ledning och uppmuntran från chefshåll. Chefen för underhåll på avdelningen bör därför 

emellanåt lyfta frågan om hur rutinerna fungerar. Personalen behöver uppmuntran att 

ifrågasätta om negativa händelser kan undvikas genom utvecklade arbetssätt. Positiva 

händelser ska också lyftas för att belysa vad som fungerar bra och uppmuntra till fortsatt 

utveckling.  

Om personalen själv sätter standarden för hur arbetsrutinerna ska se ut kan det också ge 

motivation till att följa dem. Det standardiserade arbetssättet som tagits fram i denna studie är 

bara aktuellt tills någon i personalgruppen kommer på ett bättre sätt att jobba. När ett ännu 

bättre fungerande arbetssätt upptäcks ska regelverken och rutinerna uppdateras så att det nya 

arbetssättet blir känt för alla som berörs av det.  
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8 Analys och diskussion 

8.1 Processkartan som verktyg 
I processkartan finns viktiga frågeställningar som gör att felaktiga beslut undviks. 

Frågeställningen; Kan felet bero på något annat? syftar till att hjälpa akuta 

underhållspersonalen att stanna upp och tänka en gång till. Det är inte alltid det som verkar 

uppenbart från början som är det egentliga felet. Innan åtgärder påbörjas bör därför denna 

fråga ställas så att inte insatser görs på fel ställe. På två ställen i processkartan finns aktiviteter 

som uppmuntrar akuta underhållspersonalen att samtala operatörer, dels Informera operatör 

och Berätta för operatören vad som har lagats och vad felet berodde på. Att alltid ha den 

dialogen öppnar upp för samarbete. Som det konstaterats i början av den här studien är 

samarbetet mellan operatör och akut underhållspersonal avgörande för effektiviteten i det 

akuta underhållsarbetet. Den sista frågeställningen och de två avslutande aktiviteterna hjälper 

förebyggande underhållspersonal i sitt arbete. Genom dokumentation av samtliga akuta stopp 

blir kartläggningen av maskiners tillstånd lättare att få korrekt. Prioriteringen av åtgärdslistor 

blir också lättare. Akuta underhållspersonalen hjälper också sitt eget arbete genom tydlig 

dokumentation. För varje lösning som går att läsa sig till i Tekla underlättas arbetet vid 

felsökning. 

 

 



Kapitel 8  Analys och diskussion 

38 

 

Processkartan är uppbyggd så att för varje gång den följs från början till slut, motsvarar det ett 

varv i PDCA-cykeln. Aktiviteten; Ta med de verktyg och reservdelar som behövs för 

reparationen och frågeställningarna; Behövs extra reservdelar? Kan maskinen lagas på egen 

hand? och Kan maskinen lagas provisoriskt? motsvarar planeringsfasen. Aktiviteten; Laga 

felet är genomförandefasen. Kontrollfasen utförs med aktiviteten; Testkör maskinen, och med 

frågeställningarna; Fungerar maskinen som den ska? och Är maskinen lagad permanent? 

Sista fasen är i PDCA-cykeln är standardisera. Den utförs genom aktiviteterna; Berätta för 

operatören vad som är lagat och vad felet berodde på, Fundera om det finns någon bättre 

lösning och Skriv i Tekla. 

Figur 12 Bilden förklarar vilka aktiviteter i processkartan som bidrar till att effektivisera 

akuta underhållsprocessen. 
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Figur 13 Bilden förklarar hur PDAC-cykelns fyra olika stadier ingår som moment i processkartan. 
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9 Rekommendationer 

Enligt Lean production är det genom detaljerna som helheten kan förändras. Under de 

observationer som jag har gjort, har jag hittat några saker som jag tror behöver prioriteras för 

att komma ett steg på väg mot ett effektivare arbetssätt. 

9.1 Kompromissa 
Ett litet steg på väg till ett fungerande system för reservdelshantering av mekaniska 

komponenter tror jag skulle kunna vara att ställa en dator i Tunnan. Om artikelns varunummer 

inte behöver sökas i en databas, men en beställning ändå skickas i Egos innan reservdelen tas 

ur Tunnan blir, möts båda viljor i en kompromiss. 

En dator skulle inte innebära någon garanti för att beställningar faktiskt skickas först i Egos. 

