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Abstract 

Purpose - The purpose of this study is to investigate what effect a transition from a reactive to 
a more proactive maintenance has on the productivity and the working environment for 
maintenance staff and operators. To fulfill the purpose, two research questions have been 
formulated where the first question has been broken down into three parts: 

1. How does a transition from a reactive maintenance to a more proactive maintenance affect 
the productivity? 

1 a. What problems occur with a reactive maintenance? 

1 b. Why do these problems occur? 
 

1 c. How can these problems be managed and avoided? 
 
2. Can the transition to a more proactive maintenance also lead to an improved working 
environment for maintenance staff and operators? 
 
Method – To fulfill the purpose of the study, a case study has been conducted at a producing 
company where a transition to a more proactive way of carrying out maintenance assignments 
has been in progress. The following three techniques of data collection have been used: 
interviews, observations and document studies. Thereafter, the empirical data has been 
analyzed in relation to the theoretical framework, generating the results of the study. 
 
Findings – The study resulted in six suggestions, which can be made on how to increase the 
amount of proactive maintenance at the same time as the productivity increases, and the 
working environment for maintenance staff and operators improves. 
 
Discussion and conclusions – The study resulted in four different conclusions, which are 
summarized below: 

1. The transition to a more proactive maintenance can lead to an increased 
productivity 

2. The same transition can also lead to an improved working environment for 
maintenance staff and operators 

3. Insourcing of the maintenance department improves and simplifies the 
collaboration and communication between different departments 

4. Depending on the company’s culture and situation, it will affect the 
transition from a reactive to a more proactive maintenance and how it will 
affect the productivity and working environment 

 
Limitations – The study only involved one case study where the focus was on how the 
transition to a more proactive maintenance affects the productivity and the working 
environment for both maintenance staff and operators. This, together with the two 
implications; the company had no equipment to measure quality of the products produced by 
the machines which lead to variances regarding the productivity calculations and the company 
also lacked statistical data regarding absence due to illness and accidents, means that the result 
of the study became less generalisable. This means that there is a need of more than one case 
study to be able to increase the generalisability and usability of the study. 
 
Key words – Reactive maintenance, Proactive maintenance, Productivity, Overall Equipment 
Effectiveness (OEE-number), Working environment. 
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Sammanfattning 

Syfte - Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan en övergång från ett reaktivt 
till ett mer proaktivt underhåll har på produktiviteten samt på arbetsmiljön för 
underhållstekniker och operatörer. För att uppfylla syftet har två frågeställningar formulerats 
där den första frågeställning har brutits ned i tre delfrågor: 
1. Hur påverkas produktiviteten av en övergång från ett reaktivt till ett mer proaktivt 
underhåll? 

1 a. Vilka problem uppstår vid reaktivt underhåll? 

1 b. Varför uppstår dessa problem? 

1 c. Hur kan dessa problem hanteras och förhindras? 

2. Kan övergången till ett mer proaktivt underhållsarbetssätt även leda till en förbättrad 
arbetsmiljö för både underhållstekniker och operatörer? 

Metod - För att kunna uppfylla studiens syfte har en enfallsstudie genomförts på en 
producerande verksamhet där en övergång till ett mer proaktivt underhållsarbetssätt pågått. 
Följande tre datainsamlingstekniker har använts; intervjuer, observationer och 
dokumentstudier. Empirin har sedan analyserats gentemot det teoretiska ramverket vilket har 
genererat studiens resultat. 
 
Resultat – Studien resulterade i sex åtgärder som kan vidtas för att öka andelen proaktivt 
underhåll samtidigt som de kan höja produktiviteten samt förbättra arbetsmiljön för både 
underhållstekniker och operatörer. 
 
Diskussion och slutsatser – Studien resulterade i fyra slutsatser som sammanfattas nedan: 
 

1. Övergången till ett mer proaktivt underhåll kan leda till en förbättrad 
produktivitet 

2. Samma övergång kan även leda till en förbättrad arbetsmiljö för både 
underhållstekniker och operatörer 

3. Insourcing av en egen underhållsavdelning förbättrar och förenklar 
samarbetet och kommunikation mellan olika avdelningar vilket i sin tur 
underlättar arbetet kring ökningen av andelen proaktivt underhåll 

4. Hur övergången från ett reaktivt till ett mer proaktivt underhåll påverkar 
produktiviteten samt arbetsmiljön är beroende av vilken situation 
verksamheten befinner sig i 

 
Begränsningar – Studien innefattade endast en enfallsstudie där fokus låg på hur 
övergången till ett mer proaktivt underhållsarbetssätt påverkar produktiveten samt 
arbetsmiljön för både underhållstekniker och operatörer. Det kan tillsammans med de två 
implikationerna; verksamhetens maskiner saknade kasseringssystem vilket ledde till avvikelser 
i produktivitetsberäkningarna och avsaknad av statistik gällande sjukfrånvaro och olyckor, 
innebar att resultatet blev mindre generaliserbart. För att öka generaliserbarheten och 
användarvänligheten existerar ett behov av ytterligare studier i form av fler enfallsstudier eller 
flerfallsstudier. 
 
Nyckelord – Reaktivt underhåll, proaktivt underhåll, Produktivitet, TAK-talet (Tillgänglighet, 
Anläggningsutnyttjande och Kvalité), Arbetsmiljö 
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1 Introduktion 
Kapitlet innehåller bakgrund och problemställningar om studiens huvudområde som är hur 
övergången från ett reaktivt till ett mer proaktivt underhållsarbetssätt påverkar 
produktiviteten och arbetsmiljön. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar 
samt en kortare beskrivning av studiens omfång samt avgränsningar och avslutningsvis 
beskrivs även studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I och med att fler organisationer investerar mer i maskiner som skall utföra deras 
förädlingsprocesser är maskinerna en viktig del i tillverkningsprocessen (Swanson, 2001). 
Detta resulterar i att maskinerna har en större påverkan på produktiviteten än tidigare vilket 
innebär att processerna måste vara så tillförlitliga och effektiva som möjligt och i sin tur innebär 
det att underhållsarbetet har fått en större roll i det dagliga arbetet (Tsang, 1998). Förr arbetade 
organisationer på ett mer reaktivt sätt gällande deras underhållsarbete men i och med ökad 
automatisering är ett sådant arbetssätt i många fall otillräckligt (Bateman, 1995; Gallimore & 
Penlesky, 1988). Företag tvingas därför till att arbeta på ett mer proaktivt arbetssätt angående 
sitt underhåll (Tsang, 1998). Detta arbetssätt kräver ett mer förebyggande planeringstänk 
gällande åtgärder av maskiner såsom ombyggnationer och byten av maskindelar 
(Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att 
underhållsarbetet har gått från ett reaktivt till ett mer proaktivt arbetssätt (Tsang, 1998). 

Proaktivt underhållsarbete är en strategi inom underhåll i syfte att förhindra överraskande 
maskinstopp. Det sker genom både övervakning och mindre reparationsarbete av maskiner för 
att se till att de är i ett så användbart skick som möjligt (Swanson, 2001). Det finns två olika 
typer av proaktivt underhåll: förebyggande och förutsägbart. 

Förebyggande underhåll innebär att exempelvis en maskin underhålls efter ett bestämt antal 
maskintimmar. Denna typ av underhåll utförs då det finns skäl att anta att maskinstopp 
kommer ske under ett bestämt tidsintervall. Förebyggande underhåll kan omfatta aktiviteter 
såsom utbyte av maskindelar, justeringar och rengöring (Gits, 1992). Fördelen med denna typ 
av underhållsarbete är att sannolikheten för maskinstopp minskar, kvalitetsnivån höjs och 
maskinernas livslängd ökar, dock kan en nackdel vara att underhållsarbetet endast kan utföras 
under schemalagd produktionstid (Swanson, 2001). 

Förutsägbart underhåll innebär att en maskin eller utrustning underhålls baserat på vilket skick 
maskinen eller utrustningen befinner sig i (Gits, 1992) med hjälp av mätutrustning som 
exempelvis mäter maskinens temperatur, vibration eller oljenivå (Eade, 1997). Detta i sin tur 
är underlag till beslutet om när underhållsarbetet skall utföras och resulterar i att 
underhållsarbete enbart utförs då det finns klara bevis för ett behov. Fördelen med denna typ 
av underhållsarbete är att det precis som vid förebyggande underhåll minskar sannolikheten 
för maskinstopp samt att risken för onödiga underhåll minskar (Swanson, 2001). 

Underhållsarbete är även förknippat med arbetsmiljö i den bemärkelsen att underhållsarbete 
av maskiner eller utrustning inte bara minskar sannolikheten för ett maskinstopp, utan 
förbättrar även arbetsmiljön genom att eliminera faror och risker på arbetsplatsen. Enligt 
Prevent (2017a) är 15–20 procent av alla arbetsolyckor relaterade till underhållsarbete och 10–
15 procent av arbetsolyckor med dödlig utgång kan relateras till underhållsarbete. Gällande 
planerat och oplanerat underhållsarbete skapar oplanerat underhållsarbete mer stress för 
underhållspersonal än vad planerat underhållsarbete gör. Således är valet av underhållsstrategi 
en viktig faktor vid förbättringen av arbetsmiljön (Prevent, 2017a). 

Om underhållsarbetet brister kan det leda till flera risker för anställda. Några av riskerna enligt 
(Prevent, 2017b) är; plötsliga stopp eller svårigheter att manövrera fordon, maskiner och annan 
arbetsutrustning samt att material eller infästningar brister och föremål faller ner eller slungas 
ut. Sammanfattningsvis är arbetsmiljön starkt förknippat med hur en organisation väljer att 
arbeta med sitt underhåll. Därför spelar det stor roll hur cheferna och ledningen agerar i sitt 
ledarskap och förmågan att samarbete mellan olika avdelningar och hierarkiska nivåer. 
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1.2 Problembeskrivning 
Den ökade användningen av maskiner i tillverkande företag har resulterat i att underhåll har 
fått en större roll i den dagliga verksamheten. Detta ställer krav på företagen att ha tillgång till 
resurser gällande underhåll såsom tid, pengar och kunskap. Många företag besitter inte denna 
kunskap vilket resulterar i en försämrad produktivitet (Tsang, 1998). 

En försämrad produktivitet kan bestå av till exempel ökade cykeltider och kostnader vilket i sin 
tur skadar företagets konkurrenskraft, detta kan uppstå om företag inte arbetar på ett proaktivt 
sätt gällande sitt underhåll (Ylipää, Skoogh, Bokrantz, & Gopalakrishnan, 2017). Det här gör att 
i dagens arbetssituation räcker det inte med ett reaktivt underhållstänk för att maximera 
produktionen, eftersom det endast täcker in en liten del av de underhåll som behövs göras. 
Några av de faktorer som ett reaktivt underhållstänk missar är de så kallade förebyggande- och 
förutsägbara underhållen, vilket spelar en central roll i det proaktiva sättet att arbeta och därför 
behöver organisationer sträva efter att öka andelen proaktivt underhåll (Ylipää, Skoogh, 
Bokrantz, & Gopalakrishnan, 2017). 

Hur organisationer väljer att arbeta angående sin underhållstrategi påverkar i sin tur 
arbetsmiljön för de inblandade medarbetarna. Vid en reaktiv underhållsstrategi består 
underhållsarbetena mestadels av akuta underhåll vilket leder till en mer stressig arbetsmiljö för 
både underhållstekniker och operatörer som i sin tur kan leda till fysiska skador (Prevent, 
2017a). Eftersom arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön uppstår det en belastning 
för organisationen om arbetsmiljön är ett problem någonstans inom organisationen 
(Arbetsmiljöupplysningen, 2017). Detta i sin tur innebär att resurser i form av tid, pengar och 
personal behövs fokuseras på det drabbade området, vilket istället hade kunnat investerats på 
ett bättre sätt. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrund och problembeskrivningen framgår det att vid användandet av en reaktiv 
underhållsstrategi minskar produktiviteten vilket leder till en större kostnad samt minskad 
konkurrenskraft. Detta leder även till en ökad stress av underhållen och därmed både sämre 
utförda underhållsarbeten samt arbetsmiljö för underhållstekniker och operatörer. Därmed har 
studiens syfte formulerats enligt följande: 
 
Undersöka vilken påverkan en övergång från ett reaktivt till ett proaktivt 
underhåll har på produktiviteten och arbetsmiljön. 
 
För att besvara syftet har det brutits ner i två frågeställningar varav första frågeställningen 
brutits ned i tre ytterligare delfrågor. Övergången har pågått successivt och har mätts i andelen 
proaktivt underhåll gentemot det totala underhållet. För att kunna besvara syftets första del 
behöver problem angående val av underhållsstrategi identifieras, analyseras samt undersökas 
och därmed är studiens första frågeställning: 
 
1. Hur påverkas produktiviteten av en övergång från ett reaktivt till ett mer proaktivt 
underhåll? 

1 a. Vilka problem uppstår vid reaktivt underhåll? 
1 b. Varför uppstår dessa problem? 
1 c. Hur kan dessa problem hanteras och förhindras? 

 
Arbetsmiljö är något som många organisationer värderar högre idag än tidigare, vilket gör att 
det ligger i deras intresse att fortsätta förbättra den. Därför studeras om övergången till ett mer 
proaktivt arbetssätt även kan leda till en förbättrad arbetsmiljö för både underhållstekniker och 
operatörer. Därav är studiens sista frågeställning: 
 
2. Kan övergången till ett mer proaktivt underhållsarbetssätt även leda till en förbättrad 
arbetsmiljö för både underhållstekniker och operatörer? 
 
Frågeställningarna täcker in två av de tre P:na (People, Profit & Planet) vilket ses som viktiga 
delar att ta hänsyn till i dagens forskning (Frisk, 2011). Frågeställning ett täcker in ”Profit” då 
fokus ligger på att öka produktiviteten och frågeställning två täcker in ”People” då möjligheten 
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att förbättra arbetsmiljön undersöks. Mer om detta och dess prioriteringar återfinns i 
delkapitlet Resultatdiskussion. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien har innefattat ämnesområdet underhåll och dess påverkan på produktiviteten samt 
arbetsmiljön. Underhåll är avgränsat till två olika strategival; reaktivt och proaktivt underhåll, 
där fokus är att undersöka om övergången till ett mer proaktivt underhållsarbetssätt kan leda 
till en högre produktivitet samt förbättrad arbetsmiljö för underhållstekniker och operatörer. 
Produktiviteten har valts att beräknas med hjälp av produktivitetstalet TAK (Tillgänglighet, 
Anläggningsutnyttjande och Kvalité) och övergången är avgränsad samt beräknad över en 18-
månadersperiod. Gällande underhållets påverkan på arbetsmiljön är studien avgränsad till två 
användarperspektiv; operatörerna och underhållsteknikerna samt både den fysiska och 
psykiska arbetsmiljön kommer studeras. Anledningen varför dessa två användarperspektiv 
valts är för att det är dessa parters dagliga arbetsmiljö som påverkas mest av övergången. Figur 
1 nedan visar hur avgränsningarna har fungerat under studiens tid med en efterföljande 
förklaring om vad de olika delarna illustrerar. 

 

Studien bygger på att undersöka två möjliga relationer, vilka är; påverkan ett mer proaktivt 
arbetssätt gällande underhåll har på produktiviteten samt arbetsmiljön. Det är detta de två 
heldragna pilarna illustrerar i Fel! Hittar inte referenskälla. ovan. Produktiviteten o
mfattar främst frågeställning ett och är mer av bevisande karaktär medan arbetsmiljön omfattar 
frågeställning två och är mer av utredande och analytisk karaktär, läs mer om vad det här 
innebär under rubriken Koppling mellan frågeställningar och metod. 

