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Abstract 
 

Operation and maintenance of refrigeration and heat 

pump systems, Working Report 1 – Maintenance and 

maintenance procedures in process industries 
 

Heat pumping technology is common used both for heating a cooling. Heat pumps are, 

for example, used in buildings for space heating and/ or domestic hot water heating and 

refrigeration systems are used in supermarkets to maintain food wares at a desired 

temperature. The development of operation and maintenance that has taken place over the 

last 30 years in the process industry has not been seen when it comes to refrigeration 

systems in supermarkets and heat pumps in buildings. Lack of maintenance can lead to 

unnecessary failures and inability to maintain the installed capacity of the units. By 

organizing the maintenance and planning preventive maintenance in order to reduce the 

number of the most costly and commonly occurring failures, the costs of operation and 

maintenance can be reduced. In the framework of the Swedish Energy Agency program 

EFFSYS+, SP Energy Technology had a project focusing on operation and maintenance 

of refrigeration and heat pump systems, with the overall objective of developing a 

methodology for how the operation and maintenance can be improved to contribute a 

lower operational cost. The project aimed to increase the competence/ knowledge 

regarding operation and maintenance of refrigeration systems in supermarkets and heat 

pumps in buildings. 

 

The initial step, described in this working report, was to identify the maintenance 

procedure within process industries that can be applied to supermarkets and property 

companies. Interviews were performed with personnel in maintenance departments in the 

process industry to acquire knowledge of their views on maintenance. A literature study 

was also performed. To summarize, maintenance is a matter of organization and 

systematics. Knowledge of the units is important as well as having an organized 

documentation. The following nine areas should be considered by the owner of a 

refrigeration or heat pump system: 

 

1. Decide on an objective for the maintenance, identify resources for the 

maintenance activities and develop strategies to reach the objective 

2. Analyze the consequences of a failure of the refrigeration or heat pump unit. This 

will set a frame for the acceptable costs of both corrective and preventive 

maintenance as well as help decide what back-up systems that are necessary. 

3. Knowledge about what types of failures that occur, when they occur, how often 

they occur and why. 

4. Follow up on the status of the units and performed maintenance activities in order 

to aim the maintenance activities and make them more efficient. This requires 

measurements and/ or revisions of the units and preformed maintenance activities 

in order to acquire statistics and history. 

5. Economic follow-up of operation and maintenance is important to motivate and 

to be able to see the results of the different activities. 

6. Procurement skills when purchasing equipment and services is needed in order to 

specify requirements. 

7. Identify knowledge needed and fill knowledge gaps. 
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8. Transfer of experience and knowledge is important, both regarding the status and 

function of the units as well as the activities done and the current settings on the 

units. Tools are needed for communication and documentation.  

9. Attitudes and commitment of the management and the staff is crucial for the way 

operation and maintenance is performed. 

 

Key words: operation, maintenance, refrigeration system, heat pump, supermarkets, 

apartment and premises buildings 

 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

SP Technical Research Institute of Sweden 

 

SP Arbetsrapport 2014:2014:11    

ISSN 0284-5172 

Borås 2014 

 



5 

 

 

Innehållsförteckning 

Abstract 3 

Innehållsförteckning 5 

Förord  7 

Sammanfattning 8 

1 Inledning 9 
1.1 Bakgrund 9 
1.2 Syfte 10 
1.3 Metod 10 
1.3.1 Intervjuer 11 
1.3.2 Litteraturstudie 11 
1.4 Avgränsningar 11 
1.5 Definitioner och beteckningar 11 

2 Besök i processindustrier 14 
2.1 Organisation 14 
2.1.1 Mål och nyckeltal 14 
2.1.2 Riskbedömning och kategorisering 15 
2.1.3 Nya projekt och beställarkompetens 16 
2.2 Underhållsarbete 17 
2.2.1 Standarder och instruktioner 17 
2.2.2 Underhållsystem och dokumentation 17 
2.2.3 Objektnummer 18 
2.2.4 Kommunikation, planering och beredning 19 
2.2.5 Rondering och övervakning 19 
2.2.6 Lager 20 
2.2.7 Kompetens 20 
2.3 Telefonintervjuer 20 
2.4 Sammanfattning om processindustrierna 21 
2.4.1 Studiefrågor 22 

3 Drift och underhåll 25 
3.1 Underhållsbegrepp 25 
3.2 Underhållsorganisation och strategier 26 
3.2.1 Vision och mål 26 
3.2.2 Beställarkompetens 26 
3.2.3 Livscykelkostnad 27 
3.2.4 Kommunikation och objektnamn 27 
3.3 Planering av underhållsarbete 27 
3.3.1 Avhjälpande och förebyggande underhåll 28 
3.3.2 Klassificering och riskbedömningar 28 
3.3.3 Rondering 28 
3.3.4 Reservdelstyrning och lager 28 
3.4 Uppföljning och informationshantering 29 
3.4.1 Fel och kostnader 29 
3.4.2 Dokumentation och ritningar 29 
3.4.3 Nyckeltal 30 
3.4.4 Informationshantering 30 
  



6 

 

 

4 Slutsatser 31 
4.1 Att överföra till livsmedelsbutiker och ägare av 

fastighetsvärmepumpar 32 

Referenser 34 

 
 

 

 

 



7 

 

 

Förord 
 

SP Energiteknik har inom ramen för EFFSYS+ genomfört ett projekt om drift och 

underhåll av kyl- och värmepumpssystem. Energimyndighetens EFFSYS+ är ett fyraårigt 

tillämpat forsknings- och utvecklingsprogram för främjandet av resurseffektiv kyl- och 

värmepumpsteknik. Projektet finansieras av Energimyndigheten, Kylbranschens 

Samarbetsstiftelse och ClimaCheck AB. Målet var att identifiera vanliga och kostsamma 

fel hos kylsystem för livsmedel i butiker samt hos fastighetsvärmepumpar, för att kunna 

föreslå underhållsrutiner för att förebygga dessa fel. Denna arbetsrapport beskriver en 

delstudie i projektet och presenterar en undersökning av hur underhållsarbete bedrivs i 

svenska processindustrier.  

  

SP Energiteknik har under våren och hösten 2011 intervjuat personer som arbetar i 

underhållsorganisationen i olika processindustrier. Vi vill tacka dessa personer, som har 

givit av sin tid, kunskap och sina erfarenheter.  

 

 

Borås, juni 2014 
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Sammanfattning 
 

Värmepumpande teknik är vanlig i vårt samhälle och används både för uppvärmning och 

för kylning. Exempelvis används värmepumpar i byggnader för att värma bostäder, 

lokaler och/eller tappvarmvatten och kylanläggningar används i livsmedelsbutiker för att 

hålla matvaror vid önskad temperatur. Den utveckling av drift och underhåll som har 

skett inom processindustrin de senaste 30 åren, har inte setts inom dessa två 

tillämpningsområden för värmepumpande teknik. Brist på underhåll kan medföra onödiga 

haverier och att anläggningarnas installerade kapacitet och effektivitet inte kan 

upprätthållas. Genom att istället organisera sitt underhållsarbete och planera in 

förebyggande underhåll på de dyraste och vanligaste felen, kan ägarens kostnader för drift 

och underhåll minska. SP Energiteknik genomförde ett projekt om drift och underhåll av 

kyl- och värmepumpssystem inom ramen för Energimyndighetens program EFFSYS+. 

Projektet hade två tillämpningsområden, kylsystem i livsmedelsbutiker och 

fastighetsvärmepumpar, och syftade till att för respektive tillämpningsområde ge ett 

årgärdesförslag på hur underhållsarbetet kan systematiseras och de vanligaste och mest 

kostsamma felen förebyggas. 

 

Denna arbetsrapport beskriver det första steget i projektet, vars mål var att identifiera 

etablerade underhållsprinciper inom processindustrin som kan lyftas över till 

livsmedelsbutiker och fastighetsföretag. Intervjuer gjordes med personal på 

underhållsavdelningar inom processindustrin för att lära om deras syn på underhåll. Även 

en litteraturstudie genomfördes. Sammanfattningsvis är underhållsarbete en fråga om 

organisation och systematik. Det är viktigt att ha kunskap om anläggningarna och att ha 

anläggningsdokumentation i ordning. Följande punkter bör en ägare av ett kyl- eller 

värmepumpssystem tänka på gällande underhåll av systemet:  

 

1. Ha ett mål med underhållet, identifiera resurser för underhållsarbetet och utarbeta 

strategier för att nå målet. 

2. Analysera konsekvenserna ifall olika system skulle haverera. Det sätter ramen för 

vad avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll får kosta och vilka 

reservsystem som behövs.  

3. Känna till vilka fel som inträffar, när de inträffar, hur ofta de inträffar och varför. 

4. Följ upp anläggningarnas status och utförda underhållsarbeten för att kunna rikta 

underhållsinsatser och därmed effektivisera underhållsarbetet. Det krävs mätning 

och/eller översyn av anläggningar och åtgärder, för att få statistik och historik. 

5. Ekonomisk uppföljning av drift och underhåll är viktigt för att motivera olika 

åtgärder och se resultat av sina insatser. 

6. Beställarkompetens vid inköp av utrustning och tjänster behövs för att kunna 

specificera krav. 

7. Identifiera vilka kunskaper som behövs och åtgärda eventuella kunskapsluckor. 

8. Erfarenhets- och kunskapsöverföring både gällande anläggningarna och utförda 

åtgärder är viktigt, så information inte enbart finns i en persons huvud. Ett 

verktyg behövs för kommunikation och dokumentation. 

9. Attityder och engagemang hos ledning och personal är avgörande för hur drift 

och underhåll bedrivs. 
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1 Inledning 
 

Vårt moderna samhälle är knappast möjligt utan värmepumpande teknik. I första hand 

kanske tankarna går till livsmedelskyla i alla dess former, men sedan några decennier har 

värmepumpar också ökat som uppvärmningsmetod i både bostäder och lokaler [1]. Idag 

ökar antalet värmepumpsinstallationer i flerbostadshus och lokaler [2][3]. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Trots den utbredda användningen av kyl- och värmepumpsanläggningar är underhållet 

inte så systematiserat jämfört med andra teknikområden såsom exempelvis inom 

processindustrin. I kapitalintensiva industrier av typen processkemi, pappersbruk och 

stålverk har en kraftfull utveckling av drift och underhåll skett de senaste 30 åren. 

