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ETT VIKTIGT STEG PÅ
VÄGEN MOT VÄRLDSKLASS
En produktionsutrustning passerar genom flera stadier under sin livscykel. Det
finns ett starkt samband mellan de kostnader som tas och de vinster som görs. Ur
hållbarhetsperspektiv är det därför viktigt att alla steg i anläggningens livscykel
hanteras på ett integrerat sätt.
Hög produktivitet förutsätter en tillförlitlig utrustning, som är lätt att reparera
när den går sönder, som är utformad för att stödja en effektiv användning och som
producerar produkter till en definierad kvalitetsnivå. Dessutom bör utrustningen
vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassa sig till kundernas framtida behov och
efterfrågan.
Här har SSG en viktig roll att fylla för svensk industri genom att vara
standardiseringsfabriken där duktiga människor träffas, erfarenheter mellan fabriker,
koncerner samt industrigrenar tas till vara och gemensamma problem kan hanteras
med gemensamma lösningar.
Stora besparingar
Ett exempel som berörs i detta nummer är SSG Produktdatabas. En artikeldatabas
med över 40 anslutna industrier. Det är en strategisk resurs, som hjälper företagen att
få bättre ordning över sitt anläggningsregister och förrådssystem.
Det unika med tjänsten är att den är helt transparent dvs alla kan se vad alla har.
Ett virtuellt lager med allas reservdelar där man lånar reservdelar mellan varann
för att minska stopptiden. En sån öppenhet mellan branscher och mellan företag
finns ingen annanstans i världen. Det ger unika förutsättningar för att hitta helt nya
lösningar för ökad effektivitet. Lösningar som är svårt att kopiera eftersom de bygger
på ett unikt samarbete inom svensk industri.
Nu håller nästa steg på tas i Produktdatabasens
utveckling Når vi hela vägen med vår ambition så finns det
stora besparingar att göra för industrin och en möjlighet att
bygga en informationsinfrastruktur som ger förutsättningar
för en effektivare industri.
JONA S BERGGREN
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»Underhåll ur ett hållbarhetsperspektiv handlar om ett nytt strategiskt tänkande
och handlande, som leder till att rätt saker görs utifrån ett helhetsperspektiv för
företaget och dess omvärld. Hållbart underhåll handlar om att vidareutveckla hela
organisationen till högre effektivitet, mindre resursslöseri och större kundnytta«,
säger Jonas Berggren, VD för SSG Standard Solutions Group.
TE X T C ARL JOHARD ILLUSTR ATION BJÖRN ÖBERG

Underhåll har länge haft låg status
inom industrin.
»Bland ägare, fabriks- och produktionsledare har underhåll varit något som
någon annan sköter. Men det är på väg att
förändras nu när även företagsledningarna
inser att det finns en enorm potential i
att låta underhållsfunktionen bidra till
utvecklingen av mer hållbara företag. Det
finns en strategisk potential i underhåll

och underhållskunnande. Teknisk hållbarhet bidrar till en hållbar ekonomi och en
hållbar miljö, men betyder också mycket
för att människor och samhälle ska bli mer
hållbara, vilket hittills inte tillräckligt har
tillvaratagits«, säger Anders Källström,
ordförande för SMGC, en tankesmedja
med inriktning mot teknisk hållbarhet,
som kan generera kunskaper i förverkligandet av en hållbar teknik.

Allt fler strävar därför efter att höja
underhållets status och att tala i termer
som »hållbart underhåll«.
»Underhåll ur ett hållbarhetsperspektiv
omfattar inte bara produktionsutrustningens tillstånd för stunden, utan
även människorna i organisationen,
samhällspåverkan och ekonomin. Ett
långsiktigt hållbart underhåll bygger
på förmågan att kunna använda
5
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utrustningen effektivt och säkert under
lång tid, samtidigt som slöseri och onödiga
förluster elimineras. Det handlar om ett
nytt strategiskt tänkande och handlande,
som leder till att rätt saker görs utifrån ett
helhetsperspektiv för företaget och dess
omvärld. Hållbart underhåll handlar om
att vidareutveckla hela organisationen till
högre effektivitet, mindre resursslöseri och
större kundnytta«, säger Jonas Berggren,
VD för SSG Standard Solutions Group.

och råvaror. Om det grundläggande
underhållet utförs korrekt, så kommer det
att leda till en effektivare användning av
resurserna, energiförlusterna minskas och
maskiner och råvaror kommer normalt
att räcka längre.
»Processen blir mer tillförlitlig,
vilket leder till högre produktivitet
genom optimal planering av underhållsaktiviteter«, säger Jonas Berggren.

Investering för framtiden
Med hållbart underhåll menas då inte bara
att öka livslängden i befintlig produktionsutrustning. Ett hållbart underhåll handlar
också om stora ekonomiska besparingar,
mindre miljöpåverkan och effektivare
resursanvändning. Ett hållbart underhåll
är ett värdeskapande underhåll.
»Det är inte en kostnad för företaget
utan en investering för framtiden«, säger
Jonas Berggren och får medhåll av Anders
Källström, SMCG:
»Att välja att jobba på ett hållbart
sätt är att välja hållbarhet som en
övergripande vision och företagsstrategi.
Att välja att jobba hållbart kräver därför
att det värdeskapande underhållet blir
en strategisk del av företagets totala
långsiktiga verksamhet och att en hållbar
underhållsstrategi utarbetas.«

»DET ÄR INTE EN
KOSTNAD FÖR FÖRETAGET,
UTAN EN INVESTERING FÖR
FRAMTIDEN.«

Processen blir tillförlitligare
Sättet som underhåll utförs på har
vanligtvis en stor inverkan på förbrukningen av resurser, som energi, vatten
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En hållbar livscykel
Fysiska tillgångar, som exempelvis produktionsutrustning, passerar genom flera
stadier under sina livscykler: koncept och
design, produktion, inköp, installation,
drift och underhåll, förnyelse, rivning,
nedmontering och avfallshantering.
Det enda vinstskapande skedet av

livscykeln är driften, alla andra stadier
konsumerar pengar i form av kostnader
eller investeringar.
»Det finns ett starkt samband mellan
kostnaderna under livscykelns olika
stadier och de vinster som görs i det
operativa skedet av kapitalförvaltningen.
Olämpliga besparingar, särskilt vid
det ursprungliga investeringstillfället, slår oundvikligen tillbaka i form
av dåliga driftsparametrar under det
operativa skedet«, säger Jonas Berggren
och fortsätter:
»Ur hållbarhetsperspektiv är det därför
viktigt att alla steg i maskinens livscykel
hanteras på ett integrerat sätt. Om det
är ett strategiskt mål att ha en liten eller
ingen effekt på miljön, kan företagen
fokusera på att konsumera så lite resurser
som möjligt och de kan sträva efter att
vara så produktiva som möjligt.«
Hållbar produktivitet
Ur hållbarhetssynpunkt är det viktigt att
definiera maskiner och tillgångar, som
är så produktiva som möjligt och som
använder så lite resurser som möjligt
i verksamheten.
»Hög produktivitet förutsätter en
tillförlitlig utrustning, som är lätt att
reparera när den går sönder, som är
utformad för att stödja en effektiv användning och som producerar produkter till
en definierad kvalitetsnivå. Dessutom
bör utrustningen vara tillräckligt flexibel
för att kunna anpassa sig till kundernas
framtida behov och efterfrågan. Därför är
det viktigt att alla delar i ett företag som
påverkas redan är med i projekteringsstadiet«, slutar Jonas Berggren.
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I takt med att Asset Management och därmed även ett effektivt underhåll hamnar allt mer i fokus ställs också
tydligare krav på industriföretagen att de identifierar och förtydligar sina underhållsstrategier.
»Företagen behöver en filosofi och en strategi för vad de vill nå och en plan för hur det ska gå till.
Det handlar om att skapa stabila och kapabla tillverkningsprocesser, men också om hur de styr och
leder verksamheten«, säger Torbjörn Ylipää, forskare och tekniklektor vid Chalmers Tekniska Högskola.
TE X T C ARL JOHARD FOTO PER-ANDERS SJÖQUIS T

Underhållsfrågor har länge varit lågt
prioriterade och kompetensen eftersatt
inom industrin.
»Vad vi har sett, så är idag tydligheten
och inriktningen av underhållsarbetet
väldigt varierande ute hos företagen, men
framför allt är förankringen i företagens
organisationer svag, säger Torbjörn
Ylipää, forskare och tekniklektor vid
Chalmers Tekniska Högskola.
En hållbar underhållsstrategi ska vara
kopplad till företagets övergripande
strategier och mål för driftsäkerhet,
produktion och prestation.
»Den ska innehålla metoder, arbetssätt,
ekonomiska mål, mätbara nyckeltal och
prestationsmått för underhållsverksamheten. En hållbar underhållsstrategi ska
också innehålla metoder för att skapa
förståelse för underhållets och driftens

påverkan på tillförlitlighet och säkerhet
avseende både arbetsförhållanden, miljö,
kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet«,
säger Torbjörn Ylipää.
Stabila och kapabla processer
En hållbar underhållsstrategi ska även
omfatta verktyg och processer som
motiverar och engagerar medarbetare,
underleverantörer och inte minst den egna
företagsledningen till att arbeta för ständigt ökad hållbarhet i hela verksamheten.
»Företagen behöver en filosofi och en
strategi för vad de vill nå och en plan
för hur det ska gå till. Det handlar om
ledarskap, organisation, ansvar och
mandat, liksom om de mjuka frågorna,
om att skapa ett klimat för förbättringsarbete. Vi behöver skapa stabila och
kapabla tillverkningsprocesser, så att vi

kan lita på resultatet från dem, och vi
behöver planera underhållet och fokusera
på förbättrande åtgärder. Men det handlar
också om hur vi styr och leder verksamheten,«, säger Torbjörn Ylipää.
Dynamisk produktionsservice
På grund av områdets strategiska
betydelse har forskarna på
Chalmers valt att döpa om
underhåll och istället
kalla det för
produktionsservice.
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avveckla och ersätta anläggningen.
Huvudansvaret vilar här på anläggningsägaren och i ansvaret ingår att välja rätt
typ av anläggningskoncept och tekniker,
att utveckla strategin, men också att sätta
de taktiska planerna för lång sikt på plats.
I strategin bör ingå hur vi tar hand om
externa krav, men också hur vi vill att
mål och mätetal ska utvecklas över tiden,
avseende till exempel kapacitet, tillgänglighet eller kostnadseffektivisering«, säger
Torbjörn Ylipää.

Målet för allt underhållsarbete är att skapa störningsfria processer med hög driftsäkerhet och högt kvalitetsutbyte.

Torbjörn Ylipää vill i samband med
detta även bredda definitionen av
begreppet underhåll.
»Jag tycker att områden som personsäkerhet, design, funktionssäkerhet och
uppgradering också borde vara en naturlig
del av underhållsbegreppet. Den kunskap
om underhåll som finns i organisationen
är användbar även vid design av nya
maskiner och produktionssystem. Det
är vid designtillfället som du egentligen
har störst möjlighet att påverka, innan
maskinerna byggs och upphandlas.«
Förbättringsarbete och modifieringar
har traditionellt heller inte ansetts vara en
del av underhållsbegreppet.
»Ofta är det underhållsorganisationen
som har erfarenheten och idéerna och som
utför dessa uppgifter med hjälp av proaktiva åtgärder. Förbättringsarbete bör vara
allas ansvar och det är därför nödvändigt
att man är överens om uppdraget för
underhållsavdelningen, så att denna kan
utveckla det interna arbetet och ge bästa
service till kunderna inom produktionen«,
säger Torbjörn Ylipää.
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»MED ETT
LIVSCYKELPERSPEKTIV
TAR VI HAND OM HUR VI
SKA DRIVA, UTVECKLA
OCH SLUTLIGEN
AVVECKLA OCH ERSÄTTA
ANLÄGGNINGEN«
TORBJÖRN Y LIPÄ Ä

Livscykelperspektiv
Underhållsfrågorna får också en ny
dimension genom att hållbarhetsaspekterna har fått en ökad betydelse
parallellt med att investeringar i ny teknik
blir allt kostsammare med längre
återbetalningstider som följd. Hänsyn
till förlängning av livstid smyger sig
in som aldrig förr i beslutsprocesserna
och underhållsstrategierna.
»Med ett livscykelperspektiv tar vi hand
om hur vi ska driva, utveckla och slutligen

Mycket att lära från säkerhetsarbetet
En liknande svår gränsdragning finns
inom säkerhetsområdet.
»De som arbetar med personsäkerheten
är idag skilda från underhåll och driftsäkerhet. Här har jag sett att det finns
mycket att lära från de olika disciplinerna.
På säkerhetssidan har de stor erfarenhet
och är duktiga på att identifiera säkerhetsproblem och därifrån försöka införa
barriärer och motåtgärder. De använder
en mängd verktyg, som vi hittills inte
har använt inom underhåll, men som
vi mycket väl skulle kunna använda. På
samma sätt som de arbetar med begreppet
säkerhetskultur, kanske även vi skulle
behöva formulera och problematisera
begreppen underhållskultur och driftsäkerhetskultur«, säger Torbjörn Ylipää
och fortsätter:
»Precis som på säkerhetssidan vill vi
också gärna tala om proaktivt underhåll - försöka upptäcka riskerna innan
maskinerna stannar. Så fort det sker en
avvikelse från normala förhållanden, som
till exempel smuts i elskåpen, så ska det
vara ett tillbud som anmäls precis som på
säkerhetssidan. Kan vi plocka bort alla
tillbud, då tar vi också bort felen. Och kan
vi minska fel och störningar i produktionen, så ökar vi både tillgängligheten
och säkerheten. Många fel uppstår när vi
försöker ta genvägar. En överväldigande
del av de olyckor som sker inom industrin
har sina orsaker i dåligt underhåll.«
Förbättringspotentialer
Underhållet påverkas av många olika
funktioner inom företagen, inte minst hur
upphandlingen sker av maskiner, hjälpme-
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del och tjänster. En underhållsavdelning
är därför beroende av att alla har en
förståelse för och en gemensam uppfattning om spelreglerna.
»Underhållets betydelse måste klargöras, så att attityden till underhållsarbetet
blir allas gemensamma ansvar«, säger
Torbjörn Ylipää.
Målet för allt underhållsarbete är att skapa störningsfria
processer med hög driftsäkerhet
och högt kvalitetsutbyte.
Ett systematiskt angreppssätt med de metoder och
TPM-verktyg, som idag finns
tillgängliga, är en bra plattform
för det arbetet.
»Underhållsarbetet bör samordnas
mycket mer med produktionen. Det
är otroligt viktigt att produktion och
underhållsavdelning jobbar standardiserat
och tillsammans. Felaktigt handhavande,
bristfällig rengöring, dålig tillsyn och
skötsel, samt brister i smörjrutiner är
de vanligaste orsakerna till störningar
och haverier ute i industrin. Med ett väl
fungerande operatörsunderhåll, utbildad
personal och tydliga instruktioner finns
här stora förbättringspotentialer«, säger
Torbjörn Ylipää.
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Bör finnas avtal
Lika viktigt som att bygga en bra underhållsstrategi är det sedan att också kunna
sälja in denna till företagsledningarna.
»Underhållsansvariga är inte vana vid
att kommunicera sina förslag på ett sådant
sätt, så att dessa direkt kan ligga till
underlag för beslut. Kopplingen mellan
teknik och ekonomi är svag ute i verkligheten och många företag har inte heller
mätmetoder för att mäta underhållets
effektivitet«, säger Torbjörn Ylipää.
Underhållsavdelningens kund är
produktionen. Därför bör det finnas ett
avtal mellan kund och leverantör baserat
på strategier, mål och önskade resultat.
Underhållsorganisationen är en serviceorganisation, som ska erbjuda ett effektivt
underhåll. Men underhållet är också
en kompetensorganisation.
»Att satsa på kompetensutveckling
och att se underhållet som en strategisk
kompetens är viktigt. Tyvärr är det många
företag som satsar alldeles för lite på
kompetensutveckling inom underhåll.
Många företag står med en hög andel
äldre personal, som inte getts möjlighet att
följa teknikutvecklingen, vilket gett stora
problem vid teknikskiften ute i företagen«,
slutar Torbjörn Ylipää.