1.5 Disposition 
Varje kapitel inleds av en kort ingress som introducerar respektive kapitel. Studiens disposition 
illustreras i Figur 2 nedan. 
 
2. Metod och genomförande: Beskriver hur studien har utförts för att kunna besvara 
frågeställningarna samt redogör för de metoder som har använts. 
3. Teoretiskt ramverk: Kapitlet börjar med en introduktion angående vilka teoriområden 
som varit till hjälp för att besvara respektive frågeställning. Därefter beskrivs varje teoriområde 
var för sig och avslutas med en sammanställning över hela kapitlet. 
4. Empiri: Kapitlet inleds med en kort verksamhetsbeskrivning som sedan följs upp av den 
insamlade data för respektive frågeställning. 
5. Analys: I detta kapitel analyseras den insamlade data gentemot den tidigare insamlade 
teorin, vilket görs för varje enskild frågeställning. 
6. Diskussion & Slutsatser: I det sista kapitlet presenteras resultatet av fallstudien samt en 
diskussion kring resultatet och dess trovärdighet. Detta följs upp av en metoddiskussion samt 
studiens slutsatser, rekommendationer och slutligen en kort diskussion angående vidare 
forskning. 

Figur 1, Studiens omfång och avgränsningar 
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Figur 2, Studiens disposition 
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2  Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver detaljerat vilka metoder som använts för att uppfylla studiens syfte och 
frågeställningar. Därefter presenteras studiens ansats och design samt val av 
datainsamlingstekniker. Avslutningsvis beskrivs även en dataanalys och en diskussion om 
studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I kommande delkapitel redovisas hur de olika de olika frågeställningarna har besvarats med 
hjälp av de tre datainsamlingsteknikerna, se Figur 3 nedan för en tydligare bild. 

 

Figur 3, Koppling mellan frågeställningar och metod 

Studien började med en omfattande litteraturgenomgång som i sin tur har legat till grund för 
utformningen av studiens syfte, problemområde samt frågeställningar. Den har även påverkat 
hur inhämtningen av data på fallföretaget genomfördes. De datainsamlingstekniker som 
använts är; intervjuer, observation och dokumentstudier. 

De två första delfrågorna i frågeställning ett har krävt data som samlats in genom intervjuer 
och dokumentstudier. Anledningen till det är för att frågorna är av bevisande karaktär vilket 
innebar att både historisk och nulägesdata behövdes, därav valet av intervjuer och 
dokumentstudier. För att besvara den tredje delfrågan i frågeställning ett så användes endast 
data från intervjuer eftersom denna fråga inte har fokus på historiska jämförelser utan endast 
möjliga förbättringspotentialer. Dock har den insamlade data från delfråga ett och två även 
hjälpt till att besvara denna delfråga men inte spelat en lika central roll. 

Gällande den andra frågeställningen har data från samtliga tre datainsamlingstekniker använts. 
Anledningen bakom detta är för att både historisk- och nutidsdata har varit nödvändigt för att 
kunna besvara denna fråga, därav både intervjuer och dokumentstudier. Utöver intervjuer och 
dokumentstudier har även data samlats in genom observationer för att få en överblick och en 
möjlighet till en analys för de nuvarande arbetssätten samt för de möjliga förbättringsförslagen 
gällande förändringar av arbetssätt.  
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2.2 Arbetsprocessen 
Examensarbetet har gjorts under vårterminen 2017 och har bestått utav fem olika sorters 
huvudaktiviteter; problemformulering, en litteraturgenomgång, empirinsamling, en analysdel 
och slutligen resulterat i en diskussion och slutsats. Figur 4 nedan illustrerar studiens 
arbetsprocess i ett Gantt-schema. 

 

Figur 4, Studiens Arbetsprocess 

Det första som gjordes inom studien var en problemformulering med syftet att skapa en 
grundläggande förståelse inom problemområdet. Detta gjordes med hjälp av 
litteraturgenomgången som startades samtidigt och varade fram till början av mars. En bit in i 
mars påbörjades empiriinsamlingen på fallföretag och pågick i drygt en månad. Majoriteten av 
data samlades in under de två första veckorna men fortsatte i ytterligare två veckor för att täcka 
in kompletterande datainsamling i form av uppföljningsintervjuer. I mitten av 
empirinsamlingen påbörjades arbetet med analysen och pågick i drygt en månad. Alla de 
nämnda stegen har legat till grund för studiens sista kapitel det vill säga Diskussion och 
slutsatser. Skrivandet av detta delkapitel pågick under hela april månad samt i början av maj. 
Samtliga av de ovannämnda stegen ingår i slutrapporten vilket gör att rapportskrivningen har 
pågått under hela studiens arbetsprocess. 

2.3 Ansats 
Studien utgår ifrån en deduktiv ansats som enligt Patel och Davidson (2011) innebär att en 
redan beprövad teori eller forskning försöker bevisas på ett nytt enskilt fall och denna ansats 
ligger i linje med studien. Deduktion kan även kort beskrivas som en vetenskaplig ansats som 
försöker följa bevisandets väg (Patel & Davidson, 2011) vilket denna studie präglas av genom 
att en fallstudie utförs på ett specifikt företag där empiri jämförs med teorier. I och med att 
studien grundar sig i redan beprövade teorier och forskning innebär det att studien har präglats 
av en hög grad objektivitet, vilket ytterligare är en anledning till varför en deduktiv ansats har 
valts. 
 
Datainsamlingen har bestått av både kvantitativ och kvalitativ data vilket innebär att 
datainsamlingen både innehåller statistiska mätningar och verbala analyser (Patel & Davidson, 
2011). Anledningen bakom att både kvantitativa och kvalitativa data har insamlats är för att få 
en så bred och djup data som möjligt vilket resulterar i en högre kvalitet på studien. Den 
kvalitativa datainsamlingen har samlats in genom följande tekniker; intervjuer, 
litteraturgenomgång och observationer. Detta har främst gjorts för att få en fullständig bild över 
situationen hos fallföretaget och det här stämmer överens med hur Olsson och Sörensen (2011) 
beskriver den kvalitativa ansatsen. Den kvantitativa datainsamlingen består av 
dokumentstudier gällande företagets historiska maskindata samt observationer i form av tester. 
Dokumentstudien gjordes för att få en djupare förståelse för de berörda maskinerna och 
testerna var till för att bedöma hur maskinerna och de anställda svarade på de föreslagna 
arbetssättförändringarna. 
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2.4 Design 
Utifrån syftet och problemfrågorna är fallstudie ett lämpligt val av metod för undersökningen. 
För att uppfylla studiens syfte krävs det både djupgående och detaljerad data vilket är enligt 
Skärvad och Lundahl (2016) en orsak till varför fallstudie är ett passande metodval. Enligt Yin 
(2006) är fallstudie ett lämpligt metodval då forskningsfrågor är utformade med ”Hur” eller 
”Varför” samt att studien till skillnad från experimentell forskning inte kräver kontroll av 
beteende för forskningsobjektet, vilket denna studie uppfyller. Då studien delvis syftar till att 
bevisa redan beprövad teori är en enfallsstudie lämplig (Yin, 2006). 
  
Anledningen bakom valet av fallföretag grundar sig på flera orsaker vilka bland annat är: 
Fallföretaget har rikligt med historisk data för att kunna göra tillförlitliga jämförelser mellan 
det tidigare reaktiva arbetssättet och det nu mera proaktiva arbetssättet samt förändringen ur 
ett arbetsmiljöperspektiv. Ytterligare en anledning till varför fallföretaget är passande för 
studien är att fallföretaget har en vilja och en ambition att utveckla och förbättra deras 
underhållsarbete samt att arbetet kring detta redan har påbörjats, vilket i sin tur gör att 
fallföretag har en positiv inställning till studien som helhet. 
 
Den typ av fallstudie som har valts för studien är en enfallsstudie med kontexten 
underhållsstrategins påverkan på produktiviteten och arbetsmiljön där flertalet maskiner och 
olika användarperspektiv utgör analysenheterna. 

2.5 Litteraturgenomgång 

För att få grundläggande kunskaper inom studiens problemområde samt bygga upp en grund 
till både problemformuleringen och det teoretiska ramverket genomfördes en 
litteraturgenomgång vilket stämmer överens med hur Patel och Davidson (2011) beskriver en 
litteraturgenomgång. Litteraturgenomgången kompletterades succesivt fram till dess att 
empiriinsamlingen påbörjades för att utöka de befintliga delarna i det teoretiska ramverket och 
på så sätt bidra till att besvara studiens problemområde. Majoriteten av den insamlade 
litteraturen utgjordes av vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter men även viss 
studentlitteratur har använts som ett komplement vid behov. För att hålla en hög kvalité på 
studien har tillförlitliga och erkända portaler använts vid litteratursökningen som till exempel 
Primo och Scopus. Litteraturgenomgången har varit till stor hjälp under hela studien och i 
synnerhet för att bygga upp det teoretiska ramverket. 

2.6 Datainsamling 
Reliabiliteten definieras enligt Patel och Davidson (2011, s. 103) som “Hur väl instrumentet 
motstår slumpinflytanden av olika slag”. Under studien har flera datainsamlingsmetoder och 
tekniker använts vilket enligt Patel och Davidson (2011) är ett sätt att stärka reliabiliteten. Det 
har funnits ett behov av både primär- och sekundärdata och följande datainsamlingstekniker 
har använts; intervjuer, observationer och dokumentstudier. 
 
Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska aspekter och följande åtgärder har 
vidtagits: de anställda på fallföretaget har varit anonyma under hela studiens gång, de har blivit 
informerade om att allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst samt att all data 
har blivit godkänd av fallföretaget att användas i studien. Dessa åtgärder har bidragit till att all 
empiri från fallföretaget har samlats in och presenterats i rapporten samt vid 
redovisningstillfällen på ett etiskt sätt. I och med dessa vidtagna åtgärder har respondenterna 
kunnat besvara intervjuerna på ett ärligt sätt vilket resulterat i ett mer trovärdigt resultat. 

2.6.1 Intervjuer 
Syftet med intervjuerna har varit att säkerställa att teorin stämmer överens med hur fallföretag 
fungerar men också för att få fram tankar och reflektioner kring de åtgärdsförslag studien 
resulterat i, samt dess påverkan på arbetsmiljön, med främst fokus på kvalitativ data. 
Intervjuerna har varit uppbyggda för att få svar på hur underhåll och arbetsmiljön har fungerat 
förr och hur det fungerar nu samt vad som kan förbättras till framtiden. Intervjuguiderna 
återfinns i Bilaga 2 – Standardfrågeformulär och Bilaga 3 – Frågeformulär, 
uppföljningsintervjuer. Urvalet av respondenter har gjorts tillsammans med handledaren på 
fallföretaget för att få de bäst lämpade och mest relevanta respondenterna inom respektive 
område. Intervjuerna har utförts på flera personer med olika befattningar inom produktion för 
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att få många infallsvinklar inom studiens område samt för att täcka in de användarperspektiven 
som studien är avgränsad till. 
För att stärka intervjuernas kvalité har följande åtgärder vidtagits; respondenten fick inte 
tillgång till frågorna förrän vid intervjutillfället och det gjordes för att skapa en mer öppen och 
ärlig diskussion (Yin, 2006). Varje enskild intervju förbereddes var för sig och samtliga 
inblandade personer hade tydliga roller under intervjutillfällena (Patel & Davidson, 2011). 
Samtliga intervjuer spelades även in och samtliga respondenter var tillgängliga för 
uppföljningsfrågor vid senare tillfällen om behovet fanns. 

Tabell 1, Intervjutillfällen 

 

2.6.2 Observationer 
Observationernas syfte har främst varit att studera hur underhållsteknikerna och operatörerna 
har utfört sina underhåll ur ett arbetsmiljöperspektiv och med hjälp av denna data kunna 
formulera möjliga förbättringsförslag. Observationer har även använts vid säkerställandet av 
vad som har framkommit i intervjuerna och på så sätt höja kvalitén av den data som använts 
under studiens gång. 
 
För att stärka observationernas trovärdighet och kvalité har handledaren på fallföretaget 
närvarat vid observationerna samt att varje observation har varit noggrant planerad (Patel & 
Davidson, 2011). Utöver detta har även fotografier och videoinspelningar gjorts, givetvis med 
företagets godkännande. Enligt Bell (2006) är det viktigt att observationerna diskuteras och 
sammanfattas så snabbt som möjligt vilket ytterligare är en åtgärd som vidtagits. 
 

Tabell 2, Observationstillfällen 

 

2.6.3 Dokumentstudier 
Dokumentstudier är ett exempel på sekundärdata, som innebär att relevant data är hämtad från 
tidigare dokumenterade tillfällen i form av till exempel årsredovisningar, tidningsartiklar och 
videoupptagningar. Om sekundärdata finns tillgängligt är det väldigt nyttigt att använda den 
(Skärvad & Lundahl, 2016). 
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Dokumentstudierna har gjorts för att samla in historisk kvantitativ data gällande produktivitet, 
andelen proaktivt respektive reaktivt underhåll samt arbetsmiljö vilket har varit nödvändigt för 
att kunna uppfylla studiens syfte. Denna data har även varit till stor hjälp när intervjufrågorna 
har formulerats samt ett stöd till de möjliga förbättringsförslag som studien har resulterat i. 
Data från dokumentstudierna har varit grunden för att identifiera problemen och varför de 
uppstår kopplade till en reaktiv underhållsstrategi. Data gällande maskinuppföljning och 
andelen proaktivt respektive reaktivt underhåll har inhämtats från fallföretagets 
uppföljningsprogram Real Solution, förkortat RS (Good Solution Sweden AB, 2017). Angående 
andelen proaktivt respektive reaktivt underhåll, det vill säga antalet timmar 
underhållsteknikerna lägger på de avgränsade maskinerna utgör endast en viss del av deras 
totala arbetstid. Arbetsuppgifter utanför detta kan vara till exempel underhåll på maskiner som 
inte är inom studiens avgränsning, beställning och uppföljning av reservdelar och verktyg. 
 
Gällande arbetsmiljön är det främst data inom sjukfrånvaro och tillbud som inhämtats för att 
kunna bygga upp grunden i andra frågeställningen. Data sträcker sig från oktober 2015 till mars 
2017 och detta för att få med data från de olika relevanta tillstånden i fallföretaget. För att uppnå 
så hög kvalité som möjligt under dokumentstudierna har samtlig data sammanställts 
tillsammans med handledaren på fallföretaget, för att undvika misstolkningar. 

Tabell 3, Genomförda dokumentstudier 

 

2.7 Dataanalys 

Figur 5 nedan illustrerar studiens process, det vill säga från och med litteraturgenomgången 
fram till studiens resultat och varje delprocess beskrivs mer detaljerat i rubriken 
Arbetsprocessen. Fokus i detta delkapitel kommer vara att förklara hur dataanalysen för de två 
frågeställningarna har gjorts, det vill säga de inringade området i figuren. 

Under studiens arbetsprocess har dataanalysen legat i åtanke vilket har bidragit till att stärka 
grunden i analysen (Patel & Davidson, 2011). Pilarna inom den streckade cirkeln i Figur 5 nedan 
illustrerar analyssteget i studien, vilket har gjorts genom att jämföra teorin och empirin med 
varandra. Nedan följer en analysbeskrivning för respektive frågeställning. 