Huvudsyftet är att bibehålla installerad effektivitet och hitta balansen mellan avhjälpande 

underhåll och förebyggande underhåll. De flesta kyl- och värmepumpsanläggningarna 

drivs också av företag som inte har speciell personal för drift eller underhåll och troligen 

tillämpas mestadels avhjälpande underhåll för dessa anläggningar. Två typiska områden 

som kännetecknas av detta är kylsystem för livsmedel i butiker och 

fastighetsvärmepumpar som installeras av mindre fastighetsföretag. Inom båda dessa 

områden finns det skäl att tro att konkurrensen kommer att skärpas och att ägarna blir 

alltmer medvetna om sina driftskostnader, eftersom kostnader för inköpt energi är en stor 

post. Att systemen klarar av att upprätthålla önskade temperaturer har varit och är främsta 

bedömningsparametern för att definiera tillståndet för ett installerat system. Det är troligt 

att de flesta installerade systemen idag ger 10-20 % sämre effektivitet än kontrakterade 

data. Till detta skall läggas ett okänt antal ”onödiga” haverier som var och ett 

representerar avsevärda belopp för ägaren av systemet. Med ett lågt intresse från 

anläggningsägarna har den mycket fragmenterade serviceindustrin inte haft behov av att 

förändra sitt servicearbete. Det är svårt för serviceindustrin att genomföra förändringar av 

egen kraft, utan intresse från anläggningsägarna.  

 

Med en ökad användning av fastighetsvärmepumpar och ett systembyte i 

livsmedelsbutiker till CO2 som köldmedium, kommer den här bristen på 

underhållskunskap att bli mycket tydligare. Nya system och applikationer, som kommer 

ut på marknaden, ger ökade drift- och underhållskostnader om kunskap om tekniken inte 

finns. Redan idag är det brist på kunniga servicetekniker, då ny teknik introduceras 

samtidigt som det är svårt att locka nya till branschen och utbildningarna är få. 

Driftsavbrott har helt olika betydelse för olika typer av kyl- och värmepumpssystem. För 

värmepumpar i fastigheter måste värmeproduktionen ersättas med en dyrare metod, ett 

reservsystem eller en extra värmepumpsanläggning som alltid skall finnas tillgänglig. I 

livsmedelbutiker finns stora värden i kylda och frysta varor lagrade i butikens diskar och 

lagerrum, som blir förstörda om inte rätt lagringstemperatur kan upprätthållas.  

 

I en masteruppsats från KTH 2006 har det visats att angivna värden för COP och 

kyleffekt är ca 10 % fel för nya kylanläggningar direkt vid överlämnande [4]. För mindre 

anläggningar blir avvikelsen några kW och för stora anläggningar över 100 kW. Det 

saknas verkligt och tillgängligt underlag för att beskriva hur kyl- och värmepumpssystem 

försämras med tiden, men med en dålig start gällande prestanda är det inte troligt att 

fortsättningen blir bättre. Hur mycket elenergi som totalt skulle kunna sparas bara genom 

att uppfylla och bibehålla kontrakterade data är okänt. Bättre installerade system och 

bättre drift och underhåll, kan minska behovet av energi för att driva systemen.  

 

Vid all introduktion av ny teknik är drift och underhåll avgörande för hur införandet 

lyckas. Vid val mellan värmepump och andra alternativ i både lokaler och flerbostadshus 
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är tillgång till service en sådan avgörande faktor. Detta gäller även för de 

livsmedelsbutiker, som nu i ökande omfattning väljer transkritiska CO2-system. Ett 

faktum är att tillgången till utbildade servicetekniker under lång tid har varit bristfällig.  

 

Mot bakgrund av ovanstående har SP Energiteknik drivit ett projekt om drift och 

underhåll av kylanläggningar i livsmedelsbutiker inom ramen för Energimyndighetens 

forskning- och utvecklingsprograms EFFSYS+, finansierat av Energimyndigheten, 

Kylbranschens Samarbetsstiftelse och ClimaCheck. Projekt syftade till att försöka 

överföra etablerade och accepterade underhållsprinciper från andra typer av verksamheter 

för att minska kostnader för drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem. Det 

första steget i projektet var att undersöka utefter vilka underhållsprinciper 

processindustrin arbetar och lära av deras erfarenheter. Det första steget beskrivs i denna 

arbetsrapport. Det andra steget är att kartlägga vilka fel som är vanligast och vilka som är 

mest kostsamma för att kunna rikta insatserna mot ett effektivare underhåll. Kostnader för 

att avhjälpa dessa fel sätter ramen för vilka åtgärder som skulle vara lönsamma att 

genomföra, för att förebygga skador och driftstopp hos systemen. 

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med projektet ”Drift och underhåll av kyl- och värmepumpssystem” var att lägga 

grunden till en fördjupad kunskap i avseende på drift och underhåll av kylsystem i 

livsmedelsbutiker och fastighetsvärmepumpar. Det övergripande målet var att utforma en 

metodik för hur drift och underhåll kan förbättras för att bibehålla installerad effektivitet 

och ersätta visst avhjälpande underhåll med förebyggande, för att ge en bättre 

driftekonomi. 

 

Den första delen i projektet, som beskrivs i denna arbetsrapport, syftade till undersöka 

etablerade underhållsprinciper och hur processindustrin arbetar med underhåll. Studien 

genomfördes för att kunna svara på frågorna: 

 

1. Hur kan underhållsarbetet systematiseras? 

2. Vilka underhållsrutiner kan implementeras för att förbättra drift och underhåll av 

tillämpningsområdena: 

a. kylsystem i livsmedelsbutiker? 

b. värmepumpssystem i fastigheter med lokaler och bostäder? 

 

Nästa steg i projektet syftade till att kartlägga vanliga och kostsamma fel för kylsystem i 

livsmedelsbutiker respektive fastighetsvärmepumpar, och beskrivs i två olika 

arbetsrapporter [5] respektive [6]. Den tredje och avslutande delen av projektet syftade till 

att ge ett åtgärdsförslag för hur underhållsarbetet kan systematiseras och de vanligaste 

felen förebyggas, och beskrivs i två olika slutrapporter [7] respektive [8]. 

 

 

1.3 Metod 
 

I denna delstudie av projektet undersöktes etablerade underhållsprinciper både genom 

intervjuer med personer som arbetar på underhållsavdelningar inom processindustrin och 

genom en litteratursökning. Intervjuer gjordes både via telefon och besök på företag. 

Besök hos tre olika typer av processindustrier i Sverige genomfördes.  
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1.3.1 Intervjuer 
 

Intervjuer gjordes för att kunna besvara följande frågor för respektive processindustris 

underhållsarbete: 

 

1. Hur är inställningen till förebyggande respektive avhjälpande underhåll? 

2. Hur är underhållsarbetet organiserat både i själva underhållsorganisationen och i 

förhållande till driften? 

3. Hur ser anläggningsdokumentationen ut? 

4. Hur redovisas kostnader för underhåll? 

5. Hur identifieras erfarenhet och hur dokumenteras den för historik och 

användning? 

6. Hur planeras tillgång till reservdelar? 

7. Hur planeras tillgång till kunnig personal och inhyrda tjänster? 

8. Vid nyinvesteringar, hur tas hänsyn till kommande underhåll? 

9. Hur hanteras val av hård- och mjukvara för styrsystem? 

 

 

1.3.2 Litteraturstudie 
 

En litteratursökning genomfördes för att förstå etablerade metoder och begrepp inom 

underhållsarbete. Den information som framkom jämfördes med det faktiska 

underhållsarbete som utfördes i de besökta processindustrierna och vilka metoder som 

praktiskt tillämpades i industrierna.  

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien omfattade åtgärder för att upprätthålla den installerade kapaciteten hos systemen. 

Den omfattade inte modifieringar som förbättrar systemens installerade kapacitet. Endast 

personal på processindustrier i Sverige intervjuades. Intervjuer gjordes under perioden 

maj till september 2011.  

 

De kyl- och värmepumpssystem som studien omfattade var livsmedelskyla i 

livsmedelsbutiker samt värmepumpar som ägs av fastighetsbolag. 

 

 

1.5 Definitioner och beteckningar 
 

Nedan följer en lista på definitioner i denna rapport. 

 

Avhjälpande underhåll:   Underhåll som genomförts efter det att funktionsfel 

upptäckts och med avsikt att få enheten i ett sådant 

tillstånd att den kan utföra krävd funktion. 

 

Beredning:  Förberedelsearbete för att utföra en underhållsaktivitet, 

identifiera nödvändiga resurser och genomförande. 

 

COP: Coefficient of Performance, verkningsgrad. 
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Driftsäkerhet: Förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd funktion 

under angivna villkor vid ett givet tillfälle eller under ett 

angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga 

stödfunktioner finns tillgängliga. 

 

Enhet: En detalj, komponent, utrustning, delsystem, funktionell 

del, anläggning eller system som kan beskrivas eller 

betraktas för sig. 

 

Fel:   Upphörandet av en enhets förmåga att utföra en krävd 

funktion. 

  

Felorsak:  Omständighet som har lett till fel.  

Anledning, eller felkällan, till att ett fel har uppstått kan 

vara skild från platsen där felet uppenbarade sig.  

 

Funktionssäkerhet:  Förmågan hos en enhet att utföra en krävd funktion under 

givna förhållanden under ett givet tidsintervall.  

 

Förebyggande underhåll:  Underhåll som görs vid förutbestämda intervall eller 

enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska 

sannolikheten för fel eller degradering av en enhets 

funktion. 

 

LCC: Livscykelkostnad, beskriver de kostnader en komponent 

eller maskin för med sig, från införskaffandet, under 

driften och tills den kasseras eller säljs. 

 

LCP: Livscykelprofit, beskriver skillnaden mellan de kostnader 

och de intäkter en komponent eller maskin för med sig, 

från införskaffandet, under driften och tills den kasseras 

eller säljs. 

 

Modifiering:  Åtgärder som utförs för att ändra en eller flera enheters 

funktioner. 

 

Nyckeltal: Tal för att värdera ett företag eller en organisation och 

dess verksamhet. Resultat jämförs i förhållande till någon 

parameter. Exempelvis elanvändning i relation till 

utomhustemperaturen eller antal avhjälpande 

underhållsåtgärder per år.  

 

Planerande underhållsarbete: Administrativt underhållsarbete för att exempelvis 

besluta om strategier och metoder, organisera resurser 

och personal, uppdatera dokumentation, planera och följa 

upp det produktionsnära underhållet. 

 

Produktionsnära underhållsarbete: 

  Avhjälpande och förebyggande underhållsaktiviteter som 

utförs på maskiner och utrustning ute i fabriken. 

 

Rondering:  Översyn av anläggning där en person vandrar runt i 

byggnaden.  
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TAK:   Total utrustningseffektivitet (Tillgänglighet x 

Anläggningsutnyttjande x Kassationspåverkan). 

Beskriver kapacitetsutnyttjandet hos anläggningen, dvs. 

skillnaden mellan en anläggnings faktiska 

produktionsförmåga och dess maximala förmåga, 

vanligtvis i procent.  

