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Innehåll 

Denna rapport är ett examensarbete, den avslutande delen i “Högskoleprogrammet till 
processoperatör” som leder till en högskoleexamen vid Umeå Universitet. Examensarbetet omfattar 
7,5 högskolepoäng vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudier. 

Varför nappade jag på idén om operatörsunderhåll då? Jo, för att min far arbetat med underhåll så 
länge jag kan minnas och jag har alltid tyckt att det varit intressant. Vi läste även en kurs som heter 
”Drift och underhåll - grundbegrepp” och det tycker jag var den intressantaste kursen under hela 
programmet. Eftersom jag förhoppningsvis kommer att arbeta som processoperatör menar jag att 
just operatörs-FU var väldigt passande. 

 

Tack till 

Vill ta tillfället i akt och tacka min handledare Mats Nygren, underhållsingenjör vid Metsä Board 
Husum, för all hjälp och stöd. Tack till Magne Östman, FU-inspektör för stöttning och hjälp med 
det praktiska. Tack även till min universitetshandledare Per Hägglund för all hjälp. 

Jag vill också passa på att tacka de operatörer samt drifttekniker som ställde upp på mina 
intervjuer, TACK! 

 

Husum, maj 2014 

Emma Nilsson
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Sammanfattning 

Som avslutande kurs i utbildningen ”Högskoleprogrammet till processoperatör” skall ett 
examensarbete i samarbete med ett företag utföras. 
Det denna rapport handlar om är operatörsunderhåll och 5S på PM6(pappersmaskin) hos Metsä 
Board i Husum. 

Rapporten innehåller mina åsikter och slutsatser som grundar sig på litteraturstudier samt de 
intervjuer som har gjorts med personalen vid PM6. 

Jag valde att fokusera teorin på lean, 5S samt operatörsunderhåll då detta täcker det område som 
examensarbetet behandlar. 

Operatörerna skall utföra ronder för att kontrollera att allt fungerar som det ska med utrustningen, 
samt fylla i en checklista efter utförd rond. Detta genomförs inte och frågan är om det går att lösa 
detta med hjälp av 5S? 

Slutsatsen blir enligt mig följande: 

Bättre genomgång av uppgiften så att alla är med. Tydligt märka upp de maskiner som skall 
kontrolleras, samt att digitalisera – via t.ex. en NFC-tagg går det att göra så att checklistan fylls i 
bara genom att operatören står vid maskinen. Genom att sätta tydliga mål och ge feedback på detta 
så motiveras operatörerna att utföra ronden. 

Abstract 
As the final course in the education “University Diploma Programme for Process Operators” there 
is a thesis in cooperation with a company required. 

This thesis is about operator maintenance and 5S made at Metsä Board in Husum. 

In this report you can read my opinions and conclusions based on literature studies and the 
interviews that have been made with the staff at PM6 (the paper machine). 

I chose to focus on the theory of lean, 5S and operator maintenance because it covers the area of 
this thesis. 

The operators shall do their rounds to make sure that the equipment works fine. They shall also 
write down things that they notice in a checklist. This is not done as it should be and the question 
is: can this be solved by using 5S? 

My conclusion of this thesis are: 

Better review of the task so that everyone is involved. The equipment should be clearly marked, and 
to digitize - for example, with an NFC tag the checklist is automatically filled in by the operator 
standing nearby the machine. The motivation of the operators will be increased if they are given 
feedback and clear objectives.  
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  1. Inledning 

Mo & Domsjö AB startade produktionen i Husum 1919 och fabriken hade då en 
produktionskapacitet på 20000 ton oblekt sulfatmassa. 1946 görs viktiga investeringar för den 
framtida utvecklingen och fabriken börjar producera björkmassa. Som första fabrik i världen 
introducerar de klordioxidblekning av massan. År 1972 tas den första pappersmaskinen i bruk, PM 
6. Sedan följer 2 pappersmaskiner till, PM7 1976 och PM8 1985. År 2000 slogs Modo-paper 
samman med Holmens Bruk och Iggesunds Bruk, och koncernnamnet blev Holmen. 
Husumfabriken blev såld till Metsä-Särla Oy och fick namnet M-real. 2012 bytte de namn till Metsä 
Board som fabriken heter idag. 

På fabriken arbetar omkring 800 anställda varav ca 470 arbetar skift. 614 stycken är 
kollektivanställda och av dessa är 8 % kvinnor. 

1.1         Husums produkter 

I Husum produceras kontorspapper, obestruket- och bestruket papper, avsalumassa och även 
en produkt som är ny sedan 2013, liner. 

Några varumärken är Data Copy (kontorspapper), Modo Northern Light (linerboard) samt 
Modo Laser (obestruket papper i rullar). 

90 % av Husums produkter exporteras, huvudsakligen till Europa. 

2013 producerades totalt 675 946 ton och omsättningen uppgick till 5,1 miljarder SEK. 

En årsproduktion på 240 000 ton A4 papper innebär att det är tre ris med 500 ark som lämnar 
Husum varje sekund! 1 

1.2         Pappersmaskin 6, PM6 

PM6 var den första pappersmaskinen som installerades i Husum. 1972 togs den i bruk och 
huvudleverantören är Wärtsilä/Valmet. Maskinen är 7 meter bred och den renskurna 
pappersbredden är 6,5 meter. PM6 har en årskapacitet på 185 000 ton med en maxhastighet på 
900 meter/minut. Huvudprodukterna som produceras på PM6 är obestrukna rullar, moderrullar 
A4 (stora rullar som sedan blir A4-ark) samt obestruken liner. 2012 byggdes maskinen om, den del 
som kallas pope, för att kunna köra liner. Liner är den produkt som ökar i produktion och som 
företaget kommer att inrikta sig hårt på. Det är där de tjänar pengar idag!  

