
Institutionen för informatik 

Systemvetenskapliga programmet 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

SPB 2011.16 

 

Underhåll av underhållsarbete 

 
 

Ida Danielsson 
Marie Foisack 

 



Abstract 
The traditional view of maintenance is machine-based, where acute maintenance tasks are 

highly valued. Preventive maintenance is viewed as secondary and less desirable to work 

with. The more modern view is to regard maintenance as a process. The machine-driven 

tasks are still necessary but are viewed as a part of the big picture. 

The purpose of this study is to examine how to high light general difficulties concerning 

maintenance management to aid organizations to reflecting upon their own situation. The 

study is based upon a pilot study initiated by ProcessIT concerning relevant key figures in 

maintenance. Together with the empirical data from interviews investigating the interest 

for SSG Standard and the present maintenance management work, we analyse the findings 

in relations to research regarding maintenance in information technology (IT). Through 

this approach we show the general differences, independent of industries. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

ProcessIT Innovation är ett samverkansprojekt mellan processindustrin, Umeå universitet, 

Luleå universitet samt IT-företag inom framför allt Norrbotten och Västerbotten. Inom 

ramen för ProcessIT har två branschprogram skapats. Det första är SCOPE med fokus på 

massa- och pappersindustrin och det andra är GRAM som fokuserar på gruvindustrin. 

SCOPE har via tillväxtverket beviljats finansiering för att bedriva ett antal projekt under en 

fyraårsperiod riktat mot massa- och pappersindustrin. 

Tidigare projekt inom ProcessIT har fokuserat på produktionsprocessens olika 

utvecklings- och förbättringsmöjligheter. En ny satsning har nu gjorts för att lyfta fram 

utvecklingsmöjligheter inom underhållsprocessen hos massa- och pappersindustrin, och till 

viss del även gruvindustrin. Under hösten 2010 genomförde branschprogrammet SCOPE en 

behovsinventering där ett antal massa- och pappersbruk, IT-leverantörer, LKAB och Boliden 

deltog. Vid behovsinventeringen framfördes önskemål gällande framtagandet av relevanta 

nyckeltal som en indikation på hur industrianläggningarnas underhållsarbete fungerar. 

Genom en förstudie ville ProcessIT undersöka om den redan befintliga standarden, SSG 

2001, var lämplig för deras basindustripartners. ProcessIT har förhoppningar om att 

förstudien ska påvisa intresse för framtida projekt och i förlängning utveckla en IT-lösning i 

samverkan med deltagande IT-företag. 

Efter att vi fått en förfrågan från ProcessIT att delta i förstudien tilldelades vi uppdraget 

att genomföra intervjuer med de sju bruk som utifrån visat intresse deltog i förstudien. 

Förstudien resulterade i en rapport bestående av kartläggning över anläggningarnas 

underhållsarbete, deras intresse för implementation av en standard samt förslag på ett urval 

av SSG Standards nyckeltal. 

1.2 Problemområde  

Kunskapen om hur väl underhållsverksamheten fungerar på respektive bruk är varierande 

och i många fall otillräcklig, vilket framkom av den behovsinventering SCOPE genomfört. 

SSG Standard har lyfts fram av ProcessIT som ett bra verktyg för bruken för att få bättre 

tillsyn av underhåll och underhållskostnader och på så sätt uppnå ett mer effektivt och 

kontrollerat underhållsarbete. En förhoppning är också att i framtiden föreslå en IT-lösning 

som underlättar framtagningen av nyckeltal samt jämförelse mellan bruken, så kallad 

benchmark. 
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Massa- och pappersindustrin går mot en mer modern underhållssyn i form av 

processförvaltning. Under genomförandet av våra intervjuer ute hos massa- och 

pappersbruken väcktes vårt intresse rörande de gemensamma svårigheter som upplevdes 

med underhåll och förbättring av underhållsarbete. Vi kunde dra tydliga paralleller till den 

problematik vi studerat inom vår systemvetenskapliga utbildning beträffande underhåll inom 

IT-området.  

En förhoppning som finns med gemensamma definitioner är att det skapar ett gemensamt 

språk som kan användas för att jämföra underhållsarbetet mellan bruken. En standard 

skapar gemensamma termer och definitioner vilket gör att benchmark möjligt. En svårighet 

när man pratar om införandet av en standard är hur väl den enskilda verksamheten 

implementerar standarden. Enligt Brunsson & Jacobsson (1998) är det enklare för en 

verksamhet att prata om förändring i praxis, än att faktiskt förändra praxis. Med det menas 

att det är enklare att prata om en förändring än att faktiska förändra verkligheten. Ett 

exempel kan vara att en verksamhet förändrar benämningen på en arbetsuppgift för att göra 

den mer attraktiv att utföra, men utan att förändra den i praktiken.  

1.3 Syfte och frågeställning 

I vår studie uppmärksammar vi de generella svårigheter som uppstår vid underhåll av 

underhållsarbete. Detta gör vi genom att ställa problematiken gällande underhållsarbete 

inom massa- och pappersindustrin i relation till en  jämförelseram i form av forskning kring 

IT-branschen.  

Vi tror att våra frågeställningar främst intresserar massa- och pappersindustrin som 

upplever problematiken idag, men även i stor utsträckning andra branscher som upplever 

samma problematik.  

Syftet är att vi vill undersöka om underhållsproblematik är generell och oberoende av 

verksamhet, samt erbjuda tankeväckande synvinklar inom området.  

1.4 Disposition 

Uppsatsens disposition kommer följa som nedan: 

Avsnitt 1 behandlar bakgrunden som examensarbetet bygger på. Den 

följs av en beskrivning av problemområdet som leder fram till 

frågeställningar och syfte. 

I avsnitt 2 diskuterar vi de metoder vi har använt oss av för att kunna 

genomföra studien. Här redovisas bland annat design av studie, 

genomförande, urval samt bearbetning av det empiriska materialet. 

Inledning 

Metod 
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Avsnitt 3 behandlar den nulägesanalys vi har gjort utifrån vårt 

empiriska material och är indelat i tre olika avsnitt. De tre avsnitten är 

Underhåll; en otydlig definition, införandet av en standard samt 

Standardisering; uppmärksammade svårigheter.  

Avsnitt 4 utgörs av analys baserad på den förståelse som vi tagit del av 

i den teoretiska referensramen i relation till de resultat som framkommit 

ur det empiriska materialet. Här diskuterar vi underhåll relaterat till 

studien och standardisering. 

I avsnitt 5 sammanställs resultatet av vår analys, ett sätt att knyta 

ihop säcken. 

I avsnitt 6 presenterar vi våra slutsatser.   

Nulägesanalys 
av sju bruk i 

Sverige 

Analys 

Resultat 

Slutsats 
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2 Metod 

2.1 Design av studie 

Inom ramen för den förstudie som vi var delaktiga i blev vi tilldelade uppdraget att utföra  sju 

intervjuer. De kvalitativa intervjuerna gav oss en djup inblick och förståelse för hur 

situationen ser ut hos de olika anläggningarna vilket var en förutsättning för att besvara våra 

frågeställningar. Då intervjuerna var svagt strukturerade gav det oss möjlighet att föra en 

djupgående dialog med de deltagande respondenterna (Holme & Solvang, 1996 och Lekvall & 

Wahbin, 2001). 