 

Underhåll:  Åtgärder som utförs för att upprätthålla eller återställa en 

enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd 

funktion. Syftar både till tekniska, organisatoriska och 

administrativa åtgärder. 
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2 Besök i processindustrier 
 

Teknikområden vars system är uppbyggda med värmeväxlare, pumpar, kompressorer och 

rörsystem har haft möjligheten att testa många idéer och drift- och underhållsstrategier 

praktiskt i verksamheten de senaste 30-40 åren, vilket har lett till en gynnsam utveckling. 

Exempel på sådana teknikområden är kraftverk, kemi-, petrokemi-, och pappersindustri. 

Gemensamt för dessa stora industriverksamheter är att driftsavbrott har stor ekonomisk 

betydelse. Ett exempel på utvecklingen som skett är att det för 30 år sedan var praxis att 

stänga ner produktionen i pappersmassabruk under tre veckor varje sommar för att utföra 

underhållsarbete. Med nya rutiner kan planerade avbrott för underhållsarbetet förkortas 

och tiden mellan avbrotten förlängas. Idag har utveckling och ny kunskap lett till att 

oförutsedda avbrott nästan helt har eliminerats. Det är möjligt och önskvärt att överföra 

mycket av befintlig praxis från dessa områden till kyl- och värmepumpssystem, men med 

en anpassning till teknikens och branschens villkor. 

 

Underhållsorganisationer i tre olika svenska processindustirer besöktes under 2011. 

Personer som arbetade med underhållsfrågor intervjuades om deras syn på 

underhållsarbete. Tyngdpunkten låg på hur de planerade och följde upp underhållsarbetet 

och hur respektive underhållsorganisation såg ut. Målet var att få svar på frågorna 

definierade i stycke 1.3.1. En kemikalieindustri, ett pappersmassabruk och ett stålverk 

besöktes. Under mars 2011 genomfördes också två telefonintervjuer med personer som 

arbetade på underhållsavdelningen hos två olika metallindustrier i Sverige. 

 

 

2.1 Organisation 
 

Kemikalieindustrin hade outsourcat den del av underhållsorganisationen som utförde det 

produktionsnära underhållsarbetet, dvs. de avhjälpande och förebyggande 

underhållsaktiviteterna ute i fabriken. Den del av organisationen som planerade, följde 

upp och som avgjorde omfattning av underhållsarbetet, fanns internt inom företaget. Allt 

underhållsarbete som utfördes i kemikalieindustrin måste godkännas av en intern 

underhållschef. I pappersmassabruket och stålverket fanns internt anställda både i den 

organisation som utförde det produktionsnära underhållsarbetet och den organisation som 

planerade och följde upp underhållsaktiviteterna. Specialister, såsom exempelvis 

kyltekniker, hyrdes in vid behov för alla tre processindustrier. Samtliga industrier hade 

internt anställda för tjänsterna underhållschef, eltekniker, styr- och reglertekniker, 

dokumenthanterare och ritningsansvarig.  

 

 

2.1.1 Mål och nyckeltal 
 

Det övergripande målet för samtliga industrier var att förhindra oplanerade driftstopp 

mellan de inplanerade större underhållsstoppen. Under underhållsstoppen stängdes 

produktionen ned, för att se över maskiner och annan utrustning och utföra 

underhållsarbeten som krävde totalstopp av produktionen. Underhållsstoppen hade ett 

intervall mellan 12 till 24 månader för de olika besökta industrierna. Målet var att allt 

förebyggande underhåll ska resultera i att inget avhjälpande underhåll, som innebär att 

produktionen måste stoppas, ska behöva göras mellan två inplanerade underhållstopp.  

 

Utöver detta mål hade de tre industrierna olika måltal, eller nyckeltal, för att sätta mätbara 

mål och kunna följa upp driften och underhållet. Pappersmassabruket använde TAK, som 

är ett mått på produktionsutrustningens tillgänglighet, som ett nyckeltal. TAK betyder 

total utrustningseffektivitet och beskriver kapacitetsutnyttjandet hos anläggningen, 
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vanligtvis i procent. Kapacitetsutnyttjandet beror på tillgänglighet, 

anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte och beskriver skillnaden mellan en 

anläggnings faktiska produktionsförmåga och dess maximala förmåga. 

  

Kemikalieindustrin använde sig bl.a. av underhållskostnad per producerat ton av de olika 

kemikalierna, som nyckeltal. De tio dyraste objekten eller produktionsställena gällande 

underhåll listades per månad, för att kunna åtgärda och prioritera vilka underhållsinsatser 

som lönar sig bäst. Företaget jobbade aktivt med att dokumentera kostnader och fel som 

uppstod i anläggningarna för att få statistik och kunna prioritera rätt åtgärder.  

 

Stålverket arbetade också aktivt med nyckeltal. De använde olika typer av nyckeltal för 

att kunna styra underhållsarbetet, göra kostnads- och utrustningsuppföljningar och 

förbättra både kommunikationen inom verksamheten och attityder. De poängterade vikten 

av uppföljning, då statistik över kostnader och fel är främsta verktyget för att argumentera 

för vikten av sitt arbete och för att underhåll behövs. Stålverkets uppfattning var att för att 

kunna förbättra underhållet ska: 

 

1. nuläget för underhållet vara känt 

2. målet med underhållets vara beskrivet 

3. mätbara nyckeltal vara identifierade 

4. nyckeltalen följas upp för att analysera utfallet av underhållsarbetet och få 

beslutsunderlag för att rikta underhållsinsatser 

 

Utan mätning ingen styrning, och utan styrning kan ingen förbättring ske, för att 

sammanfatta stålverkets uppfattning. Stålverket arbetade aktivt med att mäta de olika 

anläggningarnas tillgänglighet och arbetsbelastning, samt även tider och kostnader för att 

utföra arbetsorder. De arbetade med en tio-i-topp lista, där de dyraste felen listades för att 

kunna införa åtgärder som ska förebygga felen.  

 

Samtliga besökta industrier särskilde kostnader för underhåll från kostnader för att 

modifiera och förbättra utrustningen. Dessa begrepp, underhåll och modifieringar, är inte 

synonyma och blandas de ihop undergräver de möjligheten att analysera vad pengarna 

används till och vad underhållet kostar. Modifieringar ändrar funktionen hos en enhet, 

medans underhåll upprätthåller eller återställer funktionen hos en enhet. 

 

 

2.1.2 Riskbedömning och kategorisering 
 

De tre besökta processindustrierna arbetade aktivt med riskbedömningar. Riskanalysen i 

bedömningarna avgör hur kritisk ett objekt eller system är för att upprätthålla 

produktionen och avgjorde om avhjälpande eller förebyggande underhåll skulle utföras 

för de olika objekten i verksamheten. 

 

Kemikalieindustrin genomförde årligen en riskanalys för varje funktionsenhet i 

produktion. Det kommande årets förebyggande underhåll för respektive funktionsenhet 

baserades på denna riskanalys. Under riskanalysen användes processritningar för att 

studera hur de olika enheternas funktion påverkar produktionslinjens drift i sin helhet och 

vad som behöver fungera för att upprätthålla den funktion som krävs av respektive enhet. 

Det ansågs viktigt att inte gå allt för långt ner på komponentnivå i detta arbete, för att 

fokusera på det väsentliga och hinna gå igenom alla enheterna. Det utvärderades också 

om det behövdes eller fanns reservdelar i lager.  

 

Pappersmassabruket arbetade aktivt med att klassificera olika objekt i processen. Syftet 

var att bestämma hur kritiska objekten var i processen för att avgöra vilken typ av 

underhåll och resurser som krävs för respektive objekt. Genom ett eget definierat 
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regelverk baserat på erfarenhet, delades objekten upp i A-, B- eller C-klasser, beroende på 

hur viktiga deras funktion var för att upprätthålla produktionen och vilka omkostnader ett 

haveri på objektet medför. Exempelvis var klassificeringsgrupperna: 

A. Kritiskt objekt vars funktion måste fungera för att upprätthålla produktionen. 

Förebyggande underhåll ska utformas för att upprätthålla driften av objektet och 

kompetenser som krävs för att underhålla objekten ska identifieras.  

B. Problem och fel på objekten kan lösas, utan att produktionen måste stoppas eller 

kan åtgärdas under en tidsram som det accepterat att stoppa produktionen. 

C. Problem med objektet innebär inte stopp av produktionen. Avhjälpande underhåll 

appliceras, dvs. objektet är i drift tills det havererar. (Smörjning skall dock alltid 

göras, det är ett minimum för underhåll.) 

 

Arbetet med att klassificera objekten resulterade i hur det förebyggande underhållet läggs 

upp för att förhindra haverier som ger oplanerade produktionsstopp mellan de större 

underhållstoppen. Klassificeringen avgjorde även om reservdelar ska lagerhållas eller 

inte. C-objekt kunde klassas som A-objekt om objektet felade ofta och det prioriterades 

att minska denna felfrekvens. Efter ett lyckat åtgärdsprogram kommer ett sådant tillfälligt 

A-klassat objekt falla tillbaka till C-kategorin, där det egentligen hör hemma med 

avseende på dess betydelse för produktionen och kostnad vid fel. Kostnad för att laga ett 

objekt vid haveri påverkar också klassificeringen, då det är lönsammare med 

förebyggande underhåll om det är mindre kostsamt än det avhjälpande. Massabruket 

arbetade även med haverirapporter för att dokumentera och analysera haverier. 

Haverirapportens omfattning och detaljnivå avgjordes om det havererade objektet var A-, 

B- eller C-klassat. För A-klassade objekt måste alltid orsaken till haveriet identifieras. 

Med rapporterna blir historiken bättre för objekten och kunskap och information kan 

överföras genom dokumentation. Genom haverirapporterna fås erfarenheter om fabrikat, 

komponenter och om underhållsarbetet historiskt har varit bra och tillförlitligt. 

Haverirapporterna gav också felstatistik och underlag för att motivera 

ekonomiavdelningen till att satsa på underhållsarbete.  

 

Även stålverket lade upp sitt underhållsarbete genom att kategorisera  

maskinerna i produktionen utefter hur viktiga de är för driften. De använde ABC-

klassificering. De mest kritiska maskinerna var de som vid ett haveri skulle orsaka stopp i 

produktion tills maskinen var reparerad. De problem som orsakade totalstopp i 

produktionen i mer än två timmar ansågs mycket kritiska och hade stor 

underhållsberedskap. Haverianalys gjordes för de stopp där det avhjälpande arbetet hade 

tagit mer än två timmar. Orsaken ska identifieras och åtgärder ska göras för att förhindra 

framtida liknande haveri. 