NYTT BENCHMARKINGVERKTYG
FRÅN CHALMERS
Tillsammans med SKF och inom ramen
för SMGC har Chalmers tagit fram ett
benchmarkingverktyg med analys. Det
innehåller bland annat 45 frågor inom
13 olika områden. SKF har ett liknande
verktyg, Client Need Analysis (CNA) som
de har analyserat mer än 2 000 företags
underhållsverksamheter med. Analyserna
hjälper företagen att kartlägga underhållets
nuläge och målbild.
»Med hjälp av det får man en bra
nulägesbild och en kartläggning av
underhållet idag«, säger Torbjörn Ylipää,
forskare och tekniklektor vid Chalmers
Tekniska Högskola. Verktyget hjälper
företaget att identifiera underhållsmål och
sedan skapa en huvudplan med förslag på
olika aktiviteter och underhållsåtgärder.
En underhållsavdelning är beroende av att alla har en förståelse för och en gemensam uppfattning om spelreglerna.
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Nytt verktyg för

HÅLLBARA INVESTERINGAR

Sex stora företag – SKF, Volvo, GKN, Sahlgrenska, Borealis och Sandvik - har gjort
gemensam sak för att ta fram en hållbarhetsräkning, som stöd för kommande
investeringsbeslut. Avsikten är att det nya standardiserade ramverket ska bidra till ett
livscykelperspektiv och även belysa investeringens långsiktiga hållbarhetsvärden.
TE X T C ARL JOHARD FOTO BORE ALIS
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Basen i dagens ekonomiska redovisning
utgår till stora delar från resultatoch balansräkningarna.
»Förutom sin kortsiktighet är de dåliga
på att fånga sociala och miljömässiga
konsekvenser av verksamheten. Dessutom
har de successivt utformats för att allt mer
tillgodose skattemyndigheters, långivares
och börsens krav på externredovisning.
Detta har resulterat i att deras relevans
för intern styrning och beslutsfattande
har minskat«, säger Anders Källström,
ordförande i tankesmedjan SMGC.
Hållbarhetsräkning
För att komma till rätta med detta
problem har SMGC format en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en
alternativ hållbarhetsräkning (Sustainability Statement), som kompenserar för
den traditionella redovisningens brister i
ett hållbarhetsperspektiv.
»Kraven på denna är att den skall ge en
sann och rättvisande bild av maskinens,
linjens, anläggningens, bolagets och/eller
koncernens långsiktiga ekonomi. För att
undvika alla de värderingsfrågor, som är
förknippade med traditionella resultatoch balansräkningsposter, bygger den, så
långt det är möjligt, på framtida kassaflöde. Medan resultaträkningen mäter det
kortsiktiga resultatet, så ska hållbarhetsräkningen mäta ekonomisk hållbarhet.
Därför måste denna hållbarhetsräkning
sträcka sig en generation framåt«, säger
Anders Källström.
Sex företag involverade
Sex företag deltar idag i arbetsgruppen - SKF, Borealis, Volvo, GKN (Volvo
Flygmotor), Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sandvik.
Fler ytterligare intressenter är på väg
in i samarbetet, bland andra Öresundskonsortiet, Malmö och Köpenhamns
hamnar, SCA, Akzo Nobel och SSG.
Gruppen, som träffas fyra gånger
per år, består av en mix av controllers
och underhållschefer.
Standardiserat ramverk
Inledningsvis har de deltagande företagen
tagit fram ett gemensamt standardiserat

Borealis testar för närvarande det nya ramverket för hållbara investeringar på en stor framtida investering i Stenungssund.

ramverk, som består av definitioner av
ord, begrepp och vad som menas med en
hållbarhetsräkning.
»Det är en praktisk metod för investeringskalkylering. Ramverket innehåller
förslag på hur en hållbarhetsräkning bör
se ut, vilka komponenter den bör innehålla, vilka tidsperspektiv som ska gälla
och vilka faktorer, som ska vara med«,
säger Lars-Gunnar Algestrand, Country
Finance Manager på Borealis i Sverige
och tillika ny ordförande i arbetsgruppen.
Ramverket har också i samband
med investeringskalkyler delat in olika
antaganden i tre kategorier.
• Verifierbara: De idag kända in- och
utbetalningar, som också syns i nuvarande
affärsredovisningar.
• Hypotetiska: Riskberäkningar med olika
riskfaktorer över vad som långsiktigt kan
inträffa i samband med investeringen.
• Kontextuella: Kostnader utanför företagens
traditionella värld i form av bland annat
samhällskostnader, olyckskostnader och
miljökostnader.

»SYFTET ÄR ATT SKAPA
EN PRAXIS OCH ETT
GEMENSAMT VERKTYG
FÖR FÖRETAGSLEDNINGAR,
CONTROLLERS OCH
UNDERHÅLLSANSVARIGA.«
L ARS- GUNNAR ALGE S TR AND

»Vi testar bland annat av detta ramverk
på en investering vi är på väg att göra i
Stenungssund, medan SKFs case rör deras
produktionsanläggning i Göteborg«, säger
Lars-Gunnar Algestrand och avslutar:
»Syftet är att skapa en praxis
och ett gemensamt verktyg, som
företagsledningar, controllers och
underhållsansvariga kan använda sig
av i sina interna diskussioner och
utvärderingar inför kommande
investeringar.«

Gemensamt verktyg
Till det har nätverket under sommaren
även lagt till ett antal praktikfall.
11
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Tre företag och

TRE SKILDA STRATEGIER
Tre skogsindustriella företag och tre delägare till SSG - SCA, Stora Enso och Holmen - alla med unika
förutsättningar och utmaningar när det gäller att bygga upp ett över tid hållbart strategiskt underhåll.
Resultatet har därför också blivit tre framgångsrika – men skilda – val av underhållsstrategier.
TE X T C ARL JOHARD FOTO SC A , HOLMEN OCH SÖDR A

IGGESUNDS BRUK SIKTAR PÅ BENCHMARKING
»Underhållscheferna på Holmens
anläggningar kom fram till att det finns
en stor besparingspotential genom att
arbeta gemensamt. För detta behövde
vi gemensamma arbetsprocesser och ett
gemensamt systemstöd och vi behövde
nyttja systemstödet även mobilt«, förklarar
Bo Larsson, underhållschef på Iggesunds
Bruk. Arbetet har nu pågått i flera år med
mycket goda erfarenheter.
»Vi vill ha en planerad underhållsprocess. Vi vill inte arbeta akut. Vi har
kartlagt våra viktigaste processer och
12

skapat rutiner. Vi eftersträvar ett önskat
läge, som är optimalt för vår situation
avseende på marknadssituation, anläggningstid och lönsamhetskrav. Men för att
ta oss till det önskade läget var vi tvungna
att först fastställa vårt nuläge. Vi gjorde
därför en revision med hjälp av en extern
konsult på alla tre bruken plus sågverken
för att få fram en nollpunkt«, förklarar Bo
Larsson och fortsätter:
»Vi har en gemensam arbetsordermodell
baserad på SSG 2001. Vi gör idag nästan
inga underhållsjobb utan att det finns en

arbetsorder i grunden.«
Idag är mobilanvändandet infört och
alla anläggningsobjekt på Iggesunds Bruk
har kritikalitetsklassats.
»Vi ska nu ge oss på förrådsoptimeringen
och ta bort alla de reservdelar som är
oklassade eller lägre klassade. Vårt nästa
steg blir att genomföra benchmarking
inom hela koncernen och vår ambition
är att via SSG Benchmark mäta nyckeltal
i systemet och jämföra nyckeltal mot de
allra bästa«, avslutar Bo Larsson.
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SCA:S MYCKET GODA ERFARENHETER
»SCA utvärderade möjligheten att
outsourca sitt underhåll. Valet stod mellan
outsourcing, stand-alone, det vill säga vi
bibehåller de organisationer vi har men
med ett fördjupat samarbete, eller så skapar
vi en ny fristående underhållsorganisation
med närunderhåll och gemensamma
resurser«, förklarar Trond Normann,
underhållschef på SCA Östrand. SCA:s
enheter hade unika möjligheter i form av
geografisk närhet och stordriftsfördelar.
Ett års utredningsarbete visade att

I december 2011 bildades SCA Underhåll.

outsourcing innebar lägre besparingar
än de interna alternativen. Dessutom
riskerade en kraftig bemanningsreduktion
att äventyra möjligheterna att nå produktions- och underhållsmålen. Valet föll
slutligen på att starta SCA Underhåll.
»Vi fick ett uppdrag att skapa den nya
organisationen, reducera underhållskostnaden med 100 Mkr per år och reducera bemanningen med 100 personer«,
förklarar Trond Norrman.
Målet för SCA Underhåll är att arbeta
för en störningsfri produktion vid de
enheter som ingår genom att leverera en
driftsäkerhet av världsklass, som stödjer
industriernas strategier. I december 2011
bildades SCA Underhåll.
Driften har driftsäkerhetsansvaret och
beslutar vad, när och hur när det gäller
förebyggande underhåll (FU). Från den
traditionella underhållsorganisationen
inom SCA Underhåll beställs sedan

resurser och denna har också ansvar för
fabriksstandarden och för gemensamma
anläggningar. Inom SCA Underhåll
finns också kundansvariga med närvaro
i ledningsgrupperna.
»Antalet arbetsorder har ökat, leveranssäkerheten är numera 80 procent
och antalet entreprenörstimmar har
minskat«, säger Trond Normann, som
nämner fem framgångsfaktorer bakom
den lyckade satsningen: Ett starkt stöd
från fabriksledningen, driftsäkerhetspyramiden i standarden SSG 2001, kundernas
tuffa marknadsläge, medarbetarskap
och ledarskap samt den tydliga och
snäva tidsramen.
Närmast ska nu SCA Underhåll
erbjuda sina tjänster även till andra
enheter inom SCA Forest Products
liksom till externa kunder, samt fortsätta
arbetet med benchmarking via verktyget
SSG Benchmark.

OPERATÖRSUNDERHÅLL PÅ STORA ENSO NYMÖLLA
Stora Enso Nymölla bruk har valt att
arbeta med operatörsunderhåll, specialistunderhåll och förbättringsgrupper.
Det ursprungliga målet år 2006 var att
en tredjedel av underhållet sex år senare
skulle utföras av driftsorganisationen och
att effektiviteten på fabriken skulle ha
höjts till världsklass på varje anläggning.
Det innebar en sänkning med 23 procent.
Allt förebyggande och avhjälpande
underhåll, där operatören är lämpligast
som utförare, ska vara operatörsunderhåll.
»Vår målsättning var att ta tillvara
operatörernas erfarenhet och kompetens,
liksom det faktum att de finns nära
utrustningen dygnet runt. Vi ville ge operatören mer möjlighet att hitta problem
tidigt för att optimera resultatet. Vi ville
också möjliggöra tidigare underhållsinsatser genom att operatörer tilldelas
lämpliga avhjälpande underhållsuppgifter.
Vi strävade efter att optimera arbetsmiljö,
arbetsplats, arbetsmetoder och proces-

ser genom att ge goda möjligheter för
operatörerna att involveras i ett kreativt
förbättringsarbete, avseende utrustning och arbetsplats. Operatörerna ska
självständigt kunna ta beslut och utföra
åtgärder inom deras utökade kompetensområde«, förklarar Peter Henrysson,
produktivitetsutvecklare på Stora Enso
Nymölla och fortsätter:
»Vi handplockade människor som är
tekniskt kunniga på de olika skiften och
vi kompletterade deras kompetenser med
riktade utbildningar. Dessa personer fick
en helt ny roll och de har tagit bort många
kostnader och ökat tillgängligheten.«
Resultaten uteblev inte.
»Cirka 20 procent av det underhåll som
utfördes av underhållspersonal år 2006
utfördes av operatörer år 2013. Tillgängligheten bibehölls och blev ibland till och
med högre, trots att bruket samtidigt fick
betydligt mindre resurser och budget för
underhåll av maskinerna, som en följd av

ett stort besparingsarbete på Stora Enso
Nymölla«, förklarar Peter Henrysson.
»Vi uppnådde ett ökat samarbete och
förståelse mellan personal från drift
och personal från underhåll. Vi skapade
ökad trivsel och motivation hos en
del mycket inspirerade personer som
tidigare varit understimulerade. Så man
kan säga att detta samtidigt har varit
ett motivationsprojekt.«

Nymöllas satsning blir också ett motivationsprojekt.
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På vinnande

HÅLLBARHETSKRYSS
»Hållbarhetsarbetet inom SCA genomsyrar allt arbete i företaget. Vi har stort fokus
på maskiner och utrustning, som medger resurseffektiv drift och adekvat livslängd
för att uppnå både investerings- och kostnadsoptimering. Dessutom är omsorgen om
medarbetarna en viktig aspekt i vår uppförandekod och en viktig del av denna omsorg
är kompetensutveckling av de anställda«, säger Mats Berencreutz, Executive Vice President
och medlem i SCAs koncernledning.
TE X T BJÖRN LY NGFELT FOTO SC A
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SCA har ju fått flera utmärkelser som ett
av världens mest hållbara företag. Hur har
SCA tagit hållbarhetsarbetet vidare när det
gäller underhåll?
»Hållbarhetsarbetet inom SCA genomsyrar allt arbete i företaget. Det kan
exempelvis handla om att ta hand om och
underhålla maskiner och utrustning för att
säkerställa resurseffektivitet, det vill säga
tillse lång livslängd. Det kan också handla
om att bibehålla energieffektiviteten och
skapa kostnadseffektivt underhåll och
drift. Upphandling av varor och tjänster
på detta område, likaväl som andra, sker
under de självpåtagna ramar, som uttrycks
i SCAs leverantörsstandard och som anger
vilka krav SCA ställer på sina leverantörer
och de varor och tjänster vi köper in.«
Hur arbetar SCA globalt med Asset
Management för att spara kostnader,
effektivisera och optimera processerna och
anläggningarna?
»Vi har stort fokus på maskiner och
utrustning, som medger resurseffektiv
drift (råmaterial, energi, underhåll med
mera) och adekvat livslängd för att uppnå
både investerings- och kostnadsoptimering. I samband med till exempel förvärv
görs en omsorgsfull »due diligence«, där
hållbarhetsaspekter värderas tungt.«
Hur kopplar ni detta till friskvård och
koncernens humankapital?
»Omsorg om medarbetarna är en viktig
aspekt i vår uppförandekod. Denna
omsorg kan sedan ta sig många uttryck
och tillämpningen blir alltid lokal.
Dessutom är kompetensutveckling för
medarbetarna både en del av omsorgen

2 : 2014

om de anställda, men också en del i
utvecklingen av företagets verksamhet.
För närvarande genomför SCA ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer med
underställd personal. Det är första gången
som ett program av detta slag utvecklats
och genomförts för hela företaget.
Hur redovisar ni ert hållbarhetsarbete?
»SCA har sedan flera år publicerat en
hållbarhetsredovisning, som söker presentera koncernens arbete mot sina mål när
det gäller såväl miljö som sociala aspekter.
Rapporteringen sker i enlighet med
GRIs riktlinjer och detta har verifierats
av PwC. Ett område, som lyfts fram i
årets rapport, är vårt försök att definiera
och presentera hållbarhetstänkandet
i innovationsarbetet.«
Inom Forest Products har SCA valt att
bilda ett gemensamt underhållsbolag för
enheterna i Sundsvall. Vilken eller vilka underhållsstrategier arbetar ni med globalt?
»Utöver de principer, som uttrycks i
SCAs leverantörsstandard, så har vi bland
annat för hygienverksamheten etablerat
enheten Global Hygiene Supply, som
bland annat ska arbeta med att utveckla
kvalitet och arbetssätt inom samtliga
SCAs hygienfabriker och detta omfattar
givetvis även underhållsarbetet.«
Hur jobbar ni med benchmarking av processer och anläggningar globalt?
»Inom hygienverksamheten är det just
enheten Global Hygiene Supply som har
detta ansvar. Vi jämför anläggningarna
för att ta fram best practice och därigenom komma fram till hur de ska kunna

UNDER VOLVO OCEAN RACE 2014-2015 DELTAR
SCA MED EN HELT KVINNLIG BESÄTTNING

»I årets hållbarhetsredovisning försöker vi definiera
och presentera hållbarhetstänkandet i innovationsarbetet«, säger Mats Berencreutz, Vice President SCA.

drivas så effektivt som möjligt. Inom SCA
Forest Products, med dess delvis ganska
vitt skilda verksamhetsområden, är det de
operativa divisionerna som har ansvaret
för detta arbete.«
Inom inköp av logistik har ni börjat effektivisera
och samordna de olika affärsområdena
globalt. Sker samma utveckling även när
det gäller övriga inköp, reservdelshantering
och Asset Management?
»Det finns ett inköpssamarbete på
områden, där detta är relevant. För
vissa områden, som till exempel
energiförsörjning, så sker
upphandling gemensamt
för hela koncernen i dialog
med affärsenheterna. Ofta
är det så att den enhet,
som är störst inom
ett visst område, har
ansvaret för att hantera
samordningen
inom detsamma.«

SCA deltar i Volvo Ocean Race för att det är en unik global
plattform att förmedla koncernens hållbarhetsvärden och
bygga en större kännedom om SCA och dess varumärken.
Racet startar i Alicante, Spanien i oktober 2014 och avslutas
i Göteborg, Sverige i juni 2015. Tävlingen har stopp i hela
världen och kommer att ha miljontals följare.
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FACTS

Vårgårda

FOTO SHUT TERSTO CK.COM

Autoliv Incorporated

TEST 102
11.1100.11

2 miljarder kr

I OMSÄT T TNING

AUTOLIV AB
Autoliv AB grundades i Vårgårda 1953 av bröderna Stig och Lennart Lindblad. Dagens ägare och moderbolag är amerikanska Autoliv Incorporated.
Koncernen är idag en av världens största när det gäller fordonssäkerhet,
med närmare 60 000 anställda och 80 fabriker i 60 länder.