 
Bild 1.1 Pappersmaskinen PM6 från MetsäBoards informationsmaterial på intranätet. 

 

1 http://intra.metsagroup.com/sv/od/MB-Husum 

http://intra.metsagroup.com/sv/od/MB-Husum
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Varje skift arbetar 3 processoperatörer på PM6. Operatörerna går sexskift så totalt är det 18 
processoperatörer på pappersmaskinen. Dessutom så är det en hel del andra yrkesgrupper 
knutna till arbetslaget kring maskinen. Dagtid arbetar även en av varje av mekaniker, FU-
inspektör, elektriker och instrumentare. Det finns också produktionstekniker och 
produktionsingenjör som arbetar med maskinen. Sedan finns också en produktionsledare som 
har ansvar för hur mycket, vad, och när de ska köra en viss order. 

2. Teori 

2.1         Lean 

Det ursprungliga begreppet för lean är lean production. Lean är ett långsiktigt förhållningssätt 
som innebär en strävan efter att bli bäst på marknaden genom att öka medarbetarnas 
engagemang, eliminera slöserier och fokusera på rätt saker.2 

Lean kan tillämpas på alla typer av företag, även inom sjukvården. Många tror att det bara 
fungerar inom tillverkande verksamheter men detta stämmer alltså inte. 3 

Om du tittar på lean-huset nedan i bild 1, så ser du att huset hålls upp av två pelare, det är 
stöttepelarna inom lean: JIT, Just-In-Time, och Jidoka. 

JIT bygger på att det skall produceras och levereras i rätt tid, för att på så sätt undvika väntetid, 
som ses som slöseri. Det ges stora möjligheter att effektivisera genom att det kan minskas ned 
på förråd av material, färdigvarulager m.m. 4 

Jidoka är ett japanskt begrepp som innebär att säkerställa att allt görs rätt från början och på så 
sätt bygga in kvalité i produkten. Det handlar om att skapa förutsägbarhet avseende 
produktkvalitet. 5 

 

Bild 2.1. En tolkning av TPS(Toyota Production System) templet av Part Development. (s34) 

 
2 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 17 

3Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 13 

4Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 41 

5Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 54 
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Det har med tiden blivit vanligt att företagen som arbetar med lean visualiserar sina principer i en 
lean-modell som har formen av ett hus. Bakgrunden till detta är att den variant som Toyota skapat, 
Toyota Production System, TPS, visualiserades som ett tempel. 6 

Målet med att arbeta med lean är att eliminera de sju slöserierna: väntan, onödiga rörelser, 
överproduktion, överarbete, omarbete, lager samt transporter.7 

Dock bör företaget ha i åtanke när det pratas om lean att det inte är någon engångs aktivitet som 
införs för att sedan vara färdig, utan tanken med lean är att det hela tiden skall arbetas utifrån 
denna strategi för att eliminera allt slöseri och jobba med ständiga förbättringar. Emellertid kan 
aldrig allt slöseri elimineras men det är just därför en strävan efter att bli bättre alltid måste 
finnas.8 

Lean måste anammas av hela organisationen för att det ska bli ett framgångsrikt verktyg. När lean 
införs på ett företag så är det viktigt att ledningen inser att medarbetarnas engagemang och 
kompetens skapar förutsättningarna för en organisations förmåga att prestera. När ett företag 
arbetar med lean bör medarbetarna betraktas som kärnan i verksamheten, och ledningen bör tidigt 
inse detta och arbeta för att få medarbetarna med ”på tåget”. 9  

2.2 5S 

2.2.1  Historia 

5S ingår i den japanska produktionsfilosofin lean production.10 Metoden utvecklades 
ursprungligen av Toyota. När en verksamhet börjar sitt arbete med leanfilosofin så är oftast 5S 
en naturlig start. Detta eftersom metoden anses vara enkel att förstå och även för att ordning 
och reda i verksamheten är ett väldigt viktigt resultat av att arbeta med 5S. Men tänk inte att 5S 
endast innebär att städa, det handlar faktiskt om att skapa en funktionell arbetsplats och att 
skapa rätt attityd och beteende hos medarbetarna. 11 Metoden leder till tidsbesparing, ökad 
effektivitet och samverkan samt säkrare arbetsmiljö. 12 

Namnet kommer från de fem ursprungsmomenten som alla börjar på S. Sedan har dessa 
översatts för att passa på alla språk. Namnen på de svenska momenten (med de japanska inom 
parantes) lyder: 

1. Sortera(Seiri) – Det första steget innebär att arbetslaget sorterar de föremål (verktyg etc.) 
som finns inom arbetsområdet. Målet är att skilja föremål som används ofta från föremål som 
används sällan eller aldrig. Föremål som skall användas ofta placeras där de används och de 
föremål som inte används bör plockas bort. 

2. Strukturera (Seiton) – Var sak på sin plats. Verktyg som används ofta vid t.ex. en 
omställning bör placeras där omställningen sker. Dokument ska vara placerade så att ingen 
behöver leta efter dem. Det är lika viktigt att snabbt veta vars föremål är som att snabbt kunna 
avgöra om de saknas och på så sätt kunna upptäcka avvikelser. 

3. Systematisk städning (Seiso) – Systematisk städning handlar inte så mycket om 
städning som att se till att allt är i ordning och att allt fungerar som det ska. 