2.2 Genomförande 

Insamling av information i vår studie skedde i tre steg. Inledningsvis utfördes instudering av 

området vilket följdes av framtagning av en intervjuguide. Slutligen genomfördes själva 

insamlingen av datamaterialet. 

2.2.1 Instudering 

För att få förståelse och insikt i den för oss okända processtyrda massa- och pappersindustrin 

studerades material kring området i form av artiklar, informationsblad och diverse hemsidor. 

Under den inledande instuderingsfasen genomfördes tre träffar med två tidigare anställda 

inom massa- och pappersindustrin. Under dessa möten samlade vi in bakgrundsinformation 

kring branschen samt underhållsprocessen och vi gavs möjlighet att ställa frågor för ökad 

förståelse. 

Våra kunskaper inom området var begränsade innan studiens start. I möte med 

respondenter och genom instudering av litteratur har vi anskaffat en förståelse för massa- 

och pappersindustrin. 

2.2.2 Intervjuguide                 

Inför intervjugenomförandet sammanställdes en intervjuguide för att fungera som mall och 

hjälpmedel. Huvudsakligen bestod intervjuguiden av frågor rörande önskat resultat utifrån 

förstudiens redan definierade syfte (se sid. 13-14), men möjlighet fanns för oss att 

komplettera med egna frågor. Intervjuguiden fastställdes i samarbete med förstudiens 

projektledare, se bilaga 1.  

2.2.3 Datainsamling 
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Våra sju intervjuer utfördes på sju olika massa- och pappersbruk geografiskt utspridda över 

norra Sverige. Respondenten utgjordes av en eller flera personer med ansvar för 

underhållsarbete. Intervjuerna spelades in och transkiberades sedan i efterhand.  

Intervjuerna blev flexibla, både med avseende på utförande och angreppssätt. Det flexibla 

utförandet gjorde det möjligt för oss intervjuare att komplettera med frågor under tiden 

intervjun genomfördes. Med ett flexibelt angreppssätt kunde vi vid varje intervjutillfälle 

variera vårt upplägg vilket till exempel kunde innebära att strukturen på upplägget varierade 

vid olika tillfällen (Holme & Solvang, 1996).  

Respondantintervjuer innebär att intervjupersonen själv är delaktig inom området vi 

undersöker (Holme & Solvang, 1996). Genom deltagandet i förstudien kom vi i kontakt med 

lämpliga respondenter på varje massa- och pappersbruk. Varje respondent var väl insatt i det 

område vi ville studera med goda kunskaper beträffande underhåll och underhållsprocessen. 

Informanter hade inte kunnat ge oss samma förståelse då de är aktörer som står utanför det 

vi studerar och saknar expertkunskap (Holme & Solvang, 1996). 

Mätfel på grund av respondenten kan uppstå då han/hon gissar eller generaliserar sitt 

svar för att försöka ge ett svar för att tillmötesgå intervjupersonen. En orsak till detta kan 

vara att respondenten inte är tillräckligt påläst inom just det ämnet vilket skapar en 

osäkerhet (Lekvall och Wahlbin 2001). Under våra intervjuer har vi dock upplevt 

respondenterna som tillräckligt kunniga för att ge goda svar, alternativt att de kontrollerade 

uppgiften vid eventuella osäkerheter och återkom med svar.   

Intervjuarens kön kan påverka vid personliga intervjuer (Lekvall och Wahlbin 2001). 

Under våra intervjutillfällen var vi i 6/7 fall två kvinnliga intervjupersoner med endast 

manliga respondenter. Vid ett intervjutillfälle deltog en tredje intervjuare av kvinnligt kön 

där då även respondenten var kvinna. En risk med kvinnliga intervjuare som endast 

intervjuar manliga respondenter kan vara att svaren blir påverkade. De kan till exempel bli 

förenklade i termer av ytligare förklaringsnivåer inom området. 

En förfrågan som ställdes under inledningen av flera intervjuer påvisar eventuell risk för 

mätfel relaterad till vår utbildningsnivå. Flera respondenter ställde en direkt fråga om vi var 

studenter på masternivå vilket inte är fallet då vi skriver vårt uppsatsarbete på kandidatnivå. 

Påverkan kan även i detta fall bestå av förenkling av frågorna samt eventuell misstro inför vår 

kunskap och förmåga. 

Två exempel på instrumenteffekter som Lekvall och Wahlbin (2001) tar upp är på grund 

av ordningsföljd samt oklar formulering av frågor.  

Då våra intervjuer genomfördes mycket svagt strukturerade hade intervjupersonerna 

själva relativt stor möjlighet att styra ordningsföljnden av frågor. Frågornas olika 
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ordningsföljd kunde medför en effekt på resultatet. Trots att vi ställde frågor utifrån vår 

intervjuguide för att täcka upp alla frågeområden eftersträvade vi en djup förståelse och 

önskade därför låta respondenterna utveckla de områden de själva la särskild vikt vid. Den 

svaga struktur vi använde oss av under intervjuerna gav oss stor möjlighet att nå den 

förståelsen (Holme & Krohn Solvang, 1996).  

Mätfel till följd av oklar formulering skulle i vårt fall ha kunnat uppstå på grund av vår 

okunskap kring området. Respondenterna var dock så pass kunniga och villiga att förklara 

grundligt att det inte upplevdes som ett problem. 

2.3 Urval 

Urvalet av respondenter till studiens intervjuer skedde i två steg. 

Det initiala urvalet skedde genom självselektion. Det fanns redan ett underhållsrelaterat 

intresse hos bruken eftersom de frivilligt valt att ingå i förstudien. 

Det andra urvalet skedde genom teoretiskt urval utifrån teoretiskt utformade kriterier 

kring önskad respondent (Holme & Solvang, 1996). I vårt fall skedde val av respondent 

utifrån ett samarbete mellan ProcessITs projektledare och de utvalda massa- och 

pappersbruken. Förstudien hade ett antal uppsatta kriterier vad gällde önskad kunskap i 

underhållsarbete samt beslutsbefattning och bruken själva valde ut lämplig respondent med 

rätt kunskapsområde. Intervjupersoner var redan utvalda då vi involverades i projektet och 

den kontakten sköttes av projektledaren inom ProcessIT. 

Urval genom självselektion medför att alla deltagande bruk delar minst en gemensam 

nämnare. Då alla bruk som intervjuades själva valt att ingå i studien efter förfrågan kan man 

dra slutsatsen att alla har ett intresse av att arbeta mer med utveckling av 

underhållsprocessen. Detta medförde en positiv grundsyn till vårt ämne vilket kan ha 

påverkat utfallet av intervjuerna. 

Det teoretiska urvalet påverkas av att respondenterna på varje bruk hade högre positioner, 

även om många har en bakgrund från “lägre positioner” inom bruket. Respondenterna var 

inte de som fastställer de övergripande besluten vilket kan innebära påtryckningar av 

chefer/koncernledning. En annan hämmande påtryckning kan vara en medvetenhet hos 

respondenten att alla av studiens deltagande bruk kommer ta del av det slutgiltiga resultatet. 

Det kan påverka genom att respondenten  undanhåller eller förskönar, viss information. 