Angående analysen av frågeställning ett utformades den i tre steg. Det första steget har gjorts 
med hjälp av dokumentstudierna där fokus har legat på att undersöka om produktiviteten samt 
andelen proaktivt underhåll ökat under den studerade tidsperioden. Efter att relationen 
kvantitativt bevisades, kompletterades detta med hjälp av data från intervjuer för att säkerställa 
att den kvantitativa data var rimlig, det vill säga att inga ovetande faktorer har spelat en central 
roll och därmed påverkat den studerande relationen. Efter att relationen även var kvalitativt 
bekräftad så påbörjades mönsterjämförelsen mellan den redan uttalade teorin och studiens 
empiriresultat. Mönsterjämförelse beskrivs enligt Trochim (1989)1 som: ”jämför ett empiriskt 
grundat mönster med ett förväntat eller förutsagt mönster (eller flera sådana alternativa 
mönster)”. Detta har gjorts genom att jämföra både den kvantitativa och kvalitativa data från 
steg ett och två med delar ur det teoretiska ramverket, vilket resulterade i Figur 11, som 
illustrerar en omgruppering samt komplettering av de presenterade nackdelarna från teorin vid 
användning av ett reaktivt underhåll. Dessa nackdelar har sedan brutits ned i tre 
problemområden; resursförlust i form av stillastående operatör, maskin samt dubbelarbete, 
oförutsägbar produktionskapacitet och försämrad kvalité av operatörers- och 
underhållsarbetet. Därefter analyserades samt mönsteranpassades problemområdena var för 
sig i respektive delfråga, läs mer om detta under rubriken Hur påverkas produktiviteten av en 
övergång från ett reaktivt till ett mer proaktivt underhåll?. 

                                                             
1 Citat är hämtat ur Yin (2006, s. 145) 
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Då den studerade relationen i frågeställning två inte har lika mycket forskning bakom sig har 
detta inneburit att en liknande jämförelse mellan empiri och teori som för frågeställning ett inte 
varit möjlig. Tillvägagångssättet för analysen för frågeställning två har istället varit att 
undersöka och analysera om de vidtagna åtgärderna för att öka andelen proaktivt underhåll 
även har förbättrat arbetsmiljön för underhållstekniker och operatörer. Detta har gjorts genom 
att först identifiera vilka åtgärder fallföretaget vidtagit för att öka andelen proaktivt underhåll, 
vilket har hämtats ifrån intervjuer och dokumentstudier. Dessa vidtagna åtgärder har sedan 
undersökts och analyserats med arbetsmiljön i fokus, där intervjuer och observationer varit 
främsta hjälpmedel. Resultatet av analysen angående hur åtgärderna har påverkat arbetsmiljön 
för underhållstekniker samt operatörer sammanställs och illustreras i Figur 13 under rubriken 
Analys av vidtagna åtgärders påverkan på underhållsteknikernas och operatörernas 
arbetsmiljö. 

 

 

 

  

 

Figur 5, Studiens dataanalys 

2.8 Trovärdighet 
Under detta delkapitel presenteras de åtgärder som vidtagits för att öka studiens kredibilitet, 
transferability samt reliabilitet. 
 
Kredibilitet 
Åtgärder som har vidtagits under studien för att öka graden kredibilitet är (Halldórsson & 
Aastrup, 2003): 

• Inför varje ny empiriinsamlingsaktivitet på fallföretaget har en genomgång med 
handledaren gjorts för att minimera risken för felaktig insamlad data 

• All insamlad empiri har tolkats av minst två individer för att minimera risken för 
feltolkningar, det vill säga undvika risken för att tolka verklighetsbilden felaktigt 

• Samtliga involverade vid varje enskild empiriinsamlingsaktivitet har varit väl 
informerade och medvetna om det studerande fenomenet 

 
Samtliga av dessa åtgärder har inneburit att studiens frågeställningar har kunnat besvaras med 
en hög kvalité, det vill säga en hög grad av kredibilitet. 
 
Transferability 
De åtgärder som studien vidtagit angående att öka graden transferability är (Halldórsson & 
Aastrup, 2003): 

• Flertalet individer med både samma och olika befattningar har intervjuats för att 
säkerställa att rätt data samlats in 

• Även flertalet datainsamlingstekniker har använts för samma syfte, även kallat 
datatrianguleringen (Skärvad & Lundahl, 2016; Yin, 2006) 

• Empirin har mönsteranpassats med redan befintliga teorier för att minska risken för 
felaktigt analysresultat 

 
De ovannämnda åtgärderna har bidragit till att öka graden av studiens transferability, det vill 
säga generaliserbarhet. Dock är det omöjligt att helt kunna generalisera studiens resultat och 
ju mer kontexten skiljer sig från fallföretagets, desto svårare blir överförbarheten av studiens 
resultat. Tyvärr uppstod det även implikationer under studiens gång som har bidragit till ett 
försvagat generaliserbart resultat, mer om detta under delkapitlet Metoddiskussion. 
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Reliabilitet 
För att stärka studiens reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten (Skärvad & Lundahl, 2016) har 
en noggrann planering gjorts innan varje datainsamlingstillfälle, som till exempel förberett 
frågor och läst på om ämnet inför intervjuer. Detta har minskat de slumpmässiga fel som kan 
uppkomma vid mätningar vilket ökar studiens reliabilitet. 
 
Intervjuer har utförts i en lugn miljö i syfte att ge respondenterna utrymme att svara så ärligt 
och genomtänkt som möjligt, utan att riskera störningsmoment som till exempel maskinbuller 
och andra höga ljud. Utöver detta har observationerna utformats på ett sådant sätt att de i 
största möjliga mån ska spegla verkligheten. Flera observationer och intervjuer har gjorts för 
att få en så utförlig empiri som möjligt samt öka sannolikheten för att upptäcka eventuella 
slumpmässiga avvikelser vid datainsamlingen och detta är även åtgärder som stärker 
reliabiliteten (Skärvad & Lundahl, 2016). 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet börjar med att ge en översiktlig beskrivning av kopplingen mellan teorin och 
frågeställningarna samt en kort introduktion av hur det teoretiska ramverket är uppbyggt. 
Därefter presenteras de teorier som studien grundar sig på och till sist ges en kort 
sammanställning av det teoretiska ramverkets beståndsdelar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Figur 6 nedan illustrerar vilka teoretiska områden som har varit nödvändiga för att besvara 
respektive frågeställning. 

 

Figur 6, Koppling mellan frågeställningar och teori 

Samma teoretiska områden har använts för att besvara samtliga delfrågor till frågeställning ett 
och anledningen bakom detta är att de tre delfrågorna är kopplade till varandra, vilket de två 
streckade pilarna illustrerar i Figur 6. För att besvara frågeställning två behövdes det teoretiska 
ramverket kompletteras med ett delkapitel angående arbetsmiljö, då denna frågeställning 
utreder ett möjligt förhållande mellan val av underhållsstrategi och arbetsmiljö. 

Det teoretiska ramverkets uppbyggnad kan alltså beskrivas med hjälp av Figur 7 nedan, det vill 
säga att kärnan i det teoretiska ramverkets utgörs av underhåll och byggs sedan på av 
delkapitlen produktivitet och arbetsmiljö för att kunna besvara respektive frågeställning. Det 
teoretiska ramverket sammanställs i slutet av kapitlet där en tydligare koppling mellan de 
centrala delarna illustreras och beskrivs. 

  

Figur 7, Teoretiska ramverkets uppbyggnad 
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3.2 Underhåll  
Enligt European Federation of National Maintenance Societies (2017) definieras underhåll 
som: “the combination of all technical, administrative and managerial actions during the 
lifecycle of an item intended to retain or restore it to a state in which it can perform its required 
function.” 
 

Enligt Swanson (2001) är förbättring av kvalité och produktivitet samt minskning av kostnader 
något som många företag arbetar med i syfte att uppnå hög prestation. En av de aktiviteter som 
fler och fler företag åtar sig för att förbättra de tre ovannämnda problemområdena är 
underhållsfunktioner i företaget. För många processer hos företag är underhållsarbetet kritiskt 
då det förlänger dess livslängd, förbättrar tillgängligheten samt ser till så dess delar bibehåller 
bra skick. Det är viktigt att dessa underhållsarbeten utförs korrekt och vid rätt tillfälle för att 
inte medföra onödiga kostnader. Enligt Van Tung och Yang (2009)2 är ungefär en tredjedel av 
alla underhållskostnaderna bortkastade pengar på grund av att de antingen blivit utfört på ett 
felaktigt sätt eller helt enkelt varit onödiga. En annan följd av felaktigt utförda underhåll kan 
vara fler fel förekommer mer frekvent som i sin tur leder till en minskad maskinkapacitet som 
leder till en minskad produktivitet, vilket är negativt (Swanson, 2001). 
 

Underhåll har tre olika sorters erkända strategier (Bateman, 1995) vilka är reaktivt underhåll, 
proaktivt underhåll och aggressivt underhåll, men denna studie tar endast hänsyn till de två 
förstnämnda och nedan kommer en mer djupgående beskrivning av dessa strategier. 

3.2.1 Reaktivt underhåll 
Reaktivt underhållsarbete kan beskrivas som ett arbetssätt där maskiner körs till dess att ett fel 
uppstår i den. Först då utförs underhåll och denna typ av underhåll kan även beskrivas som 
”släcka-bränder-metoden” (Swanson, 2001). Detta innebär att utrustningen repareras eller 
byts ut först när ett fel har uppstått (Paz & William, 1994). Det finns både för- och nackdelar 
med att använda sig utav ett reaktivt underhållsarbete och några av dem är följande: 
 

Fördelar (Vanzile & Otis, 1992): 

• Minimera arbetskraften gällande underhållet, vilket leder till en besparing  

• Det minskar även risken för att så kallade onödiga underhåll utförs eftersom att inom 
denna strategi utförs underhållen först vid akuta behov  
 

Nackdelar (Bateman, 1995; Gallimore & Penlesky, 1988): 

• Kapaciteten i produktionen kan bli oförutsägbar 

• Fluktuationer i produktionen på grund av fler oväntade stopp 

• Dubbelarbete gällande utfört underhåll 

• Leder till att fler produkter inte håller en accepterad nivå på grund av dåligt 
underhållna maskiner vilket i sin tur leder till fler kassationer och omarbete 

3.2.2 Proaktivt underhåll  
Proaktivt underhåll är en strategi inom underhåll i syfte att förhindra maskinstopp och inom 
proaktivt underhållsarbete finns det två strategier att arbeta utifrån; förebyggande- och 
förutsägbart underhåll. Dessa två strategier kombineras ofta ihop för att uppnå ett så bra 
resultat som möjligt gällande sitt proaktiva underhållsarbetssätt, nedan kommer en mer 
djupgående beskrivning om varje strategi för sig (Swanson, 2001):   

                                                             
2 Baseras på Mobley (2002) – An Introduction to Predictive Maintenance 
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Förebyggande underhåll 

Enligt Katila (2000) är det mest effektiva sättet att minska tekniska fel genom att öka 
förebyggande underhåll vilket innebär att exempelvis en maskin underhålls efter ett bestämt 
antal maskintimmar (Gits, 1992). Enligt Swanson (2001) används denna typ av strategi då det 
finns skäl att anta att faktorer som ligger till grund för maskinstopp kommer ske under ett 
bestämt tidsintervall, till exempel att maskinens sågklinga byts ut var tredje månad för att 
undvika ett överraskande stopp på grund av maskinklingan helt plötsligt går sönder. 
Förebyggande underhåll kan också innebära aktiviteter såsom maskininställningar samt 
rengöring av maskinen. Fördelen med denna typ av underhållsarbete är att sannolikheten för 
överraskande maskinstopp minskar och att maskinernas livslängd ökar vilket leder till ett 
jämnare produktionsflöde (Swanson, 2001). Dock kan en nackdel vara att underhållsarbetet 
enbart kan utföras under schemalagd produktion som gör att möjlig produktionstid minskar 
samt att ett dåligt planerat förebyggande underhåll kan öka sannolikheten för så kallade 
onödiga underhåll vilket leder till en onödig kostnad (Wong, Chan, & Chung, 2013). 

Förutsägbart underhåll 

Förutsägbart underhåll innebär att en maskin eller utrustning underhålls baserat på vilket skick 
maskinen eller utrustningen befinner sig i. Oftast används speciell utrustning för att mäta och 
övervaka maskinernas skick, till exempel maskinens temperatur, vibrationsstyrkor, oljenivåer 
(Eade, 1997). Syftet med mätutrustningen är att ständigt registrera och uppdatera om det 
övervakande objektets tillstånd för att se när det uppstår ett behov för underhåll, till exempel 
kan en våg indikera när oljenivån är under den accepterade nivån vilket leder till att underhåll 
utförs direkt vid behov. Detta resulterar i att underhållsarbete utförs enbart då det finns klara 
bevis för behov av underhåll (Swanson, 2001). Andra fördelar med denna underhållsstrategi är 
att precis som vid förebyggande underhåll minskar denna strategi sannolikheten för 
överraskande maskinstopp men till skillnad från förebyggande underhåll utförs inga onödiga 
underhållsarbeten inom denna strategi (Nakajima, 1992). 

3.2.3 Standardoperationsblad (SOP) 
Standard Operation Procedure, även förkortat SOP är ett verktyg för att skapa fasta rutiner för 
arbetsuppgifter i organisationer vid till exempel utförandet av underhåll. En SOP kan kort 
beskrivas som ett dokument som beskriver vad, hur och när en arbetsuppgift ska utföras samt 
vem som skall utföra den, det vill säga minimera variationer och felaktigt utförda moment. 
Dessa variationer och missuppfattningar uppstår oftast av dålig eller misstolkad 
kommunicerad information. Vid användandet av SOP är det viktigt att de är välskrivna och 
tydliga, att användaren noggrant följer instruktionerna samt att de finns lättillgänglig för de 
som skall arbeta efter den. Det finns många fördelar med användandet av SOP vilka bland annat 
är (United States Environmental Protection Agency, 2007): säkerhetsaspekten på arbetsplatsen 
kan uppmärksammas tydligare och arbetsbelastningen kan minskas genom användandet av en 
komplett standard. 

Vid införandet av SOP bör de även bli kontrollerade av flera personer med erfarenhet och insikt 
i de processer som en SOP avser hantera för att säkerställa att den är korrekt utformad. 
Ytterligare åtgärder som kan vidtas vid införandet av en SOP är att låta en utomstående person, 
det vill säga en som inte skrivit instruktionerna utföra uppgifterna för att säkerställa om den är 
tillräckligt tydlig och pedagogisk (United States Environmental Protection Agency, 2007). 
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3.3 Produktivitet 
Produktivitet är ett mätetal som i stort sett används i samtliga producerande organisationer 
men det finns flera sorters definitioner på vad produktivitet innebär. Definitionen som har 
använts under denna studie är: 
 

Productivity means how much and how well we produce from the resources used. If 
we produce more or better goods from the same resources, we increase productivity. 
Or if we produce the same goods from lesser resources, we also increase productivity. 
By resources we mean all physical and human resources, including the people who 
produce the goods or provide the services, and the assets with which the people can 
produce or provide the services (Andersson & Bellgran, 2015, sid 147)3 

 
Denna definition beräknas på följande sätt:  
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑎𝑣 𝑠å𝑙𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑜𝑟

𝐾+𝐴+𝐸+𝑀+Ö
=

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
  

 
K = Kapital input 
A = Arbetskraft input 
E = Energi/driftkostnader input 
M = Materialkostnad input 
Ö = Övrig input 
(Grünberg, 2007; Sumanth, 1997) 

3.3.1 Slöserier 
En av anledningarna bakom varför organisationer använder sig av mätetal är för att kunna mäta 
och jämföra sitt nuvarande tillstånd med både historiska tillstånd men också möjliga framtida 
tillstånd. Det vill säga att organisationer använder sig av mätetal för att kunna göra så kallade 
avvikelseanalyser som oftast innefattar någon form av slöseri. Detta slöseri kan beskrivas 
enklast som skillnaden mellan det verkliga utfallet och det maximala möjliga utfallet i en 
process, till exempel (Grünberg, 2007): 
 

𝑤𝑎𝑠𝑡𝑒 = 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 
 
Alltså definieras slöserier som utförda aktiviteter som inte har någon positiv inverkan på 
resultatet, så kallade icke värdeadderande aktiviteter. En stor del av förbättringsarbeten går ut 
på att identifiera och eliminera dessa icke värdeadderade aktiviteter. En approach för att räkna 
och jämföra dessa slöserier är det så kallade TAK-talet. I denna approach definieras slöserier 
som förluster istället och uppstår på grund av felaktigt användande av maskinerna (Grünberg, 
2007). 