 

För samtliga besökta processindustrier prioriterades miljö och säkerhet. Haveri av objekt 

eller enheter, som kan medföra farliga utsläpp och/eller personskador var A-klassade 

oavsett betydelse för produktionen och ska förhindras. 

 

 

2.1.3 Nya projekt och beställarkompetens 
 

Samtliga av de tre processindustrierna hade alltid representanter från 

underhållsavdelningen med i nya projekt, vid inköp av nya maskiner eller vid 

modifieringar av produktionsutrustningen. Detta för att höja beställarkompetensen 

avseende olika komponenter, eventuella reservdelar och framtida underhåll och ha med 

underhållsaspekter i kravspecifikationen. Vid upphandling av leverantörer var 

personskydd och miljö några av de viktigaste punkterna.  
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Önskemål hos underhållsavdelningarna var att standardisera vilka komponenter och 

förbrukningsvaror som får köpas in för att minska antalet olika typer och fabrikat. Antalet 

reservdelar och utrustning, som behövs för att kunna utföra produktionsnära 

underhållsarbeten kan då minska. Detta gäller även vid inköp av styr- och 

övervakningssystem för att minska antalet produktspecifika datorprogram, och på så sätt 

behovet av utbildningar och specifik kompetens. Målet var även att de produktspecifika 

program som finns, ska kunna kopplas till ett gemensamt processtyrsystem, som ska se 

likadant ut för alla objekt och på alla fabrikens avdelningar. Minskad variation i 

övervakningsbilder, styrsystem och utrustning gör det lättare för personalen att läras upp 

och växla mellan arbetsuppgifter. 

 

Stålverket har arbetat fram en intern projekthandbok där rutiner och komponentstandarder 

för inköp finns beskrivet. Underhållsavdelningen deltog vid beslut om nyinvesteringar 

och i nya projekt, för att tillgodose beställarkompetens för underhållsaspekter. Då det 

gäller entreprenörer, arbetade stålverket aktivt för att minska antalet olika 

entreprenörföretag. Detta för att höja kompetensen genom att samma personer hyrs in och 

öka säkerheten då många arbetsmoment som utfördes på området innebar risker både för 

miljö, utförare och övrig personal. 

 

 

2.2 Underhållsarbete 
 

Underhållsavdelningarna arbetade aktivt för att försöka förenkla underhållsarbetet, genom 

att utveckla rutiner och checklistor för arbeten samt planera och följa upp driften och 

underhållet med mätbara nyckeltal. Genom att föra statistik på tid, kostnader och 

felfrekvens för driftsproblem och olika underhållsarbeten är det lättare att prioritera och 

förbättra arbetet. Dokumentation och uppföljningar är verktyg som behövs för att kunna 

effektivisera underhållsarbetet. Genom att använda nyckeltal för produktionen och 

analysera hur viktiga de olika objekten eller maskinerna är för att upprätthålla 

produktionen, kan övergripande strategier utarbetas för hur förebyggande underhåll ska 

genomföras och för hur underhållsresurserna ska fördelas. Stålverket tryckte på att det är 

viktigt att ha ett mål med underhållarbetet och att arbeta systematiskt mot det målet. 

Tillgängliga resurser och delmål ska identifieras och de resurser och strategier som måste 

till för att nå målen, ska sedan beskrivas och följas upp. Produktionsavdelningen och 

underhållsavdelningen ska ha gemensamma mål för att alla ska arbeta mot samma 

målbild och skapa samarbete. Roller och ansvar ska vara definierade, så att inget faller 

mellan stolarna.  

 

 

2.2.1 Standarder och instruktioner 
 

Pappersmassabruket använde sig av industristandarder för instruktioner, underhåll, inköp 

och dokumentation. Stålverket använde sig av standarden EN 13306, där 

underhållstermer är definierade, för att använda samma underhållsterminologi inom 

företaget och gentemot entreprenörer. Genom att prata och använda sig av samma 

terminologi undviks missförstånd. Standarden beskriver också olika nyckeltal och 

dokumentation.  

 

 

2.2.2 Underhållsystem och dokumentation 
 

Centralt i de tre processindustrierna var ett IT-baserat underhållsystem. 

Underhållsystemet användes för planering, uppföljning och dokumentation. All 

information om underhållsarbetet finns i detta IT-system, såsom följande:  
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 Förteckning av komponenter och objekt 

 Ritningar  

 Beskrivningar och instruktioner 

 Ronderingslistor och arbetsorder 

 Lagerhållning 

 Säkerhetsinfo 

 Utfört arbete och journaler 

 Statistik och uppföljning 

 

Information ska inte enbart finnas i huvudet som utantillkunskap hos de anställda. För 

kommunikation och erfarenhetsutbyte behövs dokumentation, där underhållsystemet är 

kärnan i informationsutbytet hos de besöka industrierna. Stålverket beskrev 

underhållsystemet som den centrala verksamhetshandboken, som samlar svar på frågorna: 

 

1. Hur ser vår fysiska verksamhet ut – skisser, ritningar, kemikalier i maskiner, 

maskiner 

2. Hur ska vi arbeta – rutiner, instruktioner, arbetsorder, riskanalyser, planering, 

beredning, vem är ansvarig, vem har kunskap 

3. Vilka resurser har vi och vad behöver vi – utrustning, tid, personal, lager, verktyg 

4. Har detta gjorts förut, vad och hur har det gjorts – erfarenhetsöverföring, 

felanalys, loggbok 

5. Hur ser det ut ekonomiskt – statistik, historik, uppföljning av tid och kostnader 

6. Hur ska ett inköp göras – rutiner, mallar, ansvar 

7. Larm och felrapportering – övervakning och arbetsorder 

 

Industrierna arbetade aktivt med att planera och bereda arbeten. Planeringen avgör när i 

tid olika underhållsinsatser ska utföras och under beredningen analyseras hur insatsen ska 

göras och vilka resurser, kostnader och tid den tar i anspråk. Efter en utförd 

underhållsinsats ska kostnader och tid dokumenteras och utfall följas upp. En viktig 

komponent i underhållsarbetet är ritningarna, vilket poängterades av alla de intervjuade 

industrierna. Beredning av underhållsarbete utgår från ritningar, som måste vara 

uppdaterade för att tjäna sitt syfte. Att ha uppdaterade process- och maskinritningar är en 

fråga både om personsäkerhet och tidseffektivisering vid underhållsarbete. Så fort en 

förändring görs ska ritningarna uppdateras. Kemikalieindustrin gick igenom sina 

anläggningsritningar grundligt en gång per år, då detta ansågs vara en kvalitetsförsäkran.  

 

 

2.2.3 Objektnummer 
 

Alla objekt hade ett specifikt inventarienummer för identifikation och för att undvika 

missförstånd, samt för att underlätta uppföljning av specifika objekt. Fysisk plats i 

fabriken och typ av objekt brukade vara beskrivet i inventarienumret. Objekten med sina 

inventarienummer fanns inlagda i underhållsystemet och följande information var knutet 

till objektet: 

 

 Leverantör 

 Ritningar och beskrivningar 

 Felfrekvens 

 Kostnader för drift och underhåll 

 Lagerförda reservdelar 

 Rutiner och instruktioner 

 Historik för utfört arbete 

 Typ av och schema för planerat underhållsarbete  
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Likadana objekt hade samma dokumentation och kan ha samma underhållsplanering. 

Likvärdiga objekt var också kopplade till samma reservdelar. 

 

 

2.2.4 Kommunikation, planering och beredning 
 

Industrierna använde sig av det IT-baserade underhållsystemet som 

kommunikationsmedel mellan driftavdelningen och underhållsavdelningen och internt 

inom underhållsavdelningen för att få arbeten utförda. Felanmälan på objekt och 

processproblem registrerades i underhållsystemet, där arbetsorder gjordes och skickades 

till den grupp som kunde åtgärda felet. Innan en åtgärd skulle utföras måste 

utförargruppen se till att det fanns resurser och material samt avgöra när åtgärden skulle 

ske i tid för att minska driftstopptiden. Om utrustning var tvungen att stängas av och 

hindrade produktionen, skulle åtgärderna i möjligaste mån utföras under de större 

underhållsstoppen. Arbetsorderna låg då och väntade tills de gick att utföra och bockades 

av i underhållsystemet när de var utförda. Stålverket poängterade att det är viktigt att 

uppskatta tid för att utföra ett underhållsarbete dokumenterades vid planeringen och att 

den faktiska arbetstiden sedan registreras. Detta för att följa upp, förbättra sitt arbete och 

kunna planera och bereda bättre i framtiden. Stålverket använde informationen om den tid 

och kostnad det tog i anspråk att utför ett underhållsarbete för att mäta beläggningstid för 

maskiner och personal, samt samla statistik för nyckeltal. Även kemikalieindustrin 

beräknade beläggningstiden för sina funktionsenheter för att beräkna TAK. 

 

Möten användes också för kommunikation med driften och inom 

underhållorganisationen. Operatörerna och driftsingenjörerna hade morgonmöten varje 

vardag på både kemikalieindustrin, pappersmassabruket och stålverket. Eventuella 

problem med driften, pågående arbeten och vad för underhållsarbete som var planerat 

gicks igenom under mötena. På dessa morgonmöten kan underhållsavdelningen och 

driftsavdelningen muntligen kommunicera inför och vid aktuella arbeten.  

 

 

2.2.5 Rondering och övervakning 
 

Samtliga av de tre processindustrierna hade regelbundna ronderingar, där den 

produktionsnära underhållsavdelningen såg över maskinerna och utförde förebyggande 

underhåll utefter ronderingslistor. Ronderingslistor skapades i underhållsystemen och 

beskrev vilket underhållsarbete som skulle utföras och med vilket tidsintervall, som 

exempelvis när olika komponenter ska smörjas. Det var heltidsanställda 

underhållstekniker som ronderade. Pappersmassabruket sade att deras underhållstekniker 

har ronderat i bruket länge och har stor kunskap och kompentens om utrustningen. De 

hade därför lätt att se eller höra om något var avvikande från det normala. Om något fel 

upptäcktes under ronderingarna, som inte kunde åtgärdas direkt av underhållsteknikerna, 

skapade de en arbetsorder i underhållsystemet som skickades till den grupp som kan lösa 

problemet. Även driftsoperatörer använde sina sinnen för att upptäcka avvikelser, men 

skulle överlag inte själva utföra något underhållsarbete, utan ge arbetsorder till ansvarig 

grupp när fel upptäcks. Rondering var något självklart för de tre processindustrierna. Det 

är ett sätt att se över status på utrustning och maskiner, öka teknikernas kompetens om 

utrustningen och utföra det planerade förebyggande underhållet. 