De respondenter vi varit i kontakt med har alla liknande positioner inom massa- och 

pappersindustrin, något som kan medföra att inställningen vad gäller underhåll kan vara 

ensidig. Det kan finnas fler personer som påverkar underhållsprocessen men som inte är 

delaktiga i vår studie vilket kan göra att viss information inte lyfts fram. 
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Risken för mätfel på grund av urvalet är därför inte något vi kunde påverka då 

respondenterna redan var utvalda när vi involverades i förstudien. Vi utgår från och 

analyserar den empiriska data vi har kunnat samla in utifrån detta urval. 

Det utfördes endast en intervju på varje bruk och majoriteten av intervjuerna 

genomfördes dessutom med en individ som respondent.  Vid två separata tillfällen var det två 

respektive tre personer. Vi anser dock att samtliga respondenter gav en ömsesidig bild där 

många av argumenten och diskussionerna delades av flera bruk. Respondenterna hade även 

varierande bakgrund och roll inom underhållsarbetet. 

2.4 Bearbetning (dataanalys och resultatgenerering) 

Genom att enskilt studera och transkribera det insamlade datamaterialet (i form av inspelade 

intervjuer) färgkodade vi relaterad data som ett första steg i att urskilja de mest intressanta 

begreppen (Hartman, 2004). Vi utförde själva majoriteten av transkriberingen förutom två 

intervjuer som genomfördes på externt uppdrag. Vi läste grundligt igenom det transkiberade 

materialet. Transkiberingen av de inspelade intervjuerna bidrog till ökad kontroll och den 

enskilda genomgången av intervjuerna gav en dog möjlighet till grundlig repetition av data. 

Varje enskild intervju skickades till respektive respondent för godkännande vilket bidrog till 

att missuppfattningar kunde undvikas (Holme & Solvang, 1996). 

Istället för att i vår behandling av det empiriska materialet framställa sju unika bilder av 

nuläget hos bruken såg vi värdet i att presentera en gemensam bild. Genom att forma en 

helhetsbild och uppmärksamma det gemensamma istället för det unika vinner vi styrkan att 

kunna visa på branschöverskridande svårigheter med underhållsarbete. Vid varje intervju tog 

vi del av det enskilda brukets underhållsarbete och allt eftersom flera intervjuer genomfördes 

kunde vi se tydliga likheter och skillnader.  

Gemensamma drag kring upplevda svårigheter trädde tydligt fram utifrån den helhetsbild 

vi skapat oss. Svårigheter med gemensamma drag sammanfördes inom problemområden där 

vi formulerade passande rubriker för varje område. De användes som underlagsverktyg för 

tolkning av helhetsbilden (Hartman. 2004). 

Vår strävan efter att synliggöra svårigheterna med underhållsarbete i massa- och 

pappersindustrin tjänas bäst av en helhetsanalys. Samtidigt är en delanalys ett bra verktyg 

för att utföra en sammanställning. Den kombination vi utnyttjade gav oss den djupare 

förståelsen för vårt material som vi eftersträvade och goda möjligheter till analys och 

överskådlighet. 

För att exemplifiera de svårigheter vi uppmärksammat ute på massa- och pappersbruken 

kommer vi i vår uppsats, främst i kapitel 3, presentera citat tagna ur intervjuerna. Det är ett 
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fördelaktigt sätt att lyfta fram viktig information ur kvalitativa intervjuer (Holme & K. 

Solvang, 1996). 
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3 Nulägesanalys av sju bruk i Sverige 

3.1 Underhåll; en otydlig definition 

Vi har i och med våra intervjuer kommit i kontakt med många svårigheter rörande både 

underhåll och underhållsprocessen. De största svårigheterna är skillnaderna som råder 

mellan bruken beträffande definition av begreppet underhåll. En skillnad som framkom är 

definitionen över vilken personal som tillhör underhållsavdelningen, vilket i dagsläget 

varierar mellan bruken. Ett exempel är städpersonal som på vissa anläggningar tillhör 

underhållspersonalen. Detta skapar differens mellan bruken, se Figur 1. Gemensamma 

definitioner saknas vilket medför skillnader i termer av att varje anläggning gör sina egna 

bedömningar. 

Nedan visas en tabell innehållande de massa- och pappersbruk som var respondenter i 

våra intervjuer. Tabellen visar antalet respondenter, deras befattning samt anläggningens 

totalt antal anställda och antal underhållspersonal. Tabellen är sammanställd utifrån vad 

respondenten själv delgav oss under intervjun. I de fall information inte angetts angående 

antalet anställda inom underhåll beror det på att informationen inte presenterades under 

intervjutillfället. 

Bruk Respondent Anställda 

totalt  

Anställda 

underhåll 

Bruk 1 1 st, Gruppledare för underhållsingenjörer på 

mekaniskt underhåll med ansvar för 

underhållsutveckling 

320 Ej angett 

Bruk 2 1 st, Underhållschef 300 Ej angett 

Bruk 3 2 st, Chef för mekaniskt underhåll.  

Underhållsingenjör. 

410 100 

Bruk 4 3 st, Två ansvarigt anställda för implementation 

av SSG standard. Teknisk chef. 

300 100 

Bruk 5 1 st, Underhållschef 370 100 

Bruk 6 1 st, Ansvarig för underhållsteknik 600 Ej angett 

Bruk 7 1 st, Underhållschef 890 70 
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Figur 1. Översikt deltagande massa- och pappersbruk i studien. 

Generellt inom processindustrin har underhållsprocessen tidigare betraktats som något 

sekundärt och ett “nödvändigt ont”, som en stödfunktion för tillverkningsprocessen. 

Relationen mellan underhåll och andra delar av verksamheten har varit invecklad då 

underhållsarbete är svårt att mäta, i förhållande till exempelvis produktion. 

Underhållsprocessen har först på senare tid uppmärksammats som en viktig faktor för att 

uppnå driftsäkerhet samt vinna marknadsfördelar. Underhåll ses i dagsläget som en 

grundpelare för att uppnå kvalitet (Ben-Daya & Duffuaa, 1995). 

Bilden vi får efter intervjuer med respondenterna är att begreppet underhåll varierar 

mellan bruken och att en gemensam definition saknas i dagsläget. Efter behovsinventeringen, 

utförd av branschprogrammet SCOPE, vill ProcessIT nu undersöka intresset för att införa en 

standard som ett led i att skapa en gemensam plattform för definitioner. 

3.2 Införandet av en standard 

Standarden SSG 2001 är framtagen av SSG Standard Solutions Group AB och definierar ett 

femtiotal mättal, så kallade nyckeltal. Nyckeltalen  kan beräknas utifrån mätningar inom 

underhållsprocessen. Den baseras på standarderna SS-EN 13306 och SS-EN 15341 

kompletterat med erfarenhet från ett flertal anläggningar inom massa- och pappersindustrin. 