6 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 34 

7 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 90 

8 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 13 

9 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 21 

10 http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Verksamhetsutveckling/5S_och_arbetsmiljo/ 

11 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 190 

12 http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Verksamhetsutveckling/5S_och_arbetsmiljo/ 

http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Verksamhetsutveckling/5S_och_arbetsmiljo/
http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Verksamhetsutveckling/5S_och_arbetsmiljo/
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Viktigt att stoppa källan till nedsmutsning. Ett bra upplägg är att själva städmomentet blir kort 
och att personalen kan lägga mer tid på att se till att allt är i bra skick. 

4. Standardisera (Seiketsu) – Arbetssättet skall standardiseras när de tre första stegen är 
genomförda och medarbetarna är överens om hur saker och ting skall fungera. Det brukar sägas 
att standardiseringen är en slags handskakning eller överenskommelse om att det nya upplägg 
som medarbetarna skapat på arbetsområdet gäller. Det är viktigt att det utvecklas standarder 
som är lätta att förstå och följa. Annars blir det svårt att upprätthålla standarden i längden. 

5. Självdisciplin (Shitsuke) – Det svåraste momentet är oftast att få alla medarbetare att 
verkligen följa den standard de har kommit överens om. Men det är också det viktigaste steget. 
Attityder och beteenden måste förändras. Ibland kan det ta flera år att få arbetssättet att 
fungera riktigt bra, eftersom det bygger på att medarbetarna själva skall driva sökandet efter 
förbättringar. Ledningen måste förstå att det tar tid att förändra attityder och beteenden, 
annars är risken stor att medarbetarna snart överger arbetssättet om ledningen slutar att 
efterfråga det. 13  

2.2.2  Syfte 

Metoden 5S har många olika syften, men det brukar sägas att det är den naturliga starten när en 
verksamhet skall påbörja sin leansatsning. 

Några exempel på olika syften: 

 Minska ledtider i produktionen 

 Minska slöserier 

 Mer välorganiserad arbetsplats 

 Skapa rätt attityd och beteende 

 Öka produktiviteten 

 Få en mer förutsägbar process 

Detta görs för att skapa en tryggare och säkrare arbetsplats. Företaget vill ge medarbetarna rätt 
förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på rätt sätt. 

Det är viktigt att poängtera för medarbetarna att det inte är meningen att syftet med 5S skall 
vara att städa utan att skapa en attityd och beteende som förenklar produktionen genom att 
med 5S skapar de rätta förutsättningarna för medarbetarna att göra ett säkert och effektivt 
arbete. 14  

2.2.3  De fem s:en 

1 Sortera (Seiri) 

När 5S skall implementeras på en arbetsplats börjar man med det första steget som är ”sortera”. 
Här är det bäst att välja ut en mindre avdelning att börja på och sedan fortsätta med nästa tills 
man implementerat det första S´et på hela arbetsplatsen. 

I det första steget rensar man bort allt som inte används varje dag, det som används ibland 
placerar man på ett lättillgängligt ställe utanför avdelningen. 

Det kan vara bra att ordna en yta utanför avdelningen dit alla saker flyttas och sedan sorterar 
man föremålen i högar och märker upp dem med t.ex. olika färger som skall symbolisera 
*nödvändigt, *osäkert samt *onödigt. Det som är markerat med osäkert gås igenom en gång till 
och när det inte finns något föremål märkt med osäkert kvar så går man vidare till nästa steg. 

13 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 192 

14 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s. 191 
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All defekt utrustning skall åtgärdas eller bytas ut och detta skall naturligtvis också göras med 
övriga risker och brister som upptäcks i arbetsmiljön. 

Det är väldigt viktigt att alla som arbetar på avdelningen är överens och arbetar mot samma 
mål. 

Här är det också viktigt att man utbildar medarbetarna och ger dessa träning i hur arbetet med 
5S skall se ut och varför företaget vill att alla skall arbeta med denna metod. 

 

2 Strukturera alt. systematisera (Seiton) 

Precis som i första steget så väljer man ut ett mindre område när man börjar med det 
strukturerade arbetet. Ledningen bör samla alla som arbetar på avdelningen och diskutera vad 
som behövs för att medarbetarna skall kunna sköta det dagliga arbetet. 

I detta steg märker man både utrustning och lagerplatser, och man skapar en permanent plats 
för allt som markerades med nödvändigt i det tidigare steget. Föremålen skall rengöras och 
läggas tillbaka på rätt plats och detta görs för att få en bättre ergonomi och spara tid på 
avdelningen. Det underlättar också städningen att all utrustning är på rätt plats. 

3 Systematisk städning alt. Städa och rengör (Seiso) 

Här börjar man med att städa och rengöra avdelningen samt gemensamma ytor noga. Detta för 
att arbetsplatsen och allt som finns där alltid skall vara färdigt för att användas. Dessutom så 
kan fel och avvikelser upptäckas tidigt om de som arbetar med utrustningen också är de som 
rengör och städar den, genom detta minskar man antalet fel i produktionen och blir en 
effektivare avdelning. 

Det är bra att ta fram en checklista över vad som skall städas för att underlätta och genom att ta 
fram denna checklista tillsammans så har alla kommit överens om vilken nivå som skall hållas. 

Man skall också utreda orsaker till varför utrustningen blir smutsig och genom 
förbättringsförslag minska orsaken till nedsmutsning. 

Detta gör avdelningen både säkrare och trevligare att arbeta på samtidigt som det är lättare att 
identifiera risker, avvikelser och fel på arbetsplatsen. 