 

Styr- och övervakningssystemen övervakade processerna och skickade felsignaler om 

något avvek från angivna toleranser. Kemikalieindustrin poängterade vikten av att 

övervakningssystemets kapacitet ska användas med förnuft. Det är viktigt att det finns en 

människa som kan tolka signalerna från övervakningssystemet och som förstår 

maskinerna och processerna. Kompetens inom personalen kan byggas bort med ett alltför 
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avancerat utnyttjande av övervakningssystemet, då exempelvis uppfattningen om vad 

som är normala parametervärden tappas. Felsignaler måste dock följas upp och 

analyseras, menade kemikalieindustrin. Vid funktionsfel analyserades felfrekvens, 

upphov till driftstörningar och kostnad för de olika driftstörningarna. Produktionsledaren 

följde upp driften genom att kontrollera vissa parametrar som beskrev processerna. 

Avsteg från önskad drift följdes upp och analyserades. En övergripande uppföljning inom 

företaget var energianvändning per producerad enhet. Avvek energianvändningen mycket 

från det normala skulle orsaken analyseras. 

 

Samtliga tre industrier poängterade att mätning och uppföljning inte har ett egensyfte, 

utan ska användas för att prioritera åtgärder för att upprätthålla anläggningens prestanda 

eller utföra modifieringar för att nå uppsatta nyckeltal för drift och underhåll.  

 

 

2.2.6 Lager 
 

Allt som hålls i lager ska finnas i underhållsystemet och inget får plockas ut ur lagret utan 

att det registreras i systemet, sade de tre industrierna. Detta för att ha kontroll på vad som 

finns hemma och minimera uppkomsten av okontrollerade ”ekorrförråd” ute på 

avdelningarna. Samtliga industrier arbetade med att alla koncernens anläggningar skulle 

ha sina lager kopplade till samma underhållsystem. Vid behov ska kritiska reservdelar 

med lång leveranstid kunna beställas från en annan anläggning inom koncernen. Ca 40 % 

av underhållskostnaderna kunde härledas till reservdelar, sade en av de besökta 

industrierna, vilket gör frågan om vilka reservdelar som ska lagerhållas betydelsefull. 

Samtliga av de besökta industrierna arbetade aktivt med att definiera vilka reservdelar 

som ska hållas i lager för att minska omkostnader för lagerhållning. 

 

 

2.2.7 Kompetens 
 

De besökta processindustrierna stod inför ett generationsskifte gällande de anställda. 

Många av de anställda, som utförde det produktionsnära underhållet, hade jobbat på 

fabrikerna under många år och hade lång erfarenhet om produktionen och förstod 

processerna. De kände maskinerna och visste hur produktionen slet på maskinerna, 

berättade kemikalieindustrin. De kunde därför ofta avgöra vad ett fel kan leda till och hur 

länge maskinerna kunde vara i drift ytterligare, innan åtgärder måste vidtas. Detta gjorde 

att serviceberedskapen sällan kallades in, vilket ledde till att ca 10 % av de arbeten som 

genomförs vid underhållsstoppen brukade vara oplanerade. Samtliga processindustrier 

tryckte på att det är viktigt att denna erfarenhet och kunskap dokumenteras och överförs 

till de nyanställda. Dokumentation är viktig, både för intern och extern kommunikation, 

för att överföra erfarenheter, veta vilka åtgärder som är gjorda och för att arbete ska 

utföras på liknande sätt, oavsett vilken tekniker som utför underhållsarbetet. 

 

 

2.3 Telefonintervjuer 
 

Två telefonintervjuer gjordes med personer på två olika metallindustrier i mars 2011. 

Underhållschefer kontaktades och svarade allmänt om vad de ansåg om underhållsarbete.  

 

I ett av metallindustriföretagen var underhållsarbetet och dess betydelse så djupt rotat att 

de hade svårt att förstå frågeställningar om att underhållsarbetet skulle behöva motiveras. 

Underhållet ansågs lika nödvändigt som att ha en driftsavdelning och behövdes för att öka 

funktionsdugligheten och på så sätt förbättra driftsekonomin. De hade etablerade rutiner 
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och verktyg för planering och beredning av underhållsarbetet. Systematik och 

organisation var basen för underhållsarbetet. 

 

Det andra företaget hade tagit ett nytt helhetsgrepp om sitt underhållsarbete, eftersom det 

hade fungerat dåligt. De började med att anlita konsulter inom drift och underhåll samt 

började använda terminologin i underhållsstandarden EN 13306. Åsikten hos 

underhållschefen var att i grunden är allt underhållsarbete lika, basen ligger i systematik 

och strategier, även om metoderna och underhållssystemen kan variera. För att lyckas 

med sitt underhållarbete ansågs följande aspekter viktiga: 

 

1. Ha strategier för att nå sitt mål med underhållet. 

Målet med underhållsarbetet ska vara definierat. 

2. Ha kunskap om processer och utrustning.  

Underhållsarbetet ska utföras av personer som har kompetens. Utan kunskap om 

processer och utrustning kan rätt prioriteringar inte göras. 

3. Ha personalen med sig i arbetet. 

Attityder är viktiga för att få ett effektivt underhållsarbete. 

 

Det är viktigt att ha ordning och reda, och inte bara samla statistik för sakens skull, ansåg 

en av de intervjuade. Statistiken som samlas ska vara användbar och det ska göras något 

med den, exempelvis som indata till nyckeltal som följs upp. Företaget hade ett 

resultatbaserat underhåll istället för ett budgetbaserat. Konsekvenser av att utföra eller 

inte utföra olika åtgärder, avgjorde beslutgången och på så sätt sattes ekonomin för 

underhållsarbetet. 

 

 

2.4 Sammanfattning om processindustrierna  
 

Kemikalieindustrin, pappersmassabruket och stålverket hade byggt upp sitt 

underhållsarbete och sin organisation olika, men hade många saker gemensamt. 

Gemensamt för de tre processindustrierna var: 

 De ville inte ha oplanerade driftsstopp i produktionen och arbetade för att 

undvika detta. 

 Oberoende av organisation, så betonades kravet på beställarkompetens vid 

upphandling av nyinvesteringar, utrustning och leverantörsavtal. 

 I investeringsprojekt var underhållsorganisationen representerad i hela processen, 

för att bidra med sin kompetens och förenkla framtida underhåll. 

 De hade ett IT-system som basen i administrationen av sitt underhållsarbete. All 

information dokumenterades och bearbetades i systemet, såsom: 

o Komponenter 

o Ritningar  

o Beskrivningar 

o Säkerhetsinformation 

o Arbetsorder och ronderingslistor 

o Statistik och nykeltal 

o Lagerhållning 

o Erfarenhet 

 De köpte in specialistkompetenser, särskilt vid underhållsstoppen. 
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 Industrierna hade press från företagsledningen om att hålla nere 

underhållsbudgeten och kunna motivera underhållsinsatser och 

underhållsavdelningens existens. 

 De skiljde på kostnader för underhåll och för modifieringar.  

 De hade en underhållsorganisation som arbetade med rondering, åtgärder, 

uppföljningar och riskbedömningar. De arbetade med att fördela resurserna och 

analysera vilka objekt som främst ska ha förebyggande underhåll och vilka som 

ska ha avhjälpande.  

 De arbetade aktivt med reservdelslager och att uppdatera ritningar.  

 

 

2.4.1 Studiefrågor 
 

Intervjuerna med de tre processindustriernas underhållsavdelningar gjordes för att förstå 

deras syn på underhållsarbete och för att kunna svara på studiefrågorna, se stycke 1.3.1. 

Nedan presenteras svaren på studiefrågorna: 

 

1. Hur är inställningen till förebyggande och avhjälpande underhåll? 

De tre processindustrierna arbetade aktivt med riskbedömningar och att 

kategorisera hur viktiga olika komponenter, maskiner eller enheter var för driften. 

De hade genom riskbedömningar identifierat hur långa driftstopp som 

accepterades för de olika produktionslinjerna eller enheterna. Riskbedömningarna 

avgjorde hur viktigt det var att hålla en produktionslinje igång eller hur viktig en 

komponent eller maskin var för att upprätthålla produktionen. Detta avgjorde hur 

stor andel och vilken form av förebyggande underhåll ett objekt eller enhet ska 

ha. Om ett haveri på ett objekt inte påverkade driften nämnvärt eller att kostnad 

för att åtgärda felet var låg, tillämpades i regel avhjälpande underhåll. 

Inställningen var att både förebyggande och avhjälpande underhåll ska tillämpas 

och strategier och systematiskt arbete behövs för att fördela underhållsresurserna 

mellan förebyggande och avhjälpande underhållsarbete. Förebyggande underhåll 

ska tillämpas för att förhindra haverier som kan orsaka personskador eller 

miljöfarliga utsläpp. 

 

2. Hur är underhållsarbetet organiserat, både självständigt och i förhållande till 

driften? 

Underhållsavdelningarna hade en planerande administrativ och en utförande 

produktionsnära sektion. Den planerade sektionen ritade upp målen och strategier 

för underhållsarbetet och beslutade vilka insatser som ska göras. De analyserade, 

prioriterade och följde upp underhållsarbetet och arbetade med dokumentation 

och rutiner. Den utförande sektionen arbetade med det produktionsnära 

underhållet och utförde det förebyggande såväl som det avhjälpande underhållet 

ute i fabriken. De gjorde ronderingar, utförde arbetsorder, skrev haverirapporter 

och medverkade vid riskbedömningar och utformande av instruktioner, för att 

bidra med sin erfarenhet och kompetens om maskiner och utrustning.  

 

Underhållsavdelningen och driftsavdelningen var två självständiga enheter. De 

olika avdelningarnas synsätt och arbete ska dock likriktas för att arbeta mot 

samma mål och med ständiga förbättringar. Om driften upptäckte fel och 

avvikelser, som de själva inte kunde rätta till, meddelade de 

underhållsavdelningen för att få problemet avhjälpt. Nyckeltal för driften och 

underhållet användes för att nå produktionsmålen.  
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3. Hur ser anläggningsdokumentationen ut? 

Basen för att planera och utföra underhållsarbetet i de besökta industrierna var ett 

IT-baserat underhållsystem. All anläggningsdokumentation lagrades elektroniskt 

i underhållsystemet. Alla objekt ska ha ett inventarienummer och 

funktionsbeskrivningar, samt uppgifter om utförda och planerade åtgärder. 

Underhållsinstruktioner och reservdelar skulle vara knutna till objekten. 

Underhållsarbeten utgår från process- och komponentritningar och de ska vara 

uppdaterade. Det är en fråga både om att effektivisera underhållsarbetet och 

undvika personskador och utsläpp till miljön. 