  

                                                             
3 Baseras på (Grünberg, 2007) doktorsavhandling. 
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3.3.2 TAK 
TAK eller Overall Equipment Effectiveness (OEE) som det benämns på engelska är ett nyckeltal 
som används inom organisationer för att mäta maskiners prestation. Enligt Nakajima (1992) 
består OEE av de sex stora förlusterna som är indelade inom tre områden; Tillgänglighet, 
Anläggningsutnyttjande och Kvalité, nedanför kommer en djupare förklaring av de sex stora 
förlusterna (Dal, Tugwell, & Greatbanks , 2000): 

Tillgänglighet 
Förlust ett - Utrustningsfel och produktionsavbrott - Innefattar tidsförluster som uppstår på 
grund av felaktig eller söndrig utrustning och tar hänsyn till både hastighetssänkningar och 
produktionsavbrott. 

Förlust två - Ställtid- och justeringsförluster - Handlar främst om ställtider, det vill säga när 
maskinen skall börja producera en annan produkt så behövs en omställning göras i form av till 
exempel verktygsbyte eller andra inställningar. Det innebär att maskinen inte kan producera 
under den tiden omställningen görs, vilket innebär förlorad produktionstid. Vissa maskiner 
behöver även köra x antal produkter efter omställningen som automatiskt inte kommer bli 
godkända och denna produktionsförlust läggs även in under denna kategori. 

Anläggningsutnyttjande 
Förlust tre - Tomgång och småstopp - Handlar om när produktionen blir störd av en tillfällig 
rubbning till exempel att material fastnar på ett visst ställe i maskinen eller när maskinen går 
på tomgång. 

Förlust fyra - Tar endast hänsyn till den förlorade hastigheten i form av maskinens designade 
hastighet och det verkliga utfallet. 

Kvalité 
Förlust fem - Defekter i produktionen - Alltså producerade artiklar som inte håller måttet att 
bli godkända för nästa steg i processen, vilket innebär antingen omarbete eller kassation. 

Förlust sex - Uppstartsförluster - Handlar främst om att vid uppstart av maskinen behövs 
inställningar göras för att säkra god producerad kvalitet. I vissa fall behövs även x antal 
produkter köras efter inställningarna har gjorts för att uppnå godkänd kvalitet. 

Vid användning av TAK-talet beräknas maskinprestationen i procent och formeln ser ut enligt 
följande  (Dal, Tugwell, & Greatbanks , 2000): 
 
 𝑇𝐴𝐾(%) = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 ∗ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡é 
 
De tre variablerna räknas ut enskilt enligt följande formler (Dal, Tugwell, & Greatbanks , 2000): 
 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (%) =
(𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝)

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
 

 

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒(%) =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟
 

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡é (%) =
(𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑜𝑛
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3.4 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö definieras av World Health Organization (WHO)4 som: “en sammanfattande 
benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska 
faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen.”. Vilket 
innebär att många variabler är medräknade när arbetsmiljön för en individ ska utvärderas. 

I denna studie kommer arbetsmiljö mätas genom tre nyckeltal; sjukfrånvaro, antalet tillbud och 
antalet rapporterade olyckor kopplat till aktiviteter utförda i produktion och underhåll. 
Sjukfrånvaro i denna studie avser psykiska och fysiska skador som kan uppkomma vid 
utförandet av det dagliga arbetet, det vill säga inte allmänna sjuktillstånd som feber, förkylning 
eller influensor osv. Gällande tillbud och rapporterade olyckor är dessa liksom sjukfrånvaron 
avgränsade till aktiviteter inom det dagliga arbetet. Arbetsrelaterade besvär delas in i två 
huvudkategorier (Arbetsmiljöverket, 2016a); Fysiska och Psykiska, nedan kommer en mer 
detaljerad förklaring till de två huvudkategorierna. 

3.4.1 Psykisk arbetsmiljö 
Den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro från arbetet är psykiska påfrestningar och stress men 
även oro och ångest är vanliga besvär på arbetet enligt Arbetsmiljöverket (2016b). Det finns en 
rad faktorer som signalerar att stress eller hög arbetsbelastning på arbetet kan råda. Några av 
dessa faktorer är; övertidsarbete, utelämnade raster, bristande motivation och konflikter 
(Arbetsmiljöverket, 2017a). 
 
Det finns en del faktorer som kan öka risken för stress på arbete och de två främsta är för hög 
arbetsbelastning på individen eller att det sociala samspelet fungerar på ett dåligt sätt. Det finns 
även andra risker såsom; skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön. 
(Arbetsmiljöverket, 2017a). Gällande hög arbetsbelastning är det viktigt att denna är jämn i 
förhållande till de krav och resurser som finns på arbetsplatsen för att det i längden inte ska få 
negativ påverkan på arbetsmiljön. Det är inte bara individen som påverkas av obalans mellan 
krav och resurser utan även organisationen kan drabbas negativt (Arbetsmiljöverket, 2017a). 
Ett annat exempel på hur den fysiska arbetsmiljön kan påverka den psykiska arbetsmiljön på 
ett negativt sätt är till exempel genom en dålig utformad arbetsplats där det uppstår 
kommunikationssvårigheter för de anställda. Detta i sin tur kan leda till stress och på sätt 
påverka individen och organisationen på ett negativt sätt (Arbetsmiljöverket, 2017a). 

  

                                                             
4 WHO:s definition är hämtad ur (Sundqvist, Arbetsmiljö i förändringen och utveckling, 2012, 
sid 2).  
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3.4.2 Fysisk arbetsmiljö 
Den näst vanligaste orsaken till sjukfrånvaro från arbetet är sjukdomar relaterat till rygg och 
nacke, även kallat muskuloskeletala besvär. Orsaker till att den fysiska arbetsmiljön påverkas 
negativt är både psykiska och fysiska ansträngningar såsom brist på vila, för högt arbetstempo 
eller dåliga arbetsställningar. Det kan i sin tur leda till “fysisk överansträngning, belastning och 
utmattning” vilket leder till försämrad arbetsmiljö för individen (Fagerlind Ståhl & Ekberg, 
2016, sid 13). 5 
 
Statistik från arbetsmiljöverket visar att under första kvartalet år 2016 hade cirka var femte 
sysselsatt arbetare någon gång drabbats av besvär på grund av arbetsmiljön vilket ledde till 
svårigheter att utföra arbetsuppgifter. Orsaken till dessa besvär relaterat till arbetet berodde 
främst på “stress och psykiska påfrestningar, påfrestande arbetsställningar samt tung manuell 
hantering.” (Arbetsmiljöverket, 2016, sid 8). Under perioden från första kvartalet år 2015 och 
ett år fram var cirka 6 procent av de sysselsatta i Sverige som någon gång sjukskrev sig från 
arbetet som en direkt följd av de arbetsrelaterade besvären som nämnt ovan 
(Arbetsmiljöverket, 2016b). Några punkter att ha i åtanke gällande relationen mellan fysisk 
arbetsmiljö och underhåll är enligt Arbetsmiljöverket (2008); underhåll ska vara möjligt att 
utföra när maskinen är avstängd, möjlighet för operatör att manövrera inställningar och 
underhåll utanför riskområdena samt att arbetet inte ska präglas av monotona aktiviteter. Mer 
om detta går att läsa om i Bilaga 1 Maskindirektivet gällande underhåll och ergonomi . 

3.5 Sammanställning teoretiskt ramverk 
Figur 8 nedan är en sammanställning av de centrala delarna i det teoretiska ramverket. 
Eftersom underhåll är den centrala delen i båda frågeställningarna utgör det huvudfokus i 
studien och därav ligger underhåll högst upp i Figur 8. Underhållskapitlet består av tre delar; 
de två olika strategierna reaktivt och proaktivt samt underhållsverktyget 
standardoperationsblad som har en spelat en central roll för denna studie. De två potentiella 
förhållanden som har studerats i samband med övergången till ett mer proaktivt 
underhållsarbetssätt är ökningen av produktivitet samt en förbättrad arbetsmiljö för 
underhållstekniker och operatörer. Produktiviteten har avgränsats till TAK-talet där fokus har 
legat på icke värdeadderande aktiviteter och inom arbetsmiljön har både de fysiska och 
psykiska aspekterna studerats. 

 

Figur 8, Sammanställning över det teoretiska ramverkets uppbyggnad 

                                                             
5 Citat är baserat på (Karsh, 2006) 
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4 Empiri 
Kapitlet börjar med en översiktlig beskrivning av det studerande fallföretaget och vidare 
beskrivs den insamlade data gällande de två studerande förhållandena. Det första 
förhållandets data presenteras över de sex olika studerande tidsperioder medan det andra 
förhållandet presenteras under en större sammanfattande rubrik som sedan bryts ner i 
operatörernas och underhållteknikerns enskilda tankar och uttalanden. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallstudien har utförts på Orkla House Care (OHC) i Bankeryd som ingår i den norskägda 
koncernen Orkla. OHC, tidigare Anza har varit aktiva inom måleribranschen sedan 1950-talet 
och är idag ledande inom branschen i Norden men har ett försäljningsnät som täcker stora delar 
av världen. Enheten i Bankeryd består av cirka 200 anställda varav hälften arbetar inom 
produktionen och den andra hälften inom lager och tjänstesektorn. Inom produktion utgörs 
drygt ett dussin av operatörerna av personal från bemanningsföretag. 
 
Den elfte januari 2016 startade OHC upp en egen underhållsavdelning som då bestod av tre 
anställda. Tidigare var underhållsavdelningen outsourcad och vid varje underhållsbehov var 
operatörerna tvungna att ringa efter personal som i sin tur var tvungna att ta sig till enheten. 
Sedan uppstarten av underhållsavdelningen har den ständigt växt och förbättrats och består 
idag av fem underhållstekniker samt en underhållschef. 
 
Inom produktions- och underhållsuppföljning samt planering använder OHC sig av två 
datorprogram; Real Solution Production System även kallat RS (Good Solution Sweden AB, 
2017) och MaintMaster (MaintMaster Systems AB, 2017). RS är deras främsta 
uppföljningsprogram gällande produktivitet som beräknas med hjälp av TAK-talet. Dock 
saknar maskinerna ett välfungerande kasseringssystem vilket gör att kvalitetstalet alltid 
beräknas som 100 % som i sin tur leder till att det totala TAK-talet blir något missvisande. Detta 
problem är något OHC är medvetna om och ämnar åtgärda. MaintMaster används mer som ett 
hjälpmedel för bokning och planering av kommande underhållsarbeten samt till viss del 
underhållsuppföljning. 

4.2 Produktivitetsförändringen vid ökning av det proaktiva underhållet 
Under denna rubrik kommer fokus främst vara på empirin kopplad till den första 
frågeställningen, det vill säga förhållandet mellan ett ökat proaktivt underhållsarbete och 
produktiviteten. Som beskrivet i metodkapitlet under rubriken Dokumentstudier utgör 
timmarna i kommande tabeller endast den tid underhållstekniker ägnar sig åt de avgränsade 
maskinerna angående reaktivt och proaktivt underhåll. Förhållandet har studerats över en 
tidsperiod som sträcker sig från den 11/10–2015 till 11/03–2017 och anledningen bakom det är 
för att få med data kring hur underhållsarbetet har skötts både innan och efter uppstarten av 
den egna underhållsavdelningen. För att förenkla och kunna bevisa detta förhållande har den 
totala tidsperiod delats upp i sex stycken tremånadersperioder där respektive period beskrivas 
mer detaljerat nedanför. 
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4.2.1 Period 1, 2015/10/11 - 2016/01/10 

Under denna period var underhållsavdelningen outsourcad till ett underhållsföretag som är 
beläget drygt 200 meter från Orkla House Cares enhet i Bankeryd. Det innebar att vid behov av 
underhåll var operatörerna tvungna att ringa till underhållsföretaget och sedan invänta en 
underhållstekniker. Utöver underhållsarbetstiden tillkom då även en transporttid för 
underhållstekniker, till och från OHC:s enhet. Detta innebar även att vid många tillfällen löstes 
underhållsproblemet kortsiktigt och underhållsteknikerna behövda komma tillbaka vid ett 
senare tillfälle med en långsiktig lösning. Utöver OHC hade underhållsföretaget flera andra 
kunder, vilket i sin tur innebar att de inte alltid kunde prioritera OHC:s behov vilket resulterade 
i en förlängd väntetid. Det innebar en resursförlust i form av både stillastående maskiner och 
operatörer, som både operatörer och avdelningscheferna upplevde som ett stort problem. En 
av avdelningscheferna beskrev problemet på följande sätt under en av intervjuerna: ”På grund 
av att vi inte alltid var prioriterade av underhållsföretaget gjorde detta att vissa av 
maskinerna på min avdelning ofta behövde vara bemannade tre skift istället för två, vilket 
har gjort det svårt för mig att klara vår resursbudget”. Ytterligare en anledning som framkom 
under intervjutillfällena var att väldigt få av operatörerna hade någon som helst kompetens 
utöver sin egen maskin. Dock visade flera operatörer stort intresse av att vilja lära sig mer 
maskiner men det var inget fallföretaget hade en strategi för vid tillfället. Nedan visar Tabell 4 
hur stor andel av det totala underhållet som utgjordes av det proaktiva underhållet under denna 
period. 

Tabell 4, Sammanställning period 1 

 

4.2.2 Period 2, 2016/01/11 - 2016/04/10 
Den elfte januari 2016 startades OHC:s egen underhållsavdelning upp. Då bestod den av en 
underhållschef och två underhållstekniker och dessa skulle täcka in samtliga underhåll gällande 
produktionen. Denna period beskrivs som väldigt kaotisk enligt underhållschefen och 
underhållsteknikerna: 
 

Arbetet kring att bygga upp nya rutiner och arbetssätt räknades inte in i den vanliga 
arbetsveckans timmar vilket skapade en stor stress för oss -Underhållstekniker 
 
Innan vi kunde sköta vårt arbete effektivt bra så behövdes en inventering och 
klassificering av reservdelar och verktyg göras vilket tog längre tid än planerat -
Underhållschefen 

 
Utöver det implementerades även MaintMaster som är ett datorprogram för 
underhållsavdelningen med funktioner såsom beställning av reservdelar, planering och 
uppföljning. I och med att implementeringen av den nya underhållsavdelningen krävde mycket 
tid och resurser låg det mindre fokus på det proaktiva underhållet under denna period. Trots 
tidsbristen i denna period så ökade det proaktiva underhållet med drygt fyra procentenheter 
vilket Tabell 5 nedan visar. 