16

FOTO SHUT TERSTO CK.COM

INTERIOR

VÄRDEOPTIMERAD TILLGÅNGSSTYRNING |

2 : 2014

En mycket händelserik

RESA

Jonas Jardstedt är gruppchef för underhållet på Autoliv Inflator i Vårgårda, som bland annat tillverkar
gasgeneratorer till krockkuddar. Under sina 18 år på företaget har underhållsavdelningen gått från 32
till 8 anställda. Samtidigt har underhållet blivit bättre och de akuta stoppen betydligt färre.
TE X T PER ARONSSON FOTO AU TOLIV

Det är inga konstigheter, enligt Jonas
Jardstedt. Vad som har hänt genom åren
med underhållet är att man helt enkelt
har blivit bättre på att planera och agera
förebyggande. Regel 1 A med andra ord.
Mantrat som alla genomtänkta underhållsstrategier bygger på.
»Det som är speciellt för oss, och
förklaringen till att vi i början fick ägna
oss mest åt brandkårsutryckningar, är
att ingen annan gör det vi gör. Vi kunde
inte ringa någon expert och fråga hur vi
skulle göra, eftersom vi själva tagit fram
och byggt alla maskiner och stationer.
Vi fick så att säga skapa facit åt oss själva
längs vägen.«
Ett företag som blåser upp sig
Autoliv Inflator tillverkar alla krockskydd,
som finns i en bil förutom de som sitter
i rattar. Det är allt från krockkuddar
och sidokrocksskydd till barnstolar och

fotgängarskydd. Skyddet för gående är en
kudde, som blåser upp vid vindrutan och
att motorhuven lyfts från gångjärnen. Idén
är att den som blir påkörd ska hamna på
huven och inte på motorn och inte direkt
slå in i vindrutan. Allt för att minska
våldet mot den mänskliga kroppen.
»Det är stora krafter det handlar om
och så är det också i vår produktion. En
gasgenerator kan ha ett tryck på upp till
400 bar, så vi måste veta exakt vad vi gör
när vi svetsar. Minsta läcka är förödande
för slutprodukten.«
Jonas Jardstedt säger att underhåll är en
given framgångsfaktor för Autoliv.
»Egentligen handlar det om driftsäkerhet. Att ha så få oplanerade stopp som
möjligt. Även om ett kort driftstopp inte
känns dramatiskt, så kan det i förlängningen bli väldigt kostsamt om det upprepas om och om igen. Den typen av ’små’
problem är vi noga med att försöka lösa så

snabbt som möjligt. Men allt är en avvägning. Ibland avvaktar vi med att fixa ett
känt trubbel till vi har ett planerat stopp.
Vi som jobbar med underhåll känner våra
system så väl, att jag vågar påstå att vi har
den rätta fingertoppskänslan för vad som

Jonas Jardstedt är gruppchef för underhållet på
Autoliv Inflator i Vårgårda.
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Avgörande för Autolivs underhåll är ordning och reda.

är rätt vid olika situationer.«
Den uttalade underhållsstrategin för
Autoliv Inflator är ett starkt fokus på
förebyggande underhåll. Det handlar
om att underhålla bort alla irriterande
småstopp och haverier. Byta delar innan
de går sönder. Helt enkelt, vilket inte är så
enkelt, ha koll på vad som händer innan
det händer.
»Det vi gör är att vi hela tiden samlar
på oss fakta, som vi för in i en underhållskalender. I kalendern har vi givetvis årets
dagar, alla produktionsutrustningar, alla
kända fel och alla planerade stopp. Det
ger en överblick, som betyder mycket.«
Överblick för alla
Sedan några år är också visualisering en
central del i underhållsarbetet. Instruktioner, checklistor och tavlor är redskapen
som ger överblick – och som alla inom
företaget kan ta del av.
»Det blir väldigt tydligt. Alla kan se
när och var vi har driftstörningar. Det
skapar en förståelse för sakernas tillstånd.
Det ger också kunskap till den enskilda
individen om vad hon eller han kan göra
för att förebygga strul. När alla förstår
i realtid vad som händer, så blir allt så
mycket enklare.
Operatörerna gör mycket underhåll själva.

18

Vi skriver instruktioner och checklistor
och resonerar oss fram till lösningar med
de som dagligen står vid stationerna och
sköter maskinerna. Det är otroligt viktigt
att de är insatta och får den rätta känslan
för sin utrustning. Dessutom gör det
jobbet roligare för alla inblandade.«
Ett avgörande inslag för att skapa den
rätta känslan är ordning och reda. Jonas
Jardstedt återkommer gång på gång till
vikten av att städa, göra grundligt rent
och att det finns gott om utrymme kring
all utrustning.

»NÄR ALLA FÖRSTÅR I
REALTID VAD SOM HÄNDER,
SÅ BLIR ALLT SÅ MYCKET
ENKLARE.«
JONA S JARDS TEDT

»Det går att skylla på mycket när
man har driftstörningar. Det jag alltid
säger är att börja med att städa. Ofta
hjälper det mycket mer än vad man
kanske föreställer sig.
Mitt råd till den underhållschef som
tycker att driftstoppen är för många?

Plocka isär utrustningen och gör en
initial rengöring och sätt alla prylar i
nyskick. Det är betydligt billigare än
att köpa nytt. Var grundlig, byt trasiga
kablar, bunta upp dem, smörj ordentligt
och så vidare.
Jag kan ta ett konkret exempel från
min egen värld. Vi har en maskin som
hanterar krutladdningar och som hade
många små frustrerande stopp. Vi hade
ingen aning om vad det berodde på. Jag
minns det så väl, det var en fredag som vi
grundligt gjorde rent den utrustningen
och efter det så upphörde stoppen helt
och hållet. Sådant minns man!«
Förebyggande händelserikt
För att sammanfatta så är Jonas Jardstedt
mest nöjd med att underhållsarbetet på
Autoliv Inflator har gått från att släcka
bränder till att nästan enbart arbeta
förebyggande. Att den på många sätt
självklara teorin också är en praktisk
verklighet i vardagen.
»Det har varit och är en händelserik resa, för det händer alltid något
nytt. De här 18 åren är som att ha
arbetat på tio olika företag.«
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Svajigt men effektivt

120 METER
UPP I LUFTEN

Liane Persson är VD för Arise Drift och Förvaltning. Företaget äger eller samäger 14 vindkraftparker
med sammanlagt 113 vindkraftverk. Utmaningen är att sköta underhållet samtidigt som det blåser,
snurrar och svajar. Planering och kunskap är vitala faktorer för att allt ska fungera.
TE X T PER ARONSSON FOTO ARISE WINDPOWER
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Vår moderna tillvaro förutsätter elektricitet. Alla prylar, som vi är så vana vid,
skulle vara totalt meningslösa om det inte
kommer ström när vi stoppar i kontakten
i vägguttaget. När energikällor som
kärnkraft och fossila bränslen har blivit
allt mer ifrågasatta, så har efterfrågan på
vindkraft ökat.
»Ja, det har varit en boom för vindkraft
de senaste åren. I Sverige kommer nog
marknaden att fortsätta att öka. Dock tror
jag inte att den snabba utvecklingstakten,
som vi har sett den senaste tiden, kommer
att hålla i sig. I branschen är vi ganska
säkra på att det kommer att lugna ner
sig ett tag. Framför allt beror det på att
elpriserna är så låga för tillfället att de
bromsar utbyggnadstakten.«
Inte för mycket, inte för lite
Sedan Liane Persson började jobba med
vindkraft 2001 på Vestas, som är världens
största leverantör av vindkraftverk, så har
det varit en hisnande teknisk utveckling.
Inte bara för att tornen blivit högre, utan
också för hur mycket el de levererar.
»Ja, maxeffekten för ett verk på den
tiden låg på 700 till 900 kilowatt och
rotordiametern på 50 meter. I dag finns det
landbaserade verk på upp till 3,5 megawatt
och rotordiameter på 130 meter. Jag minns
när man trodde att vi aldrig skulle kommer
över 1 megawatt på land, så ja, det har hänt
åtskilligt på den tekniska sidan.«
Hand i hand med de snabba tekniska
framstegen, så har underhållet och
därmed driftsäkerheten blivit en nyckelfråga för Arise.
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Vindkraftsparken utanför den lilla orten Jädraås i Gävleborg är än
så länge den nordligaste utposten för Arise.

»Vi jobbar fokuserat med att ha ett
kostnadseffektivt underhåll. Ledorden
är inte för mycket, inte för lite. För
vår del handlar det om att göra underhållsaktiviteter vid rätt tillfälle för just
vindkraft. Det vill säga att vi ger oss upp
i tornen när det blåser som minst. Under
högvindssäsongen, som är från december
till mars, undviker vi i mesta möjliga mån
att genomföra åtgärder. Men även då
blåser det mindre vissa dagar och då kan
planerade åtgärder utföras.«
Nära samarbete med leverantörerna
Även om Arise inte har en underhållsstrategi nedskriven på papper, så finns
den ändå alldeles självklart i företagets
DNA-profil.
»Vi vet väldigt väl vad vi behöver göra.

Liane Persson säger att ett nära samarbete med
leverantörerna är grundläggande för att utveckla
och förfina underhållsarbetet.
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ARISE
Arise grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Halmstad.
Målet är att till 2017 uppföra och förvalta 1 000 megawatt
landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500. I dag är den
totala siffran drygt 260 megawatt.
1 megawatt är samma sak som en miljon watt. Enligt
Svensk Vindenergi räcker det till hushållsel för ungefär 600
hushåll i ett år.

Södra Kärra 4 st

Arise vindkraftverk i Sverige
Fröslida 6 st
Blekhem 6 st

Bohult 9 st
Oxhult 12 st
Stjärnarp 3 st
Kåphult 7 st

Skogaby 4 st
Idhult 8 st
Skäppentorp 1 st
Gettnabo 6 st
Brunsmo 5 st
Råbelöv 5 st

Det handlar om att effektivt förvalta
våra tillgångar. Vi har ett nära samarbete
med våra vindkraftsleverantörer och vi
fokuserar på att snabbt bygga upp en
hög kunskaps- och kompetensnivå för
respektive vindkraftsmodell. Ett viktigt
inslag är att vi medvetet har valt att ha
egen personal, där det är smartast och
effektivast. I exempelvis fem av våra
helägda parker, så sköter vi underhållet
med egen personal. I fyra av parkerna, så
jobbar vi sida vid sida med leverantörens
tekniker. I övriga fem parker, så sköter
vindkraftsleverantörerna underhållet.
Det som är minst sagt speciellt med
underhållet av vindkraftverk är att det
inte bara är att köra fram servicebilen
till anläggningen.
»Nej, det är bara början. Sedan ska
verktyg, reservdelar, förbrukningsmaterial

Vindkraftpark

Antal

Årlig produktion

Jädraås
Södra Kärra
Fröslida
Bohult
Oxhult
Stjärnarp
Skogaby
Kåphult
Blekhem
Idhult
Skäppentorp
Gettnabo
Brunsmo
Råbelöv

66 st
6 st
9 st
8 st
12 st
3 st
4 st
7 st
6 st
8 st
1 st
6 st
5 st
5 st

570,0 GWh
37,4 GWh
55,4 GWh
46,3 GWh
56,8 GWh
16,3 GWh
24,2 GWh
40,6 GWh
30,1 GWh
36,2 GWh
8,5 GWh
30,3 GWh
24,5 GWh
22,8 GWh

och personal upp i ett 100 till 120 meter
högt torn. Det i sig tar en hel del tid.
Alla prylar hissas upp med en extern
traverskran och personal transporteras i
den interna hissen och när arbetsdagen
avslutas, så ska allt ned igen samma väg.

»VI MÅSTE GÖRA VÅRT
UNDERHÅLL NÄR DET
BLÅSER SOM MINST.«
LIANE PERSSON

Dessutom måste utrustningen anpassas
för att klara av påfrestningarna, särskilt
när det är kallt. Så det är en komplex
situation, som vi av nödvändighet blivit
bra på att hantera.«

Verktyp
Vestas V112
Vestas V100
GE 2,5XL
GE 1,6-100
Vestas V90
Vestas V100
Vestas V100
GE 2,5XL
Vestas V100
Vestas V90
Vestas V112
Vestas V90
GE 2,5XL
Vestas V90

Konsten att veta och sedan göra
Att känna sin verksamhet, att veta vad
som kan gå fel, förstå vad som behöver
göras regelbundet och göra rätt saker i rätt
tid. Det menar Liane Persson är grunden
i allt underhållsarbete. Som alltid i
riktiga livet gäller det att verkligen göra
det som behövs.
»Det handlar hela tiden om att få ut
mesta möjliga produktion av turbinerna
och se till att ha ett kostnadseffektivt
underhåll. Med egen underhållspersonal,
så kan vi själva styra över kostnadsbilden
bättre. Ett exempel är att vi ofta byter en
koppling eller en packning istället för hela
pumpen eller växeln. De stora leverantörerna kan inte jobba så småskaligt och
byter oftast ut hela enheter. Så det är
många detaljer och konkreta åtgärder som
sammantaget blir avgörande.«
21
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Allvarlig brist på underhållskompetens

INOM INDUSTRIN
Svenskt näringsliv kommer inom en snar framtid behöva 50 000
underhållstekniker. Samtidigt finns det idag väldigt få YH-utbildningar och högre
utbildningar till underhållsingenjörer. Med några få lysande undantag.
TE X T C ARL JOHARD FOTO SKF

Kompetensflykt, generationsväxlingar
och ökat fokus på Asset Management och
underhåll medför att svenskt näringsliv
inom en snar framtid kommer att behöva
50 000 underhållstekniker, enligt en
undersökning från Lunds Universitet.
Särskilt efterfrågas personer med en
helhetsförståelse för underhållsverksamheten. Kompetenskraven har också höjts
i takt med den tekniska utvecklingen
och allt mer sofistikerade maskinparker
och anläggningssystem.
Samtidigt finns det idag väldigt få
högre utbildningar till underhållsingenjörer. Chalmers och Luleå
Tekniska Universitet (se separata artiklar)
fokuserar i allt ökad utsträckning på
underhåll. Mittuniversitetet i Sundsvall
har skapat en ny automationsutbildning, som är hårt sammanlänkad med
den tidigare energiutbildningen.
»Under hösten har 70 studenter påbörjat
utbildningen, som har starkt underhållsfokus med drift och förvaltning av existerande system. Med universiteten Umeå
och Luleå bedriver vi även en elkraftutbildning för yrkesverksamma, som vill
spetsa sin kompetens. I Östersund utbildar
vi och forskar också kring kvalitetsteknik
22

och Lean production med stort fokus på
underhåll«, säger Olof Björkqvist, lektor
på Mittuniversitetet.