4 Standardisera (Seiketsu) 

Genom att standardisera arbetet så vet alla vad de ska göra och när de ska utföra det. Då kan 
man lättare behålla ordningen och få ett fungerande löpande underhåll. Checklistor och 
fotografier är ett bra arbetssätt för att lättare kunna följa standarden. Här tar man också fram 
en plan för hur det är tänkt att 5S-arbetet skall följas upp och utvecklas på arbetsplatsen. 

När alla är överens och arbetar enligt standarden så fås en välorganiserad och effektiv 
arbetsplats där alla vet vad som skall göras och när de skall göra det. 

5 Skapa vana/se till/självdisciplin (Shitsuke) 

För att komma vidare i arbetet så måste medarbetarna arbeta med ständiga förbättringar 
samtidigt som de naturligtvis skall fortsätta med den dagliga städningen. 

Det krävs att ledningen är engagerad och uppmuntrar till ett förbättringsarbete genom att 
avsätta både tid och pengar till detta arbete. Det kan exempelvis avsättas en halvtimme en dag 
varje vecka där arbetslaget samlas och arbetar med ständiga förbättringar. 

Det är också viktigt att göra regelbundna uppföljningar och utvärderingsmöten. Information på 
anslagstavlor och liknande platser skall alltid vara uppdaterad. 
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Ett bra sätt för att få ett levande förbättringsarbete är att anordna seminarier med utomstående 
experter eller genom att ordna studiebesök på andra företag som kommit längre i sitt 
förbättringsarbete. 

Genom att arbeta på detta vis så underlättar man arbetet med att alla tillsammans skall 
upprätthålla hög effektivitet och en bra nivå på arbetsmiljön.15 

 

På Prevents (ideell organisation som ägs av fack och arbetsgivare tillsammans) hemsida kan den 
som vill läsa mer utförligt hur man går till väga med de olika stegen i 5S. Hemsidan har 
adressen: 
http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Verksamhetsutveckling/5S_och_arbetsmiljo/ 

 
 

2.2.4   Fördelar med 5s 

Verktyget 5S används ofta som det första steget i en leanimplementering eftersom metoden 
anses vara enkel att förstå och ger en god förutsättning för fortsatt leanarbete. 16 Dock brukar 
medarbetarna oftast bara se 5S som att det endast handlar om städning och därför kan 
verktyget bli ifrågasatt. Men genom utbildning så får medarbetarna en ökad förståelse och 
brukar då tycka att 5S är ett viktigt och bra verktyg. 

Slöseri av tid kan drastiskt kapas med hjälp av 5S. Det förekommer att det kan handla om 
uppemot 25 % av arbetstiden per person i veckan, som går ut på att leta efter verktyg och 
material. 10 timmars arbetstid per vecka och person motsvarar detta. Men genom att arbeta 
med 5S så kapas dessa tider markant. Då fås en kapacitetsökning utan att ha gjort några direkta 
investeringar. 17 

Genom att arbeta med 5S får företaget ett engagemang hos medarbetarna eftersom det är de 
som tillsammans tar fram standarderna som de tillsammans skall arbeta efter. De får påverka 
sitt arbete och det gör att medarbetarna känner sig delaktiga. 5S bidrar också till en säkrare 
arbetsplats eftersom det råder ordning och reda på arbetsplatsen när företaget arbetar med 5S. 
Detta medför också en trivsam arbetsmiljö och en renare arbetsplats leder till ökad kvalitet. 18 

2.3 Förebyggande underhåll 

SS-EN 13306:2010 Underhåll – Terminologi, enligt svensk standard, definierar förebyggande 
underhåll som: ”Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt 
förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en 
enhets funktion”. 

Förebyggande underhåll kan delas in i förutbestämt underhåll samt tillståndsbaserat underhåll. 

2.3.1 Förutbestämt underhåll 

Definitionen av förutbestämt underhåll är: ”Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet 
med bestämda intervaller eller efter en bestämd användning men utan att föregås av 
tillståndskontroll”. 

 

 

15 http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Verksamhetsutveckling/5S_och_arbetsmiljo/ 

16 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s.190 

17 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s.191 

18 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s.195 

http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Verksamhetsutveckling/5S_och_arbetsmiljo/
http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Verksamhetsutveckling/5S_och_arbetsmiljo/
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Med det menas att underhållet utförs vid bestämda tidpunkter eller bestämda driftsintervall.  
Det kan bl.a. vara smörjning, justeringar, uppriktning, byte av komponenter m.m. Den lämpliga 
tidpunkten för förutbestämt byte av komponenter fås genom MTTF, Mean Time To Failure 
(Medeltid till fel). En underhållsplan, som består av ronder och separata arbeten skapas av det 
förutbestämda underhållet. 

2.3.2 Tillståndsbaserat underhåll 

Definitionen av tillståndsbaserat underhåll är: ”Förebyggande underhåll som består av kontroll 
och övervakning av en enhets tillstånd avseende dess funktion och egenskaper, samt därav 
föranledda åtgärder”. 

Företaget vill minimera driftskostnaderna samtidigt som utnyttjandegraden skall maximeras. 
Detta genom att detektera möjliga feltillstånd i ett tidigt skede, så att underhållsinsatser 
antingen kan skjutas upp, om läget är stabilt, eller tidigareläggas om läget förvärras. 

Tillståndsbaserat underhåll är bra för system där ett haveri är en säkerhetsrisk, och där 
driftstopp ger höga kostnader eller produktionsförluster. 

Arbetsflöde vid tillståndsbaserat underhåll: 

 

 

Bild 2.2 Arbetsflöde vid tillståndsbaserat underhåll enligt Driftsäkerhet & Underhåll, Luleå Universitet. 