SSG Standard, SSG 2001, syftar till att;  

 

“Inom industrin vill man kunna definiera och mäta vad som är underhåll och 

underhållskostnader för att synliggöra sina förbättringsområden. Genom att 

processindustrin använder sig av samma nyckeltal och terminologi skapas en 

gemensam plattform för nyckeltalsanalys. En samordnad och standardiserad syn på 

mätning och analys med  hjälp av nyckeltal ger möjlighet till jämförelse mellan 

industrianläggningar.” - SSG 2001 

 

De intervjuade massa- och pappersbruken uppvisar ett stort intresse för att införa SSG 

Standard. De anser att det skulle underlätta enhetliga mätningar och definitioner av 

underhållsaktiviteter. Under våra intervjuer har flera fördelar med ett standardiserat 

underhållsarbete påtalats. Bland annat hoppas bruken få bättre underlag vid dokumentering 

och analys av underhållsaktiviteter samt historik på enskilda maskiner. Vidare uttalar 

respondenterna en förhoppning att SSG Standard ska medföra en översikt på kostnader 

relaterade till underhållsprocessen. Uttalat är även att ett gemensamt språk inom branschen 

skulle skapa förutsättningar till benchmarking mellan anläggningarna. 
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ProcessIT vill genom en förstudie undersöka om den redan befintliga standarden, SSG 

2001, är lämplig för deras basindustripartners. Förstudiens förväntade syfte är: 

• Undersöka relevansen i nyckeltalen enligt SS-EN 15341:2007 med industrin 

• Utreda om andra nyckeltal behövs 

• Undersöka om det finns intresse att införa nyckeltalen 

• Undersöka om de underlag (data) som behövs för att räkna fram nyckeltalen finns eller 

om det krävs förändringar i rutiner etc för att få dem inrapporterade 

• Undersöka om man vill göra jämförelser mellan industriföretagen 

• Föreslå en lösning för hur de data som behövs för framräkning av nyckeltal skall kunna 

samlas in och hur nyckeltalen ska presenteras på ett lättförståeligt och användbart sätt (t 

ex som ett balanceed scorecard) 

• Samråda med SSG om hur samarbetet med övriga skogsindustriföretag bäst skulle 

kunna ske. 

     

SSG Standard bygger på ett antal mätningar av underhållets effektivitet vilket kräver ett 

mer dokumenterat underhållsarbete. Efter att ha studerat SSG Standard, i relation till 

brukens nuläge ser vi att ett införande av SSG Standard skulle ställa krav på anläggningarna 

på bland annat ökad inrapportering av tid och materialkostnad. Kritik har lyfts fram vad 

gäller antalet nyckeltal i standarden och ett önskemål finns att begränsa standardens 

omfattning till ett tiotal nyckeltal som ett första steg. 

3.3 Standardisering; uppmärksammade svårigheter 

Det är först när man uppmärksammar problematiken och förstår alla delar inom processen 

och deras betydelse som arbetet med förändringar kan ta fart (Bergman & Klefsjö, 1990). 

Under våra intervjuer har vi registrerat ett antal upplevda svårigheter vad gäller nuvarande 

underhållsarbete. Vi önskar inte påvisa brister i rutiner och arbetsflöden ute hos bruken utan 

vill presentera ett antal svårigheter vi upplevt som relevanta. Inte heller vill vi “hänga ut” 

något bruk utan gör en generell presentation där bruken berörs i olika stor utsträckning. Alla 

exempel och citat är anonyma. 

Nedan lyfter vi fram problematik vi uppmärksammat under de utförda intervjuerna 

indelat i sex huvudområden vi definierat utifrån gemensamma svårigheter hos bruken. 

Svårigheterna har vi kunna katigorisera och gruppera ihop under följnade rubruker; 

förändrade arbetssätt, resurser, mentalitet, informationsspridning, bevakning och avsaknad 

av mål.  
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3.3.1 Förändrade arbetssätt 

Vi kunde tidigt notera att flera bruk upplever svårigheter med att ändra rådande rutiner i 

termer av dokumenthantering, datainsamling, rapportering m.m. Ofta bygger dessa på en 

okunskap hos den enskilde individen kring varför rutinerna ändras och hur det medför ett 

förhöjt värde. Rutiner uppges ha en stark påverkan på genomförandet av de dagliga 

arbetsuppgifterna. En stor del av arbetsrutinerna sker per individers automatik och utan 

reflektion. Människor är vanedjur och rutiner formas lätt men är desto svårare att bryta utan 

komplikationer. Standarder har en stark betoning på att vara frivilliga att införa och kräver 

därför en positiv attityd för att kunna implementeras (Brunsson & Jacobsson, 1998). 

Följaktligen uppmärksammas i brukens fall att det krävs mer än att bara införa nya regler. En 

standardisering av underhållsarbetet i form av införandet av nyckeltal kräver också en 

attitydförändring hos de som ska utföra arbetet för att implementeras med tillfredsställande 

resultat. 

 

“... många som jobbar med teknik har kanske aldrig haft ett intresse av att skriva och 

dokumentera, utan man vill ju mer fixa och ordna grejer.” - Bruk 7 

 

Utöver ordinarie arbetsuppgifterna kräver flera bruk att ett antal administrativa uppgifter 

ska utföras av underhållspersonalen, exempelvis tidsrapportering och dokumentation. 

Många gånger saknas förståelse för varför dessa uppgifter ska utföras vilket respondenterna 

även uttryckte som ett problem. De administrativa arbetsuppgifterna sker oftast först efter att 

den enskilde underhållsarbetaren har utfört ordinarie arbete. Därför upplevs det lätt som 

sekundärt och mindre prioriterat. Ökande rapporteringsskyldigheter tenderar göra 

människor osäkra och orsakar oklarhet kring den egna rollen och vad man har för 

skyldigheter (Stewart, 1983). 

 

“...handlar inte så mycket om vad man egentligen gör utan det handlar mer om en 

inställning.” - Bruk 3, angående problematiken med att skriva arbetsorder på allt 

underhållsarbete. 

 

“Så just det här att få dom att gå från avhjälpande till förebyggande och ändå känna att 

man är uppskattad. Det är inte så lätt!“ - Bruk 6 

3.3.2 Resurser 

En förutsättning för att resurser ska avsättas för underhållsarbete är att det finns motiverade 

personer på beslutsfattande poster som prioriterar just underhållsinsatser. Det krävs initiativ 
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från intresserade individer (Stewart, 1983). Under våra intervjuer har vi uppmärksammat att 

den avgörande faktorn verkar vara att nyckelpersoner uppmärksammar underhåll och dess 

betydelse för verksamheten. 

 

“Om inte (person i ledningsposition) hade tagit initiativet till det  hade det inte blivit av.” 

- Bruk 4, angående satsning på UH-arbete 

 

Standarders uttalade frivillighet påverkar även detta (Brunsson & Jacobsson, 1998). Hos 

flera bruk kom inte initiativet från koncernledningen gällande implementering av en 

standard och införa nyckeltal. Istället var det brukens egen ledning som initierade förslaget 

för att visa på effektivitet och mäta resultat av underhållsarbetet. 

Dessa motiverade personer är avgörande för avsättande av resurser. Flera bruk upplever 

svårigheter med att avsätta tillräckligt med tid, personal och verktyg för att upprätta en 

effektiv underhållsprocess och även en brist i att tillföra rätt resurser påpekades. För att 

genomföra förbättring och förändring av underhållsprocessen krävs ofta att personal tillsätts 

med endast det fokusområdet som uppdrag. 

 

“Avsätta kompetenta resurser.  Ingen gör det på sidan om, man måste få ägna sig åt det 

och veta vad man gör.” - Bruk 4, Angående vad som är nyckeln till införande av SSG 

Standard. 

 

“Med ett (bättre) analysverktyg blir det mer intressant också att få in mer uppgifter, att 

ha något att analysera” - Bruk 6, Angående bristande resurser gällande 

tidsrapportering. 