 

4. Hur redovisas kostnader för underhåll? 

Underhållskostnader särskiljdes från förbättringsarbeten och nyinvesteringar, som 

innebar modifieringar av utrustningen. Annars kommer kostnaderna för det 

faktiska underhållsarbetet att vara missvisande stort och underhållsarbetet att 

ifrågasättas. Processindustrierna arbetar med att identifiera och dokumentera 

kostnader för utfört arbete och för haverier, samt att följa upp driften och 

underhållet med nyckeltal. Att påvisa kostnader för uteblivet underhåll och påvisa 

vinster med att långsiktigt arbeta med att effektivisera och förbättra sina 

underhållsrutiner är det främsta verktyget för att motivera underhåll för 

ledningen. 

 

5. Hur identifieras erfarenhet och hur dokumenteras den för vidare sökning och 

användning? 

Samtliga av de besöka processindustrierna ansåg att deras anställda tekniker hade 

stor erfarenhet och kompetens gällande industrins processer och hur de påverkar 

maskinerna och övrig utrustning. Teknikernas erfarenhet kom av att de hade 

arbetat länge inom industrin och att de var engagerade i sitt arbete. Denna 

erfarenhet måste kunna föras vidare och inte försvinna när personerna slutar. 

Därför pågick arbete med att i industriernas underhållssystem dokumentera 

erfarenheterna och kunskapen. De erfarna teknikerna deltog i arbetet med 

riskbedömningar och att klassa in objekten i A-, B- och C-objekt, för att avgöra 

graden av förebyggande respektive avhjälpande underhållsinsatser. Planering och 

beredning av arbetsuppgifter dokumenterades i underhållsystemet och på så vis 

samlades erfarenheter och kompetens in, för att kunna återanvändas till liknande 

arbeten och sprida kunskap om problemobjekt. Utfört arbete och olika åtgärder 

dokumenterades och fel analyserades. För de mest kostsamma och tidskrävande 

felen ska haverirapporter skrivas, där orsaken till felet ska identifieras. 

Dokumentation av utfört arbete kopplades till objektet genom att använda 

inventarienummer och datum för insatserna.  

 

6. Hur planeras tillgång till reservdelar? 

Processindustrierna arbetade med att hålla nere antalet reservdelar i lager, för att 

minimera lagerkostnader. Detta gjordes genom att utföra riskbedömningar för att 

avgöra vilka objekt det ska finnas reservdelar till. Avgörande för att lagerhålla 

komponenter är att de behövs för att upprätthålla driften och att tiden för 

driftstoppen vid ett eventuellt haveri ska minimeras. Leveranstiden för 

reservdelar, införskaffningspriset och den maximala tillåtna driftstoppstiden var 

också avgörande för om en reservdel skulle lagerhållas eller inte. Ett annat sätt att 

minska reservdelslagret var att köpa in samma typ av maskiner och utrustning, 

som kan använda sig av samma komponenter vid byte av reservdelar. Alla 

reservdelar ska dokumenteras i det IT-baserade underhållsystemet för att hålla 

koll på lager och kostnader, och reservdelar ska kunna skickas mellan de olika 

fabrikerna inom samma koncern. 
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7. Hur planeras tillgång till kunnig personal och inhyrda tjänster? 

Processindustrierna stod alla inför ett generationsskifte, där många av drift- och 

underhållsteknikerna snart skulle gå i pension. Det var inte ovanligt att dessa 

tekniker hade arbetat i fabriken under hela sitt yrkesverksamma liv. Dessa 

tekniker hade stor erfarenhet och kunskap om processerna och maskinerna. 

Denna kunskap arbetade processindustrierna aktivt med att samla in genom att 

dokumentera beskrivningar om objekten och utförda ar 

beten i sitt underhållssystem. Det ansågs mycket viktigt att deras kunskap skulle 

gå vidare till de nyanställda. Utbildning och kompetensutveckling för personalen 

uppmuntrades hos processindustrierna, för att höja både kompetens och 

motivation hos sina anställda. Underhållsavdelningarna arbetade med att knyta 

kompetens och kunniga tekniker till sig i företaget, genom att arbeta långsiktigt 

och med samma leverantörer av servicearbeten.  

 

8. Vid nyinvesteringar, hur tas hänsyn till kommande underhåll? 

Underhållsorganisationen fanns representerad i hela processen vid 

nyinvesteringar för att bidra med sin kompetens. Överlag arbetade industrierna 

för att ha samma typ av utrustning och komponenter för att förenkla arbeten och 

minska antalet komponenter som måste lagerhållas. Stor variation i 

utrustningarnas konstruktion och styrsätt kräver en större teknisk kunskap hos de 

anställda teknikerna. Leverantörernas underhållsinstruktioner användes, 

tillsammans med industriernas egna erfarenheter av utrustning och underhåll. 

Utbildning av ny utrustning köptes av leverantörerna och driftpersonalen ska vara 

med vid igångkörning och ska helst själva sitta bakom spakarna, för att lära sig 

att styra och sköta ny utrustning och nya maskiner. Miljö och personsäkerhet var 

viktiga aspekter vid nyinvesteringar och inköp.  

 

9. Hur hanteras styrsystem vid val av hård- och mjukvara? 

Vid inköp av ny utrustning som kräver styrsystem skulle styr- och reglergruppen 

kopplas in och besluta vilken hård- och mjukvara som får införskaffas. I 

möjligaste mån ska all styrning kopplas till samma övergripande styrsystem för 

produktionsprocesserna. De ville undvika produktspecifika styrprogram, då det är 

svårt att ha kunskap och vara uppdaterad på flera olika styrsystem och gränssnitt. 

Då det inte går att undvika produktspecifika styrprogram, eftersträvas samma typ 

av styrsystem för liknande processer.  
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3 Drift och underhåll 
 

En litteraturstudie genomfördes för att jämföra vad litteraturen beskriver och det praktiska 

underhållsarbete som genomförs i processindustrin. Generella principer beskrivs i detta 

kapitel. 

 

 

3.1 Underhållsbegrepp 
 

Underhållsarbete handlar om att upprätthålla funktionsduglighet hos en anläggning, 

minska risken för miljö- och arbetsolyckor samt förbättra driftsekonomi. Underhåll 

uppfattas ofta som en onödig utgift utan relation till vinsten, men ett systematiskt och 

organiserat underhållsarbete kan bidra till ökad produktivitet och lönsamhet [9]. 

Underhåll är en fråga om tekniska, administrativa och ledningens åtgärder för att 

upprätthålla eller återställa olika enheters krävda funktion. 

 

Man brukar prata om att den operativa prestationen hos en anläggning beror på den 

tekniska prestationen och driftsäkerhetsprestationen [9]. Ramen för den tekniska 

prestationen sätts av kapaciteten på det tekniska systemet, dvs. hos maskinerna. 

Driftsäkerhet motsvarar de timmar per år som maskinerna är i drift och brukar delas upp i 

tre delar:  

1. Funktionssäkerhet, som beskriver risken för att fel och störningar minskar antal 

timmar i drift. 

2. Underhållsmässighet, som delas in i: 

a. Reparerbarhet, med vilket menas hur snabbt man kan återställa en maskin 

till driftdugligt läge efter ett fel eller ett problem 

b. Försörjning, som beskriver vilka krav maskinen ställer på 

underhållsresurser. 

c. Förmåga, som beskriver hur möjligt det är att underhålla maskinen 

utefter hur maskinen är utformad och integrerad med andra maskiner. 

3. Underhållssäkerhet, som beskriver vilken förmåga och resurser 

underhållsorganisationen har att utföra ett korrekt underhållsarbete. 

 

Driftsekonomi beror på den operativa förmågan hos en anläggning, vilket direkt är 

beroende av driftsäkerhet där underhåll spelar en avgörande roll. Vid inköp av ny 

utrustning ska både teknisk förmåga och driftsäkerhet beaktas. Utrustning med god 

prestanda är obrukbar om bristande underhåll gör att den inte kan utföra sin funktion. 

 

Man kan dela upp den totala underhållskostnaden i direkta underhållskostnader, indirekta 

underhållskostnader och förlorade intäkter, beroende på kostnadsställe [9]. Direkta 

kostnader är de underhållskostnader som redovisas i underhållsbudgeten. Indirekta 

kostnader påverkas av underhållet men uppkommer i andra budgetar, såsom exempelvis 

kassation eller arbete utfört av andra än underhållstekniker själva, till följd av fel. 

Tappade intäkter beskrivs som minskad försäljning beroende på stopp i produktionen 

eller felaktig kvalitet till följd av att underhållet har varit undermåligt eller driftsäkerheten 

otillräcklig.  

 

Underhåll är i mångt och mycket en fråga om organisation, måldefinering, strategier och 

systematisering. Frågor som en verksamhet bör svara på är nuläget gällande sitt 

underhåll, vad som vill uppnås med underhållet och vilka verktyg och resurser som 

behövs för att nå dit.  
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3.2 Underhållsorganisation och strategier 
 

Den organisation som finns tillgänglig för underhållarbete måste vara definierad och det 

bör finnas roll- och ansvarsbeskrivning, både internt och i förhållande till andra 

avdelningar och andra företag. Då organisationen ritas ut fattas beslut om vilka 

kompetenser och roller som ska finnas internt och vilka som ska köpas in.  

 

 

3.2.1 Vision och mål 
 

Det första steget för att systematisera sitt underhållsarbete är att beskriva syftet med att 

utföra underhåll och målet för sina ansträngningar. En del är exempelvis att beskriva 

vilken status som vill upprätthållas på anläggningarna. Genom att definiera målet läggs 

riktlinjer upp för nivån underhållsarbetet ska uppnå och verksamheten får ett 

samstämmigt mål att arbeta mot. Det är viktigt att stämma av och följa upp arbetet för att 

se om åtgärderna gör att målbilden uppnås och om personalens uppfattning om 

underhållsarbetet är samstämmig med målet. Målet, eller delmålen, ska kunna mätas eller 

stämmas av genom en bedömningsskala. Ju tydligare beskrivna mål, desto tydligare 

kompass för underhållsarbetet och desto tydligare målsnöre för att avgöra om målen 

uppnåtts. Det är även vanligt att definiera en vision. Visionen ska beskriva vilken 

framtidssyn som ska genomsyra företaget och arbetet.  