»KOMPETENSKRAVEN
HAR HÖJTS
I TAKT MED DEN TEKNISKA
UTVECKLINGEN.«
Svårt att attrahera ungdomar
Bristen är även stor på YH-utbildningar
för underhållstekniker. Med några få undantag, så är dessa oftast väldigt specialiserade för olika branscher eller begränsade till att inslag av underhållsteknisk
utbildning ingår i andra utbildningar.
Ett stort problem har länge varit att
kunna attrahera ungdomar.
»Ungdomar väljer idag inte ett yrke
utan en livsstil. Därför gäller det att
använda rätt retorik och att göra området
sexigt«, menar Anders Källström,
ordförande i tankesmedjan SMGC.
Några undantag finns dock. Ett
inspirerande exempel är Lärcentrum i
Trollhättan, som lyckats få 80 sökande på

20 platser till sin yrkesutbildning av underhållstekniker för vindkraftsbranschen.
För att lyckas med detta har man jobbat
hårt med marknadsföring för att visa
att yrket är spännande och roligt. Man
besöker skolungdomar tidigt i åldrarna
för att berätta om verksamheten.
Elajotec i Oskarshamn upptäckte för
några år sedan att det fanns en stor brist
på automationspersonal i regionen. Idag
har de en omfattande verksamhet och
har vunnit priser för sin utbildning. På
Elajotecs utbildningar kommer företagen i princip och hämtar studenterna
på examensdagen.
Consensus
Consensus är ett kompetensföretag,
som arbetar med företagsanpassade
underhållsutbildningar, uthyrning och
rekrytering av underhållsingenjörer till
bland annat Volvo och Atlas Copco.
»Vi erbjuder både öppna och anpassade utbildningar inom ledarskap, teknik
och affärsutveckling och vi genomför
företagsanpassade underhållsutbildningar
på cirka 25 veckor för blivande reparatörer
och underhållstekniker, där vi varvar
utbildning med praktik. Vi har anpassade
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SKF Underhållsskola erbjuder både öppna
och företagsanpassade utbildningar inom
de flesta teknikområden.
23
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utbildningar för specifika kunder i till
exempel instruktionsmetodik, hydraulik
och analytisk felsökning. De får då lära
sig konkreta felsökningsmetoder«, säger
Martin Goldkuhl, affärsområdesansvarig
på Consensus.
Många av de stora bolagen har oftast
redan bra system och använder sig av egna
metoder och listor.
»Men de mindre bolagen behöver hjälp
att få fram strukturen för detta och bryta
sig ned till rotorsaken till varför felen
uppstår. Syftet är att minimera kostnader.
Det handlar om att få struktur, ordning,
reda och kunskap. Alla vill göra sitt bästa,
men har du inte fått de rätta förutsättningarna, så lyckas du inte alltid«, säger
Marin Goldkuhl.
SKFs utbildningar
Men mest av alla satsar nog ändå SKF
på underhållsutbildning.
»Utbildning är oerhört viktigt för oss.
Vi har jobbat med utbildningsverksamhet
i 20-25 år. Vi säljer produkter, men om
kunderna inte vet hur de ska använda eller
sköta produkterna blir de missnöjda. Det
handlar också om att se produkterna i ett
större sammanhang«, säger Per-Magnus
Naessvik, utbildningsansvarig inom SKF
Underhållsskola, och försäljningschef
Marcus Jennerholm.
SKF Underhållsskola erbjuder både

Utbildning av kunder är en strategiskt mycket viktig tjänst för SKF.

öppna och företagsanpassade utbildningar
inom de flesta teknikområden.
»Vi erbjuder allt ifrån grundutbildningar till avancerade utbildningar och vi har
tillgång till ett nätverk av ämnesexperter.
Utbildningens innehåll och nivå avgör var
den bästa kunskapen finns och vem som
är rätt expert för varje tillfälle”, säger de.
Utbildningsportföljen, som är mycket
bred, är främst inriktad mot tyngre
industri ovan och under jord.
»Utbildningarna går från att vara

väldigt handfasta och praktiska till mer
teoretiska och strategiska utbildningar
om hur du bäst tar hand om underhållet
för en hel fabrik. Underhåll utgör en
mycket stor potential för kapitalintensiv
industri och det är därför viktigt att
utrusta underhållspersonalen med
tekniska och ekonomiska kunskaper, så
att de lättare kan argumentera gentemot
ledningen ur ett mer långsiktigt perspektiv«, slutar Per-Magnus Naessvik och
Marcus Jennerholm.

EN UNIK UTBILDNING FÖR HÅLLBARHETSINGENJÖRER
I samarbete med SMGC har SKF
tagit fram en unik utbildning för
hållbarhetsingenjörer. En sådan
utbildning har arrangerats för
företagen på västkusten och just nu
pågår en andra omgång för närmare
15 underhållspersoner från bland
annat företag i Sundsvallsregionen.
Utbildningen består av fyra block under
totalt nio dagar och programmet omfattar
bland annat ekonomi, ekologi, underhållsstrategi, kommunikationsstrategi,
presentationsteknik och budskap.
»Vi utbildar deltagarna att sätta
underhållsverksamhet och hållbarhet i
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rätt kontext. Vi utbildar även i kommunikation för att hjälpa deltagarna att lyckas
nå fram med sitt budskap till ledningen
inom företaget. Se till att de inte bara
har rätt, utan även att de får rätt och att
organisationen kan ta korrekta beslut«,
säger Per-Magnus Naessvik, utbildningsansvarig inom SKF Underhållsskola, och
försäljningschef Marcus Jennerholm,
utbildningsansvariga inom SKF.
Deltagarna jobbar också med fallstudier
hämtade från sina egna företag. Dessa
ska sedan redovisas i ett styrelsemöte, där
tankesättet eller projektet ska säljas in för
styrelse och företagsledning.
Bland lärarna återfinns flera professionella
och namnkunniga från näringsliv och akademi.

Lära sig argumentera
Mycket i utbildningen handlar
om kommunikation.
»Deltagarna får lära sig ställa rätt
frågor, och säkerställa att informationen
går fram på rätt sätt. Hur intervjuar
jag en operatör efter ett haveri för att
säkerställa vad som gått fel innan?
Hur är vi mot varandra och hur bör
ett professionellt bemötande gå till?
Kommunikation mellan människor är
väldigt svårt. Vi har olika kartbilder. Är
vi inte tydliga med vad vi menar finns
risk att vi uppfattar viktiga saker på ett
felaktigt sätt och att de faller mellan
stolarna«, säger Per-Magnus Naessvik och
Marcus Jennerholm.

VÄRDEOPTIMERAD TILLGÅNGSSTYRNING |

2 : 2014

Nytt regionalt nätverk i

SUNDSVALL
Industrin och akademin i Sundsvall
är i full fart med att skapa ett
regionalt nätverk för ökad hållbarhet
och effektivare underhåll i Nedre
Norrland med SSG som drivande
kraft. Det nya regionala nätverket
är en del av tankesmedjan SMGC
(Sustainability and Maintenance
Global Center), som redan driver ett
liknande nätverk på västkusten.
TE X T C ARL JOHARD

Akzo Nobel, SCA och SSG har tagit initiativ
till att bilda ett nytt regionalt nätverk
för ökad hållbarhet och effektivare
underhåll i Sundsvall. Ytterligare
möten har därefter hållits för att
cementera projektet.
I diskussionerna har ett 40-tal
representanter från Akzo Nobel,
ABB, Bilfinger Industrial Services,
Idhammar, Iggesund Paperboard,
Inspecta, Kubal, Metsä Board
Husum, MittSverige Vatten,
Mittuniversitetet, Näringslivsbolaget,

Plantvision, SCA, SKF, SGMC, SSG,
Valmet och Åkroken Science Park deltagit.
Avsikten är att SSG ska fungera som en
generator i detta arbete.
»Nätverket ska bland annat arbeta med
utbildning av industrin och leverantörerna, hjälpa till med att ta fram KPI:er
och utveckla SSG:s benchmarkingverktyg,
effektivisera reservdelshanteringen och
ytterligare förbättra underhållsarbetet«,
förklarar Pär Melin Continues Improvement Program Manager Akzo Nobel och
tillika ordförande för SMGCs nätverk
i Sundsvallsregionen.

behov av. I förlängningen
hoppas vi dessutom
kunna stimulera till
ökad forskning
kring underhåll
och skapa en akademisk utbildning
inom hållbarhet
och underhåll. Det
finns ett stort ömsesidigt intresse. Både från
industrin i regionen och från Mittuniversitets sida har vi tillsammans börjat titta
närmare på detta«, säger Pär Melin.

Satsar på utbildning
Ett första initiativ är att
nätverket tillsammans med
SMGC och SKF har startat
en vidareutbildning för
hållbarhetsingenjörer med
deltagare från industrierna
i Sundsvallsregionen. Utbildningen började i september.
»Vi kommer inom det regionala klustret
även att bedriva vidareutbildningar inom
underhåll, som det finns ett stort uppdämt

Vill bygga modellfabrik
På idéstadiet finns också en
regional modellfabrik.
»Vi skulle gärna tillsammans med
Mittuniversitetet och studenterna
inom design vilja bygga upp en
regional modellfabrik, exempelvis
en massalinje i pilotskala, som skulle
kunna användas för industrins, SSG:s,
Inspectas, Idhammars, Åkrokens
och Mittuniversitetets utbildningsbehov«, säger Pär Melin.

Sedan 3,5 år tillbaka existerar ett liknande
regionalt nätverk på västkusten – SMGC
(Sustainability and Maintenance Global
Center). SMGC är en tankesmedja med
inriktning mot teknisk hållbarhet. SMGC
ser underhåll som en viktig inspirationskälla
som kan generera kunskaper i förverkligandet av en hållbar teknik.
SMGCs vision är att skapa en hållbarhetsteknisk strategi, utbildningar av
hållbarhetsingenjörer och hjälpa företagen

att ta fram hållbarhetsberäkningar.
Utbildningarna är på gång, en hållbarhetsteknisk strategi arbetas just nu
fram i nära samarbete med Chalmers
och det första ramverket för den interna
hållbarhets-räkningen levererades i maj.
Även Sundsvallsnätverket är numera
en del av SMGC. Flera liknande regionala
nätverk är också på väg att skapas i
Stockholm, Bergslagen, Göteborg,
Malmö och Luleå.

FOTO SMG C

EN SNART RIKSTÄCKANDE TANKESMEDJA

»Vår utmaning är hur vi ska bygga ett hållbart
näringsliv, en hållbar ekonomi och hållbara
förvaltningar«, säger Anders Källström, ordförande
för tankesmedjan SMGC.
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Därför blev Luleå

VÄRLDSLEDANDE

De senaste åren har intresset för drift och underhåll ökat markant. Företag efter
företag upptäcker att det finns stora vinster att göra med ett genomtänkt och effektivt
underhållsarbete. Ringarna på vattnet har också spridit sig till undervisnings- och
forskningsvärlden. Professor Uday Kumar på Luleå Tekniska Universitet deltar i ett antal
nationella och internationella forskningsprojekt, som han tror mycket på.
TE X T PER ARONSSON FOTO PE TER LIL JA

Uday Kumar säger att förklaringen till
att just Luleå blivit ett centrum för
underhållsteknik är att gruvföretaget
LKAB och Trafikverket har varit
drivande och haft stora utvecklingsoch forskningsprojekt.
»Ja, LKAB är ett lysande exempel.
Inom bolaget hade de ett program som
kallades för underhållslyftet. Insikten
som fanns hos ledningen var att de
behövde förbättra driftsäkerheten och
underhållskvaliteten för att öka produktionskapaciteten i befintlig anläggning.
Ett resultat av den nya strategin var att
produktionskapaciteten i anrikningsverket
ökade med 15 procent. I sin tur ledde detta
till enorma besparingar, då bolaget inte
behövde investera i ytterligare anläggningar. Det här var kring 2005 och med
ett sådant positivt resultat blev det många
aha-upplevelser.«
Transportsektorn och hållbara transporter är något som Uday Kumar och hans
forskande kolleger satsar mycket på.
»Vår forskning har bidragit till att
effektivisera driftsäkerheten på järnvägen,
där vi idag driver ett tiotal projekt inom
26

Sverige och EU. Vi har även dragit
igång, på uppdrag av Trafikverket, en ny
typ av drift- och underhållsprojekt med
arbetsnamnet ePilot119, där forskningsresultat inom järnvägssektorn kommer att
implementeras i driften. Vi är dessutom
djupt engagerade i utvecklandet av
driftsäkerhet och underhållsfrågor kring
JAS Gripen 39 tillsammans med Saab
Support and Services.«

»DET ÄR HELT
AVGÖRANDE ATT HA DJUPA
KUNSKAPER OM HUR SAKER
OCH TING ÅLDRAS.«
UDAY KUMAR

Ljuset kommer från gruvan
Av naturliga skäl är gruvindustrin i fokus
i Norrbotten. Uday Kumar berättar att
gruvingenjörer har ett talesätt som säger
att med ett bra underhåll så behövs inga
nya maskiner – och det i en miljö som är
extremt krävande!

För Uday Kumars personliga del var
det ett gruvprojekt i slutet av 1980-talet,
som gjorde att han bestämde sig för att
specialisera sig på underhåll.
»Konkret handlade det om lastmaskiner
under jord och hur de bäst skulle underhållas. Med en grundlig och vetenskaplig
genomgång av underhållsaktiviteterna
och felorsakerna kunde man med enkla
förändringar öka driftsäkerheten. Det
ledde till en ökning av tillgängligheten
av maskinerna från 60 till 85 procent.
Dessutom gav det massor med information om vilka kunskapsluckorna var och
hur de kunde täppas till.«
På den vägen är det. Uday Kumar
menar att det är helt avgörande att
ha djupa kunskaper om hur saker och
ting åldras. Med hjälp av vetenskapliga
förklaringar till varför något går sönder,
så blir det mycket enklare att bygga nya
robusta och driftsäkra system.
»Sedan tittar vi mycket på samspelet
mellan människa och maskin. Att
fokusera på det tekniska räcker inte.
Det gäller att förstå helheten och då är
det hela kedjan av händelser, inklusive
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människan, som är intressant. Bland
annat därför jobbar vi med att ta fram
underhållsstrategier. Det handlar om
tillståndsbaserat underhåll, där vi mer
och mer utvecklar den mjuka sidan.
Här finns det massor att göra framöver
och inte minst är det nödvändigt att allt
sätts in i ett ekonomiskt perspektiv för
att få acceptans hos företagsledningar
och andra samhällsaktörer.«

Uday Kumar har varit med och placerat Luleå på
världskartan när det gäller forskning och utbildning
inom underhållsteknik.

Vision som blev verklighet
Uday Kumar vill att den utbildning och
forskning han och kollegerna sysslar
med ska fungera som ett fönster mot
ny kunskap.
»Det enskilda företaget vet massor om
sin egen verksamhet, men ofta har ledningen ingen aning om vad som händer i
andra företag och i andra delar av världen.
Där kan vi bidra på ett helt unikt sätt. Får
vi bara kontakt och börjar resonera och
fundera, så brukar det hända saker.«
När Uday Kumar och hans kolleger
2002 bestämde sig för att underhåll var
något som LTU skulle satsa på, formulerade man följande vision: »Whenever
you think of Research and Education
in Maintenance you think of us«. Då för
drygt tio år sedan var det en förhoppning – idag är det verklighet. Uday
Kumar är av förståeliga skäl stolt över att
Luleå Tekniska Universitet har nått en
världsledande position.
»Ett exempel är att vi är inblandade i åtta
FP7 ramprogram inom EU. Drömmen vi
hade från början var att jobba med minst
två projekt. Så där har vi förvånat och
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överträffat oss själva. Lägg därtill att vi
har ett antal samarbeten med universitet
i USA, England, Indien, Kina, Japan och
Australien och några andra länder. Sedan
ett par år tillbaka är jag själv gästprofessor
vid University of Cincinnati och det är
både utvecklade och hedrande.«
Underhållande högskoleingenjörer
Relativt nytt är den högskoleutbildning för
underhållsingenjörer som LTU drog igång
för två år sedan. Utbildningen är treårig
och framöver kommer drygt 20 underhållsingenjörer att utexamineras varje år.
»Ja, den ökade medvetenheten om
att underhåll leder till säkrare och mer
hållbara resultat gör att det är en utbildning som verkligen behövs.«
»Det blev också alldeles nyss klart att
vi ska vara med i ett stort och spännande
EU-projekt om järnvägen tillsammans
med Chalmers, KTH och Linköpings
universitet. Det handlar om totalt 960
miljoner Euro under sex år och många
industrier och länder är med. Målet är att
komma till rätta med de kvalitetsproblem
som järnvägen brottas med idag.«
27
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Södra Cell satsar på

VÄRLDSKLASS
Södra investerar kraftfullt i sina bruk och kommer efter 2016 kunna producera närmare två miljarder ton
massa per år. Det gör Södra Cell till en marknadsledare. »I Europa har vi en stark ställning, men
globalt är vi fortfarande en mindre aktör. Med de senaste årens satsningar har vi uppnått en
stark kostnadseffektivitet. Nu är tillväxt en viktig del i vår framtidsstrategi«,
säger Gunilla Saltin, affärsområdeschef för Södra Cell, i denna intervju.
TE X T C ARL JOHARD FOTO SÖDR A

Är expansionsinvesteringen i Södra Cell
Mörrum på 700 Mkr nu helt genomförd?
»Ja, den investeringen i ny flisfabrik
och utvecklingen av den ena linjen är
nu upphandlad. Genom investeringen
kommer brukets årsproduktion av massa
öka från 380 000 till 425 000 ton.«
Hur ser du på textilmassamarknadens
utveckling framöver?
»Den dissolvingmassa som vi producerar
i Mörrum är konkurrenskraftig. Vi
producerar textilmassa av björk och vårt
uppdrag är att ta hand om denna vedsort
som våra ägare har. För oss är detta en
effektiv råvaruanvändning. Vi har valt att
vara i textilmassamarknaden, eftersom
den växer. Det finns en hel del intressanta
utvecklingsmöjligheter här.«
28