3.3.3 Mentalitet 

Att upprätthålla ett effektivt samarbete över teamgränserna upplever många respondenter 

som en svårighet då underhållsprocessen ofta är skild från övriga processer inom bruken. Att 

kommunicera över teamgränserna ses som avgörande då underhållsarbete få allt större 

betydelse i den framtida processindustrin. Broms & Lindahl (2005) beskriver just vikten av 

ett bra samspel mellan produktionsteam och underhållsteam som en förutsättning för att 

upprätthålla god tillgängligheten på maskinerna. 

En respondent påpekade att det är av stort värde att hela massa- och pappersbruket 

arbetar efter ett processtänk. Det innebär att inte se till de separata aktiviteterna utan istället 

flytta uppmärksamheten till de processer som täcker in hela arbetsflödet. 
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“Man tror liksom att det här med processtänk, dels tror man att det handlar mycket om 

att rita processer men egentligen handlar det mest om vilken attityd vi har till vårt jobb 

och hur man tänker och hur vi leder folk ... Och så det här kund-leverantörstänket, bara 

det är ett problem internt hos oss. Att produktionen är en kund till underhåll, det kan 

inte alla acceptera utan då är man liksom sämre på något vis när man ”bara” är en 

leverantör.” - Bruk 6 

 

En av de mest framträdande svårigheterna när det handlar om mentalitet är det 

egocentriska synsättet hos många av underhållspersonalen. Inom massa- och 

pappersindustrin råder till stor del den ålderdomliga maskinunderhållssynen. Detta medför 

att avhjälpande och akuta underhållsåtgärder, i varierande grad hos bruken, bedöms ha 

högre status. Det är detta som syns mest och belönas med uppmärksamhet. Denna mentalitet 

ses som ett hinder när det kommer till att öka status på det förebyggande underhållet, vilket 

till största delen handlar om att förhindra driftsstörningar. Arbetet med att reparera en 

maskin innan den havererar sker ofta i skymundan och individerna som utför det går 

obemärkta förbi vilket är något som respondenterna hoppas förändra i framtiden. Broms & 

Lindahl (2005) belyser vikten av att uppmuntra och se den enskilde individen genom snabb 

återkoppling av prestation och tydliga förväntningar för att skapa engagemang och eget 

ansvarstagande. 

 

“Hjältarna inom underhåll, det är dom som fixar grejer om någonting har havererat.” - 

Bruk 1 

 

“Som mekaniker så tycker man förstås att det är roligast att få vara Tarzan och komma 

där och något är paj och en maskin står still och då vet man att om jag fixar det här så 

kommer dom igång igen, allt fokus på mig.” - Bruk 3 

 

“... finns fortfarande kvar här litegrann, underhålls-Tarzan, att när det händer ett 

haveri och man har gjort en snabb insats så får man mycket beröm.” - Bruk 6 

 

Ytterligare en svårighet som observerats hos många av de massa- och pappersbruk vi 

besökte under studien är effekten av att de ingår i en gammal industri med hög medelålder 

som nu står inför stora pensionsavgångar. Broms & Lindahl (2005) beskriver den höga 

medelåldern inom processindustrin som ett resultat av en låg personalomsättning. 

Generationsskillnaden upplevs av respondenterna skapa en viss närvaro av skild mentalitet 

på arbetsplatsen där unga människor generellt accepterar förändringar bättre än äldre. Den 

äldre generationen besitter ofta stor expertkunskap vilket värderas högt. De innehar ofta 
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rigida vanemönster som i vissa fall medför en negativ attityd till förändring. En bidragande 

faktor utöver invanda mönster kan vara närhet till pension vilket kan bidra till en lägre 

motivation hos de äldre att adaptera stora förändringar (Stewart, 1983). Den nya 

generationens intåg i den gamla industrin förväntas öppna upp för utveckling av nya 

effektivare arbetsformer (Broms & Lindahl, 2005). 

 

“...den äldre generationen är då mera mejslade mot den här gamla, traditionella, 

konservativa och det sitter i väggarna som man brukar säga.” - Bruk 3 

 

3.3.4 Informationsspridning 

Angående ämnet att engagera och motivera medarbetare uttrycker flera respondenter vikten 

av att sprida information inom alla delar av verksamheten. Svårigheter har inte uttalats 

rörande själva distribueringen av information utan snarare belyses utmaningen i att göra 

informationen tillgänglig och lättbegriplig. Flera av de besökta bruken använder någon form 

av intranät för att ge anställda möjlighet att ta del av produktionsflöde samt andra mättal 

men i många fall upplevs informationen alltför omfattande. 

 

“Tyvärr är det för få som tittar på det egentligen och använder det.“ 

- Bruk 6. Stora mängder mättal på intranätet. 

 

Det är viktigt att information går ut till alla delar av bruket och att varje medarbetare ser 

sitt bidrag till utfallet. En förutsättning är att göra resultat överskådliga och tillgängliga, 

något som vissa respondenter uttrycker som en svårighet i dagsläget. 

 

“Varje människa som är inblandad i processen ska kunna påverka de här och kunna se 

att nu har vi kavlat upp ärmarna och nu har vi rört det här därifrån till dit.” - Bruk 3. 

Spridning av nyckeltal. 

 

3.3.5 Bevakning 

Att införa mätningar på utförda underhållsaktiviteter har diskuterats under våra intervjuer i 

ett led kring SSG Standard och införandet av nyckeltal. Diskussioner har förts huruvida 

underhållspersonalen upplever en rädsla för att ledningen vill kontrollera och styra 

arbetsinsatser. Hos de intervjuade bruken upplevdes denna oro för bevakning komma från 

underhållsledarna och inte från underhållspersonal som man kunnat tro. Ute på “golven” 
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fanns ofta en förståelse till varför kontrollmätningar användes då de såg en nytta i att 

använda dem för att försäkra att kompetens och resurser utnyttjades på rätt sätt. 

 

“... arbetsledarna säger att ‘vi är oroliga för att det här ska uppfattas som att vi utför 

tidsstudier, att vi försöker se hur vi ytterligare kan reducera personal’. Alltså det här blir 

ett underlag för att säga upp personal. Och jag har inte hört det från 

underhållspersonalen själva utan det är snarare så att de tycker att vi är dåliga på att 

utnyttja de resurser vi har.” - Bruk 1 

 

Oro som uppkommer beror ofta på okunskap och dålig informationsspridning inom 

organisationen. Alla respondenter ställde sig positiva till införandet av en standard och 

menade på att svårigheten ofta låg i att sprida budskapet om varför förändring måste ske och 

att införa ett standardiserat tänk på alla nivåer i organisationen. Misstänksamma attityder 

mot den ökade kontrollrädsla som en standard kan medföra upplevs av de flesta 

respondenter börja ebba ut. Många ser nu fördelen med att införa SSG Standard då det i 

framtiden kommer vara en förutsättning för att leva upp till kundernas efterfrågan. 

 

“Och helst ska man ju få in hur många timmar vi lagt ner, så man kan få en viss koll. 