 

När målet är definierat är nästa steg att identifiera nuläget. Om inte nuläget är känt, så är 

det svårt att veta åt vilket håll arbetet ska inriktas. Beskriv hur nuläget ser ut både 

gällande funktion på tekniska system samt gällande organisation och administration för 

underhållet. Exempelvis hur ser uppmärkning och status av enheter ut, finns uppdaterad 

dokumentation, hur bedrivs underhållsarbetet och vilka resurser finns tillgängliga. När 

nuläget är definierat finns möjlighet att identifiera hur verksamheten ska ta sig mot målet 

och om verksamheten har de verktyg och kompetenser som behövs. En plan för vilka 

resursluckor som måste tillgodoses och i vilken ordning olika åtaganden ska utföras för 

att nå målbilden tas fram. Det utformas med andra ord strategier för att nå den nivå på 

underhållsarbete och underhållsekonomi som definieras i målbilden. Verktyg och 

nyckeltal för uppföljning och utvärdering bör definieras i denna underhållsplan för att 

utvärdera underhållsarbetet både ekonomiskt och kvalitativt. 

 

 

3.2.2 Beställarkompetens 
 

Underhållsavdelningen ska var representerad vid inköp och modifieringar av utrustning 

och komponeter. Inköpspriset är bara en del av de omkostnader som är knutna till att äga 

ett objekt. Livslängd, driftskostnad, servicekrav, servicevänlighet, förbrukningsartiklar 

och reservdelar är också avgörande för de omkostnader som en investering innebär. 

Dokumentation som behövs för drift och underhåll ska följa med i leveransen och för att 

veta hur denna ska se ut för att passa verksamheten behövs kunskap och erfarenhet. De 

intervjuade tryckte på vikten av att ha beställarkompetens för att kunna efterfråga kvalitet 

och kunna definiera krav för efterfrågad funktion. Nivån på kvalitet avgörs av vilka krav 

på funktionsduglighet och driftsäkerhet som ställs på verksamheten. 

Funktionsbeskrivningar, ritningar och reservkomponentslista, ska efterfrågas vid inköp.  

 

Det måste även finnas kompetens och underlag för att besluta om vilka 

underhållsåtgärder för utrustning och komponenter som ska göras och hur de ska 

prioriteras. Detta gäller även vid upphandling av serviceavtal och inköp av externa 

konsulter och kompetenser. Detta för att kunna utveckla en kravspecifikation för det 
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arbete som önskas bli utfört, samt att ha kompetens för att avgöra om utfört arbete 

motsvarar det som avtalades.  

 

 

3.2.3 Livscykelkostnad 
 

Livscykelkostnad, LCC, och livscykelprofit, LCP, är två begrepp som används för att 

beskriva en komponents kostnader från inköp till den är uttjänad eller säljs [10]. Dessa 

metoder kan användas för att få ett bättre underlag för att fatta beslut vid inköp och inte 

bara studera införskaffningspris. Drift- och underhållskostnader samt kostnader för att 

avskaffa komponenten tas med i beräkningen, då ekonomiska jämförelser av olika 

lösningar och produkter görs vid inköp. I begreppet LCP, tas även intäkterna med i 

beräkningen. LCP beskriver skillnaden mellan samtliga kostnader och intäkter en 

komponent eller maskin för med sig, från införskaffandet, under driften och tills den 

kasseras eller säljs. Det kan vara lönsamt att införskaffa en dyrare komponent om det 

medför att intäkterna ökar jämfört mot införskaffning av en billigare komponent.  

 

 

3.2.4 Kommunikation och objektnamn 
 

I kommunikationen internt och externt är det viktigt att ha en enhetlig syn på begrepp och 

metoder. Med olik syn på vad olika begrepp innebär ökar risken för missförstånd, både 

under underhållsarbete och vid tolkningar av avtal. Det finns en standard för 

underhållstermer och -definitioner, SS-EN 13306. Genom att använda sig av denna 

standard i sitt arbete, likriktas synen på underhåll och underhållsarbete.  

 

Hur kommunikationen ska se ut ska också definieras, exempelvis vad som ska stå i 

servicerapporter och hur de ska utformas. Andra frågor att svara på är hur driftsjournaler 

ska utformas och dokumenteras, och om det är någon information som skrivs i dem som 

ska följas upp. För att skapa kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika tekniker och 

mellan ägare och tekniker behöver ramen för denna typ av kommunikation sättas. Det är 

även viktigt att styra upp hur de olika maskinerna och komponenterna i verksamheten ska 

benämnas, så att inte missförstånd uppstår och förenkla uppföljning av driften och 

underhållet. Genom att ge maskiner objektsnamn är det lättare att knyta kostnader och 

utförda åtgärder till objektet och informationen blir sökbar. Finns denna information 

dokumenterad och enkelt sökbar, blir det lättare att ta fram beslutsunderlag för att rikta 

sina insatser och resurser på att bygga bort de problem som kostar mest i verksamheten.  

 

 

3.3 Planering av underhållsarbete 
 

Det finns olika nivåer av planering. En del är planering av det produktionsnära 

underhållsarbetet, såsom beredning av uppgifter och schemaläggning av översyn och 

förebyggande åtgärder. En annan del är planering och utarbetning av strategier för att nå 

underhållsmålen och arbeta för att underhållsorganisationen har de verktyg och 

kompetenser som krävs, dvs. det administrativa underhållsarbetet. 

 

Beredning är det steg då åtgärder förbereds för att utföra ett effektivt arbete. 

Beredningsprocessen förenklas om man har ritningar och dokumentation i ordning och 

historik på tidigare liknande uppgifter. Åtgärderna ska planeras in när de passar i tid. 

Mest lönsamt blir det om det går att få till stånd synergieffekter och göra flera 

underhållsinsatser samtidigt på de komponeter och maskiner som sätts ur drift. När i tid 

olika åtgärder ska utföras, måste bestämmas i samråd med driftsavdelningen. 
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3.3.1 Avhjälpande och förebyggande underhåll 
 

Underhållsterminologi skiljer på avhjälpande och förebyggande underhåll. Med 

avhjälpande menas underhåll som görs efter att ett funktionsfel har uppstått för att återfå 

en enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, se avsnitt 1.5. Med 

förebyggande menas underhåll som utförs efter förutbestämda intervall eller efter 

förutbestämda kriterier för att minska risken för fel och degradering av en enhets 

funktion. 

 

Vidare brukar avhjälpande underhåll delas upp i akut och uppskjutande. Det akuta 

avhjälpande underhållet utföras direkt då ett funktionsfel uppstår för att upprätthålla en 

maskins krävda funktion och undvika oacceptabla konsekvenser. Anses det inte akut att 

avhjälpa funktionsfelet akut, kan åtgärderna skjutas upp till ett tillfälle som passar bättre 

och insatsen kan beredas bättre. 

 

Förebyggande underhåll brukar dels upp i tillståndsbaserat och förutbestämt underhåll. 

Tillståndsbaserat underhåll utförs om en mätning eller kontroll visar att status eller 

parametrar ligger utanför de acceptabla toleranserna. Förutbestämt underhåll utförs enligt 

ett schema och utan att kontrollera tillståndet hos enheten. 

 

 

3.3.2 Klassificering och riskbedömningar 
 

Riskbedömningar är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till i underhållsarbetet. 

Riskbedömningar om vad det innebär och kostar om olika tekniska enheter havererar i 

produktionssystemet. En riskbedömning består i att vikta både konsekvens av ett haveri 

och sannolikheten för att ett haveri inträffar. Ett aktivt sätt att arbeta med att organisera 

underhållet är att klassificera de olika enheterna i produktionssystemet utefter vilken 

betydelse de har för driften. Exempelvis kan A-komponenter vara nödvändiga för att 

upprätthålla produktionen, B-komponenter kan det finnas ersättning till om de havererar 

och om C-komponenter havererar kan produktionen ändå upprätthållas. Att rikta insatser 

efter utfall av riskbedömningarna, är ett sätt att bygga bort de fel i systemen som ger de 

allvarligaste konsekvenser om de uppstår. Klassificering och riskbedömningar är ett sätt 

att avgöra och besluta om vilka komponeter som det ska utföras avhjälpande underhåll för 

och för vilka som kräver förebyggande underhåll. 

 

 

3.3.3 Rondering 
 

I det förebyggande underhållet spelar rondering av anläggningarna en central roll. Under 

ronderingen ses anläggningarna över genom att underhållstekniker fysisk vandrar igenom 

lokalerna. Exempelvis kan temperaturer och vätskenivåer kontrolleras och smörjning ske. 

Vilka parametrar som ska kontrolleras, vilka åtgärder som ska utföras och tidsintervall är 

inplanerat i ronderingslistor. Genom att känna sin anläggning kan underhållsteknikerna 

ofta använda sinnena hörsel, syn, lukt och känsel för att upptäcka om något avviker från 

det normala. 

 

 

3.3.4 Reservdelstyrning och lager 
 

Ett stort kapital är ofta bundet i ett företags lager av reservdelar och förbrukningsmaterial 

och innebär att lagerhållningen står för en stor kostnad i underhållsbudgeten. Men vissa 

reservdelar bör hållas i lager för att minska tiden för att återställa driften vid oplanerade 

driftstopp där byte av reservdelar krävs. Den totala kostnaden för lager är både det 
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bundna kapitalet, administrationskostnader och de kostnader som uppstår vid brist av 

förbrukningsmaterial och reservdelar. Målet med lagerhållning och styrning av vilka 

reservdelar och kvantiteter av förbrukningsmaterial som ska finnas i lager är att hålla nere 

den totala kostnaden [10]. De artiklar som finns i lager ska vara dokumenterade och dessa 

lagerlistor vara uppdaterade. Då finns kunskap om vilka artiklar, hur många artiklar av 

varje typ som finns hemma och om det finns olika typer av likvärdiga artiklar i lagret. 

Riskbedömningar baserad på tid och kostnader för att åtgärda driftstopp samt ledtider och 

kostnader att köpa in olika artiklar avgör om artiklar ska lagerhållas eller inte.  

 

 

3.4 Uppföljning och informationshantering 
 

Uppföljning behövs för att veta det ekonomiska utfallet av underhållsarbetet och status på 

utrustningen. Uppföljning används som underlag i planeringsarbetet och beslut om 

nyinvesteringar eller riktade åtgärder för att bygga bort kostsamma drift- och 

underhållsproblem. Genom att följa upp underhållsåtgärder och kostnader ökar 

kunskapen om verksamheten och dess utrustning. Det ger även statistik på de vanligaste 

och/eller mest kostsamma typerna av fel och objekt. Det minskar risken för att samma 

handhavandefel upprepas och kommunikationsbrister är lättare att upptäcka och åtgärda. 

Uppföljningen och analys är sätt att arbeta aktivt med att förbättra sitt drift- och 

underhållsarbete.  

 

 

3.4.1 Fel och kostnader 
 

För att kunna analysera och förbättra underhållet behövs kunskap om vilka fel som 

inträffar, när de inträffar och varför. För varje serviceåtgärd bör följande redovisas: 

 Felsymptom, hur uppmärksammades funktionsfelet och på vilket objekt? 