Hur långt har ni kommit när det gäller
investeringen i Värö?
»Vi fick den fyra miljarder kronor stora
investeringen beviljad i februari i år
för en kraftfull utbyggnad av massaproduktionen i Värö från 425 000 till
700 000 årston. Vi har nu köpt all
processutrusning. Det är Valmet som
kommer att bygga, medan Raumaster
levererar en del i renseriet och turbinen
kommer från Skoda. Det återstår att köpa
en del på vattensidan och reningssidan.
Just nu arbetar NCC med byggnadskonstruktioner och vi har fått medgivande
om igångsättning. Investeringen i Värö
har inte bara dykt upp detta år. Vi har
jobbat med strategin och tanken under de
senaste 2-3 åren, men vi har inte kunnat
lägga fram förslag i styrelsen tidigare på

grund av otillräcklig tillgång på inhemsk
ved i närområdet. Men efter produktionsneddragningar i södra Sverige och vår
nedläggning av Toftefabriken finns det
nu mycket ved att tillgå, vilket har gett
oss möjlighet att satsa på detta projekt.
Dessutom växer skogen i södra Sverige så
det knakar.
Men man kan inte fatta beslut på annat
än konkurrenskraften när det gäller stora
projekt. Vi vet att vi har ett internationellt
konkurrenskraftigt projekt i Värö och vi
ser att det här blir en jättebra möjlighet
för våra skogsägare.«
Får vi se ytterligare kapacitetsökningar
framöver och är fler investeringssteg planerade i Mörrum och Värö?
»När utbyggnaden är klar i Värö kommer
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GUNILLA SALTIN
Aktuell Affärsområdeschef för Södra Cell.
Ålder 49 år.
Utbildning Civilingenjör i kemiteknik
på KTH, doktorsexamen vid University
of Idaho, MBA vid Handelshögskolan i
Stockholm.
Karriär MoDo Paper 1994, processteknisk
chef vid Södra Cell Värö 2000, platschef
Södra Cell Värö 2005, affärsområdeschef
för Södra Cell 2008.
Bor Villa i Växjö.
Familj Make och två barn – 15 och
18 år gamla.
Fritidsintressen Familjen, träning
på gym, fack- och skönlitteratur samt
inredning av det egna hemmet.
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kostnadseffektivitet, men tillväxt är en
viktig del i vår framtidsstrategi. Inom
textilmassa finns en stor Asien-dominans.
Vi är närvarande i Kina och vi tror på
Asien. Det gäller att vara på tå och alltid
vara kundernas förstahandsval.«

»Med de senaste investeringarna kommer vi att ha en bra struktur på våra kostnader och vi
kommer att kunna köra med mycket lägre marknadspriser än våra konkurrenter«, säger Gunilla
Saltin, affärsområdeschef för Södra Cell.

vi där att ha en maximal kapacitet
utifrån vad sodapannan mäktar med att
producera. Med nuvarande sodapanna
blir det där svårt att göra mer än vad
vi nu planerar för. För Mörrum har vi
dock en plan att med hjälp av ytterligare
flaskhalsinvesteringar höja kapaciteten
upp till 500 00 ton.«
Vad händer i Mönsterås. Är det bruket redan
fullinvesterat eller finns det mer att göra
även här?
»Mönsterås är ett flaggskepp för oss.
Bruket är oerhört effektivt och fabriken har
en stor produktionsvolym. Men ingenting
är för evigt utan ansträngning. På Mönsterås finns det funderingar på hur man där
ska vidareutveckla och ta rätt steg.«
Vad händer med er satsning på biokompositmaterialet Durapulp?
»Durapulp är ett mycket spännande
biokompositmaterial, som vi har utvecklat
och som består av speciellt utvald massa
från Södra Cell och en förnybar biopolymer. Dessa två komponenter ger vid
vidare bearbetning speciella egenskaper,
30

som exempelvis fukttålighet, styrka
och hårdhet. Men det är fortfarande
ett utvecklingsprojekt och vi arbetar nu
intensivt med att Durapulp ska få ett
ordentligt fäste på marknaden.«

»TILLVÄXT ÄR EN
VIKTIG DEL I VÅR
FRAMTIDSSTRATEGI.«
GUNILL A SALTIN

Hur ser er vision och strategi för Södra Cell
ut framöver?
»Vi stängde Tofte förra året och vi har
sammanlagt tagit bort 425 000 ton massa
från marknaden. Trots det har vi ändå
en stark position i Europa. Lägger vi till
den nya kapaciteten i Värö och Mörrum,
så kommer vi tillbaka till den positionen
vi hade innan. Så visst finns det möjligheter att göra ytterligare marknadsoch utvecklingssatsningar.
I Europa har vi en bra ställning,
men globalt är vi ändå en mindre
aktör. Vi har idag uppnått en stark

Överväger Södra – utöver ert engagemang i Sunpine – några andra
bioraffinaderisatsningar?
»Jag tycker att de fabriker vi har till stor
del är bioraffinaderier. Vi är oerhört
energieffektiva och vi har ett starkt
energiben, där vi levererar energi i flera
olika former. Vi har dissolvingmassa och
vi ser om vi kan hitta andra produkter.
Kemikalier har vi dock inga och det
tror jag inte heller att vi kommer att ha i
närtid. Det är inte svårt att ha idéer, men
det är svårare att hitta sådana idéer som
också går att omsätta i verkligheten. Det
gäller att hitta en produktionseffektivitet,
som gör den bättre än vad som idag finns
inom befintlig industri och hos konkurrenter. Vi spanar mycket, samtidigt som
vi har en realistisk omvärldsuppfattning.
Vi har redan idag en bra palett, som
vi jobbar med. När produktionsvolymen
blir större kan vi hitta ännu effektivare
lösningar. Vi vet att energisidan kommer
att utvecklas för oss. Vi erbjuder redan
ett bra alternativ där, det är teknik vi
kan och som vi kommer att se ytterligare
spets på. Vi försörjer redan Varbergs stad
och sågverket vid Värö med fjärrvärme,
vi kan göra vita pellets av sågspån, vi gör
tallolja och torkad bark. Värö kommer
efter utbyggnaden kunna producera mer
grön el och fjärrvärme kommer vi kunna
göra mer av.
Men jag ser ändå inte att vi i den nära
framtiden kommer att ha många fler
andra produkter än vad vi har idag. Vi har

PROFIL |

tillväxt i våra huvudprodukter och vi
har en råvara från våra huvudägare som
är bra. Skogen i Sverige är fantastiskt
fin jämfört med kvaliteter från andra
håll i världen.«
Hur har ni valt att arbeta med underhåll?
»Utvecklingen av underhållsarbetet
sker på våra underhållsavdelningar,
som finns en på varje bruk. Sedan ser
vi till att vi samarbetar strukturerat
mellan bruken. Vi har sagt att det
är en kärnkompetens för oss att vara
duktig på underhåll och vid investeringar är det viktigt att ha mycket
av kärnkompetensen i egen regi. Vi
jobbar mycket med erfarenhets- och
kompetensutbyte mellan våra fabriker,
särskilt då vi samarbetar i samband
med underhållsstopp. Det tillför både
händer och fötter, men även nyckelkompetenser. Det är viktigt att det finns
kreativitet i jobbet, att vi lär av varandra
och utvecklas i samklang.«
Arbetar ni även med benchmarking
mellan bruken?
»Ja, vi jobbar med benchmarking
mellan bruken. Men det är lätt att säga
och svårare att göra. Vi har också så
kallade tvärgrupper för olika processavsnitt, där bland annat underhållet
också diskuteras.«
Hur ser du på kopplingen hållbarhet
och underhåll?
»Ett väldigt gott underhållsarbete bidrar
till att minimera stopp. Ur underhållsperspektiv är alla störningar av ondo.
Rätt underhåll medför att vi får en jämn
och bra produktionsnivå, vilket hjälper
oss att minimera störningar och reducera utsläpp. Vi tjänar också mer pengar

om vi har rätt hållbarhetsaspekter. För
ekonomisk och miljömässig hållbarhet
är underhåll en viktig pusselbit.«
Hur arbetar ni med kompetensutveckling?
»Alla tillverkare av skogsindustriprodukter köper sin utrustning från samma
leverantörer. Den skillnad man då kan
göra i marknaden är att ha de bästa
medarbetarna. Därför är det väldigt
viktigt för oss att jobba med det på ett
strukturerat sätt, så att vi ser till att
behålla och utveckla de bästa medarbetarna. Det är ett fokusområde för oss.
Man får de medarbetarna som
lyckas prestera den där extra skillnaden
mellan vad som är god tillgänglighet
och mycket bra tillgänglighet. Det är i
detta sammanhang bra att komma ihåg
att kompetens utvecklar man på jobbet
i vardagen på ett konstruktivt och
strukturerat sätt. Det är därför viktigt
för oss att ha en lärande organisation i
vardagen och att utveckla den.«
Ni arbetar inte bara med kompetensutveckling - ni lägger också stort fokus
på att utveckla även andra delar av det
mjuka kapitalet?
»De investeringar vi nu genomför har
vi fått möjligheten att göra, därför att
vi har medarbetare som klarar av att
leverera. Vi är stolta över detta och
investeringen är efter förtjänst. Vi
tar beslutet på stort allvar och vi ska
förvalta ansvaret väl. Därför måste
vi fortsätta vara måna om varandra
och om arbetsmiljön. Vi ska se till att
vi inte får fler arbetsskador och att
sjukfrånvaron minskar. Det är viktigt
för oss. När alla medarbetare går friska
och glada till jobbet, då når vi också ett
bättre resultat.«

2 : 2014

OMFATTANDE
INVESTERINGAR I
MÖRRUM OCH VÄRÖ
Under senare år har Södra beslutat
om investeringar för 4,7 miljarder i
ökad massaproduktion vid Södra
Cell Mörrum och Södra Cell Värö.
I Mörrum har Södra idag två parallella massalinjer för produktion av dels
barrmassa och dels textilmassa (dissolvingmassa). Här har Södra nu byggt ut
dissolvinglinjen för att kunna producera
ytterligare 55 000 årston, samt byggt om
barrmassalinjen med ny tvätt.
Efter investeringen har Södra Cell
Mörrums totala produktion ökat från
380 000 till cirka 425 000 ton per år.
Därutöver har koncernen investerat i en
ny flisfabrik i Mörrum med två separata
renserilinjer, en för barrflis- och en för
lövflisproduktion.
I slutet av februari beslutade även
Södras styrelse att investera fyra miljarder
kronor i en kraftig utbyggnad av massabruket i Värö. Avsikten här är att öka
produktionskapaciteten från dagens
425 000 ton till 700 000 ton massa per
år. Bruket blir därmed ett av världens
största för produktion av barrsulfatmassa.
»Utöver en kraftigt ökad massaproduktion
innebär investeringen att fabriken kan
göras ännu mer energieffektiv. Södra Cell
Värö är redan idag oberoende av fossila
bränslen vid normal drift. Nu kan våra
leveranser av grön energi öka ytterligare«
säger Gunilla Saltin, affärsområdeschef
för Södra Cell
Om miljötillståndsprocessen går
enligt plan kommer den utbyggda
fabriken att kunna tas i drift under det
tredje kvartalet 2016.
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Eliminera allt

ONÖDIGT SLÖSERI
»Det är uppenbart att de största och snabbaste besparingarna uppnås genom att
angripa allt det som är slöseri. Nödvändigt men inte värdeskapande arbete bör vi
minimera, medan övrigt slöseri skall elimineras«, förklarar Per-Erik Johansson, senior
konsult på Scanias fristående underhållsbolag DynaMate Industrial Services.
TE X T C ARL JOHARD FOTO DY NAMATE OCH SC ANIA

Många personer i svenskt näringsliv ägnar
mer än hälften av sin arbetstid till att lösa
ständigt återkommande problem. När det
gäller genomloppstiderna på produkter
och tjänster, så består en stor del av tiden
av olika typer av slöseri.
»Det är uppenbart att de största och
snabbaste besparingarna uppnås genom
att angripa allt det som är slöseri:
överproduktion, väntan, lager, onödig
rörelse, kassation och omarbete, överarbete, transporter och medarbetarnas
outnyttjade kompetens. Slöseri är allt
som inte tillför värde till produkten och
som kunden inte är beredd att betala
för. Ju mer av tiden på arbetsplatsen
våra medarbetare tvingas använda för
att hantera slöseri, desto mindre tid
blir kvar för värdeskapande arbete. Det
finns saker som är nödvändiga, men inte
värdeskapande. Slöseri som är nödvändigt
går ofta att minimera, medan övrigt
slöseri bör elimineras«, förklarar Per-Erik
Johansson, senior konsult på Scanias
fristående underhållsbolag DynaMate
Industrial Services.
Viktigt med standardiserat arbete
Standardiserat arbete är en viktig nyckel
för framgång. Här gäller det att komma
fram till lägsta nu godkända nivå, som
skapar ett normalläge. När vi vet vad
som är normalt vet vi också när det
inte är normalt och kan lättare synlig32

göra slöseriet, arbeta med förbättringsåtgärder och styra så att vi använder våra
resurser effektivare.
»Det handlar bara om systematik
i arbetssättet. Första frågan vid en
avvikelse, som påverkar vårt resultat, bör
vara om det finns en standard för denna.
Finns ingen, behöver vi ta fram en för att
undvika att det händer igen och eliminera
individvariation från resultatet. Händelser
kan vi enbart korrigera, men våra processer kan vi faktiskt förbättra och stabilisera
med standardiserat arbetssätt. Det är
basen för ständig förbättring och är något
helt annat än ständig korrigering. Det ska
vara lätt att göra rätt. Det är ofta vi som
leder verksamheten, tvingar våra medarbetare att jobba med slöseri, eftersom vi
inte har tillräcklig disciplin och koll
på våra processer«, säger
Per-Erik Johansson.
Undvik
överproduktion
Överproduktion
är det största och
farligaste slöseriet,
eftersom denna tenderar
att dölja de andra slöserierna. Det viktigaste för
företaget är att hitta
rätt kundkrav på
produkten och
vad som är
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»good enough« när det gäller
maskinernas tillgänglighet?
»Det handlar om att göra korrekta aktiviteter på ett korrekt sätt. Det är viktigt
att förbättra både den inre och den yttre
effektiviteten. Vi skulle vilja att kunden/
produktionsledaren har bättre koll på de
indirekta underhållskostnaderna. Då blir
det lättare att prioritera underhållsinsatser
på bästa sätt och göra organisationerna
mer effektiva.«
Ofta har investeringskostnaden
varit styrande
»Eftersom de största kostnaderna i form
av underhålls- och personalkostnader
ligger i användningsfasen, skulle jag vilja
eftersträva en ökad livscykelsyn på de
kostnader vi har. Vi måste minska
förlusterna, men också minska
kostnaderna. Om vi ställer krav,
kan vi då sänka kostnaderna
på sikt? Vad kostar det när vi
ska köpa en maskin? Vilka
följdinvesteringar ger den?
Vilka förutsättningar ger
vi för effektivt underhåll?
Bygger vi stabila processer
med minimala förluster?«
Produktens behov och

slutkundens krav måste styra prioritering
och underhåll.«
Här är det viktigt att skilja på krav
och behov. Men det är också viktigt att
skilja på möjligheter och behov.
»Vi ser ibland möjligheter överallt.
Kostar det mer att än vad vi kan få ut,
är det i slutändan ett slöseri. Det finns
stor risk för överproduktion av underhåll
om man utgår från möjligheter och inte
från kraven.
Alla företag har ungefär samma
förutsättningar när det gäller människor,
maskiner och material, men resultatet
blir ändå olika när det gäller kvalitet,
produkt och ledtid.
»Stabilitet är en viktig grundförutsättning för att skapa rätt resultat, det som
vi vill ha. Grunden till att jobba med
ständiga förbättringar är att börja med
att öka verkningsgraden på de anställdas
åtta timmar per dag och på de gjorda
investeringarna. När vi börjar få kontroll
över våra processer kan vi fortsätta öka
vår resurseffektvitet utan att göra avkall
på genomloppstiden. För att lyckas
måste vi eliminera, minimera, förutse
och hantera variation.«
»Allt Leanarbete handlar om att
lära sig se slöseri, lära sig reagera på
tidiga små signaler om att något är fel,
lära sig återställa standardläget genom
att åtgärda avvikelser och lära sig att
ständigt förbättra i små, små steg.«

»STANDARDISERAT
ARBETE ÄR EN
VIKTIG NYCKEL FÖR
FRAMGÅNG.«
»Det är viktigt att förbättra både
den inre och den yttre effektiviteten«,
säger Per-Erik Johansson, DynaMate.