 

2.4    Operatörs-fu 

Underhållspersonalen arbetar oftast bara dagtid och är således endast tillgängliga ca 20 procent 
av alla timmar medan operatörerna arbetar skift och är på plats dygnet runt. Detta gör att det är 
viktigt att utnyttja operatörerna på rätt sätt. De skall notera avvikelser från det normala genom 
att se, lukta, höra och känna. På så sätt kan oförutsedda haverier undvikas och de som arbetar 
med specialist-fu kan optimera sin verksamhet medan operatörerna tar hand om den dagliga 
tillsynen. 

      När operatörsunderhållet utvecklas användas oftast en trappa i 7 steg. 

 

Bild 2.3. Utveckling av operatörsunderhåll, trappan i 7 steg enligt Underhåll i Världsklass(2010). 

 

Mäta Trender Gränsvärden Beslut 
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De 7 stegen i trappan är: 

1. Grundläggande rengöring, ordning och reda 

Genom att ta bort en massa smuts och skräp så minskas risken för att något sådant kommer 
in i känsliga delar av maskinen och på så sätt minskas risken för fel. Det blir också väsentligt 
lättare att se om något inte stämmer. Det kan som exempel vara svårt att se om maskinen 
läcker olja om såväl den som golvet runtom är nersmutsat, men efter en rengöring syns det 
direkt. Ofta görs detta steg till en liten ”happening” där alla deltar, för att visa att man startar 
med något nytt och att det är allas ansvar att se till att hålla rent och snyggt. 

2. Vidta motåtgärder vid källan till problem 

För att inte behöva lägga alltför mycket tid på rengöringar så är det viktigt att se till att 
snabbt åtgärda de problem som upptäcks, det är ju mycket bättre att täta ett läckande rör än 
att ständigt gå och sopa upp under röret. 

3.  Normer för rengöring, smörjning och mindre inspektioner 

Här vill man skapa normer och standarder som säkerställer uppnådda resultat, samt bygga 
på med att börja utföra enklare inspektioner och smörjinsatser. Exempel på arbetsuppgifter 
är: skapa gemensamma rutiner, kartlägga ansvar, ta fram instruktioner för de enkla 
inspektioner som skall utföras. 

4.  Allmän inspektionsträning 

Här går underhållsgruppen igenom vilka inspektioner som är lämpligt att operatörerna skall 
klara av, och sedan genomförs utbildningar, tar fram instruktioner mm. Här bör 
underhållsgruppen också tänka igenom vad som kan göras för att underlätta för personalen 
att göra de önskvärda inspektionerna. Detta kan t.ex. handla om att märka upp instrument 
så att personalen snabbt ser om mätvärdet är inom önskvärda ramar, eller byta ut vissa 
plåtar mot plexiglas m.m. 

5. Självständig inspektion 

En fortsättning av föregående steg där operatörerna successivt får större ansvar. Det kan 
handla om fler typer av inspektioner, förändringar av inspektionsintervall m.m. 

6. Organisera arbetsplatsen 

Detta steg handlar i allmänhet inte om FU utan om att ge operatörerna ökade möjligheter att 
involveras i ett kreativt förbättringsarbete kring utrustning och arbetsplats. Syftet är att 
förbättra arbetsmiljö och att anpassa arbetsplatsen efter de processer som operatörerna är 
involverade i. 

7. Självständigt operatörsunderhåll 

När det högsta steget i utvecklingstrappan nåtts för operatörsunderhåll så börjar 
operatörerna även arbeta med att kunna utföra vissa enklare reparationer, t.ex. förmågan att 
byta vissa detaljer och ha kunskap om deras förväntade livslängd, hjälpa till vid mer 
komplicerade åtgärder samt vidta korrekta nödåtgärder. 19 

 

 

 

 

 

19 Hagberg och Henriksson (2010) 
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3. Bakgrund 
 

För att hjälpa UH- och driftsorganisationen att minimera oplanerade stopp krävs det att den 
skiftgående personalen hjälper till med att se vad som händer i anläggningen genom att gå ronder 
och känna, lukta, höra och se. Ronderna skall dokumenteras i en rondlista där operatörerna 
antingen skall bocka av att det är okej, eller fylla i vad de upptäckt t.ex. en läcka, att det luktar 
bränt, eller inte låter som det brukar. Detta för att upptäcka eventuella fel i ett tidigt skede. Men 
dessa ronder fungerar inte så bra, operatörerna utför och dokumenterar dem inte. Går det att med 
hjälp av 5S systematisera och förenkla ronderna så att operatörerna blir motiverade att utföra och 
dokumentera att de har gått ronden? 
 

4. Syfte och mål 

Teoretiskt lösa problemet med ronderna, genom litteraturstudie av både tryckta och elektroniska 
källor för att få en djupare bakgrundskunskap om lean och 5S, samt intervjuer med FU-inspektör, 
underhållsingenjör, produktionstekniker samt processoperatörer på PM6. 

 
5. Metod och genomförande 

Examensarbetet har genomförts enligt följande tidsplan: 
Vecka 1:  
Uppstart med att läsa in sig och förstå innebörden av det förebyggande underhållet och operatörs-FU. Fördjupning inom lean och 
5S. 
Vecka 2:  
Samla data, intervjuer av; ingenjörer inom UH, FU-inspektörer samt personal inom driftsorganisation.  
Vecka 3:  
Sammanställning av insamlat material och en grov utformning av slutrapport. Genomgång med handledare.  
Vecka 4:  
Självstudier och rapportskrivning. 
Vecka 5: 
 Muntlig redovisning på skolan, genomgång slutsatser och rapportinlämning. 