Tabell 5, Sammanställning period 2 
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4.2.3 Period 3, 2016/04/11 - 2016/07/10 

Vid starten av denna period anställdes ytterligare en underhållstekniker vilket stärkte både 
kompetensen och resurserna för underhållsavdelningen. Implementeringen av 
underhållsavdelningen, dess rutiner och arbetssätt började succesivt färdigställas som innebar 
att mer fokus kunde läggas på ökningen av de proaktiva underhållen. Under denna period 
upplevde både operatörer, samordnare och avdelningschefer en tydlig skillnad från tidigare 
arbetssätt och prioriteringar gällande underhållsavdelningen. Detta resulterade i en total 

ökning av andelen proaktiva underhåll från 8,8 % till 33,9 %, vilket Tabell 6 nedan visar. 

Tabell 6, Sammanställning period 3 

 

4.2.4 Period 4, 2016/07/11 - 2016/10/10 

Ytterligare en underhållstekniker anslöt till underhållsavdelningen under denna period. Denna 
tekniker anställdes internt från företaget vilket innebar att hen hade redan erfarenhet gällande 
samtliga program och system samt verksamheten i övrigt. Liksom i period tre låg majoriteten 
av fokus på att öka andelen proaktiva underhåll men ett projekt angående en utveckling av deras 
underhållsprogram MaintMaster startades. Utvecklingen av MaintMaster ämnade att skapa en 
ny funktion i programmet som hanterar aktiviteter gällande reservdelar såsom mer detaljerat 
lagersaldo och historik. Den totala ökningen av de proaktiva underhållen i denna period var 
14,3 procentenheter och presenteras i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7, Sammanställning period 4 
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4.2.5 Period 5, 2016/10/11 - 2017/01/10 
I denna period fortsatte underhållsavdelningen att fokusera arbetet mot att öka de proaktiva 
underhållen samt utvecklingen av reservdelsfunktionen i MaintMaster. Underhållschefen, 
underhållsteknikerna och produktionsteknikerna upplevde under perioden att ökningen av de 
proaktiva underhållen blev svårare och krävde mer komplexa åtgärder, vilket innebar att 
arbetet kring detta lyftes ned ett steg, det vill säga till operatörs- och maskinindividnivå. 
Metoden som användes för att uppfylla det var att införa så kallade standardoperationsblad 
(SOP:s), där fokus främst låg på dagligt operatörsunderhåll. Standardoperationsbladen var 
något som både operatörer, produktionstekniker och underhållstekniker upplevde som positivt 
då de tvingade fram ett arbetssätt som innebar ett närmare samarbetare samt förståelse mellan 
de olika avdelningarna. Ökningen denna period blev totalt 6,9 procentenheter och visas i Tabell 
8nedan. Detta är en betydligt mindre ökning jämfört med tidigare perioder sedan uppstarten 
av underhållsavdelningen. Siffrorna överensstämmer med hur underhållschefen, 
underhållstekniker och produktionsteknikerna upplevde de ökade svårigheter kring det 
proaktiva underhållet i denna period. 
 

Tabell 8, Sammanställning period 5 

 

4.2.6 Period 6 2017/01/11 - 2017/03/116 

Även denna period låg fokus på utvecklingen av reservdelsfunktionen samt utveckla arbetet 
med de metoder och verktyg som användes för att öka det proaktiva underhållet ytterligare. 
Standardoperationsbladen fortsatte utvecklas för fler maskiner och aktiviteter, det vill säga 
aktiviteter utöver dagligt underhåll, såsom vecko- och månadsunderhåll. Utöver detta 
bestämdes även att operatörerna skall vara med vid varje utfört underhållsarbete för att på så 
sätt öka kompetensen och förståelsen kring maskinen och dess processer. Tankar väcktes 
angående ytterligare samarbete mellan underhållsavdelningen och övriga avdelningar, detta i 
form av att en underhållstekniker skall vara med i varje tvärfunktionellt team gällande inköp 
och ombyggnationer av maskiner. Totalt sett blev andelsökningen av det proaktiva underhållet 
i denna period 6,3 procentenheter och visas i Tabell 9 nedan. 

Tabell 9, Sammanställning period 6 

 

4.2.7 Sammanställning av samtliga perioder 

Totalt sett under denna 18-månadersperiod har andelen proaktivt underhåll ökat från 4,6 % till 
61,4% och TAK-värdet från 51,2 % till 72,9 % vilket är en ökning med 56,8 respektive 21,7 
procentenheter. Detta motsvarar en procentuell ökning på cirka 1300 % respektive 40 %. Denna 
förändring över tid illustreras i Tabell 10 nedan. 

                                                             
6 Denna period består enbart av två månader men siffrorna är beräknade över tre månader med 
hjälp av den genomsnittliga månadsökningen multiplicerat med tre. 
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Tabell 10, Sammanställning av samtliga perioder inklusive TAK 

 

Denna data sammanställs och presenteras även i Figur 9 nedan. Den blå linjen illustrerar det 
proaktiva underhållets ökning över den totala tidsperioden, där det går att utläsa att period 3 
är det så kallade startskottet för andelsökningen av det proaktiva underhållet. Denna ökning 
avtar mer och mer med tiden vilket stämmer överens med hur de involverade avdelningarna 
kände kring detta. Den röda linjen illustrerar TAK-talet och dess förändring över den totala 
tidsperioden och denna data har blivit hämtad från dokumentstudierna i RS. Dessa två linjer 
följer ett liknande mönster, dock med skillnader i de procentuella ökningarna, där det proaktiva 
underhållet har ökat väsentligt än TAK-talet. 

Figur 9, Diagram över förhållandet mellan proaktivt underhåll och produktivitet 

Utöver den redan presenterade statistiska data har förbättringen bekräftats under de olika 
intervjutillfällena. En av avdelningscheferna beskrev förbättringen på följande sätt: ”Vi visste 
att produktiviteten skulle öka, men absolut inte i den utsträckning som det har skett”, vilket 
påvisar hur lyckad övergången har varit. Produktionsteknikern var också positivt överraskad 
över resultatet av övergången och sa under ett av intervjutillfällena: ”Det är sjukt att det har 
gått en sådan lång tid innan vi gjorde denna förändring, tänk vilka besparingar vi hade 
kunnat göra”. Avslutningsvis kommer även ett citat från en av operatörerna som beskriver hens 
syn på förändringen med fokus på hur det nya arbetssättet uppnådde TAK-målen: ”Det är 
väldigt kul att jag kan uppnå mina TAK-mål nu trots att jag utför en massa annat jobb 
(operatörsunderhåll)”. Detta är bara tre av många citat som bekräftar den redan presenterade 
statistiska data angående att en ökning till ett mer proaktivt underhållsarbetssätt leder till en 
ökad produktivitet. 
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4.3 Arbetsmiljöförändringen vid ökning av det proaktiva underhållet  

Innan företaget hade en egen underhållsavdelning, det vill säga när det externa 
underhållsföretaget utförde allt underhållsarbete så utgjorde de reaktiva underhållen en stor 
majoritet av de totala underhållsarbetena och fokus på förebyggande underhåll var väldigt låg. 
Detta skapade många gånger stress för både produktionstekniker och operatörer. Under denna 
period fanns det inte heller några resurser i form av underhållspersonal som kunde fokusera på 
och förbättra dessa problem. 

Efter implementeringen av den egna underhållsavdelningen låg främsta fokus på att öka det 
proaktiva underhållet. Resurser i form av personal och hjälpmedel ökade succesivt för 
underhållsavdelningen under hela den studerade tidsperioden och ju mer resurser och 
hjälpmedel underhållsavdelningen fick tillgång till, desto mer fokus kunde läggas på att 
utveckla och förbättra arbetsmiljön för de involverade parterna. Detta är något som både 
underhållstekniker, operatörer och produktionstekniker har lagt märke till och nämnt under 
intervjutillfällena. En stor skillnad som operatörerna kände gällande införandet av 
standardoperationsbladen var att det förbättrade arbetsmiljön, då de gav dem en mycket bättre 
förståelse och kompetens gällande maskinerna och deras processer. Följande två citat kommer 
från operatörer: ”Sedan vi började med standardoperationsbladen så har vi sluppit att ha 
underhållstekniker på plats i stort sett dagligen vilket har gjort att mitt arbete har blivit 
roligare och lugnare” och ”Jag kan bara prata för mig själv men efter att vi har fått 
standardoperationsbladen känner jag mig mycket säkrare när jag utför mina underhåll”. 

En annan fördel med standardoperationsbladen var att det skapades en högre förståelse och 
samarbetskänsla gentemot varandras avdelningar. Detta är något många parter tidigare ansett 
varit en psykisk påfrestning och legat till grund för den så kallade smutskastningen mellan 
avdelningarna. Denna förbättring valde en av underhållsteknikerna att beskriva på följande 
sätt: ”Det är jättebra att operatörerna är med vid utformningen av 
standardoperationsbladen då de kan passa på att fråga om olika saker angående maskinerna 
så vi slipper få samma frågor varje dag samt att vi kan fokusera på de mer avancerade 
underhållsaktiviteterna”. Den positiva förändringen mellan de olika avdelningarna beskrevs 
av en samordnare på följande sätt: ”Jag känner att förståelsen mellan operatörerna och 
underhållsteknikerna har blivit mycket bättre efter att de börjat samarbete med 
standardoperationsbladen”. Slutligen kommenterade även underhållschefen sin syn på 
standardoperationsbladen: ”Efter att vi har börjat arbeta med standardoperationsbladen har 
vi insett att det är ett verktyg som passar vår verksamhet bra och för att förbättra 
arbetsmiljön ytterligare bör fler införas”. 

Samtliga respondenter har under intervjutillfällena påtalat att den ökade samarbetskänslan har 
varit den viktigaste förändringen för att förbättra den psykiska arbetsmiljön. Operatörerna, 
underhållsteknikerna samt dess chefer är alla överens om att ett större samarbete mellan deras 
avdelningar är ett måste då underhållsavdelningen är relativt nystartad och det har funnits och 
finns fortfarande vissa tendenser till ett ”vi och dem”-tänk. De flesta respondenterna tror att 
detta tänk grundar sig i att majoriteten av underhållsavdelningen ursprungligen kommer ifrån 
det föregående outsourcade underhållsföretaget, vilket inneburit att de har haft det svårt att 
acklimatisera sig från det tidigare ”vi och dem”-tänket till endast ett ”vi”-tänk. För att få en 
bättre förståelse och tydligare bild över vilka åtgärder som har frambringat skillnaderna 
gentemot tidigare arbetssätt för underhållsteknikerna och operatörerna följer en detaljerad 
beskrivning nedan. 
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4.3.1 Underhållstekniker 

De största positiva skillnaderna från uppstarten av underhållsavdelningen tills idag är enligt 
underhållsteknikerna: 

• Mycket bättre stödprogram gällande underhåll (MaintMaster) 

o ”Jag har aldrig haft en sådan stor hjälp av ett enkelt datorprogram på jobbet 
innan”– Underhållstekniker 

o “Utan MaintMaster hade inget av detta varit möjligt” - Samordnare 

• Större förståelse och inflytande på underhållschef och ledning 

o “Största anledningen varför projektet har lyckats tror jag beror på 
underhållschefens kompetens och tålamod med oss alla” - Underhållstekniker 

• Bättre samarbete och förståelse mellan avdelningarna 

o “Inget av detta hade varit möjligt om inte alla inblandade hade varit öppna 
för en förändring och villiga att arbeta över avdelningsgränserna för att 
förändringen skulle lyckas” – Underhållschef 

o ”Jag känner att förståelsen mellan operatörerna och underhållsteknikerna 
har blivit mycket bättre efter att de börjat samarbete med 
standardoperationsbladen” - Samordnare 

• Tydligare roller och ansvarsområden 

o ”Det är jättebra att operatörerna är med vid utformningen av 
standardoperationsbladen då de kan passa på att fråga om olika saker 
angående maskinerna så vi slipper få samma frågor varje dag samt att vi 
kan fokusera på de mer avancerade underhållsaktiviteterna” – 
Underhållstekniker 

Samtliga av dessa förbättringar har enligt underhållsteknikerna underlättat det dagliga arbetet 
främst genom att skapa en mindre stressig arbetsmiljö. Detta i sin tur har lett till att varje 
enskild underhållsaktivitet kan utföras mer säkert och noggrant vilket minskar risken för 
fysiska skador.7 

4.3.2 Operatörer 

De största positiva utfallen för operatörernas arbetsmiljö sedan uppstarten av den egna 
underhållsavdelningen har varit; ökad kompetens gällande maskiner och dess processer samt 
det ökade samarbetet och förståelsen gentemot underhållsavdelningen och 
produktionsteknikerna. Dessa förbättringar har främst lett till att operatörerna har fått en 
djupare förståelse och tydligare bild över hur maskinerna är uppbyggda och fungerar vilket har 
gjort att den tidigare oro och stress som uppstått vid det dagliga underhållet har minskat. Detta 
i sin tur har lett till en mindre stressig arbetsmiljö samt att antalet fysiska skador vid det dagliga 
operatörsunderhållet har minskat. Det ökade samarbetet mellan de olika avdelningarna har 
också öppnat upp möjligheter såsom att bygga om maskiner utifrån en ergonomisk synvinkel, 
vilket de tidigare inte känt har varit möjligt då detta samarbete inte existerade. 

  

                                                             
7 På grund av implikationer under studiens gång finns det ingen statistik från fallföretaget som 
styrker detta, läs mer om detta under rubriken Metoddiskussion. 
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5 Analys 

I detta kapitel analysers studiens frågeställningar baserat på de teorier som presenteras i det 
teoretiska ramverket samt den insamlade empirin i föregående kapitel. Frågeställning ett och 
dess delfrågor besvaras utifrån tre identifierade problemområden och frågeställning två 
besvaras utifrån sex förbättringsåtgärder. 

5.1 Hur påverkas produktiviteten av en övergång från ett reaktivt till ett 
mer proaktivt underhåll? 
I och med att empirin påvisat att förhållandet existerar så kommer varje delfråga att besvaras 
och analyseras enskilt och delkapitlet kommer avslutas med ett svar och en analys av 
frågeställning ett. 

5.1.1 Vilka problem uppstår i samband vid reaktivt underhåll? 
I det teoretiska ramverket presenteras fyra nackdelar med ett reaktivt underhållsarbetssätt 
(Bateman, 1995; Gallimore & Penlesky, 1988). Utav av dessa fyra stämmer de tre första 
nackdelarna överens med studiens data samt att två ytterligare nackdelar har identifierats vilka 
är nackdel ett och fem i Figur 10 nedan. Dessa fem nackdelar har brutits ned i tre större 
problemområden som kommer ligga till grund för analysen angående frågeställning ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan kommer en detaljerad beskrivning av varje problemområde för respektive del-
frågeställning. 