PER-ERIK JOHANSSON

Ett tydligt samband
Enligt Per-Erik Johansson finns
det här ett tydligt samband mellan
genomloppstid, resursutnyttjande och
resurseffektivitet.
»Ju större variationen är i processen,
desto längre blir genomloppstiden. Vill
vi ha en högre resurseffektivitet, så ökar
också genomloppstiden.
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Det är en »naturlag« och den bör man vara
medveten om.«
»Låt oss säga att underhållsorganisationen är belagd till 100 procent. Plötsligt
kommer det in mer störande akutjobb än
vad du har planerat för. Då kommer det
att ta längre tid att få jobbet utfört än
om du hade haft en beläggning på 70-80
procent. Variation är alltid ovälkommen
och bör elimineras genom att ta bort
störningen som skapar variationen. Går
inte det så bör störningen minimeras. Får
du inte bort allt måste du se till att du har
en plan och tanke, så att du kan hantera
den störning som är kvar. Ju stabilare
process desto högre resurseffektivitet
får du ut ur organisationen utan att öka
genomloppstiden på underhållsarbetet«,
säger han.
Ha kontroll på systemets roll
Vi ingår alla i någon form av system.
De förutsättningar systemet ger sätter
gränsen för hur effektiva vi blir. Enligt
Per-Erik Johansson är det därför viktigt
att ha kontroll på hur systemet påverkar
processerna om man vill öka resurseffektiviteten och ha en hög effektivitet
på tjänsten och flödet.
»Vi bör fundera över hur det omgivande
systemet ser ut och vilken inverkan det
har på produktion och underhåll.
Systemverkningsgraden sätter gränsen
för hur effektivt vi kan använda kunskap
och resurser i organisationen. Det gäller
att skruva på rätt ställe i systemet. Det
handlar om systemförståelse och systematisk problemlösning. Vi måste skapa
en känsla och förståelse för hur systemet
ser ut, beskriva hur verkningsgraden ser
ut i de olika systemdelarna och hur vi bäst
åtgärdar grundorsakerna på rätt ställe
i systemet«, säger Per-Erik Johansson
och slutar:
»Det är alltid så att systemet har en
högre effektiviseringspotential än vad de
enskilda delarna har var för sig. Stoppar
du in världens bästa underhållstekniker i
ett ineffektivt system, så får du ut väldigt
dålig verkningsgrad av den kunskapen.
Kan vi identifiera och beskriva hur hela
systemet ser ut, så kan vi börja skruva och
se till att förbättra förutsättningarna på
rätt ställe i systemet.«
33
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Börja alltid med att

IDENTIFIERA
KUNDENOCH
DENNES
BEHOV

»Underhåll är en oerhört viktig och ofta
missförstådd funktion i ett företags
affärsprocess. Du kan inte skapa en
effektiv process och ett effektivt
kapitalutnyttjande om du inte sköter
underhållet korrekt. Då degenerar du
stora kapitalvärden, skapar störningar
med låg kapitaleffektivitet som följd,
vilket tyvärr inte alla företagsledningar
har en riktig förståelse för«, säger Per-Erik
Johansson, senior konsult på Scanias fristående
underhållsbolag DynaMate Industrial Services.

TE X T C ARL JOHARD FOTO DY NAMATE

Enligt Per-Erik Johansson, senior konsult
på Scanias fristående underhållsbolag
DynaMate Industrial Services, finns det
inom underhållsbranschen en alldeles för
dålig och diffus kunskap om processen
och affären, det vill säga hur underhållet
hänger ihop med företagets affärsidé
och affärsstrategi.
»En underhållsstrategi får aldrig stå
på egna ben - den måste hänga ihop med
företagets affärsstrategi och verksamhetsstrategi«, säger han.
Värdeoptimerad tillgångsstyrning
Per-Erik Johansson definierar värdeoptimerad tillgångsstyrning som rätt underhåll vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.
»Jag tror att frågorna är mycket
viktigare än svaren. Om vi hittar rätt
frågor och fortsätter att ställa rätt frågor
kommer vi så småningom hitta rätt svar.
Rätt frågor är när vi identifierat kraven i
34

flödet i den process vi ska underhålla och
fokuserar på att öka den värdeskapande
tiden«, säger han.

»VÄRDEOPTIMERAD
TILLGÅNGSSTYRNING ÄR LIKA MED
RÄTT UNDERHÅLL VID RÄTT
TIDPUNKT OCH PÅ RÄTT
SÄTT.«
PER- ERIK J O H A N SSO N

Kunden är alltid utgångspunkten och i ett
företag är det oftast produktionen, som är
underhållsavdelningens kund.
»I grund och botten måste du börja
med att identifiera kunden och dennes
behov. Du måste identifiera din egen
process och syftet den leveransen har för

din kund. Jobbar du med underhåll är det
viktigt att veta vad processen har för krav
för att leverera det som kunden förväntar
sig utifrån de krav denne ställer. Allt det
du gör, som inte är kopplat till kraven,
ligger utanför det som skapar kundnytta.
Kundvärdet utgörs av det som slutkunden
är beredd att betala för och han är knappast beredd att betala för underhållet«,
säger Per-Erik Johansson, som menar att
underhåll i grunden är ett nödvändigt
men icke värdeskapande arbete. Därför
handlar det i en effektiv process om att
eliminera allt underhållsarbete som kan
betraktas som slöseri och minimera det
underhåll som anses som nödvändigt.
»Enligt definitionen är underhåll att
vidmakthålla maskinen i det skicket som
den är konstruerad för, så att den kan
leverera de funktioner den införskaffats
att ha. Vi borde därför sträva efter att
bli världsmästare på att identifiera och

BUSINESS EXCELLENCE |

2 : 2014

»De flesta av de företag som är riktigt duktiga har en hög flödeseffektivitet och utgår i grunden från det vi i Sverige kallar för Lean, säger«, Per-Erik Johansson, DynaMate.

eliminera slöseri. Det kommer att skapa
kundnytta och öka värdeskapande tid i
maskinen och flödet.«
Underhåll och hållbarhet
Men det betyder inte att det finns någon
motsättning mellan underhåll och
hållbarhet. Tvärtom.
»Det är dålig hållbarhet och slöseri
i alla bemärkelser att inte sköta sin
utrustning. Ett bra skött underhåll är
oerhört viktigt för hela affären. Det som
händer de åtta timmarna när underhållspersonalen är på plats avgör direkt vilken
verkningsgrad du sedan får ut. Har vi
ingen känsla för detta och om underhållspersonalen ägnar sig åt fel saker dessa
åtta timmar, då är risken stor att företaget
förlorar matchen varenda dag. Därför
måste vi öka förståelsen för processen
och bygga upp den interna kunskapen om
vad de åtta timmarna bäst ska användas

till. Glömmer vi bort frågorna om vad
som är slöseri, vad som går att eliminera
och vad som kan minimeras, då tappar vi
styrfart. Använd de avvikelser ni har för
att förbättra era processer och er förmåga
– förbättra det som redan är bra och
eliminera det som inte är bra.«
Företagsledningen har en
viktig roll
Det handlar, enligt Per-Erik Johansson,
om mognadsgrad och företagsfilosofi, det
vill säga hur företagen ser på människorna
och processerna. De företag, som under
lång tid har haft en hård konkurrenssituation, har tidigt varit tvingade att agera
kraftfullt och jobba med de här frågorna
för att överleva.
»De flesta av de företag som är riktigt
duktiga har en hög flödeseffektivitet och
utgår i grunden från det vi i Sverige kallar
för Lean. Företagsledningarna har här

en mycket viktig roll för att se till att rätt
frågor diskuteras, att vi jobbar med rätt
saker och att resultatet vi får är det som
krävs för att vara konkurrenskraftiga«,
slutar Per-Erik Johansson.

»De flesta av de företag som är riktigt duktiga har
en hög flödeseffektivitet och utgår i grunden från
Lean«, säger Per-Erik Johansson, senior konsult på
DynaMate Industrial Services.
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Inom kemikoncernen Akzo
Nobel pågår en omfattande
effektiviseringsprocess, där 32 olika
underhålls- och affärssystem har
slagits samman till ett, samtidigt
som alla 200 fabriksanläggningar
runt om i världen tränas i
Lean-tänkandets grunder.
TE X T C ARL JOHARD FOTO AK ZO NOBEL

»Det är ett betydande arbete, som
startades för ett år sedan och involverar
200 produktionssajter världen över«, säger
Pär Melin, Continuous Improvement
Program Manager på Akzo Nobel.
»Effektiviseringsarbetet omfattar
underhåll, produktion och logistik.
Fyra specialiserade arbetsgrupper – två
europeiska lag, ett amerikanskt och ett
asiatiskt – har skapats med 10-12 specialister i varje grupp. Dessa reser sedan runt
till varje anläggning för att tillsammans
med de lokalt anställda implementera de
nya rutinerna och processerna på plats«,
säger Pär Melin.
Sammanslagning av system
Implementeringen av effektiviseringsprogrammet påbörjas det första kvartalet
2015 och beräknas ta tre månader för
varje större fabriksanläggning. En av de
36

första ut blir Stockviksanläggningen
i Sundsvall.
En förutsättning för att programmet
ska vara effektivt och kan följas upp är
att de olika IT-systemen talar samma
språk och kan kommunicera med
varandra. Därför har Akzo Nobel under
det senaste åren slagit samman 32 olika
underhålls- och affärssystem till ett enda
SAP-system. Även det arbetet ska vara
helt färdigt nästa år.

upp med benchmarking via egenframtagna enhetliga benchmarkingverktyg. Vi
har här i stort utgått från de europeiska
standarderna. Vi har i förväg enats om
och gjort klart alla definitionerna och hur
vi ska mäta«, säger Pär Melin.

Gemensamma processer
Just att eliminera slöseriet har varit en
drivande del i effektiviseringsarbetet.
»Vi har under ett års tid jobbat med
att ta fram gemensamma processer. När
det gäller underhåll är det mycket fokus
på felbekämpning och rotorsaksanalyser.
Målsättningen är att vi på alla anläggningar ska jobba på samma sätt med
driftsäkerhet och ha samma strategier
när det gäller underhåll. Vi har också
arbetat med att ta fram gemensamma
ekonomiska krav och säkerhetskrav«,
säger Pär Melin.
Under implementeringen handlar det
mycket om utbildning av drifts- och
underhållspersonalen.
»Vi går igenom hur vi ska vara organiserade, hur vi ska jobba med driftsäkerhet,
hur reservdelsarbetet ska utföras och hur
underhållet ska ske. Arbetet följs sedan

Stora vinster
Det finns stora vinster att göra genom att
skapa problemlösningar och effektivare
arbetsprocesser.
»Framför allt gäller det att öka tillgängligheten på utrustningen. Görs det
rätt kan vi producera mycket mer utan
att göra investeringar i nya produktionsutrustningar. Målet är att nå upp till den
designade kapaciteten på den utrustning vi
har. Och då handlar det inte bara om att
optimera maskiner, utan också om att optimera användandet av råvaror och eliminera
slöseri«, säger Pär Melin och avslutar:
»Vi räknar med att få se ett jättelyft när
vi på allvar börjar mäta tillgänglighet och
anläggningsnyttjande. Undan för undan
kommer också underhållskostnaderna
sänkas, samtidigt som kvaliteten blir
bättre. Det här är ständig förbättring i sin
yttersta spets«, förklarar Pär Melin.

»VI RÄKNAR MED ATT FÅ
SE ETT JÄTTELYFT.«
PÄR MELIN
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Akzo Nobel genomför just nu ett omfattande
effektiviseringsprogram, där de anställda världen över
bland annat utbildas i 5S och operatörsunderhåll.
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EN LYSANDE STJÄRNA I

BRASILIEN
Efter drygt tre års intensivt arbete har underhållet effektiviserats radikalt på
Scanias fabrik i Sao Bernardo do Campo i Brasilien. »Nyttjandegraden i våra
flöden har ökat från 65 till närmare 95 procent«, säger Jerry Johansson, som
nyligen tilldelades priset som Årets underhållschef av branschorganisationen SAMS
(Swedish Asset Management Society) för sina insatser vid fabriken.
TE X T C ARL JOHARD FOTO SC ANIA
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i Brasilien för snart fyra år sedan fick
han med sig ett tydligt mandat att införa
ett fungerande förebyggande underhåll,
vilket på vissa områden helt saknades.
»När jag kom hit möttes jag av en
fantastiskt ren och fräsch fabrik. Men det
var bara på ytan. Vid närmare kontroll
av maskinerna var de smutsiga, det var
besvärliga oljeläckage och många komponenter var i mycket dåligt skick eller helt
slut. Vi hade en enorm underhållsskuld att
ta itu med. Underhållet var reaktivt med
fokus på avhjälpande underhåll, som man
var duktig på«, säger Jerry Johansson, vars
första uppgifter blev att implementera
förebyggande underhåll, lyfta på kompetensen i underhållsfrågor och säkerställa
kompetensen för högre volymer.

Fabriken i San Bernardo svarar för en tredjedel av Scanias globala volym.

Scanias prisbelönta fabrik i Brasilien ligger
i staden São Bernardo do Campo, som
visserligen är en egen stad men som idag
har vuxit ihop helt med storstadsmetropolen São Paulo med sina 22 miljoner
människor och tio miljoner bilar.
Fabriken i São Bernardo svarar för en
tredjedel av Scanias globala volym.
»Det är en mycket stor fabrik och vi
har kapacitet att tillverka upp till 30 000
fordon per år. Här sker tillverkning
av motorer, axlar och hytter och all
montering till färdigt fordon. I princip
finns här hela svenska Scania i miniatyr«,
förklarar Jerry Johansson, underhållschef
på Scanias brasilianska fabrik.
I São Bernardo finns närmare 3500
anställda verksamma på 350 000 kvm,
varav 150 000 kvm består av byggnader
och fabriker.
»Vi servar hela Latinamerika från
Mexiko ned till Argentina med bussar
och lastbilar. Vår viktigaste marknad
40

är Brasilien, men vi exporterar även en
hel del så kallade KD-byggsatser till
Mellanöstern och Sydafrika«, säger
Jerry Johansson.
Liknande fabriksstrukturer
Fabrikerna i Södertälje och São Bernardo påminner mycket om varandra med samma
åldersstruktur på teknisk maskinutrustning och byggnader. En viktig skillnad
jämfört med den svenska fabriken är att
underhållet helt ligger i Scanias egen regi
med omkring 250 medarbetare och lika
många entreprenörer.
»En annan skillnad är att vi har
lite högre maskintillgänglighet och
effektivitet i Brasilien. Vi vill gärna visa
»storebror« att vi kan vara den effektivaste
fabriken«, säger Jerry Johansson.
Satsning på förebyggande underhåll
Så var det inte tidigare. När Jerry
Johansson tillträdde som underhållschef

Nära samverkan med produktion
»Vi började jobba med förebyggande
underhållsplaner och eftersom vi inte
hade skött vårt underhåll väl, så krävdes
dessutom stora investeringar i maskiner
och utrustning för att lyfta bort underhållsskulden. Det var en av anledningarna
till att vi skapade långsiktiga investeringsplaner för de processer, där sådana
inte fanns. Numera har vi femårsplaner
för underhållet, som gör att vi vet vilka
insatser som måste göras inom en rimlig
horisont«, säger Jerry Johansson, som är
noga med att betona att han inte har
gjort resan själv.
»Det är den största lärdomen från
det här arbetet. Det spelar ingen roll
vilken organisationsform du har i ditt
underhåll. Finns ingen överenskommelse
mellan produktion och underhåll, så
fungerar det inte.«
Under det första året började produktionsenheten även jobba med sin personal,
lära den inspektera och rengöra sina maskiner, upptäcka avvikelser och följa avvikelserapporter. Därefter infördes det klassiska TPM-konceptet och World Class
Manufacturing för operatörsunderhåll.
»Steg för steg lyfte vi maskin efter maskin
och processen började gå bättre«, säger
Jerry Johansson.
40

UTBLICK |

2 : 2014

Kompetensutveckling – ständig förbättring
Parallellt utbildades och finslipades hela
personalen i Lean-tänkande.
»Operatörerna liksom underhållspersonalen hade kompetens för att
underhålla maskinerna, men vi var för
dåliga på att efterfråga deras kompetens.
Samtidigt fanns behov av att ytterligare
förstärka den tekniska kompetensen hos
underhållspersonalen, i form av tekniska
utbildningar och management inom
underhåll. Med en organisation som
fokuserar på underhåll behöver du jobba
med kompetensfrågorna på ett annat
sätt«, säger Jerry Johansson.
Förrådet och IT sågs över
Även förrådsverksamheten har effektiviserats, liksom IT-systemen.
»Vi har samma maskinpark världen över
inom Scania och vår dröm är att koppla
samman databaserna, så att vi kan få insyn
i och tillgång till vad som finns i övriga
fabriker. Stora, tunga, kritiska reservdelar