Figur 5.1. Tidsplan. 

5.1 Litteraturstudier 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturstudie av både tryckta och elektroniska källor för 
att få en ökad förståelse och en bra grund inom förebyggande underhåll, lean och 5S. 

5.2 Intervju 

5.2.1 Intervjumetod 

Det finns flera olika intervjumetoder och metoderna kan särskiljas på sättet frågorna ställs och 
svaren antecknas. Intervjuerna kan t.ex. vara av direkt eller indirekt karaktär. Intervjumetoderna 
sträcker sig längs en skala från informella till strukturerade intervjuer. 

En skiljelinje är att frågor och svar kan vara mer eller mindre systematiska till sin karaktär. Om 
intervjuaren använder sig av ett frågeformulär med alla frågor strikt formulerade så innebär det att 
frågorna ställs på ett systematiskt sätt. Detta gäller även om intervjun görs face-to-face. Samma sak 
gäller för fasta svar. Så med strukturerade intervjuer menas intervjuer där både frågor och svar är 
systematiskt ordnade. Frågorna kan också ställas på ett systematiskt sätt men svaren antecknas på 
ett osystematiskt sätt. Då kallas det ostrukturerade intervjuer. Slutligen så kan intervjuaren både 
ställa frågorna och anteckna svaren på ett osystematiskt sätt och då kallas metoden för informella 
intervjuer.20 

20 Svenningson (2003) 
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Det finns också en metod som kallas för semistrukturerad intervjumetod. Då är några 
intervjufrågor utformade i förväg, men det finns utrymme för följdfrågor att dyka upp under 
intervjuns gång. Svarssättet kan både vara öppna och fasta.21 

Vid intervjuerna i detta examensarbete användes den semistrukturerade intervjumetoden. Några 
intervjufrågor var utformade i förväg, se bilaga 1. Svarssättet var öppet och under intervjuernas 
gång dök det upp följdfrågor samt synpunkter och idéer från informanterna själva. 

5.2.2 Intervjuerna 

Intervjuer har genomförts med FU-inspektör, produktionstekniker, produktionsingenjör och 
operatörer på PM6, samt underhållsingenjör. 

Tanken med intervjuerna var att få allas syn på hur ronderingen fungerar och se om operatörerna 
hade egna förslag på vad som skulle kunna motivera dem att utföra ronderna. Ett annat syfte med 
intervjuerna var att förstå hur samspelet mellan de olika grupperna ser ut. 

Trovärdigheten i svaren ökar då de intervjuade personerna uttryckte sig väldigt lika. Studien kan 
dock tänkas vara snedvinklad då den endast innefattar personalen som arbetar med PM6, därför 
kan resultatet i denna rapport endast överföras på PM6. Men rapporten riktar sig till 
operatörsunderhållet på PM6 och därför är jag inte ute efter att generalisera svaret. 

5.3 Kontakt med annat företag 

Jag har varit i kontakt med Skellefteå kraft och frågat hur de arbetar med operatörsunderhåll, för 
att få en större bakgrundsförståelse. 

Inom avdelning värme på Skellefteå Kraft utför driftpersonalen: städning, rondering av 
anläggningen varje skift, utför olika tester av maskiner under drift för att säkerställa funktioner, 
byter matriser och rullar i pelletsmaskiner samt om de upptäcker fel i samband med ronderingar så 
gör de en felanmälan. 

De har inga listor där det finns nedskrivet vad som skall göras av operatören utan de har en bra 
dialog mellan operatörer och underhåll. Men de säger också att de inte direkt satsar på 
operatörsunderhåll i dagsläget då de i så fall måste ge operatörerna en utbildning samt skriva ned i 
detalj vad som skall utföras och detta är något som de inte har planerat i dagsläget. 

6. Diskussion/Slutsats 

Under intervjuerna med operatörerna framkom det att de allra flesta går ronderna men att de inte 
skriver ut rondchecklistan (exempel på checklista, se bilaga 2) och tar den med sig. Detta för att 
operatörerna dels tycker att det är krångligt att leta upp och skriva ut den men även för att de 
upplever att de inte får någon feedback tillbaka. Dessutom skall operatörerna rapportera in 
eventuella avvikelser i ett dataprogram som kallas ProTak och de tycker då att det blir 
dubbelarbete. Operatörerna undrar också om tidpunkten för att utföra ronden, de menar att 
eftersom ingen rond skall utföras under helgen så får de intrycket att det inte är så viktigt. 

När jag intervjuade en operatör som inte arbetat på PM6 lika länge som de övriga så påpekade han 
att det var bra med rondchecklistan när han var ny för att han då kunde följa den och behövde inte 
vara rädd för att missa något.  

Dock tyckte han att det var väldigt svårt att hitta starten, speciellt nere i källaren vilket jag också 
såg själv när jag fick prova att gå ronden utefter checklistan där.  

Operatörerna önskar även att fel som upptäckts och inrapporterats följer med på checklistan tills de 
är åtgärdade. 

21 http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Intervjuteknik07.pdf 
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Jag frågade hur implementeringen gick till och hur de upplevde detta. De tyckte att de bara hade 
fått det kastat över sig, att det bara blev ”här, gör det här!”. Och de trodde att det var därför väldigt 
många lät bli att använda checklistan för att de helt enkelt blev tjuriga. 

Implementeringsbiten skulle ha gjorts bättre. Men ledningen skulle kunna börja om från början 
och låta operatörerna ha en liten utbildning med en FU-inspektör och där få veta vad det egentligen 
är ledningen vill att de skall göra. Och för de nya borde de få gå ronden med en FU-inspektör så de 
lär sig rätt direkt från början. 