Men det blir ju ‘men det är bara för att ni vill hålla koll på oss’, det blir ju mycket sådana 

diskussioner” - Bruk 7 

 

3.3.6 Avsaknad av mål 

Under våra intervjuer uttryckte flera respondenter en svårighet i att upprätthålla tydliga mål 

vad gäller underhållsprocessen. Av största vikt är att mål och visioner förankras ordentligt, 

ett arbete som inte alltid är enkelt. Några av respondenterna påpekar svårigheten med att 

sätta upp gripbara, konkreta mål som alla inom underhåll kan känna att de kan påverka. 

 

“… först att vi vet vad vi gör och sen att definiera ett mål, vart vi vill nå och vilken 

information vill vi ha med för framtiden.“ - Bruk 3 
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4 Analys 

Efter att ha tagit del av massa- och pappersbrukens upplevda situation kring 

underhållsarbete kan vi nu lyfta fram de gemensamma svårigheterna som vi observerat. 

Utifrån vår kartläggning av nuläget samt vår utbildning inom systemvetenskap och relaterad 

forskning, kan vi se att anläggningarnas svårigheter inte är unika. Som jämförelseram 

kommer vi presentera liknande svårigheter inom IT-branschens arbete kring underhåll för 

att belysa situationen. 

De svårigheter vi har observerat under studien anser vi vara tydliga illustrationer av att 

underhållsarbetet upplever branschöverskridande svårigheter. IT-branschen, vilket är ett 

välbekant område för oss, är särskilt intressant att jämföra med då den är starkt åtskild från 

massa- och pappersindustrin.  Skillnader finns både gällande vad man producerar och hur 

arbetet utförs. I massa- och pappersindustrin används fysiska råvaror genom hela 

tillverkningsprocessen vilka omvandlas till en slutprodukt. Inom IT-organisationer finns det 

istället ingen handgriplig produkt utan endast en omvandling av information. 

Standardisering ser vi som ett spännande område att diskutera då vår förstudie syftade till 

att utforska intresse hos deltagande massa- och pappersbruk rörande införandet av SSG 

Standard. För att kunna arbeta med underhållsutveckling måste man kunna generera data 

genom mätningar. För att kunna jämföra mätningar måste man mäta enligt en standard. 

(Franceschini et al. 2007). Genom att samla in data och utföra analys ges underlag för 

förståelse och välgrundade beslut. En standard innebär definitioner för vilken samt hur data  

ska samlas in, vilket medför att data blir pålitlig vid analys. 

I vårt analysavsnitt kommer vi behandla underhåll samt standard relaterat till massa- och 

pappersindustrin och IT. Genom att diskutera de två branscherna i relation till varandra 

kommer vi analysera deras gemensamma drag. 

4.1 Underhåll relaterat till studien 

I utvecklingsprojekt ingår ledning, anställda aktiva i någon fas av tillverkningsarbetet, 

designer, konsult och leverantör. Anställda tas ofta in i projekten då deras kompetens och 

kunskap om verksamheten har stor betydelse för att skapa lyckade och 

verksamhetsförankrade projekt. Trots att den anställda kan komma tas ifrån det egna arbetet 

och saknar tidigare utvecklingserfarenhet ser man stor vinning i att ha en person med 

kunskap inom det område i vilket projektet ska förankras. När projektet slutförts har man 

infört en ny komponent i, och därför i förlängning förändrat, tillverkningsprocessen. 

Underhåll sker i exemplet ovan enligt den traditionella synen. Där pågår underhåll fram tills 
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dess att utvecklingsarbetet är färdigt. Projekt kan beskrivas likt nyutveckling där något som 

efter slutförande lämnas vidare till IT-avdelningen (se figur 2) (Bergvall & Welander, 1996). 

Underhållsarbetet tar alltså vid i den centrala cirkeln och går inte över i systemförvaltning 

i någon iterativ process. Då läggs inom projektformen oftast ansvaret för underhåll på IT-

avdelningen som tidigare agerat som konsult och leverantör. Underhållet sker ofta inte på en 

planerad basis utan allt eftersom systemet kräver underhåll eller förbättring. För att åtgärda 

detta nyttjar man vinningen av att gå över till att arbeta med systemförvaltning. 

Som en utveckling av den äldre synen av underhåll går man mot ett mer modernare 

processstyrt underhåll. Bergvall & Welander (1996) samt Gehnich m.fl. (1987) beskriver 

begreppet systemförvaltning som ett sätt att se till alla delar inom den processen som 

innefattas av systemunderhåll. Systemunderhåll sker på de enskilda maskinerna och en 

övergripande syn på systemunderhåll som en process måste uppnås för att istället arbeta 

med systemförvaltning. 

Inom förvaltningsunderhåll sker underhåll iterativt och det handlar om att förvalta hela 

informationssystemets livscykel. I figur 2 visas förvaltningsunderhåll som ett ständigt 

återkommande arbete. Förvaltning handlar om långvarig skötsel till skillnad från ett 

oplanerat underhåll som tar vid först när projektet är slut (Bergvall & Welander, 1996).  

 

Figur 2. Ett informationssystems livscykel 

Vi vill applicera de ovan presenterade förvaltningssynen på systemunderhåll inom IT-

området. Nordström (2003, s. 37) använder sig av en bil för att exemplifiera den traditionella 

synen av systemunderhåll. En nyinköpt bil förväntas vara användbar direkt vid köp och 

genom årlig service upprätthålls körduglighet i flera år framöver. Den traditionella 

systemunderhållssynen på implementation av ett informationssystem beskrivs förväntas det 
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samma. Systemunderhåll betraktades som ren bugg-fixning vilket agerade efter respons på 

ett akut behov. 

Den “gammalmodiga” bilden av systemunderhåll kan vid första anblick te sig rimlig då 

underhåll hos gemene man kan tänkas fokusera på ett specifikt objekt. Emellertid är synen 

relativt snäv om man ser till hur underhåll fungerar i praktiken. Nordström (2003) fortsätter 

sitt resonemang med att beskriva systemunderhåll likt cykler, där underhållsarbetet pågår 

iterativt. 

 Inom organisationer som implementerar informationssystem finns ett behov av underhåll 

för att stödja verksamhetens alla områden och funktioner. Att endast se till det enskilda 

informationssystemets välmående och driftsäkerhet skapar inget önskvärt underhållsarbete 

(Bergvall & Welander, 1996).  Biskup & Kautz (2007) hävdar att underhållsarbete som utförs 

oplanerat och osystematiskt medför flera negativa effekter, bland annat högre kostnader, en 

försämrad produktkvalitet samt arbetssituation för systemutvecklarna.  

Uttrycket systemförvaltning lyfts fram av Bergvall & Welander (1996) för att förklara 

syftet med underhåll av informationssystem som en integrerad del av verksamheten. 

Systemförvaltning handlar om att inta ett större perspektiv av underhållsarbetet och se till de 

relationer som finns mellan informationssystemet och den övriga verksamheten. Endast 

genom att se till helheten och alla system som utgör det kan ledning ta välgrundade beslut i 

underhålls- och utvecklingsfrågor (Swanson & Beath, 1989, Bergwall & Welander, 1996). 

Systemförvaltning innefattas av manuella rutiner och informationsanvändning vilket är 

något man måste ta i beaktande när man förvaltar system. 

För att återkoppla till massa- och pappersindustrin kan man även här tillämpa en 

förvaltningssyn för att utvidga fokus från det enskilt utförda maskinunderhållet. 

Maskinunderhåll måste ske då driftsäkerhet har en tydlig koppling till underhållsarbetet och 

alla av våra respondenter påpekar sambandet mellan bristande underhåll och maskinhaveri. 