BRASILIEN

Jerry Johansson vid Scanias fabrik i San Bernardo do Campo i Brasilien blev utsedd till Årets Underhållschef 2014 av
Swedish Asset Management Society (SAMS).

behöver vi faktiskt bara ha en av. Efter
ett par tre dagars transport, så har vi
komponenten här. Men för detta krävs ett
nytt gemensamt underhållssystem , som
nu faktiskt är på väg att implementeras i
hela Scania«, säger Jerry Johansson.
Hög nyttjandegrad
Idag arbetar produktion och underhåll
mycket nära varandra i Sao Bernardo.
»Vi har en bra kommunikation
och kontroll på de mest
kritiska funktionerna i
maskinerna. Operatörer och
underhållsfolk arbetar ihop
med underhåll, de tränar,
byter komponenter, rengör,
kontrollerar, skriver dokument
och godkänner instruktioner
tillsammans. Men det absolut
viktigaste är att vi har en ledning
i produktionen, som också efterfrågar bra underhåll och som förstår
produktionens ansvar i processen. Det
är nödvändigt.«
Underhållet i São Bernardo do Campo
har nu nått ett tillförlitligt normalläge.
»Vi har gått från en nyttjandegrad på 65
till 91-95 procent i våra flöden. Vi har ett
väl fungerande underhåll med stabila och

fungerande underhållsplaner på lång sikt.
Genom de arbetssätt som vi har infört vet
vi att vi inte kommer att falla tillbaka till
det tidigare läget. Nu diskuterar vi istället
om det är lönsamt att lyfta verksamheten
ytterligare en nivå eller om den nivå
som vi har idag är tillräckligt bra«,
säger Jerry Johansson.
Många utmaningar
För utmaningar finns även framöver.
»En stor sådan är hur vi kan göra
samma arbete som idag, men med mindre
resurser. En annan utmaning är att bli
ännu bättre på allt vi gör. Vi är bra idag,
men inte tillräckligt bra. Vi kan till
exempel öka vårt fokus på kvalitetsfrågor,
inte minst när det gäller underhållet.
Nästa steg i vårt underhållsarbete blir
därför att arbeta vidare med implementeringar av TMP och ’worldclass maintenance’, liksom att få arbetssättet cementerat i väggarna«, säger Jerry Johansson.
Ytterligare en utmaning är kompetenssäkring av ledarna.
»Ju mer jag jobbar med underhåll och
ju mer jag jobbar med människor, desto
mer inser jag hur otroligt viktigt det är att
ledarskapet är tydligt och att det styr mot
tydliga mål«, slutar Jerry Johansson.
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SSG skapar en databas för

ANLÄGGNINGARNAS
HELA LIVSCYKEL
Hög tillgänglighet och strategiskt inköp blir allt viktigare för den globala industrin. Det är möjligt att göra
betydande kostnadsbesparingar om flödet av artikelinformation och inköpen görs och hanteras på rätt sätt.
Nu utvecklas tjänsten SSG Produktdatabas till att bli ett strategiskt informationsstöd för anläggningarnas
hela livscykel - från produktutveckling, konstruktion och inköp till drift, underhåll och avveckling.
TE X T C ARL JOHARD ILLUSTR ATION SSG

SSG Produktdatabas är en artikeldatabas
med närmare 700 000 registrerade
artiklar och över 40 anslutna industrier.
Den integreras med och omvandlar en
anläggnings redan existerande artikelregister enligt SSG Produktdatabas
standard och artiklarna uppdateras
kontinuerligt. Artiklarna i databasen är
de reservdelar och lagervaror, som de
anslutna industrierna använder.
»Databasen är gemensam och
transparent, vilket hjälper de deltagande industrierna att samarbeta när
det gällande reservdelar i syfte att sänka
kapitalbindningen och öka tillgängligheten. Hela koncerner, som är anslutna
till SSG Produktdatabas, kan skapa
stor nytta genom att ha ett samarbete
om reservdelar och därmed spara stora
kostnader«, säger Jonas Berggren, VD för
SSG, och fortsätter:
»Industrin kan göra omfattande
besparingar bara på att låna reservdelar
mellan varandra, reducera de gigantiska
överlagren och sänka kapitalbindningen.
Dessutom vet vi att varje timmas minskat
produktionsbortfall kan kosta 150-200 000
kr. Kan du reducera stopptiden med några
timmar kan det snabbt handla om en halv
till en miljon kronor i besparingar.«
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Ett nytt livscykelprojekt
Nu har nästa steg tagits i Produktdatabasens utveckling. Projektet kallas
LCDM, (Life Cycle Data Management)
och handlar om möjligheten att kunna
lägga till ytterligare information till den
befintliga artikelinformationen för en
effektivare process redan vid driftstart av
en industrianläggning. Avsikten har också
varit att effektivisera informationsflödet
mellan konstruktion, drift och underhåll.
Artikelinformationen behöver framför
allt kompletteras med uppgifter om
konstruktions- och underhållskrav.
»Vi syr ihop information från konstruktionsfasen till underhållsfasen.
Automatiserade processer för denna
informationsöverföring tillsammans med
komplett anläggningsdata, kommer att
kunna skapa mer effektiva drifts- och
underhållsprocesser, innebära inköpsvinster och minskad kapitalbindning«,
säger Jonas Berggren.
En förstudie har inletts
Projektet är till att börja med en förstudie,
som genomförs med bland andra SCA,
Holmen, Novacura, Eurocon, ÅF,
Luleå Tekniska Universitet, ProcessIT
Innovation och Åkroken Science Park.

»Syftet med förstudien är att verifiera
nyttan och genomförbarheten och
hitta en standardiserad process för att
automatiskt föra över kritisk information
i en anläggnings livscykel mellan
konstruktion, drift och underhåll. I
förlängningen tänker vi också koppla ihop
denna information med SSG Benchmark
och de olika KPI:er de deltagande
företagen arbetar med«, säger Jonas
Berggren, och fortsätter:
»Visionen är att när du i framtiden
konstruerar en anläggning, så konstruerar
du den med artiklar och utrustning, vars
funktioner, prestanda och KPI:er du redan
känner till. Du bygger konstruktionen på
fakta från verklig drift.«
Har börjat med pumpar
»Holmen och SCA är våra pilotkunder.
Tillsammans med internationella partners
har vi börjat fokusera på pumpar och där
testa möjligheterna att bygga processer
för att sedan skala upp arbetet väsentligt
genom att även gå in på andra områden.
Vi har skapat egenskapsmallar, ett gemensamt språk, en standardiserad nomenklatur och en struktur som går att använda
i alla delar i en anläggning oavsett vilken
fas den befinner sig - studie, förstudie,
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PDB och LCDM i morgon
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Via projektet LCDM (Life Cycle Data Management) ska informationsflödet
utökas och effektiviseras mellan konstruktion, drift och underhåll.

förprojekt, projekt och konstruktion,
montage, drifttagning, drift och
produktion tills den ska tas ur drift och
skrotas eller säljas«, säger projektledaren
Erik Molin.
Nästa steg i projektet blir paketering
och att skapa en affärsmodell för tjänsten.
»Det är ett kvalitativt pilotprojekt. Det
som är unikt är att vi redan har en stor del
av industrin som kunder. Vi kan successivt införa förbättringar som sedan kan
komma ut och göra nytta direkt«, säger
Jonas Berggren.

»INDUSTRIN KAN
GÖRA OMFATTANDE
BESPARINGAR GENOM ATT
LÅNA RESERVDELAR AV
VARANDRA.«
JONA S BERG GREN

Betydande potential
Potentialen för den svenska och globala
industrin är betydande.

»Här finns det studier som visar att bara
värdet av informationsförlusten från när
du bygger en anläggning till du tar den i
drift ligger på 2,8 procent av projektkostnaden. Med tanke på att svensk industri
investerar cirka 55 miljarder kr/år och
svensk skogsindustri 10 miljarder kr/år är
de potentiella besparingarna mycket stora,
ca 280 Mkr respektive 1,54 miljarder per
år«, säger Jonas Berggren.
ABB-projektet
För att ytterligare vässa den framtida
nyttan med SSG Produktdatabas, så
deltar SSG även i ett projekt tillsammans
med ABB och ProcessIT i Umeå.
Här vill ABB bygga en ny plattform för
att komplettera med nya applikationer
till ABB:s styrsystem 800xA - det system
som samlar ihop alla data från alla processer. ABB vill öppna systemet och göra det
tillgängligt för tredje part, vilket gör det
möjligt även för SSG att sammankoppla
systemet med SSG Produktdatabas,
liksom för SSG och andra fristående
aktörer att bygga på och koppla upp egna
appar till systemet.

Big Data-projektet
Ytterligare ett projekt, som är kopplat till
SSG Produktdatabas och handlar om
hur man kan utnyttja tekniker som Big
Data och Internet of Things, beräknas
komma igång senare under hösten. Tillsammans med ledande aktörer planerar
SSG att utreda möjligheten av att ta ut
nyckeltal ur styr- och driftssystem för
att sedan bearbeta dem på nya sätt. Här
handlar det om ”Internet of Things”, det
vill säga hur man kan nyttja intelligensen
i komponenterna för större nytta.
”Har du en pump kan den då precis
som en bil berätta hur den mår, om
energiförbrukning och säga till när och
hur den behöver servas – allt kopplat till
stödsystem”, säger Jonas Berggren.
Tanken är att SSG bidrar med kopplingen
till SSG Produktdatabas och gedigna
industrirelationer.
Den närmaste utmaningen blir att
integrera de komplexa systemen på ett
smart och standardiserat sätt, så att de kan
prata med varandra och du kan använda
informationen i en mer industriell
kontext”, säger Jonas Berggren.
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Nu har energibolagen

UPPTÄCKT FÖRDELARNA
Allt fler svenska energibolag ansluter sig till SSG Produktdatabas. Senast i raden är Fortum Värme
med sina fyra kraftvärmeverk och en värmepumpanläggning i Stockholm.
»Vi ser en stor potential i att kunna minska förrådsvärdet och vi räknar med att
projektet går med vinst redan efter år två«, säger Lars-Erik Djupenström, ansvarig för
verksamhetsutveckling vid Fortum Värme.
TE X T C ARL JOHARD FOTO FORTUM

Energibranschen har på allvar upptäckt
SSG Produktdatabas. Senast i raden
är Fortum Värme. Sedan tidigare finns
Mälarenergi, Bomhus Energi och Övik
Energi med i samarbetet.
Stora på fjärrvärme
Fortum är ett av Sveriges ledande energibolag och Sverige är en av företagets viktigaste hemmamarknader. Fortums svenska
fjärrvärmeverksamhet finns i sex kommuner.
»Vi är stora på fjärrvärmesidan. I
Sverige driver Fortum Värme, som
är samägt med Stockholms stad, fyra
fjärrvärmeverk – Brista, Hässelby,
Högdalen och Värtaverket – samt en
värmepumpanläggning i Hammarby«,
säger Lars-Erik Djupenström, ansvarig för
verksamhesutveckling vid Fortum Värme.

Många dubbletter
Lars-Erik Djupenström var med och
installerade SSG Produktdatabas på
Stora Enso Fors. När han flyttade till
Fortum Värme och blev ansvarig för
underhållsutvecklingen i företaget såg han
även här en stor och tydlig potential med
en bättre kontroll över förrådet i samband
med en anslutning till SSG Produktbas.
»Våra fyra stora kraftvärmeanläggningar i Stockholmsregionen har alla
sina egna förråd. Ordningen har varit
otillfredsställande. Vi hittar inte reservdelar när vi akut behöver dem, utan väljer
då att gå direkt till leverantörerna istället,
vilket skapar onödiga merkostnader. Vi
tror att vi sammantaget har runt 30 000
reservdelar, men troligen är antalet mindre
när vi upptäcker alla dubbletter.«

Fortum Värme installerar SSG Produktdatabas och ser en stor potential i att
kunna minska förrådsvärdet.
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Omfattande arbete
Det omfattande arbetet med att ta
kontroll över förråden har nu inletts.
»Det är ett stort jobb och mycket detektivarbete, men vi tror att vi ska kunna
genomföra projektet på tre år. Det måste
få ta tid, eftersom det är viktigt att vi gör
det med stor precision och hög kvalitet«,
säger Lars-Erik Djupenström.
Sammantaget räknar han med
att projektet kommer att sysselsätta fem personer på heltid plus att
det även kommer att involvera Fortum
Värmes underhållsingenjörer.
Stor potential
Målbilden är glasklar.
»Vi vill att detta projekt ska hjälpa
oss att snabbt hitta våra reservdelar
och därmed undvika onödiga tilläggskostnader. Vi vill minska förrådsvärdet
och vi vill hoppa över ett leverantörsled
genom att köpa reservdelarna direkt
av tillverkarna«, säger han.
Kalkylerna ser mycket förhoppningsfulla ut.
»Vi ser en stor potential i att kunna
minska förrådsvärdet. Vi har medvetet
varit väldigt defensiva i våra beräkningar.
Trots detta ser vi stor potential och vi tror
att projektet kommer att kosta oss någon
miljon första året, men redan under det
andra året är kostnaderna noll och åren
därefter redovisar projektet vinst.«
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Vinnare av stora

PRODUKTIVITETSPRISET
SSG har utsetts till årets vinnare av Stora Produktivitetspriset för tjänsten
SSG Produktdatabas, som enligt motiveringen är utvecklad med innovativt
tänkande och har en stor potential, såväl i Sverige som internationellt.
TE X T S TEFAN TÄRNHUVUD FOTO ANNA SIGVARDSSON /SVENSK A MÄ SSAN

Stora Produktivitetspriset, som har delats ut vartannat
år sedan 1990, är ett nordiskt leverantörspris avsett
att uppmärksamma gjorda underhållsinsatser, som
resulterat i ökad lönsamhet hos anläggningsägarna.
Utmärkelsen syftar till att stimulera både leverantörer
och underhållsköpare att konkretisera nyttan av
underhåll i ekonomiska termer, att sprida kunskap om
lönsamt underhåll samt att stimulera leverantörernas
och branschens utveckling.

»Ett erkännande av SSG«
»SSG Produktdatabas är en viktig del i att höja
industrins konkurrenskraft genom att i första hand
stödja kontrollen över affärskritiska processer och för
verksamheten kritiska reservdelar. I andra hand bidrar
SSG Produktdatabas även till att kunna minska
kapitalbindningen. Personligen ser jag priset som
industrins och akademins erkännande av vikten att få
kontroll på affärskritiska processer inom industrin, där
SSG Produktdatabas är en viktig komponent«, säger
Matti Tuikkanen, VD för SAMS (Swedish Asset
Management Society), samtidigt som han gratulerar
SSG till priset.
»Vi är övertygade om att detta kommer att leda till
att intresset för medverkan i SSG Produktdatabas
kommer att öka än mer framöver, vilket i sin tur
kommer att bidra till ökad konkurrenskraft för
svensk exportindustri.«

SSG blev årets vinnare av Stora Produktivitetspriset. SSG:s VD
Jonas Berggren mottog priset av SAMS under Underhållsmässan
på Svenska Mässan i Göteborg.

Unikt inom internationell industri
För 2014 vann SSG priset för sin tjänst SSG
Produktdatabas. Motiveringen till priset löd:
»Tjänsten SSG Produktdatabas, som är utvecklad
med innovativt tänkande, tillämpas redan och har
en stor potential, såväl i Sverige som internationellt.
Produkten medger ett fruktbärande samarbete,
såväl mellan olika funktioner i företaget som mellan
företag i olika branscher. Det interna samarbetet som
produkten leder till ger i hög grad inslag av Physical
Asset Management.«
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Efterlängtad och

ÄNTLIGEN HÄR
Efter två års utvecklingsarbete lanserades i juni 2013 den internetbaserade systemapplikationen SSG
Benchmark. Idag mer än ett år senare är alla deltagande företag mycket nöjda med utfallet. Nu fortsätter
arbetet med att göra applikationen ännu vassare med fler nyckeltal att jämföra mellan anläggningarna.
TE X T C ARL JOHARD ILLUSTR ATION SSG

SSG Benchmark baseras på standarden SSG
2001 – »Underhållseffektivitet - nyckeltal,
terminologi«, som omfattar generella
regler och anvisningar för hur man mäter
och definierar gemensamt utvalda
nyckeltal vid underhållsarbete.
»Styrkan med SSG Benchmark är
standarden SSG 2001 och att jämförelsen är
leverantörsneutral det vill säga oberoende
av vem som utför underhållet. Med
SSG 2001 kan industrin definiera och mäta
vad som är underhåll och underhållskostnader. Genom att alla använder samma
nyckeltal och terminologi skapas en
gemensam plattform för nyckeltalsanalys«,
säger Mats Karlsson, chef för SSG:s
affärsområde Tjänsteleverans.
Standarden är i sin tur baserad på
Europa-standarderna SS-EN 13306 och
SS-EN 15341 kompletterat med erfarenheter från ett antal bolag inom massa- och
pappersindustrin. SSG Benchmark är
därmed användbart inom andra branscher
och även internationellt.
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Benchmarkingavtal
En annan viktig pusselbit är det
benchmarkingavtal, som SSG tagit fram.
Avtalet beskriver noga vilka ramar som
ska omgärda samarbetet och vilka krav
som ställs på SSG och de deltagande
företagen. Avtalet är framtaget med hjälp
av jurister för att se till att lagstiftning
följs och att ingen känslig information
lämnas ut.