Det var även önskemål från operatörerna att de skulle kunna rapportera ronden direkt i ProTak och 
slippa göra dubbelarbete eftersom de ändå upplever att det inte förs någon statistik på 
checklistorna utan de ligger bara och skräpar någonstans och feedback uteblir. Om de skulle få 
kvittera att de gått ronden och även rapportera in avvikelser från ronden i ProTak så kan de även få 
feedback och ta fram statistik ur programmet. 

Mål är ju väldigt populärt i dag och kanske borde ledningen sätta mål på att ett visst antal ronder 
SKALL vara inrapporterade annars drabbas bonus eller vad företaget nu har för morot för sina 
anställda. 

Genom att förenkla för operatörerna genom att dels plocka bort de bitar där FU-inspektörerna 
ändå ronderar tillräckligt ofta samt att märka upp starten för ronderingen och ser till att allt som 
skall kontrolleras är tydligt uppmätt så ökas nog chansen betydligt för att få operatörerna att utföra 
ronden. 

Skulle det dessutom införas så att de kan rapportera in i ProTak som de själva efterfrågar så tror jag 
att företaget vinner mycket på det. Då finns det dels statistik på hur många ronder som gås, vad 
som hittas, vilka som gått och när avvikelsen inträffade/upptäcktes. Detta vinner ju både 
operatörer och företaget på. 

Utifrån de svar jag fått av operatörerna så drar jag dessa paralleller till 5S: 

1. Sortera 

Operatörerna kanske inte använder några direkta hjälpmedel när de går ronderna men 
däremot checklistorna kontrolleras så att de är uppdaterade. Det skall vara strukturerat så 
att det som skall kontrolleras följer efter varandra, så det blir smidigt. Samt att FU-
inspektörerna går igenom checklistorna och tar bort det som inte är relevant att 
operatörerna kontrollerar eftersom det redan utförs av FU-inspektörerna. Även om 
operatörerna skall gå ronderna både för att frigöra tid för FU-inspektörerna att ägna sig åt 
specialist-fu samt upptäcka avvikelser tidigare eftersom operatörerna arbetar dygnet runt så 
är det onödigt med dubbelarbete. 

2. Strukturera 

Kontrollera märkningen på alla de maskiner där operatörerna skall gå ronden. Tydligt 
uppmärkt och på ett bra sätt, så att skylten lätt syns när operatören går ronden så att den inte 
sitter på andra sidan av maskinen. Märk upp var ronden startar – blir mycket lättare att gå den 
om operatörerna inte behöver lägga tid på att hitta starten, sedan är det lätt att följa 
rondchecklistan. Det kanske inte är så svårt för de som arbetat här länge att hitta starten men 
det kan ju börja nya operatörer. 

Ordna att ronden kan kvitteras samt skriva in upptäckta avvikelser i ProTak och inte ett 
dokument som är svårt att hitta och skall skrivas ut varje gång. Genom att datorisera det hela 
kan det också läggas in en påminnelse så att ingen glömmer. Ordna så att en inrapporterad 
avvikelse följer med rondchecklistan tills den är åtgärdad. 
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En operatör som arbetat länge kan kanske hålla reda på exakt vad han skall kontrollera under 
ronden men kan ju missa saker ändå så de behöver ändå ha med sig en checklista. Kanske i 
mobiltelefonen? Eller en surfplatta. Jag vet inte om alla har arbetstelefoner men en lösning 
skulle ju kunna vara att de har checklistan i telefonen, antingen kopplad direkt till ProTak så de 
kan notera eventuella avvikelser direkt i telefonen eller bara som en slags hjälp när de går 
ronden och kan göra en not för att komma ihåg och gå till manöverrummet och rapportera in 
avvikelsen i ProTak. 

Genom att märka de maskiner som skall kontrolleras och med telefonen/surfplattan scanna av 
en streckkod, via NFC-tagg, eller via Qr-läsaren i mobilen läsa av att denna blivit kontrollerad. 
Tror att en NFC-tagg vore bäst då operatören inte aktivt behöver rikta telefonen mot någon grej 
då utan det räcker att operatören står i närheten av den en stund och det gör operatörerna när 
de känner och lyssnar på t.ex. en pump. Då behöver operatören inte bocka av att han gått 
ronden utan bara notera och skriva in avvikelser när de upptäcker dessa, ronden bockas 
automatiskt av när operatören går förbi NFC-taggen och förs in direkt i ProTak. Men det behövs 
fortfarande en lista så att operatörerna vet vilka maskiner de skall kontrollera. 

 

Bild 6.1. NFC-tagg och telefon, från http://www.idg.se/2.1085/1.478745 

3. Systematisk städning 

Även om själva städningen inte utgör någon direkt lösning på varför operatörerna inte 
rapporterar in att de gått ronden så tycker jag ändå att det är en viktig punkt. Genom att gå 
ronden kan de plocka undan saker som inte hör hemma och se till att det är så städat det kan 
bli. Då blir ju ronden också enklare att gå plus att de upptäcker eventuella avvikelser tidigare 
om de håller ordning och reda runt maskinen. Dessutom handlar systematisk städning mer 
om att se till att allt är i ordning och fungerar som det ska,22 alltså precis det ronden går ut 
på! 