Maskinerna behöver tillsyn, vibrationsmätning, smörjning m.m. för att uppfylla förväntad 

funktionalitet. Processförvaltning erbjuder stora fördelar, till exempel genom högre 

driftsäkerhet, förbättrade konkurrens- och mätningsmöjligheter (Bergvall & Welander, 

1996). 

Under en av våra intervjuer framkom ett exempel på förtjänsten av att ha en process syn 

inom verksamheten. Bruket hade implementerat ett IT-stöd för att registrera och mäta 

resurstillgångar på kritiska maskiner och även spara enskilda maskiners historik. Vid analys 

uppdagades data angående en maskin som visade på fem-sex byten av en komponent, 

utförda på samma maskin under kort tid. Kostnaden för respektive komponent var hög och 

ingen uppföljning hade gjorts till varför upprepade åtgärder hade gjorts. Brukets processyn 
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bidrog därigenom till upptäckandet av problemet vilket löstes fort genom en enkel lösning i 

form av inköpet av en annan version av komponenten. 

Ovanstående text har fokuserat på förvaltning av underhåll och hur det har kommit att 

blivit ett uppmärksammat område inom både IT-branschen och massa- och 

pappersindustrin. Med koppling till de svårigheter som vi lyft fram i avsnitt 3.3 vill vi nu 

applicera än mer till verkligheten. 

Svårigheten med att tillsätta rätt resurser framkom som ett problem hos många av bruken 

för att upprätthålla ett effektivt underhållsarbete, något som även Manchanda, m.fl. (2009) 

betonar vikten av. Genom att skapa medvetenhet kring hur resurser rörande 

underhållsarbetet disponeras kan man avsätta resurser i tid, vilket kan förhindra större 

kostnader i ett senare skede. Driftstörningar som inte fångas upp på ett tidigt stadium kan 

komma att kräva stora insatser och kostnader. Detta kan lättare undgås genom bättre 

resursfördelning. Vikten av att avsätta resurser för underhållsutveckling har varit ett uttryckt 

önskemål vi noterat under våra intervjuer. Främst har respondenter påtalat vikten av 

motiverade individer som resurser, men även i termer av tid och pengar.     

En problematik som lyfts fram inom systemförvaltning av Nordström & Welander (2007) 

 handlar om samarbetet mellan systemunderhåll och systemutvecklare. Flera försök har 

gjorts inom området att skapa så kallade kontrakt med uppställda krav och önskemål, för att 

på så sätt förenkla arbetet med kommunikation mellan underhåll och utvecklare. Försöken 

har misslyckats då kommunikation måste upprätthållas genom alla aktiviteter inom 

systemunderhållsprocessen då kraven förändras under aktiviteternas gång. En parallell kan 

här dras till det nära samarbete som måste upprätthållas inom massa- och pappersindustrin 

mellan underhålls- och produktionsavdelningen. 

En relaterad attitydfråga är svårigheten med “Underhålls-Tarzan” som vi stött på i och 

med våra intervjuer ute hos bruken. I litteraturen inom systemunderhåll kan vi även här hitta 

likheter. Swanson & Beath (1989) beskriver att mycket av det systemunderhåll som handlar 

om att korrigera programkod för att överensstämma med specifikationer och standarder, ofta 

sker på rutin och där tidsintervallet inte är av större intresse. Arbetet sker alltså i det dolda 

och många ledningspersoner är dåliga på att uppmuntra och lyfta upp deras prestationer. 

“Underhålls-Tarzan” kan därför bli ett resultat av försök att synas och få uppskattning. 

4.2 Standardisering 

I vår studie har vi anammat synsättet att införandet av en standard är ett verktyg för att 

skapa enhetlighet i termer av insamling av data och bestämda definitioner. Den enhetlighet 

som uppkommer kan beskrivas med hjälp av likriktning (Brunsson och Jacobsson, 1998). 
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SSG Standard uttrycktes förväntas medföra en viss likriktning bland de bruk som anammar 

standarden och en gemensam plattform som öppnar upp till jämförelse mellan varandra. 

Respondenterna uttryckte en oro för att införandet av en standard skulle kunna medföra 

en risk i att personal upplever sig bevakade eller kontrollerade. Osäkerhet kring “den egna 

rollen” kan uppstå. Oklara roller och fördelning av arbetsuppgifter nämns också som en 

farhåga vid standardisering som skulle kunna påverka personalens arbete. 

Införandet av en omfattande standard påverkar oftast personalens arbete och deras 

rådande rutiner. Swanson & Beath (1989) presenterar dator- och tillbehörsföretaget West 

Coast High Tech Manufacturing (HighTech) som ett case för att beskriva hur införandet av 

en standard påverkar dokumentationsproblematiken inom systemförvaltning. Ett allvarligt 

problem inom företaget var att deras existerande system var ålderdomliga och saknade 

korrekt dokumentation vilket medförde merarbete i form av ett oorganiserat underhåll. 

Systemens fulla potential nyttjades inte fullt ut då kunskapen om funktioner saknades på 

grund av bristande dokumentation. Ett bekymmer hos HighTech är avsaknaden av ett 

välfungerande underhållsarbete med strukturerad dokumentation och uppdaterade 

arbetsflöden. De står nu i vägskälet att införa nya system inom företaget då nuvarande 

standard har uppsatta riktlinjer kring underhållsdokumentation och arbetsflöde, något som 

är bristande idag. De vill införa en standard för att skapa rutin i dokumentation och 

arbetsflöden men HighTech’s nuvarande system klarar inte av standardens riktlinjer. De har 

därför valt att frångå deras tidigare system och implementera hela nya system inom 

organisationen. Det är dock inte en tillförlitlig lösning att införa ett system och tro att det är 

löser rådande problematik. Att ha illusionen av att resultatet kommer att förbättras utan 

någon förändring av befintliga rutiner är vanligt förekommande men felaktig hävdar Deming 

(1986). Under våra intervjuer har respondenterna inte uttryckt någon illusion av att det inte 

skulle krävas någon förändring av rutin vid införande av en standard. Tvärtemot belyste de 

alla problematiken kring att skapa en väl fungerande integration då de är medvetna om den 

problematik Deming nämner. 

Biskup & Kautz (2007) tar upp en svårighet relaterad till expertkunskap. Systemförvaltare 

som innehar mycket kunskap kring underhåll av ett system medför att den informationen 

saknas om hon/han plötsligt får förhinder. Inom massa- och pappersindustrin upplevs 

samma problematik kring det aktuella generationsskiftet (Broms & Lindahl, 2005). Mycket 

expertkunskap går förlorad när dokumentationen ute på anläggningarna är bristfällig. En 

standard skulle vara ett sätt för dem att bevara denna kunskap som respondenterna upplever 

otroligt värdefull för anläggningens framtid. Likt Biskup & Kautz (2007) som hävdar att 

dokumentation och registrering måste ske för att systemunderhållet ska ske systematiskt och 
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bli mindre personberoende, anser vi att massa- och pappersindustrin har anammat samma 

åsikt. Inom samma område lyfter Swanson & Beath (1989) upp svårigheter med att förnya 

den kunskap som finns inom systemförvaltningspersonal. I deras bok Maintaining 

Information Systems in Organization får man inblick i en verksamhet vars personal är 

begränsad till ett fåtal förvaltare. Möjlighet saknas till utveckling och förnyelse inom 

systemförvaltning då deras nuvarande system kräver full uppmärksamhet. All tid läggs på att 

hantera de äldre systemen, som är 6-10 år gamla, vilket gör att utvecklingen stannat. 