 Felorsak, vad är orsaken till funktionsfelet och vilket/vilka objekt är källan till 

funktionsfelet? 

 För vilket/vilka objekt gjordes underhållsinsatser och hur såg dessa insatser ut? 

 Kostnader och tid för att åtgärda funktionsfelet, som dokumenteras och knyts till 

objektet. Direkta, indirekta och förlorade intäkter bör identifieras. 

 

Genom att försöka identifiera felorsaken och åtgärda källan till felet istället för att åtgärda 

felsymptomen, minskar risken för att samma funktionsfel återkommer. Det kräver både 

tid, resurser och teknisk kunskap för att hitta felorsaken. Detta arbete förenklas med 

uppdaterade ritningar och bra administration kring kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

mellan teknikerna. Då det kan vara resurskrävande att hitta felorsaken är det mest lönsamt 

att hitta och åtgärda källan till de funktionsfel som är mest kostsamma.  

 

 

3.4.2 Dokumentation och ritningar 
 

Dokumentation och uppdaterade ritningar och funktionsbeskrivningar är viktiga för 

kommunikation, historik och statistik. Beredning av underhållsaktiviteter förenklas och 

arbetet effektiviseras genom det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som dokumentation bär 

med sig. Dokumentationen ska dock inte finnas för sin egen skull, utan ska vara 

användbar och lättsökt, korrekt och gärna kortfattad. Uppdaterade ritningar, beskrivningar 

och instruktioner är en fråga om arbets- och miljösäkerhet. Felaktiga ritningar och 

instruktioner kan leda till olyckor.  
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3.4.3 Nyckeltal 
 

Uppföljning och analys är en viktig del i underhållsarbetet, för att kunna förbättra sitt 

arbete och se om de uppsatta målen nås för drift och underhåll. Uppföljning är samtidigt 

något som brukar falla bort då underhållsbudgeten dras åt. Genom uppföljning av både 

underhållsarbetet och driften kan insatser utvärderas och planeras för kommande åtgärder. 

Oftast används nyckeltal för uppföljning och som avstämning för om målen nås. 

Nyckeltal kan exempelvis vara kostnad per producerad enhet, tillgänglighet för 

maskinerna eller tid för underhållsinsatser. Nyckeltal kan även användas för att jämföra 

olika avdelningar eller som benchmarking. Energi per producerad enhet är också ett 

vanligt nyckeltal. 

 

 

3.4.4 Informationshantering 
 

Drift och underhåll av anläggningar både skapar och kräver stora mängder information. 

Beskrivningar och ritningar av anläggningarna, rutiner, planering, beredning, 

driftsjournaler, lagerregister och statistik för uppföljning är exempel på sådan 

information. Denna information ska dokumenteras och vara uppdaterad, tillgänglig och 

sökbar. Det ställer krav på administration och verktyg för dokumenthantering. Centralt i 

de intervjuade processindustriernas underhållsverksamhet var ett IT-baserat 

underhållsystem, som samlade all dokumentation och information. Alla företag kanske 

inte är av den storleken att ett IT-baserat underhållssystem är nödvändigt. Men det ska 

finnas ett genomtänkt beslut om hur dokumentation ska hantera och lagras så att den är 

lättillgänglig och aktuell.  
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4 Slutsatser 
 

Denna studie var en del av ett projekt inriktat på kylsystem installerade i 

livsmedelsbutiker och värmepumpar installerade i fastigheter. Syftet med denna studie 

var att lära hur processindustrin arbetar med underhållsfrågor och identifiera vedertagna 

underhållsprinciper. Syftet med hela projektet är att ge förslag till livsmedelsbutiker och 

fastighetsägare hur de kan arbeta mer aktivt gällande underhåll för att sänka drift- och 

underhållskostnader. Hypotesen var att det överlag saknas statistik om totala drift- och 

underhållskostnader samt status på anläggningarna i livsmedelsbutiker och mindre 

fastighetsföretag. För att ta reda på status för sitt drift- och underhållsarbete, bör mätning, 

uppföljning och analys av sitt arbete och status på anläggningarna påbörjas. Viktiga delar 

för att få ett effektivt drift- och underhållsarbete enligt intervjuerna och litteraturen är: 

 

1. Ha ett mål med underhållet, identifiera resurser för underhållsarbetet och utarbeta 

strategier för att nå målet. 

2. Analysera konsekvenserna ifall olika system havererar för att: 

a. Fördela avhjälpande och förbyggande underhåll mellan objekten. 

b. Effektivisera resursstyrning eller veta vilka reservdelar en servicefirma 

ska tillhandahålla.  

c. Identifiera var gränsen går för acceptabel stopptid hos ett objekt eller 

system och på så sätt kunna besluta vilken beredskap som behövs och om 

ett reservsystem behövs. 

3. Ha kunskap om vilka fel som inträffar, när och hur ofta de inträffar samt varför: 

a. Felanalys vid haverier och funktionsfel för att lära sig och kunna 

förbättra sitt arbete och/eller processen. 

b. Prioritera vilka fel som ska åtgärdas. 

c. Kunna hitta och åtgärda felorsaken för de dyraste eller vanligaste 

förekommande felen. 

4. Mätning eller översyn av anläggningen och utförda underhållsåtgärder, som ger 

statistik och historik för att: 

a. Veta status på sina anläggningar.  

b. Ge data för uppföljning av drift- och underhållsarbetet för att kunna 

förbättra det. 

c. Ge nyckeltal som kan användas för utvärdera måluppfyllnad och 

uppföljning. Exempelvis antal fel/enhet, underhåll/kostnad per enhet eller 

energibehov/enhet. 

5. Ekonomisk uppföljning för att: 

a. Särskilja modifieringar och underhåll gällande kostnader. Det blir en 

snedfördelning i den ekonomiska uppföljningen om underhållsbudgeten 

även inkluderar nyinvesteringar. 

b. Ge motiveringar för att utföra underhåll och beslutsunderlag för 

prioriteringar. 

6. Beställarkompetens vid inköp av utrustning och tjänster för att: 

a. Kunna beskriva krav och önskemål tydligt i en kravspecifikation. 

b. Ha med drift- och underhållsaspekter redan vid inköp. 

7. Identifiera vilka kunskaper som behövs och åtgärda eventuella kunskapsluckor 

för att: 

a. Avgöra om kunskapen ska finns internt eller externt. 
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8. Erfarenhets- och kunskapsöverföring både gällande anläggningarnas tillstånd och 

funktion samt åtgärder och inställningar som har utförts. 

a. Dokumentation, såsom ritningar, funktionsbeskrivningar och 

driftsjournaler ska vara i ordning och uppdaterade. 

b. Systemet för dokumentation- och informationshantering ska vara 

tillgängligt, sökbart och användarvänligt.  

c. Bestämda namn och/eller inventarienummer på objekt och utrustning 

förenklar spårbarhet och uppföljning. 

9. Attityder och engagemang hos ledning och personal är avgörande för hur drift 

och underhåll bedrivs. 

 

 

4.1 Att överföra till livsmedelsbutiker och ägare av 

fastighetsvärmepumpar 
 

Tabell 1 ger ett förslag på hur underhållsarbetet för livsmedelskylsystem i butiker och 

fastighetsvärmepumpar kan systematiseras. 
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Tabell 1. Förslag till handlingsplan för att organisera underhållsarbetet. 

Område Livsmedelsbutik Fastighetsvärmepumpsägare 

Vision Leverera kylda och frysta matvaror i 

toppklass gällande matkvalitet, till så låg 

drift- och underhållskostnad som möjligt. 

Upprätthålla ett tillfredställande 

inneklimat och/eller 

tappvattenproduktion för kunderna, till 

så låg drift- och underhållskostnad som 

möjligt. 

Mål Kylsystemet får inte vara ur drift under 

en längre tid än x timmar vid ett 

driftbortfall. 

Värmepumpsystemet får inte vara ur 

drift under en längre tid än x timmar vid 

ett driftbortfall. 

Delmål  Ha drift- och funktionssäkra kyl- 

och frysinstallationer, där de 

vanligaste och/eller kostsammaste 

felen systematisk byggs bort.  

 Riskerna och kostnader för att 

driften av kylsystemet faller bort är 

kartlagda.  

 Elenergiprofil för anläggningen, 

som beskriver det varierande 

energibehovet under året är känd.  

 Hitta nyckeltal för verksamheten 

och nivåer för var nyckeltalen bör 

ligga. 

 Ha drift- och funktionssäkra 

värmepumpsinstallationer, där de 

vanligaste och/eller kostsammaste 

felen systematiskt byggs bort. 

 Riskerna och kostnader för att 

driften värmepumpssystemet faller 

bort är kartlagda.  

 Energiprofilen för anläggningen, 

som beskriver det varierande 

elbehovet under året är känd. 

 Hitta nyckeltal för verksamheten 

och nivåer för var nyckeltalen bör 

ligga.  

Strategier 

 
 Mäta både antal fel och kostnader 

för uppföljning 

 Följa upp elenergibehov och om 

det avviker från det normala när en 

energiprofil är etablerad 

 Ansvar och ansvarsområden ska 

vara beskrivna och fördelade, både 

i den interna och externa 

organisationen 

 Att personalen vet hur deras 

handhavande påverkar 

lagringstemperatur för kylda och 

frysta matvaror 

 Införa en driftjournal eller system 

för kommunikation mellan 

servicetekniker och/eller 

butikspersonal 

 Införa rondering av 

kylanläggningen som utförs av 

butikspersonal 

 Se över objektnamn, ritningar och 

funktionsbeskrivningar. 

 Analysera orsaker till fel som 

kostar över en viss summa att 

åtgärda. 

 Mäta både antal fel och kostnader 

och följa upp dem årligen. 

 Följa upp elenergibehov och om 

det avviker från det normala när en 

energiprofil är etablerad 

 Ansvar och ansvarsområden ska 

vara beskrivna och fördelade, både 

i den interna och externa 

organisationen 

 Veta när reservvärmen går in och 

varför. 

 Införa en driftjournal eller system 

för kommunikation mellan 

servicetekniker och/eller 

fastighetsägare. 

 Införa rondering eller översyn av 

värmepumpsanläggningen, som 

utförs av fastighetsskötare  

 Se över objektnamn, ritningar och 

funktionsbeskrivningar. 

 Analysera orsaker till fel som 

kostar över en viss summa att 

åtgärda. 

Uppföljning Veckovis följa upp elanvändningen och 

eventuella andra etablerade nyckeltal. 

Årligen identifiera de 5 vanligaste och 

mest kostsamma felen 

Veckovis följa upp elanvändningen och 

eventuella andra etablerade nyckeltal. 

Årligen identifiera de 5 vanligaste och 

mest kostsamma felen 
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