Resursförlust i form av stillastående operatörer och maskiner 

Ett problem som både reaktivt och proaktivt underhåll har är att när väl maskinerna står still 
så innebär det en resursförlust men den stora skillnaden är att vid ett proaktivt underhåll är det 
oftast möjligt att planera in när dessa maskinstopp skall ske. På så sätt undviks att de 
uppkommer vid värsta tänkbara situation. Vid ett reaktivt underhåll går det inte att planera in 
när underhållen skall utföras vilket gör det mycket svårare att kunna omplacera den berörda 
operatören, som i sin tur leder till ytterligare en resursförlust i form av stillastående operatörer. 
Detta var extra kritiskt på fallföretaget då cirka 80 % av operatörerna endast hade kompetens 
nog till en maskin, vilket gjorde det väldigt svårt att omplacera dessa operatörer på kort tid. En 
av samordnarna sa följande om detta problem: ”Vissa veckor blir det att jag måste lägga ner 
flera timmar på att försöka hitta ersättningsarbete åt plötsligt stillastående operatörer, men 
detta har blivit ett mindre problem sedan underhållsavdelningen startades upp”. När 
maskinerna gick sönder vid värsta tänkbara tillfällen var fallföretaget tvungna att lösa 
problemet så snabbt som möjligt vilket ofta resultera i dubbelarbete i form av två 
underhållsaktiviteter. Ett för att rädda det akuta och det andra för att lösa problemet på lång 
sikt vid ett ”bättre” tillfälle. 

  

Figur 10, Sammanställning av nackdelar vid ett reaktivt underhåll 
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Oförutsägbar produktionskapacitet 

En negativ följd av ett reaktivt underhållsarbetssätt är att det bildar stora fluktuationer och 
osäkerheter gällande produktionskapaciteten vilket i sin tur försvårar arbetet för både 
planerare, avdelningschefer samt samordnare och brukade resultera i övertidsarbete för de 
inblandade parterna på fallföretaget. Många ansåg att det här var grunden till den upplevda 
irritationen och smutskastningen mellan avdelningarna. Detta är något som samtliga parter har 
upplevt förbättrats avsevärt sedan uppstarten av den egna underhållsavdelningen, det har 
främst underlättat planerarnas arbete vilket i sin tur har ökat produktiviteten och lett till 
minskad övertid. I och med att det här var kärnan till irritationen och smutskastningen mellan 
avdelningarna har det också minskat och upplevs nu inte längre som ett problem som har 
bidragit till en höjd arbetsmoral och förbättrad arbetsmiljön för samtliga parter. 

Försämrad kvalitet av både operatörs- och underhållsteknikers arbete 

I och med att en reaktiv underhållsstrategi leder till mycket plötsliga och tidskrävande stopp så 
skapar det en stressig arbetsmiljö för både underhållstekniker och operatörer. Enligt teorin och 
empirin påverkar detta deras utförda arbete i den grad att fler misstag görs vilket i sin tur leder 
till fler kasserade produkter samt omarbete som i sin tur påverkar produktiviteten negativt. 
Tyvärr har inte OHC implementerat några kasseringssystem ännu (därav att Kvalité alltid är 
100 % i TAK-talet) vilket gör att det inte varit möjligt att få fram någon siffra angående antalet 
mindre kasserade produkter som förändringen har inneburit. Dock upplever operatörer, 
samordnare och avdelningschefer att antalet kasserade produkter har minskat rejält i 
jämförelse med när underhållsavdelningen var outsourcad. Utöver detta har även flera av 
underhållsteknikerna nämnt att det mer proaktiva arbetssättet har minskat stressen i deras 
dagliga arbete och på så sätt höjt kvaliteten på deras utförda underhåll vilket beskrivs mer 
detaljerat i frågeställning två senare i kapitlet. 

5.1.2 Varför uppstår dessa problem? 

Anledningarna bakom varför dessa problem uppstår är många och nedan kommer en 
beskrivning som är uppbyggd på en jämförelse mellan vad teorin och den insamlade empirin 
säger och kommer delas upp i samma tre “problemområden” som i tidigare rubrik. 

Resursförlust i form av stillastående operatörer och maskiner 

Det är flera anledningar bakom varför maskinerna står still så pass mycket mer vid ett reaktivt 
underhållsarbetssätt än vid ett proaktivt och har sitt ursprung i att ett reaktivt 
underhållsarbetssätt ofta arbetar utifrån den så kallade ”släcka bränder”-metoden. Denna 
metod innebär att reparationer utförs först när maskinen går sönder vilket ofta leder till att det 
första underhållstekniker måste göra på plats är att undersöka vad det är som gått sönder och 
sedan analysera och försöka lösa problemet. I vissa fall saknas reservdelar och liknande vilket 
gör att underhållet inte kan utföras samma dag, det här gör att maskinen står still en längre tid. 
Vid användandet av ett proaktivt underhåll utförs detta undersöknings-, analys- och 
problemlösningssteget medan maskinen fortfarande är igång och på så sätt minskas 
resursförlusten för både stillastående maskin och operatör. Resursförlusten i form av 
stillastående operatör är ett väldigt kritiskt och stort problem för fallföretaget medan för företag 
med bred operatörskompetens existerar inte samma problem. Den största anledningen bakom 
varför det här är ett problem på fallföretaget är för att det aldrig har funnits några krav på att 
operatörerna måste kunna fler än en maskin samt att många av operatörerna är anställda via 
olika bemanningsföretag och då ser OHC det som en onödig kostnad att utbilda dessa personer 
för fler än en maskin. 
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Oförutsägbar produktionskapacitet 

Främsta anledningen bakom varför det existerar en osäkerhet gällande produktionskapaciteten 
är för att vid användandet av ett reaktivt underhållsarbetssätt är det svårt att veta när, hur och 
stora samt vilken maskin som kommer drabbas. Vissa veckor under den studerade tidsperioden 
stod en del maskiner still drygt 80 % av tidskapaciteten medan andra veckor körde de i stort 
sett hela tiden. Det här gör det omöjligt att kunna förutse och bestämma en 
produktionskapacitet som sedan kan användas vid produktionsplaneringen, vilket i sin tur 
försvårar arbetsprocessen för många parter och leder till behovet av övertid. Enligt många 
operatörer skapade detta en känsla av otillräcklighet och irritation, för oavsett hur bra de 
utförde deras arbete och hur mycket produkter deras maskiner tillverkade räckte det oftast 
aldrig till, vilket var en av grundorsakerna till varför smutskastningen och irritationen mellan 
de olika parterna började. 

Försämrad kvalitet av både operatörs- och underhållsteknikers arbete 

Grundorsaken inom problemområdet var främst den stressiga arbetsmiljön operatörerna och 
underhållsteknikerna upplevde. En naturlig följd av en stressig arbetsmiljö enligt 
Arbetsmiljöverket (2017a) är att risken för felaktigt utfört arbete ökar vilket också 
underhållstekniker och operatörer på fallföretaget har påtalat och detta leder i sin tur till en 
försämrad produktivitet. Anledningen bakom varför operatörerna och underhållsteknikerna 
upplever en stressig arbetsmiljö är återigen på grund av att vid ett reaktivt underhållsarbetssätt 
är det svårt att veta när, var samt hur stora problem som kommer uppstå och när de väl uppstår 
måste de fixas så snabbt som möjligt. 

5.1.3 Hur kan dessa problem hanteras och förhindras? 

Dessa problem kan hanteras och förhindras på många olika sätt, nedan kommer en beskrivning 
om vilka åtgärder denna studie kommit fram till med hjälp av den insamlade teorin och 
empirin. 

Resursförlust i form av stillastående operatör och maskin 

Lösningen på problemen inom det här området är att fortsätta utveckla det redan ökade 
proaktiva underhållet för att på så sätt minimera de akuta underhållen, vilket i sin tur leder till 
att en större del av planerings- och problemlösningsfasen gällande underhållen kan utföras 
medan maskinerna fortfarande är i gång och kör. Åtgärder som kan vidtas för att öka det 
proaktiva underhållet är att fortsätta implementera flera standardoperationsblad för fler 
maskiner samt fler aktiviteter, det vill säga öka operatörsunderhållet. En annan åtgärd som kan 
vidtas är att utbilda operatörerna mer djupgående angående maskinerna för att ge dem 
möjlighet till att själva upptäcka och lösa mindre underhållsproblem och på så sätt låta 
underhållsavdelningen kunna fokusera på de mer avancerade och tidskrävande underhållen. 
Det här leder också till att planerarnas arbete blir enklare och därmed kan optimera körplanen 
för att öka produktiviteten ytterligare. 
 
Angående resursförlusten i form av stillastående operatörer går det även att anställa mer egen 
personal istället för att plocka in oerfaren och outbildad bemanningspersonal samt att bredda 
operatörernas kompetens över fler än en maskin. Detta gör att vid både oplanerade och 
planerade underhåll kan den berörda operatören enklare byta arbetsuppgift och på så sätt höja 
produktiviteten ytterligare. Denna kompetensbreddning leder också till en möjlig rotation 
gällande arbetsuppgifter för operatörerna vilket leder till en bättre arbetsmiljö då arbetet blir 
mindre monotont (Arbetsmiljöverket, 2017b), det här är något som många operatörer på 
fallföretaget har efterfrågat. 
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Oförutsägbar produktionskapacitet 

Inom det här området är den största åtgärden att fortsätta utveckla och öka andelen proaktivt 
underhåll ytterligare men också att öka samarbetet och förståelse mellan de olika parterna för 
att på så sätt ha en gemensam målbild. För problemområdet är det viktigt att öka samarbetet 
främst med planerarna, då det är de som bestämmer maskinernas körplan och påverkas mest 
av produktionskapaciteten. Även här kan en ökad förståelse och insikt kring maskinprocesserna 
för operatörerna förebygga oförutsägbarhet kring produktionskapaciteten i form av att 
upptäcka och åtgärda problem snabbare än tidigare. Vid ökningen av det proaktiva underhållet 
kände samtliga inblandade parter att detta blev ett allt mindre problem men som fortfarande 
existerar i mindre utsträckning. Ökningen av det proaktiva underhållet resulterade i att de 
kunde utföra sina arbetssysslor på ett bättre och mer kvalitetssäkert sätt, vilket i sin tur innebar 
en bättre arbetsmiljö, minskad övertid och ökad produktiviteten för samtliga avdelningar. 
Förbättringen ledde också till en minskad irritation och smutskastning mellan avdelningarna 
vilket samtliga parter påtalat. 

Försämrad kvalitet av både operatörs- och underhållsteknikers arbete 

Faktorer som har vidtagits hos fallföretaget angående de identifierade problemen inom det här 
området har varit ett ökat samarbete mellan avdelningarna, användningen av 
standardoperationsbladen samt ökningen av det proaktiva underhållet. Både teorin och 
empirin visar på att dessa åtgärder är relevanta att vidta för att minimera den upplevda stressen 
och oron som kan uppstå vid underhållsmomenten och på sätt höja kvalitén på de utförda 
underhållsarbetena. Ytterligare åtgärder som kan vidtas för att höja kvalitén och minska 
stressen kan vara till exempel mer djupgående samarbete och förståelse mellan avdelningarna 
och säkerställa att det proaktiva underhållet är fortsatt högt samt ständigt sträva efter att 
förbättra det. Ett önskemål som både underhållschefen och avdelningscheferna nämnde 
angående detta var att implementera kasseringssystem för varje maskin för att på så sätt få en 
”ärlig” kasseringssiffra att jobba vidare med. Det här är något som hade kunnat underlätta och 
höja arbetet kring kvalitén för operatörernas och underhållsteknikernas arbete. 

5.1.4 Sammanställning av frågeställning ett 
Både den insamlade empirin och teorin visar att vid en ökning av det proaktiva underhållet ökar 
även produktiviteten. Inte minst går detta förhållande att utläsa från både den kvalitativa och 
kvantitativa insamlade data i empirikapitlet. Med hjälp av det teoretiska ramverket, empirin 
och ovanstående analys har studien resulterat i sex stycken åtgärder som företag kan vidta för 
att öka andelen proaktivt underhåll, dessa sex åtgärder presenteras i Figur 11 nedan. 

 

Figur 11, Åtgärder för att öka andelen proaktivt underhåll 
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Under studien framkom det att samtliga av dessa åtgärder även lett till en produktivitetsökning, 
vilket styrker att vid en övergång till ett mer proaktivt underhållsarbetssätt ökar även 
produktiviteten. Resultatet stämmer överens med hur Bateman (1995) samt Gallimore och 
Penlesky (1988) beskriver att en reaktiv underhållsstrategi ofta är otillräcklig i dagens 
automatiserade verksamheter, det vill säga att en proaktiv underhållsstrategi är att föredra. 
Utöver teorin och den statistiska data har den positiva inverkan angående de sex åtgärderna 
bekräftats av diverse olika parter på fallföretaget. Till exempel valde en samordnarna att 
beskriva inverkan MaintMaster haft på förändringen på följande sätt: “Utan MaintMaster hade 
inget av detta varit möjligt”. Underhållschefen beskrev det ökade samarbetet, förståelsen samt 
den gemensamma planeringen mellan avdelningarna på följande sätt: “Inget av detta hade 
varit möjligt om inte alla inblandade hade varit öppna för en förändring och villiga att arbeta 
över avdelningsgränserna för att förändringen skulle lyckas”. Detta är endast två av många 
citat som kommit fram under studiens gång som styrker att de sex åtgärderna har haft positiv 
inverkan på både ökningen av andelen proaktivt underhåll samt produktiviteten. Med 
bakgrund av vad som framkommit i det teoretiska ramverket, den insamlade empirin samt 
ovanstående analys går det att konstatera att vid övergången till ett mer proaktivt underhåll 
ökar även produktiviteten. 

Vilken inverkan respektive åtgärd haft på produktiviteten samt arbetsmiljön för de två 
användarperspektiven har sammanställts och illustreras i en form av ramverk i Figur 13 senare 
i rapporten. 

5.2 Kan övergången till ett mer proaktivt underhållsarbetssätt även leda 
till en förbättrad arbetsmiljö för både underhållstekniker oh operatörer? 
I och med att det endast finns lite teori inom detta forskningsområde har denna frågeställning 
haft en mer utredande karaktär under studiens gång, det finns mer att läsa om det här under 
Metod och genomförande. Detta har inneburit att gemensamma mönster mellan ökningen av 
det proaktiva underhållet och en förbättrad arbetsmiljö för underhållstekniker och operatörer 
har försökts att identifieras kontinuerligt under studiens gång, det vill säga från att haft en 
outsourcad underhållsavdelning till hur det ser ut idag. Under empiriinsamlingsprocessen 
identifierades sex olika åtgärder som fallföretaget vidtagit för att öka andelen proaktivt 
underhåll som också lett till en förbättrad arbetsmiljö. Nedan kommer varje enskild åtgärd att 
analyseras var för sig med de två användarperspektiven som grund och följs upp av en 
sammanfattande figur samt ett kort svar och en analys över frågeställning två. 

5.2.1 Analys av vidtagna åtgärders påverkan på underhållsteknikernas och 
operatörernas arbetsmiljö 
Nedan kommer respektive åtgärd att analyseras enskilt och sedan sammanställas i en figur med 
tillhörande text. 

1. Implementeringen av standardoperationsbladen 

Denna åtgärd har endast förbättrat arbetsmiljön för operatörerna då det här verktyget endast 
är riktat till operatörerna. Det har främst bidragit till en minskad stress och oro vid utförandet 
av operatörsunderhållen vilket ansågs vara ett stort problem innan, en operatör valde att 
beskriva det på följande sätt: ”Jag kan bara prata för mig själv, men efter att vi har fått 
standardoperationsbladen känner jag mig mycket säkrare när jag utför mina underhåll”. 
Underhållschefen valde att beskriva standardoperationsbladens effekt på följande sätt:  ”Efter 
att vi har börjat arbeta med standardoperationsbladen har vi insett att det är ett verktyg som 
passar vår verksamhet bra och för att förbättra arbetsmiljön ytterligare bör fler införas”. 
Detta stämmer överens med hur United States Environmental Protection Agency (2007) 
beskriver möjliga fördelar med användandet av standardoperationsblad. 