Brunsson & Jacobsson (1998) hävdar att när man ska följa en standard måste man svara 

på tre frågor: Vem är jag? Vilken situation är jag i? Vad är lämpligt att göra för en person som 

jag i en situation som denna? 

Vi anser att detta är något bruken har gjort mer eller mindre uttalat. På första frågan 

räknar de in sig i samma bransch även om de har väldigt olika produktion men kan betrakta 

sig om väldigt olika när de ser på sig själva. Då de är medverkande i förstudien så har alla på 

varsitt håll svarat på liknande sätt på de två senare frågorna. Detta baserar vi på att alla 

bruken är i en underhållsutvecklingsprocess vilken de har nått olika långt i. De enhetliga 

svaren på den tredje frågan baseras därför på att de är liknande verksamheter inom samma 

bransch med ett underhållsutvecklingsintresse. Bruken befinner sig på olika nivåer i 

utvecklingen men delar gemensamma svårigheter i arbetet med underhåll och intresse för en 

eventuell implementation av en standard. 

  



   

26 
 

5 Resultat 

Som resultat av vår studie vill vi påvisa att trots att tillverkningsprocessen är väldigt olika 

inom IT-branschen respektive massa- och pappersindustrin finns det stora likheter 

beträffande påverkan av utvecklingsarbete. Inom båda branscher har underhållsarbete en 

betydande roll som måste belysas och uppmärksammas. En bidragande faktor till att den 

rollen undermineras är förståelsen för underhållsarbetets betydelse. Inom den traditionella 

attityden till underhållsarbete betraktas det som sekundärt “lågstatusarbete”. IT-branschen 

har länge arbetat med att höja status kring systemunderhåll, men inom massa- och 

pappersindustrin är diskussionen relativt ung. 

Underhåll inom massa- och pappersindustrin saknar i nuläget en tydlig koppling mellan 

utfört arbete och det slutgiltiga resultatet. Det saknas på majoriteten av bruken 

tillfredsställande mätverktyg för att visa på hur väl underhållsarbetet fungerar. De är positiva 

till att en standard skulle kunna bistå med. De ser en stor fördel med att införa en standard 

då det även skulle kunna skapa ett gemensamt språk inom massa- och pappersindustrin. 

Detta upplevs i dagsläget som något önskvärt av våra respondenter. Definitioner saknas dock 

i dagsläget gällande vad som faktiskt innefattar begreppet underhåll på flera organisatoriska 

nivåer inom massa- och pappersindustrin. 

Under studien har respondenterna uttalat varit medvetna om att resultatet inte blir bättre 

bara på grund av ett namnbyte där underhåll eller en del av underhåll kallas något nytt. Det 

är en viktig del av processförvaltning att inse att det krävs djupare förändringar innan det 

kan inträffa. En viktig poäng med processförvaltning är just att man inte bara ändrar på en 

liten del och tror att allt blir bra. 
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6 Slutsats 

Vår studie leder fram till ett antal slutsatser. Dessa kan sammanfattas med att det som 

framkommit i den empiriska undersökningen har stora kopplingar till den jämförelseram i 

termer av IT-branschen vi har studerat. Det vi erbjuder i form av vårt examensarbete är 

därför att lyfta fram de generella branschöverskridande likheter vi ser med underhållsarbete 

och införande av en standard. På så vis hoppas vi kunna bidra med input till intresserade 

verksamheter för att erbjuda tankar kring deras eget underhållsarbete. Dessa generella 

svårigheter kan inte åtgärdas av specifika lösningar utan kräver generella lösningar som 

anpassats av respektive verksamhet utifrån egna förutsättningar. Genom att väcka 

tankeställningar är vår förhoppning att de ska börja reflektera över sin egen organisation och 

hur de kan bedriva underhåll av underhållsarbete. 

Den sekundära status underhållsarbete länge har innehaft upplevs som ett problem, det 

måste få högre status. Det är ett arbete som pågår idag i båda de branscher vi studerat. En 

viktig del av lösningen är att underhåll måste betraktas som en integrerad del av 

utvecklingsarbetet. Massa- och pappersindustrin har en del att lära av IT-branschen då 

diskussionen kring underhåll och implementation av standard har förekommit längre inom 

IT-området. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Hur har det varit – Hur det ser ut idag – Hur vill de att det ser ut 

Bakgrund 

Nuläget 

• Vilka nyckeltal har ni i dagsläget? 

• Problem/fördelar med dessa? Hur mottogs det av de anställda? Vad skulle de gjort 

annorlunda idag? Hur skulle IT stödja, om det inte redan stöds idag? 

• Hur beräknas dessa? 

• Hur samlas all data in? 

• Målsättning med underhåll – Koppling mellan nycketal och målsättning. 

• Tidsrapportering. Hur rapporterar de in tid, hur tillförlitligt är det? När infördes 

tidsrapportering och hur mottogs det? 

• Vem har ansvaret för att beräkna nycketal? 

• Vilka tar del av nyckeltalen? 

• Hur sprids nyckeltalen i organisationen? 

• Jobbar de med operatörsunderhåll? Hur försöker de integrera operatörer och 

underhållspersonal. Hur uppleves de underhållsorganisationen? 

• Arbetsorder, hur ser processen ut? Var upplever man att det finns utmaningar kring 

det. 

• Förebyggande underhåll, hur jobbar de? Enbart ronderingslistor som dras ut ut 

underhållssystemet. Operatörer som gör vissa delar? 

• Mentalitet kring förebyggande underhåll vs. Avhjälpande underhåll. Förebyggande 

syns inte? 

Underhållsutveckling 

• Har de andra tankar kring underhållsutveckling. Att utveckla bättre nyckeltal är en 

bit för att få koll på hur det funkar och vart men kan sätta in resurser. 
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• Är de organiserade för underhållsutveckling, vilka bitar jobbar de med idag och hur 

ser de på arbetet framöver. På vilket håll kommer IT in i underhållsutvecklingen (t 

ex ronderingsverktyg så som hanhållna datorer). 

• Känslor hos de anställda. 

IT system 

• Från vilka system hämtas data? 

• Vilak IT stöd används i beräkningen av nyckeltal? 

• Hur skulle ett förbättrar IT stöd se ut? 

• IT går att få med i alla frågor? Kan IT lösa problemet? 

Samarbete mellan bruken 

• Vilka bruk samarbetas det med? 

• Hur ofta träffas ni? 

• Erfareheter av att jämföra nyckeltal. 

SSG 

• Känner de till SSGs nyckeltalsstandard? 

• Fördel/nackdel med standarden? 

• SSG (on vi får tid). Typer av nyckeltal, ser de något behov av att ha olika nivåer av 

nyckeltal? Hur skulle man få ut dem nyckeltalen till personalen? 

• Hur skulle konkret ett nyckeltal kunna se ut, fråga om exempel. Har de tankar kring 

att hitta nyckeltal på individnivå, maskiner och utrustning? 

• IT går att få med i alla frågor. Kan IT lösa problemet? 