 

 

 

22 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2009), s.191 

http://www.idg.se/2.1085/1.478745
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4. Standardisera 

Eftersom operatörerna önskar att inrapporteringen av ronden görs i ProTak tror jag att det 
är mycket lättare att få till ett standardiserat arbetssätt kring ronden om ledningen 
implementerar detta. Operatörerna har t.ex. frågor som varför skall vi inte gå någon rond 
under helgen, är den inte lika viktig då? Om den rapporteras i ProTak kan ju den som håller i 
uppföljningen kontrollera detta utan att någon checklista försvunnit under helgen och då 
skulle de också kunna införa en rond under helgen om operatörerna tycker att det är viktigt. 
Checklistorna skall vara enkla att förstå och följa, genom detta så skapas en standard, när 
alla är överens och gör likadant. 

5. Självdisciplin/Se till 

Ledningen måste förändra attityden och beteendet kring ronderna och jag tror att en väg att 
gå är framförallt att ge operatörerna feedback. Det kom upp flera gånger under mina 
intervjuer och jag tror att det är viktigt. Om operatörerna får feedback så ger det också en 
bild till dem att det är något viktigt de gör. Nu känner de ju att ”men vadå det där pappret 
hamnar ju bara på ett skrivbord och ingenting får vi höra, då kan det inte vara viktigt.”  

Att ledningen visar att det faktiskt är viktigt att ronderna utförs, genom att ge både positiv 
och konstruktiv feedback; om ronderingarna inte utförs så måste detta också 
uppmärksammas, annars upplever operatörerna att det inte spelar någon roll om de utför 
dem eller inte för det är ändå ingen som bryr sig. 

Genom att lyssna på operatörernas önskemål och förbättra verktygen kring ronderingen tror 
jag att de på så sätt kommer att kunna förändra deras attityder och beteenden till att utföra 
ronden och den positiva effekten av detta borde märkas snabbt för företaget när eventuella 
avvikelser upptäcks tidigt och blir rapporterade. 

Om ledningen kontinuerligt efterfrågar resultat på rätt sätt (att ronderna blir genomförda 
och rapporterade) och även lyssnar på medarbetarnas synpunkter så är jag övertygad om att 
de får bukt med problemet. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

 

* Brukar du utföra ronden? 

* Varför/Varför inte? 

* Hur ofta/vid vilken tidpunkt skall ronden utföras? 

* Har du någon idé om hur man kan förbättra ronden? 

* Hur implementerades detta till er/operatörerna? 

* Får ni någon feedback/ger du operatörerna feedback? 

* Finns det något som kan motivera dig att utföra ronden? /Kan du motivera operatörerna 
att utföra ronden? 

* Vad händer med checklistorna? 
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Bilaga 2. Exempel rondchecklista 

PosNr Benämning OK Anmärkning 

 Fu Rond   

 Maskinplan Tork/Press   

    

 Signatur:   

 Datum:   

 Anmärkning:   

     

816CY009 PAPPERSLEDVALS LIMPRESS     

816CY010 UNDRE LIMPRESSVALS     

816CY011 ÖVRE LIMPRESSVALS     

814CY536  MOUNT-HOPE VALS     

814CY535 LEDVALS EFTER TC 57     

816CY048  PAPERSLEDVALS GLÄTT     

816CY047 GLÄTTVALS ÖVRE     

816CY044 KYSTERVALS     

816CY049 PAPPERSLEDVALS GLÄTT     

816CY064 MOUNT-HOPE VALS     

816CY062 POPECYL.     

816CY062 POPECYL DRIFT.     

816CY049 MOUNT-HOPE VALS DRIFT     

816CY047 GLÄTTVALS ÖVRE DRIFT     

816CY048  PAPPERSLEDV. GLÄTT DRIFT     

814CY535 LEDVALS EFTER TC 57 DRIFT     

814AG000 KOLL AV ÅNGBOXAR EFTERTORK     

814CY057 TC 57 DRIFT     

814CY053 TC 53 DRIFT     

815HE006 VÄRMEVÄXLARE 1     

814CY047 TC 47 DRIFT     

814CY536  MOUNT-HOPE DRIFT 
    

815HE015 VÄRMEVÄXLARE 2 
    

815HE007 VÄRMEVÄXLARE 3 
    

816CY 011 ÖVRE LIMPRESSVALS DRIFT 
    

816CY010 UNDRE LIMPRESSVALS DRIFT 
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816CY009 PAPPERSLEDV.FILMPRESS DRIFT 
    

814AG000 KOLL AV ÅNGBOXAR FÖRTORK 
    

814CY041 TC 41 DRIFT 
    

814CY040 TC 40 DRIFT 
    

815TA004 EXPANSIONSKÄRL 4 
    

815TA003 EXPANSIONSKÄRL 3 
    

814HE093 VÄRMEVÄXLARE FJÄRRVÄRME 
    

814CY025 TC 25 DRIFT 
    

814CY015 TC 15 DRIFT 
    

814CY005 TC 5 DRIFT 
    

813CY226 ÖVERVALS OFFSET DRIFT     

813CY227 UNDERVALS OFFSET DRIFT     

813CY225 2:A PAPPERSLEDVALS DRIFT     

813CY194 TOPPROCK 3:E PRESS DRIFT     

813CY200 KYSTERVALS 3:E PRESS DRIFT     

813CY193 1:A PAPPERSLEDVALS DRIFT     

813CY190 TOPPROCK 2:A PRESS DRIFT     

813CY160 KYSTERVALS 1:A PRESS DRIFT     

813CY104 SUGVALS DRIFT     

813CY100 PICUP SUGVALS DRIFT     

812CY180 NOSVALS DRIFT     

812CY185 GUSKVALSDRIFT     

812CY200 NOSVALS ÖVERVIRA DRIFT     

812CY172 2:A RETURVALS DRIFT     