Ett större steg, som förmodligen ger mer effekt, skulle vara om alla varor levererades med 

streckkod. En streckkodsavläsare innanför dörren på Tunnan kan då snabbt registrera vilka 

artiklar som plockas ut därifrån. Det skulle ta bort hela momentet med att söka i databaser för 

att hitta på varunummer till reservdelar  

9.2 Samarbeta  
Processkartor är ett tydligt och bra verktyg som hjälper till att standardisera rådande 

arbetssätt. Det hjälper också nyanställda och inhyrda att få en god överblick över gällande 

rutiner. Ett papper tror inte jag dock inte räcker för att rutinerna ska få genomslag på akuta 

underhållsverksamheten i stort. Jag tror att akuta underhållspersonalen själva, med stöd från 

chefer, behöver få utrymme att utvärdera och uppdatera rutinerna. I och med att det är under 

tavelmötena som förbättringsarbetet bedrivs i form av planering, uppföljning och utvärdering, 

skulle därför tavelmötena kunna vara en bra plats att även följa upp och utvärdera 

metodstandarder. Även förebyggande underhållspersonal närvarande under tavelmötena, 

vilket kan leda till att samarbetet utvecklas till att även handla om effektivisering av 

arbetsrutiner. Om rutinerna tas upp till diskussion tror jag också att arbetssätten tas mer på 

allvar genom att det understryks hur viktigt det är att följa rutinerna. Jag tror också det skulle 

vara bra om positiva effekter kunde få ta mer plats under tavelmötena. Ibland konstateras det 

bara att ett problem är löst, så stryks det från tavlan. Att utreda om problemet var lätt eller 

svårt att lösa och hur resultatet, tror jag skulle hjälpa till att effektivisera verksamheten.  

Samarbetet mellan operatörer och förebyggande underhållspersonal skulle kunna utvecklas 

genom att akuta underhållspersonalen involveras i utvecklingen av nya körkort till 

maskinerna. Akuta underhållspersonalen och operatörerna kan tillsammans bestämma vilka 

felsökningar och felåtgärder som ska ingå i körkortet, samt till vilka fel som endast behöver 

instruktioner. Ett sådant samarbete tror jag skulle bidra till ökad förståelse mellan operatörer 

och akut underhållspersonal, vilket underlättar för fortsatt samarbete även ute i maskinparken 

som tillexempel att tillsammans hitta orsaken till varför ett akutfel uppstått. 
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9.3 Skapa förutsättningar 

9.3.1 Elförrådet 

På elförrådet tycker jag att det behövs en inventering. Förrådslistan behöver uppdateras, 

samtidigt bör en kontroll göras att alla reservdelar som står på listan också finns på hyllorna. 

Särskilt viktigt tycker jag att det är med de reservdelar som inte används ofta, då mest tid går 

åt att leta efter dem. En bestämd rutin behövs också för hur listorna framöver ska hållas 

uppdaterade.  

Listor på de reservdelar som används frekvent skulle också behövas, men det är inte lika 

viktigt. Akuta underhållspersonalen vet ändå var de reservdelarna ligger. De mest frekvent 

använda reservdelarna behöver däremot lagerläggas på Centralförrådet. Det innebär att går 

lättare att genomföra beställningar och att leveranstiden förkortas. 

Jag tror att en tydlig regel skulle hjälpa till att få in vanan att beställa reservdelar för 

akutelektriker. Regeln kan utformas på ett sätt som passar personalgruppen, gärna i samråd 

med dem. Det jag tänker mig är att tillexempel: 

Varje måndag efter lunch lämnas skifttelefonen i 30 minuter till någon elektriker som jobbar 

dagtid. Under den tiden ska förråden kontrolleras och nya reservdelar beställas.  

På sikt kanske tid att beställa reservdelar kan hittas ändå, och utan att telefonen lämnas över 

till någon annan. Jag tror ändå att en sådan typ av regel skulle markera hur viktigt det är inte 

låta reservdelarna på verkstaden ta slut.  