2. Ökat samarbete och förståelse mellan avdelningarna 

Denna åtgärd har främst lett till en djupare förståelse mellan de involverade avdelningarna 
vilket har lett till möjliga gemensamma samarbeten som till exempel den nya tänkta standarden 
där en underhållstekniker medverkar i varje projektgrupp som hanterar eventuella 
ombyggnationer och inköp av maskiner. Sådana samarbeten är något Arbetsmiljöverket (2008) 
understryker som en viktig åtgärd angående relationen mellan underhåll och dess arbetsmiljö. 
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Åtgärder som denna leder i sin tur till mer underhållsvänliga maskiner vilket idag ses som ett 
stort problem. Det ökade samarbetet mellan de olika avdelningarna har också minskat 
irritationen och smutskastningen mellan avdelningarna som i sin tur lett till en sundare och 
bättre arbetsmiljö för samtliga parter. En följd av detta har blivit att många operatörer idag 
känner sig mer bekväma med att fråga underhållsteknikerna angående maskinerna och på så 
sätt har oron och stressen minskat vid utförandet av operatörsunderhållen som också lett till 
mindre fysiska skador. 

3. Ökad gemensam planering mellan avdelningar 

Denna åtgärd har förbättrat arbetsmiljön för både operatörerna och underhållsteknikerna. 
Enligt Prevent (2017a) är en viktig faktor för att minska risken för skador och förhindra faror 
som kan uppkomma på arbetsplatsen att utföra förebyggande underhåll som är väl planerade. 
Tidigare vid användandet av en reaktiv underhållsstrategi var i stort sett samtliga underhåll 
akuta, vilket gjorde att både operatörernas men främst underhållsteknikernas arbetsmiljö 
präglades av stress och oro. Detta ledde till fysiska skador vid utförandet av underhållen men 
med den ökade gemensamma planeringen mellan de olika avdelningarna har både den psykiska 
och fysiska arbetsmiljön förbättrats. 

4. Implementering av MaintMaster 

Då MaintMaster endast används av underhållsavdelningen samt samordnare så har det endast 
förbättrat arbetsmiljö för en av de två studerade användarperspektiven, det vill säga 
underhållsteknikerna. Den största positiva effekten av MaintMaster är den minskade oron och 
stressen för underhållsteknikerna eftersom deras reserv- och verktygssaldon samt både 
kommande och historiska underhållsarbeten registreras och uppdateras i realtid. En av 
underhållsteknikerna valde att beskriva sin känsla angående MaintMaster på följande sätt: ”Jag 
har aldrig haft en sådan stor hjälp av ett enkelt datorprogram på jobbet innan”. En av 
samordnarna beskrev MaintMasters påverkan på följande sätt: ”Utan MaintMaster hade inget 
av detta varit möjligt”. 

5. Operatör medverkar vid samtliga ”korta” underhåll angående deras maskin 

Det är endast operatörernas arbetsmiljö som haft en direkt påverkan av denna åtgärd då det är 
deras kompetens som breddas vilket bidrar till ett mer flexibelt dagligt arbete då flera mindre 
underhåll kan utföras än tidigare. Detta i sin tur påverkar också underhållsteknikernas 
arbetsmiljö då de slipper stressa över att ständigt behöva utföra mindre underhåll. Dock är inte 
underhållsteknikernas ruta ikryssad i Figur 12 eftersom det studerade fallet inte kommit 
tillräckligt långt gällande denna punkt för att med säkerhet kunna säga att det har påverkat 
underhållsteknikernas arbetsmiljö.  En av underhållsteknikerna valde att beskriva denna 
åtgärd på följande sätt: ”Det är jättebra att operatörerna är med vid utformningen av 
standardoperationsbladen då de kan passa på att fråga om olika saker angående maskinerna 
så vi slipper få samma frågor varje dag samt att vi kan fokusera på de mer avancerade 
underhållsaktiviteterna” 

6. Ökat operatörsunderhåll 

Både operatörernas och underhållsteknikernas arbetsmiljö har förbättrats på grund av denna 
åtgärd. Underhållsteknikernas arbetsmiljö har främst förbättrats genom att i och med ett 
breddat och ökat operatörsunderhåll slipper de avbryta sina huvudsakliga arbetsuppgifter leder 
till en mer sundare och mindre stressig arbetsmiljö. Operatörernas arbetsmiljö har förbättrats 
på liknande sätt som under punkt fem, det vill säga att ett ökat operatörsunderhåll leder till ett 
mer flexibelt dagligt arbete. En ökning av flexibiliteten av det dagliga arbetet stämmer helt 
överens med hur Arbetsmiljöverket (2008) väljer att beskriva ett av många sätt att förbättra 
arbetsmiljön i en verksamhet. 

Dessa sex åtgärder och vilket användarperspektiv de har påverkat i positiv riktning 
sammanställs i kommande delkapitel med tillhörande figur. 
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5.2.2 Sammanställning av frågeställning två 

Analysen av de sex ovannämnda åtgärderna och hur de har påverkat de olika 

användarperspektiven i positiv riktning sammanställs i Figur 12 nedan, vidare kommer ett 

övergripande svar på frågeställning två. 

 

Figur 12, Åtgärders påverkan på arbetsmiljön 

Eftersom forskningsområdet angående frågeställning två är relativt nytt gör det att teorin kring 
området är smalt, vilket har inneburit att empirin har spelat en mer central roll än vid första 
frågeställningen. Som Figur 12 ovan visar har varje åtgärd förbättrat arbetsmiljön för minst en 
av de två studerade användarperspektiven. Detta resultat uppkom genom att sammanställa de 
genomförda intervjuerna samt observationerna tillsammans med ovanstående analys. 
 
Då studiens resultat tydligt påvisar att samtliga vidtagna åtgärder för att öka andelen proaktivt 
underhåll även förbättrat arbetsmiljön för minst en av de två studerade användarperspektiven 
anses det studerande förhållandet i frågeställning två existera. Det vill säga att ökningen av 
andelen proaktivt underhåll även kan förbättra arbetsmiljön för både underhållstekniker och 
operatörer. Dock krävs det mer forskning i form av flera studerande fall på olika sorters 
verksamheter med olika utgångspunkter för att kunna höja generaliserbarheten till den nivån 
att ett ramverk kan utformas. Samtliga involverade parter i studien är dock övertygade om att 
flera verksamheter hade kunnat förbättra sin arbetsmiljö genom att vidta liknande åtgärder 
som i det studerade fallet. Det finns mer att läsa om detta under rubrikerna Rekommendationer 
och Vidare forskning i kommande kapitel. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat, genom att först diskutera 
studiens resultat, det vill säga vad studien bidragit med. Därefter diskuteras metodval och de 
implikationer som uppstått under studiens gång. Vidare beskrivs studiens slutsatser, 
rekommendationer och kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie påvisar att vid en övergång från ett reaktivt till ett mer proaktivt 
underhållsarbetssätt ökar även produktiviteten samt att arbetsmiljön för både 
underhållstekniker och operatörer kan förbättras. Följaktligen innebär detta att ett reaktivt 
underhållsarbetssätt är otillräckligt för många producerande verksamheter som har som syfte 
att bibehålla och kontinuerligt utveckla produktiviteten med underhållsstrategi som 
angreppssätt, vilket stämmer överens med vad Ylipää et al (2017), Bateman (1995) och 
Gallimore och Penlesky (1988) konstaterat. Gällande förbättring av arbetsmiljön har studien 
resulterat i att valet av underhållsstrategi kan vara ett effektivt angreppssätt. Det vill säga vid 
en ökning av andelen proaktivt underhåll, minskar de så kallade akuta underhåll som i sin tur 
innebär en minskad stress och risk för både fysiska och psykiska skador, det här ligger i linje 
med hur Prevent (2017a) ser på det studerade förhållandet. Sammanfattningsvis har studien 
resulterat i att underhållsarbetet spelar en större roll idag än tidigare vilket även Tsang  (1998) 
hävdar samt att vid en effektiv hantering av sitt underhåll kan verksamhetens resurser 
användas på ett effektivare sätt. Det är dock inte möjligt att generalisera dessa förhållanden 
över samtliga verksamheter och branscher då studien enbart omfattar ett studerade fallföretag, 
mer om detta i senare avsnitt i kapitlet. 
 
Resultatet har identifierats genom att studera och analysera de sex olika åtgärderna som 
fallföretag vidtagit för att öka andelen proaktivt underhåll. Dessa sex åtgärder och hur de har 
påverkat produktiviteten samt arbetsmiljön för både underhållstekniker och operatörer har 
hämtats från Figur 11 samt Figur 12 och resulterat i Figur 13. 
 
Figur 13 nedan illustrerar hur de vidtagna åtgärderna angående ökningen av det proaktiva 
underhållet har lett till en förhöjd produktivitet samt förbättrad arbetsmiljö för 
underhållsteknikerna och operatörerna. Samtliga åtgärder har visat en tydligt positiv påverkan 
på produktiviteten och därav är samtliga åtgärder ikryssade i den kolumnen. Däremot skiljer 
det lite mellan hur åtgärderna har påverkat arbetsmiljön för underhållsteknikerna och 
operatörerna. Åtgärd ett och fem har inte påverkat underhållsteknikernas arbetsmiljö, då de 
endast haft som syfte att förbättra arbetsmoment gällande operatörernas dagliga arbete. Punkt 
fyra har endast påverkat underhållsteknikernas arbetsmoment och därav är inte ikryssad för 
operatörerna. För en djupare analys angående åtgärdernas påverkan på arbetsmiljön för 
underhållsteknikerna samt operatörerna, se rubriken Analys av vidtagna åtgärders påverkan 
på underhållsteknikernas och operatörernas arbetsmiljö. 
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Figur 13, Åtgärders påverkan på produktiviteten och arbetsmiljön 

Således har studien i huvudsak kommit fram till hur dessa sex åtgärder har påverkat både 
produktiviteten samt arbetsmiljön för underhållstekniker och operatörer på ett positivt sätt. 
Genom att vidta dessa sex åtgärder har fallföretaget ökat sin produktivitet med cirka 40 % samt 
att andelen proaktivt underhåll har ökat med cirka 1300 % under den studerande 18-
månadersperioden. Utöver det här finns det mycket kvalitativ data i form av citat som styrker 
att dessa sex åtgärder leder till en ökad produktivitet och förbättrad arbetsmiljö för både 
underhållstekniker och operatörer. All insamlad data tillsammans med teorin stärker studiens 
resultat, det vill säga ökar dess rimlighet. 
 
Även om dessa åtgärder har resulterat i positiva utfall gällande de två studerande områdena 
betyder det inte att samtliga åtgärder hade givit liknande resultat för andra verksamheter. 
Anledningen bakom det är att varje verksamhet är unik och befinner sig i olika situationer 
angående till exempel arbetsmiljön och andelen proaktivt underhåll vilket innebär att åtgärder 
bör verksamhetsanpassas. Det finns heller inget som tyder på att dessa sex åtgärder är 
heltäckande, det vill säga att det inte går att utesluta fler möjliga åtgärder som behandlar 
studiens område på liknande sätt. Fler tankar och diskussioner angående detta går att läsa 
under rubriken Vidare forskning. 
 
Utöver de positiva utfallen har det även framkommit vissa negativa konsekvenser med en 
övergång till ett mer proaktivt underhållsarbetssätt. Dock är dessa konsekvenser inte kopplade 
till de två studieområdena i frågeställningarna, utan ligger mer på en förändringsledningsnivå. 
Exempel på de identifierade negativa följderna vid övergången är vanligt förekommande följder 
vid förändringar inom organisationer, såsom problemen avdelningarna hade i början då nya 
arbetsrutiner samt arbetssätt skulle bestämmas samt implementeras. Detta är inget studien 
fokuserat på och är ytterligare en variabel att studera vidare kring i framtiden. 
 
Studiens resultat kan även beskrivas med hjälp av de tre P:na (Frisk, 2011), som tidigare nämnts 
i rapporten där fokus har legat på två av de tre P:na (People & Profit). Faktorn Profit har täckts 
in med hjälp av studiens första frågeställning, det vill säga hur produktiviteten förändras vid 
övergången till användandet av en proaktiv underhållsstrategi. Studiens andra frågeställning 
har grundats i faktorn People, då denna frågeställning handlar om hur arbetsmiljö kan 
förbättras för de två avgränsade användarperspektiven. Dock innebär inte detta att valet av en 
mer proaktiv underhållsstrategi inte har en positiv inverkan på miljön, det vill säga Planet. Ett 
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exempel på hur faktorn Planet har påverkats i positiv riktning av ökningen av andelen proaktivt 
underhåll är att det även lett till ett jämnare och mindre slitage på maskiner och dess 
komponenter, vilket på lång sikt leder till mindre förbrukning av jordens resurser. Som tidigare 
nämnt har inte fokus legat faktorn Planet och är något som kan väga tyngre i framtida studier. 

6.2 Metoddiskussion 
Studien påbörjades med att formulera studiens problem med stöd från litteraturgenomgången 
samt den redan goda inblicken i fallföretaget. Detta låg till grund för valet av de teorier som det 
teoretiska ramverket innefattar. Det teoretiska ramverket låg sedan till grund för vilken sorts 
empiri som samlades in på fallföretaget för att sedan komma fram till studiens analys och 
resultat, en tydligare beskrivning finns under delkapitlet Arbetsprocessen. 
 
De datainsamlingstekniker som använts under studiens gång är intervjuer, observationer och 
dokumentstudier och det är dessa tre som kommer diskuteras nedan. Observationerna har 
utförts för att bekräfta de påtalade problemen för att sedan kunna analysera och lösa dessa 
problem med hjälp av det teoretiska ramverket. Utan dokumentstudierna hade inte denna 
studie varit möjlig men studiens kvalité och generaliserbarhet hade kunnat höjas om mer 
historisk data kring problemområdena hade funnits, läs mer om detta i kommande stycken. 
Intervjuerna har kunnat medföra osäkerheter då varje respondent har svarat utifrån sitt egna 
perspektiv och inte verksamhetens. För att minska missförstånd och påverkan av detta så 
intervjuades flera personer med både samma och olika roller. En annan åtgärd som vidtagits 
angående intervjuerna är att varje respondent har intervjuats flertalet gånger och har haft 
möjlighet till egna frågor under studiens gång. Observationerna fungerade som ett bra 
komplement till intervjuerna men upplevdes som väldigt tidskrävande för att endast vara “en 
bekräftelse” på vad som framkommit under intervjuerna. För att säkerställa och höja kvalitén 
på studien hade flera observationer varit önskvärt att utföra. 
 
Studiens resultat anses vara delvis generaliserbart då det finns tillräckligt med bevis i den 
insamlade empirin som styrker detta. För att höja studiens generaliserbarhet hade flertal 
åtgärder kunnat vidtas såsom att utföra en flerfallsstudie istället för en enfallsstudie, haft ett 
bättre underlag till de genomförda dokumentstudierna samt fler observationer. Den största 
anledningen varför dessa åtgärder inte vidtagits är tidsbrist, dock inte på grund av dålig 
planering eller ineffektivt arbete utan examensarbetets tidsomfattning, det vill säga en 
flerfallsstudie hade varit för omfattande. Fallföretagets tjänstemannaavdelning har nyligen 
omstrukturerats och detta tillsammans med att tidsperioden sträcker sig 18 månader tillbaka 
gjorde att fullständig historisk data saknades, mer om studiens implikationer tas upp i 
kommande stycken. 