9.3.2 Information 

Jag tror att mer information behöver finnas tillgänglig i pappersformat. Kurserna som 

personalen får gå är säkert tillräckliga just då, men när minnet sviker efter en tid behöver 

informationen finnas lättillgänglig. För den som vill veta mer om program som Tekla och 

Figur 14 Bilden visar att maskinens funktionalitet är beroende av samarbetet 

mellan akut underhållspersonal, förebyggande underhållspersonal och 

operatörer. 
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Egos underlättar pärmar med instruktioner för de vardagliga arbetsmomenten. Instruktionerna 

kan visa hur lagersaldo kontrolleras i Egos eller hur det går att se vilken anställd som har 

utfört vilket akutjobb i Tekla.   

9.3.3 Papper och penna 

Två så enkla verktyg som papper och penna tycker jag borde vara en självklarhet att varje 

anställd har. Ska en avdelning lyckas med att utveckla verksamheten är det en förutsättning att 

idéer kan fångas upp. Jag tycker att det borde vara lika självklart att dela ut papper och penna 

till nyanställda, sommarjobbare och vikarier, som det är att förse personalen med arbetskläder 

och skyddsskor. Samma förväntningar borde också finnas på att anteckna idéer, som det finns 

på att använda skyddskläder. När personalen väl har skrivit ner sina idéer på papper, är 

chansen större att idéerna även tas upp tavelmötena och kan jobbas vidare med. 

9.4 Ordning och reda 
Jag håller med personalen om att verkstaden känns rörig. Det är svårt att få en överblick av 

vad som används och inte. Jag tror att en riktig städdag i verkstaden skulle hjälpa mycket för 

att skapa en mer trivsam arbetsplats. Städdagen skulle kunna ha i syfte att frigöra en större 

arbetsyta genom att sådant som inte används kastas bort. Att gå så långt som att införa 5S tror 

jag är en bra idé för framtiden, men i dagsläget finns det andra saker som behöver prioriteras 

först som tillexempel reservdelshanteringen. 
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Bilaga 1 – Rotorsaksanalys 

Frågeställningarna och svaren baseras på den uppfattning som underhållspersonal och 

operatörer hade vid det aktuella tillfället. Det är viktigt att ha i åtanke att flera orsaker kan 

finnas till samma problem. Skulle samma analys utföras med åsikter från andra personer kan 

frågeställningarna och svaren ge en annan bild av det inträffade. 

Luftläckage vid uppläggningsbord i gamla rottlersvarven 

1. Varför: Varför uppstod ett luftläckage? 

Svar:  Slangen hade gått av. 

 

2. Varför: Varför hade slangen gått av? 

Svar:  Armen hade lossnat där luftslangarnas infästning sitter. 

 

3. Varför: Varför hade armen lossnat? 

Svar: Armen hade krockat med maskinfundamentet så att den kröktes 

och lossnade. 

 

4. Varför: Varför krockade armen med maskinfundamentet? 

Svar:  Släporna kördes så fort att kedjan kuggade över. 

 

5. Varför: Varför kördes släporna så fort att kedjan kuggade över? 

Svar:  Operatören hade inte tillräcklig kännedom om maskinen. 

 

Rotorsak:  

Operatören har inte fått tillräckligt med information om vilken kapacitet maskinen har. 

 

Tänkbar lösning: 

Sprida informationen till alla operatörer hur maskinen bör köras för att inte gå sönder. 

Se också över rutinerna för upplärning av nya operatörer så att den kunskap de 

behöver. 
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Elfel i kap 

1. Varför: Varför hittade inte maskinen i vilket läge som tången stod? 

Svar:  Givaren påverkades inte. 

 

2. Varför: Varför påverkades inte givaren? 

Svar:  Kabeln var av.  

 

3. Varför: Varför var kabeln av? 

Svar: Kvalitén gjorde att den inte höll till nästa planerade 

underhållsstopp. 

 

4. Varför: Varför höll inte kabeln till nästa planerade underhållsstopp? 

Svar:  Det var för lång tid emellan stoppen. 

 

5. Varför: Varför var det för lång tid mellan de planerade underhållsstoppen? 

Svar: Det fanns inte tillräcklig dokumentation på att kablar av sådan 

kvalité behöver bytas oftare.  

 

Rotorsak: 

Bristande rapportering av akuta underhåll. 

 

Tänkbar lösning: 

Rapportera in alla fel som uppstår så att förebyggande underhåll kan planeras utifrån 

gällande fakta. 
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Elfel i dragbänk  

1. Varför: Varför stannade dragbänken? 

Svar:  Strömmen försvann. 