 
Under studiens gång uppkom det två implikationer som försvårade arbetet och sänkte kvalitén 
på empirin vilket ledde till ett svagare resultat och mindre generaliserbarhet. Dessa två 
implikationer är saknaden av ett kasseringssystem, det vill säga kvalitetstalet alltid var 100 % i 
TAK-beräkningarna och saknaden av historisk data angående sjukfrånvaro och skadeorsaker 
för underhållstekniker och operatörer. 

 
I och med att kvalitetstalet alltid var 100 % gav detta inte en ärlig bild av verkligheten vilket 
sänker kvalitén på studien. Om ett kasseringssystem hade fungerat under den studerade 
tidsperioden så hade den positiva förändringen av TAK-talet varit ännu tydligare då en stor del 
av ett ökat proaktivt underhåll leder till ett minskat antal kasserade produkter eftersom 
maskinerna får ett jämnare och bättre flöde. Detta är något som också styrks från samtal med 
de inblandade på fallföretaget då de är medvetna om att antalet kasserade produkter har 
minskats avsevärt sedan ökningen av det proaktiva underhållet. 
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Då siffrorna angående sjukfrånvaro och skadeorsaker för majoriteten av den studerade 
tidsperioden saknades så innebar detta att studiens andra frågeställningsresultat endast 
grundar sig på det som framkommit utifrån övriga datainsamlingstekniker. Detta innebär 
självklart en försämring av studiens resultat och generaliserbarhet. I ett försök att täcka in 
saknaden av data intervjuades samtliga underhållstekniker och en viss del av operatörer just 
angående arbetsmiljön och dess utveckling under den studerade tidsperioden. 

6.3 Slutsatser 
Analysen av studiens frågeställningar har resulterat i fyra slutsatser, samtliga av dessa är 
kopplade till övergången från ett reaktivt till ett mer proaktivt underhåll. Dessa slutsatser har 
dragits med hjälp av identifieringen samt analysen av de sex tidigare nämnda åtgärderna, vilket 
finns illustrerat i Figur 13. Nedan presenteras studiens fyra slutsatser: 
 

1. Att övergången till ett mer proaktivt underhåll kan leda till en förbättrad produktivitet, 
detta är något som både backas upp av tidigare teorier samt studiens resultat. 

 
2. Övergången till ett mer proaktivt underhåll har undersökts och bevisat att det även kan 

förbättra arbetsmiljön för både underhållstekniker och operatörer. Dock finns det inte 
lika mycket tidigare forskning som styrker denna slutsats vilket sänker 
generaliserbarheten gentemot ovanstående slutsats. 

 
3. Vid insourcing, det vill säga uppstart av en egen underhållsavdelning så underlättar det 

både kommunikationen och samarbetet mellan de olika parterna, vilket är något som 
framkommit under intervjutillfällena och har varit en bidragande faktor till att 
övergången har lyckats. 

 
4. Påverkan av en övergång från ett reaktivt till ett proaktivt underhåll är väldigt beroende 

av vilken typ av situation verksamheten befinner sig i. Med detta menas till exempel 
vilken sorts kultur och arbetsmiljö som verksamheten präglas av, det vill säga att 
åtgärderna behöver verksamhetsanpassas utifrån varje nytt enskilt fall. 

 
Slutsats ett och två visar att de två studerade förhållanden existerar, det vill säga att en övergång 
från ett reaktivt underhåll till ett mer proaktivt underhåll har positiv inverkan på 
produktiviteten men även arbetsmiljön för både underhållstekniker och operatörer. Studiens 
tredje slutsats menar på att för att övergången skall bli så lyckad som möjligt är en egen 
underhållsavdelning en kritisk faktor. Slutligen påvisar studiens sista slutsats att övergångens 
resultat är starkt beroende av vilken situation organisationen befinner sig i, det vill säga att 
varje ny övergång behöver situationsanpassas. Med dessa slutsatser anses studiens syfte och 
frågeställningar vara besvarat. 

6.4 Rekommendationer 
Studien har resulterat i följande fyra rekommendationer för organisationer som befinner sig i 
liknande situation som fallföretag samt önskar en fortsatt ökning av andelen proaktivt 
underhåll samtidigt som produktiviteten och arbetsmiljön förbättras. Följande 
rekommendationer grundar sig i studiens tidigare analys och resultatdiskussion. 

 
1. Fortsatt utveckling och implementering av fler standardoperationsblad. 

Det här leder till att andelen operatörsunderhåll ökar, vilket gör att underhållstekniker 
kan fokusera på de mer avancerade underhållen. Vidare innebär fler 
standardoperationsblad att aktiviteter kring underhållet utförs på ett säkrare sätt 
utifrån en fastställd mall. 

2. Fortsatt utveckling av samarbetet mellan olika avdelningar 
Är en viktig faktor för att en verksamhet ska kunna arbeta mot samma mål samt 
effektivisera planeringen av sina underhåll vilket kan leda till en förbättring av samtliga 
tre studerade områden. 

3. Anställa mer ordinarie personal och därmed minska bemanningspersonal 
Gör att ett företag får mer personal med en djupare kompetens kring maskinerna och 
dess processer vilket gör att både kostnaderna för att hyra in bemanningspersonal 
minskar och att behovet av reaktiva underhåll minskar ytterligare. 
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4. Rotation av personal vid maskinerna 
Detta kan vidtas för att både skapa en bättre arbetsmiljö och bredare kompetens hos 
operatörer. Arbetsmiljön förbättras genom att operatörer ökar variationen i 
arbetsmoment vilket gör att monotona rörelser minskar och därmed en ergonomisk 
förbättring. Den bredare kompetensen gör att maskiners kapacitet inte är lika beroende 
av en specifik operatör och på så sätt skapas en säkrare, effektivare och jämnare 
produktion. 

6.5 Vidare forskning 
De sex åtgärderna och hur de har påverkat produktiviteten samt arbetsmiljön för 
underhållstekniker och operatörer är nog för att konstatera att de två studerade förhållanden 
existerar för fallföretaget. Med stöd från den redan existerande teorin går det att hävda att dessa 
sex åtgärder skulle ge liknande resultat för vissa producerande verksamheter. För att få reda på 
vilka typer av verksamheter och branscher dessa sex åtgärder skulle fungera samt inte fungera 
på behövs det vidare liknande forskning på fler studerande fall. Det största problemet 
fallföretaget och studien hade kring studieområdena var att det inte fanns något typ av 
sammanfattande ramverk angående strategier, verktyg och metoder som kan användas och 
implementeras för att både öka det proaktiva underhållet samtidigt som produktiviteten och 
arbetsmiljön förbättras. Således behöver de framtida fallen resultera i någon form av ramverk 
som Figur 13 illustrerar men kompletterat med tillvägagångssätt samt vid vilka situationer 
respektive åtgärd bör vidtas. Anledningen bakom varför ett typ av ramverk behövs är för att 
kunskap kring dessa studieområden är begränsade inom många verksamheter, främst 
angående förhållandet mellan underhåll och arbetsmiljön. I nuläget är det svårt att säga hur 
resultatet av detta ramverk skulle se ut men som sagt bör det vara utformat på liknande sätt 
som i Figur 13 med tillhörande förklaringar och instruktioner för hur samtliga åtgärder kan 
implementeras. Efter fler utförda studier lär ramverket kompletteras med ytterligare åtgärder 
samt en prioritering av dessa, beroende på vilken situation verksamheter befinner sig i. Om 
ramverket vidareutvecklas till ovanstående beskrivning kommer denna studies resultat bli mer 
generaliserbart och det leder till att flertalet verksamheter kommer kunna förbättra sin 
produktivitet samt arbetsmiljö med hjälp av valet av underhållsstrategi som angreppssätt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Maskindirektivet gällande underhåll och ergonomi 
(Arbetsmiljöverket, 2008) 

1.6.1 Underhåll av maskiner Inställnings- och underhållsställen ska vara placerade utanför 
riskområden. Det ska vara möjligt att göra justeringar, underhålla, reparera, rengöra och utföra 
service när maskinen är stilla. Om ett eller flera av ovanstående villkor av tekniska skäl inte kan 
uppfyllas, ska åtgärder vidtas för att säkerställa att dessa arbeten kan utföras säkert (se punkt 
1.2.5). På automatiserade maskiner och där det är nödvändigt på andra maskiner ska 
anslutningspunkter för diagnostisk felsökningsutrustning finnas. Automatiserade maskindelar 
som måste bytas ofta ska lätt och säkert kunna avlägsnas och bytas. Tillträdesmöjligheterna till 
delarna ska vara sådana att dessa uppgifter kan utföras med de nödvändiga tekniska hjälpmedlen, 
i enlighet med en föreskriven arbetsmetod. 
 
1.6.2 Tillträde till arbetsstationer och serviceställen som används för underhåll En maskin ska vara 
konstruerad och tillverkad så att man säkert kan nå alla områden som är nödvändiga i samband 
med produktion, inställning och underhåll. 
 
1.6.3 Frånkoppling av kraftkällor En maskin ska vara försedd med anordningar för frånkoppling 
av alla kraftkällor. Dessa frånkopplingsanordningar ska vara klart identifierade. De ska kunna låsas 
om återinkoppling kan medföra fara för personer. Frånkopplingsanordningen ska även kunna låsas 
då en operatör inte har möjlighet att kontrollera om krafttillförseln är frånkopplad från någon av 
de platser till vilka han/hon har tillträde. När det gäller en maskin som kan anslutas till ett elnät, 
räcker det att man kan dra ur stickproppen, under förutsättning att operatören från någon av de 
platser han/hon har tillträde till kan kontrollera att stickproppen är urdragen. När krafttillförseln 
är frånkopplad, ska det vara möjligt att på normalt vis avlasta all energi som kvarstår eller som 
ackumulerats i maskinens kretsar utan risk för personer. Undantagna från kravet i de föregående 
styckena är vissa kretsar som kan förbli anslutna till sina kraftkällor, t.ex. 18 för att hålla delar på 
plats, skydda information, lysa upp interiörer osv. I dessa fall ska särskilda åtgärder vidtas för att 
garantera operatörens säkerhet. 
 
1.6.4 Operatörsingripanden En maskin ska vara konstruerad, tillverkad och utrustad så att behovet 
för operatören att ingripa begränsas. Om operatörsingripanden inte kan undvikas, ska de kunna 
utföras enkelt och säkert. 
 
1.6.5 Rengöring av inre delar En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att det är möjligt 
att rengöra de inre delar som har innehållit farliga ämnen eller preparat utan att det är nödvändigt 
att gå in i den; om det är nödvändigt ska varje blockering kunna avhjälpas från utsidan. Om det är 
omöjligt att undvika att gå in i maskinen, ska den vara konstruerad och tillverkad så att rengöring 
kan ske säkert. 
 
1.1.6 Ergonomi Obehag, trötthet och fysisk och psykisk påverkan som operatören kan utsättas för 
under avsedda användningsförhållanden ska reduceras till ett minimum med hänsyn till 
ergonomiska principer som exempelvis – att hänsyn tas till variationer i kroppsbyggnad, styrka 
och uthållighet hos operatörer, – att operatören får tillräckligt rörelseutrymme, så att han/hon kan 
röra alla delar av kroppen, – att undvika att arbetstakten bestäms av maskinen, – att undvika 
övervakning som kräver lång koncentration, – att anpassa gränssnittet mellan människa och 
maskin till operatörernas förutsebara egenskaper. 
 
1.1.7 Arbetsstationer En arbetsstation ska vara konstruerad och tillverkad så att risker på grund av 
avgaser eller syrebrist undviks. Om maskinen är avsedd att användas i en riskfylld miljö som kan 
innebära hälso- och säkerhetsrisker för operatören eller om maskinen i sig utgör en riskfylld miljö, 
ska tillräckliga åtgärder vidtas för att säkerställa att operatörens arbetsförhållanden är goda och 
att han/hon är skyddad mot varje förutsebar riskkälla. Arbetsstationen ska i förekommande fall 
vara utrustad med en lämplig hytt, som är konstruerad, tillverkad och utrustad för att uppfylla 
ovanstående krav. Utgången ska medge snabb evakuering. Dessutom ska det om möjligt finnas en 
nödutgång i en annan riktning än den ordinarie utgången.  
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Bilaga 2 – Standardfrågeformulär 

1. Hur tycker du samarbetet gällande underhåll fungerar överlag mellan 
operatörer, underhållstekniker och produktionstekniker? 

a. Är det något särskilt som kan ändras nu direkt för ett förbättrat samarbete? 

b.  Är det något du vill förändra på längre sikt? 

2. Vilka är de största skillnaderna mellan hur underhållet fungerade tidigare när 
det externa underhållsföretaget skötte allt och hur det ser ut idag? 

a. Vad har blivit bättre och vad anser du bidragit till detta mest? 

b. Är det något som blivit sämre? I så fall vad och varför tror du detta? 

c. Vad tycker du kan förbättras både kortsiktigt och långsiktigt? 

3. Hur upplever du att implementeringen av underhållsprogrammet 
“MaintMaster” har påverkat underhållsarbetet överlag? 

a. Är det något du saknar med detta program? I så fall vad? 

b. Är det någon specifik funktion i programmet som du tror har bidragit till att förbättra 
underhållsarbetet överlag? 

4. Är det något du anser “bromsar ned” underhållsarbetets utveckling? 

a. Vad hade behövts göra för att eliminera denna bromsande kraft? 

5. Vilka är de vanligaste orsakerna som du upplever orsakar maskinstopp? 

a. Varför tror du dessa problem uppstår? 

b. Vad tror du behövs göras för att förhindra och hantera dessa problem? 

6. Är det något specifikt arbetsmoment gällande underhåll som är extra psykiskt 
eller fysiskt krävande, d.v.s. dåligt ur en arbetsmiljösynpunkt? 

a. Vilket/-a moment är det i så fall? 

b. Hur ofta utförs momentet? 

c. Hur pass stor belastning tycker du det orsakar? 

d. Vad hade kunnat göra för att eliminera dessa problem? 

e. Finns det ytterligare åtgärder som kan vidtas för att höja arbetsmiljön generellt? 

7. Skulle du tycka det vore bra med ett ökat operatörsunderhåll? 

a.  I så fall, hur tycker du inlärningsprocessen bör se ut för operatörerna? 

8. Finns det något övrigt kring dessa frågor/områden du känner är viktigt att ta upp 
och eventuellt kolla vidare på nu eller senare i framtiden? 
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Bilaga 3 – Frågeformulär, uppföljningsintervjuer 

1. Hur ställer du dig till tanken att implementera standardoperationsblad till 
samtliga maskiner och operatörsunderhåll? 

a. Hur tycker du dessa SOP:s skall göras samt se ut? 

b. Känner du att de SOP:s som redan existerar har hjälpt dig med något vid utförande av 
dessa underhållsaktiviteter? I så fall vad? 

2. Utöver standardoperationsbladen, vad tycker du behövs ändras för att både den 
fysiska och psykiska arbetsmiljön skall förbättras? 

a. Fysiska: 

b. Psykiska: 

3. Om man ser över tidsperioden från uppstarten av den egna 
underhållsavdelningen och tills idag: 

a. Vad tycker du har varit de bästa förbättringarna som påverkat dig och din arbetsmiljö? 

b. Vad tror du är den bakomliggande orsaken till dessa förbättringar? 

c. Hur tycker du detta skall fortsättas förbättras i framtiden? 

4. Finns det något övrigt kring dessa frågor/områden du känner är viktigt att ta upp 
och eventuellt kolla vidare på nu eller senare i framtiden? 