 

2. Varför: Varför försvann strömmen? 

Svar:  En säkring brändes.  

 

3. Varför: Varför gick en säkring? 

Svar:  En kontakt i ett elskåp användes och därmed kortslöts kretsen. 

 

4. Varför: Varför kortslöts kontakten när kontakten användes? 

Svar:  Jordkabeln låg under kontaktstiftet. 

 

5. Varför: Varför låg jordkabeln under kontaktstiftet? 

Svar: Det blev en miss vid monteringen av kontakten som troligtvis har 

suttit där sedan 70-talet. 

 

Rotorsak: 

Fel som gjordes för 30 år sedan ställer till problem idag. 

 

Tänkbar åtgärd: 

Det behövs duktig personal med lång erfarenhet av alla sorters problem. 

Ordentlig dokumentation underlättar så att informationen finns till hands för alla och 

fel kan spåras.  
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Utsliten mutter i skruvdomkraft  

1. Varför: Varför stannade borrmaskinerna? 

Svar:  Växeln inte fungerade. 

 

2. Varför: Varför fungerade inte växeln? 

Svar:  Muttern behövde bytas.  

 

3. Varför: Varför kunde inte muttern bytas? 

Svar:  Det fanns inte någon ny mutter på förrådet. 

 

4. Varför: Varför fanns det ingen ny mutter på förrådet? 

Svar: Det inte beställdes inte någon ny när den sista muttern användes.  

 

5. Varför1: Varför beställdes det ingen ny mutter? 

Svar:  För att rutinen av reservdelshantering inte var tillräcklig. 

Rotorsak: 

I detta specifika fall behövdes en reservdel som inte var lagerlagd. Det betyder att den 

inte fanns registrerad som vara i Egos, därmed fanns inte heller någon automatisk 

övervakning av mutterns lagersaldo.  

Rutinen för icke lagerlagda varor är att den som tar den sista varan från lagret måste 

meddela områdesansvarig mekaniker eller eltekniker, som i sin tur ska beställa en ny. 

När varan levereras ska områdesansvarig också se till att lägga in den på rätt plats på 

lagret. Någon del av kedjan missades och en ny mutter fanns därför inte. 

 

Tänkbar åtgärd: 

Se över de rutiner som finns idag och förbättra de delar som brister.  
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Trasig rulle i valsverket 

Rullens växellåda renoveras på Sandviks centralmekaniska verkstad och skickas sedan 

tillbaka till Borrstål 09. En lapp med texten ”ej fettfylld” informerar om att växellådan 

inte fyllts på med fett. Underhållsavdelningens smörjare fettfyller växellådorna, innan 

rullarna placeras i ett ställ intill valsverket.  

 

1. Varför: Varför stannade rullen? 

Svar:  Växellådan skar ihop. 

 

2. Varför: Varför skar växellådan ihop? 

Svar:  Växellådan hade ingen smörjning.  

 

3. Varför: Varför fanns det ingen smörjning? 

Svar: Det inte fylldes på smörjning innan rullen monterades på plats. 

 

4. Varför: Varför fylldes det inte på med smörjning innan rullen monterades? 

Svar:  Mekanikern kontrollerade inte om det fanns smörjning. 

 

5. Varför: Varför kontrollerade inte mekanikern om växellådan hade          

smörjning? 

Svar: Mekanikern visste inte, eller tänkte inte på att det behövdes. 

 

Rotorsak: 

Det visar sig att det finns två olika rutiner vid fettfyllning av aktuell växellåda. I det 

ena fallet får lappen sitta kvar och när växellådan är fettfylld stryks ordet ”ej”. På 

lappen står det då bara ”fettfylld”. I det andra fallet tas lappen bort helt och hållet. 

Istället skrivs det med märkpenna på växellådan att den är fettfylld. 

 

Tänkbara åtgärder: 

Enas om en säker och fungerande rutin hur det ska tillkännages om växellådan är 

fettfylld eller inte.  

Skriv datum när växellådan fylls på så att det går att uppskatta om en ny fettfyllning 

behöver göras när rullen väl monteras. 

Se till att samtliga berörda får kännedom om vilka rutiner som gäller. 

 