»SSG BENCHMARK
HJÄLPER DEN SVENSKA
SKOGSINDUSTRIN
ATT BLI BETYDLIGT
EFFEKTIVARE.«
MAT S K ARL SSON

SSG Benchmark
SSG 2001 och SSG Benchmark har
tagits fram för att kunna effektivisera
underhållet på industrianläggningar
genom att optimera kostnader och
öka anläggningstillgängligheten och
därmed öka konkurrenskraften. Med
hjälp av SSG Benchmark kan företagen
jämföra underhållseffektiviteten i
sina industrianläggningar med andra
genom till att börja med sju förutbestämda nyckeltal – ett tekniskt och sex
ekonomiska nyckeltal.
»Syftet är att kunna jämföra sin egen
position och utveckling i förhållande
till andra och med stöd av en faktaba-

serad mätning själv kunna identifiera och
analysera förbättringsområden inom sin
verksamhet«, säger Mats Karlsson.
Resultatet presenteras i diagram där
såväl anläggningens aktuella utfall som
historiska utveckling visas i förhållande
till övriga deltagande anläggningar.
Applikationen är redan från start fullskalig och nyckeltalen redovisas ända ned
på maskinnivå.
13 aktiva bruk
Inledningsvis är tjänsten tillgänglig för
jämförelse av nyckeltal inom nedanstående anläggningstyper:
• Kemiska massabruk.
• Integrerade bruk med kemisk
massaproduktion.
• Övriga massa- och pappersbruk utan kemisk
massaproduktion.

Idag är 13 företag aktiva användare av
applikationen.
»Vår målsättning är att under 2014
ha 20 anslutna anläggningar till
SSG Benchmark«, säger Mats Karlsson.
Nya nyckeltal på gång
Mätningen för 2013 är avslutad och
arbete pågår nu för fullt för att aktivera
ett antal fler nyckeltal, utöver de sju som
redan finns framme. Nästa års mätningar
kommer att genomföras januari-mars med
2014 års utfall. Totalt har SSG identifierat
31 nyckeltal, som redan finns förberedda
i applikationen.
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MOBIL SÄKERHET
SSG har lanserat den nya appen SSG Mobile för att göra SSGs mest
populära tjänster mer lättillgängliga för kunderna. Inledningsvis innehåller
webbtjänsten bland annat tillträdeskontroll och möjligheten att göra
en riskinventering.
Allt fler av SSG:s kravställande företag
arbetar kontinuerligt med att bli bättre
på tillträdeskontroll för att se till att
de som arbetar på anläggningarna
har rätt kompetens.
»Önskemål har kommit om att
kunna göra tillträdeskontrollen enklare
och gärna via sin mobiltelefon, något
som alltså nu resulterat i utvecklingen av mobila tjänster från SSG«, säger
Lena Wiig.
Fler funktioner
På den mobila webbplatsen kommer
SSG:s kunder att kunna förnya och
attestera utbildningar, kontrollera
tillträdeskrav, skapa tillbudsrapporter
samt genomföra riskbedömningar, allt för
att förhindra arbetsplatsolyckor.
De mobila tjänsterna är tillgängliga via
m.ssg.se. Förutom tillträdeskontroll kan
kunderna även göra en riskinventering och
en tillbudsrapport i mobilen.
»Vi arbetar för att framöver kunna utöka
SSG Mobile med ännu fler funktioner«,
säger Lena Wiig.

»Bra funktioner«
»Detta är något vi länge efterfrågat för
att göra det möjligt för oss att även ute i
fält kontrollera att entreprenörerna har
SSG Entre. Nu blir det dessutom möjligt
för oss att ställa krav på SSG Entre och
även följa upp på anläggningar där vi
inte har kortsystem«, säger Margareta
Karsberg, Jönköping Energi, och avslutar:
»Möjligheterna att också göra en enkel
riskanalys och en enkel händelserapportering, är två funktioner, som också kan bli
riktigt bra när vi väl har planterat den ute
i verksamheten.«

Den nya appen SSG Mobile innehåller bland annat
funktionerna tillträdeskontroll och riskinventering.

NY VERSION AV SSG ACCESS
Funktionen för tillträdeskontroll, SSG
Access, har nu kommit ut i en ny version.
När användarna knappar in personnummer och/eller Entre-passnummer, så får
de information om personens namn, var
de jobbar och status på de utbildningar
som krävs. I det nya, förenklade gränssnittet ges numera även möjlighet att visa
fotografi på den aktuella personen.

»Det som har varit efterfrågat och som nu
har byggts in är möjligheten att enklare
kunna kommunicera med andra system,
till exempel inpasseringssystem och
därigenom kunna använda Entre-passet
som inpasseringskort, vilket underlättar
för säkerhetskontroller och portvakter«,
säger Lena Wiig och fortsätter:
»Innan årets slut kommer SSG Access

även kunna visa information om övriga
utbildningar, som man vill att entreprenörerna ska ha, såsom heta arbeten
eller truckutbildning. Ett annat tillägg
kommer göra det möjligt att skapa
projekt med specifika utbildningskrav.
Entreprenörerna kommer enkelt att kunna
skapa bemanningslistor kopplade till
dessa projekt.«
47
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SSG Ytskyddskommitté och Södra Cell Värö kommer att tillsammans med Auktorisationen för
Rostskyddsmålning bjuda in leverantörer till en gemensam dialog för att framöver få till bättre och mer
beständiga målningsarbeten i samband med större projekt.

Rätt redan från början
När Södra Cells bruk i Värö nu ska byggas
om för fyra miljarder kronor i syfte att öka
årsproduktionen av barrsulfatmassa från
425 000 ton till 700 000 ton, så har Södra
beslutat att göra allt rätt från början.
»Vi vill höja målningsnivån
och har därför tagit hjälp av
SSG:s Ytskyddskommitté och Auktorisationen för Rostskyddsmålning.
Tillsammans har vi bjudit in ett antal
huvudleverantörer för att gemensamt
diskutera hur vi kommer tillrätta med
problemen och ser till att detta inte
händer framöver. Vi vill informera
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och skapa dialog med leverantörerna,
utbyta erfarenheter och få dem att förstå
vikten av att de vidarebefordrar och
tydliggör våra kravspecifikationer även
till sina underleverantörer. Det är just
där det ofta har brustit tidigare«, säger
Krister Henningsson.
Uppföljningar och avstämningar
Huvudleverantörerna brukar känna väl
till SSG:s standarder och rekommendationer, men den informationen tenderar att
försvinna på delegeringsvägen.
»Alla SSG:s standarder är ju till för att
få bättre ytskydd i ett livscykelperspektiv.
Det är den kunskapen vi nu vill förbättra i
alla led genom att redan i ett tidigt skede

i projektet arbeta tätare med leverantörerna, diskutera lösningar och förbättringar
inför framtiden och tillsammans med
SSG sedan nå ut till hela branschen med
det vi kommer fram till. Om vi gör det
rätt redan från början, så blir det bra för
alla. Sedan informerar vi leverantörerna
att vi även kommer ha en uppföljning av
målningsarbetet med besök och avstämningar«, säger Krister Henningsson.
I SSG:s Ytskyddskommitté medverkar
representanter från hela branschen, såväl
beställare, som tillverkare, experter
och entreprenörer. Branschföreningen
Auktorisation för Rostskyddsmålning
verkar genom att bibehålla höga kompetenskrav på utförare.

FOTO SÖDRA

Felaktigt utförd ytbehandling kan genom
rostangrepp förstöra värden som är mycket
större än själva ytbehandlingskostnaden.
Detta är ett problem som industrin länge
arbetat med. Även om entreprenörerna
väl känner till problemen, så är det inte
alltid säkert att deras underleverantörer
är lika uppdaterade.
»På Södra Cell Värö har vi bra koll på
att vanliga underhållsmålningar utförs på
ett korrekt sätt. Däremot har vi haft vissa
problem med många målningsarbeten,
som sker under projektbyggen. Här har vi
upptäckt att det finns en stor förbättringspotential att uppnå i samband med att
vi köper in större projekt«, säger Krister
Henningsson, bygg- och fastighetsansvarig inom underhåll på Södra Cell Värö.

När Södra Cells bruk i Värö nu ska byggas om för fyra miljarder kronor, så har Södra beslutat att göra allt rätt från början.
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Med ambitionen att

ALLTID BLI BÄTTRE
Iggesunds Bruk har till stora delar fått en helt ny fabriksledningsgrupp sedan 1 april
i år. Olov Winblad von Walter har som ny brukschef skapat en ny organisation
och rekryterat en ny produktionschef från verkstadsindustrin. Den nya
organisationen sätter stort fokus på en effektiv målstyrning,
ständiga förbättringar och standardiserade arbetssätt.
TE X T C ARL JOHARD FOTO IG GE SUND

Iggesunds Bruk är sedan tidigare världsledande inom kvalitetskartong.
»Vi har en unik kvalitetsposition med
vår Invercote, som vi måste bevaka, bevara
och utveckla. Det är det viktigaste vi
gör och den största utmaningen vi har«,
säger Olov Winblad von Walter, chef för
Iggesunds Bruk, och fortsätter:
»Vi konkurrerar inte bara när det gäller
vår höga produktkvalitet, utan vi konkurrerar med hela vårt kunderbjudande och
här är ledtiden mycket viktig. För en
optimerad ledtid krävs en tillförlitlighet
i vår produktionsapparat, som gör oss
pålitliga. Med god tillförlitlighet och
pålitlighet har du bästa förutsättningar för
en stabil kvalitet, vilket är A och O om du
vill behålla din marknadsandel.«

FOTO HOLMEN

Underhåll i Holmen
Underhåll har länge varit i fokus
på Holmen.
»Vi har sedan ett antal år drivit ett
projekt, som vi kallar för PuMP, där vi
har knutit ihop underhålls-, förråds- och
inköpsfrågorna under ett paraply. Inom
ramen för detta har vi bland annat tagit
fram en underhållsstrategi baserad på ett
antal gemensamt framtagna processer,
som sedan implementerats på de olika
fabriksenheterna. Vi har i detta arbete
studerat och tagit inryck av OME och
World Class Maintenance. När det gäller
förrådet har vi också nått tydliga resultat
när det gäller kapitalrationaliseringar«,
säger Olov Winblad von Walter.

Enligt brukschef Olov Winblad von Walter har Iggesunds
Bruk stor nytta av SSG Benchmark.

Benchmarking
Iggesunds Bruk har etablerat och följer
idag SSG Benchmark:s sju ekonomiska,
tekniska och organisatoriska nyckeltal
för underhåll.
»Det är i mitt tycke idag det viktigaste
projektet inom SSG. Det är så konkreta
effekter vi kan få ut genom att jämföra
och benchmarka nyckeltal och därmed
hjälpa hela den svenska skogsindustrin
att bli betydligt effektivare. Med hjälp
av välkommunicerade nyckeltal får
du ett helt annat läge när det gäller
att fokusera på förbättringsarbetet
och vår operativa målstyrning«, säger
Olov Winblad von Walter.

Generationsväxling
Med 450 personer som
går i pension de närmaste 8-10
åren är generationsväxlingen
en annan av Iggesunds Bruks stora
utmaningar framöver.
»Invercote har varit framgångsrik
mycket på grund av att vi har byggt upp
en unik erfarenhet och kompetens inom
bruket. Här handlar det mycket om att ha
en bra plan för hur vi växlar över kunskap
och erfarenhet. Vi måste jobba med de
här frågorna på ett mycket systematiskt
sätt«, säger Olov Winblad von Walter.
Djupt engagerad i SSG
Här är SSG en av flera leverantörer
som bidrar till medarbetarnas
kompetensutveckling.
»Ingen av våra medarbetare får komma
innanför grindarna om de inte har gått
igenom SSG:s arbetsmiljöutbildning
SSG Säkerhetskörkort.«
Holmen och Iggesund är väl representerade i SSG:s kommittéverksamhet.
»Iggesunds Bruk finns idag representerat i sex kommittéer. Just nätverksbyggandet och kontaktytorna utanför den egna
fabriken är bara en av flera
stora fördelar med SSG«,
slutar Olov Winblad
von Walter.
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Vi blir allt fler som är oroliga inför hotet
från lågkostnadsländer och vad det
kommer att innebära för den svenska
tillverkningsindustrins möjligheter att
konkurrera om kunderna.
Sedan 1975 har Sveriges globala
exportandel krympt från 2% till 1% av den
globala exporten.
Arbetsgivarna brukar oftast skylla på
det höga löneläget, men det är knappast
hela sanningen, eftersom industrins
andel av ekonomin i Sverige har gått
ner till 15,8% medan den under samma
tidsperiod ökat till 22.8% i ett Tyskland,
där industriarbetarnas löner till och med
är högre än i Sverige.
Dags att öka den offentliga sektorns
verkningsgrad
Så vad är det då som gör att vi har så
svårt att konkurrera? En globalt konkurrenskraftig produktion i Sverige förutsätter att vi också har en internationellt
konkurrenskraftig kompetens inom
utbildning och forskning, transport och
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logistik, ledarskap och affärsmannaskap,
liksom att vi har komplexa produktionssystem och ett kluster av internationellt
starka företag.
Några av dessa funktioner har vi redan
på plats. Men två av dessa – utbildning
och transporter, som har varit Sveriges
starka områden historiskt och som gav
oss en konkurrensfördel från 1870 fram
till 1970, har sedan dess vid en internationell jämförelse tappat ordentligt
i konkurrenskraft och verkningsgrad.
Inom utbildning har detta visat sig
genom usla resultat i Pisa-undersökningarna samtidigt som kostnaderna
för utbildningssektorn ökat dramatiskt.
Samtidigt har den låga tillgängligheten
inom gods- och persontransporter
resulterat i att industrin förlorar 1,5
miljarder kr/år i intäkter, samtidigt som
samhällskostnaden för persontransporter
genererar 3,5 miljarder kr i förluster.
Sverige har med andra ord en väldigt
stor outnyttjad potential genom att öka
den offentliga sektorns verkningsgrad.

Som det är idag,
så bidrar dess
ineffektivitet till att
hämma den svenska
industrins konkurrenskraft. Och så kan
det ju inte få fortsätta
att vara. Här finns det
exempelvis mycket som
vi kan lära av Finland,
som är det land som skapar
mest utbildning per satsad
krona (verkningsgrad).
Industrins stora hemläxa
Men behöver inte industrin göra
något? Självklart. Totaleffektiviteten inom exempelvis verkstadsindustrin ligger på 60,4%, vilket
innebär att du endast får
ut säljbara produkter under
60,4% av den planerade tid
som är avsedd för produktion.
Det är fullt möjligt att höja
totaleffektiviteten till mellan
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85-93% och därmed fördubbla vinsten. För
att nå dit krävs det att företagen arbetar
med ständiga förbättringar och styr dit
där de gör mest nytta.
Här finns mycket att göra för
svensk industri, som endast ligger på
en genomförd förbättring per år och
anställd, jämfört med mellan 12-20
genomförda förbättringar per år och
anställd i USA och Asien. Även värdet
av de genomförda förbättringarna är
betydligt högre internationellt.
Och när det gäller engagemanget, så är
det också ett område med stora förluster.
Studier visar nämligen att över 60 procent
av de anställda är passivt engagerade i
arbetet och att bara drygt 10 procent är
känslomässigt engagerade. Endast var
tionde anställd svarar med andra ord för
en stor del av värdeskapandet i våra bolag.
Ytterligare ett område, där det finns
mycket att göra, är samverkan. Detta för
att undvika suboptimering, där olika avdelningar slåss om de gemensamma resurserna istället för att använda dessa där de
gör störst nytta. Den nya ISO-standarden
ISO 55 000, som är ett ledningssystem/
verktyg för hantering av tillgångar är
en möjlighet att öka intäkterna (LCP)
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och samtidigt minska utgifterna (LCC)
för att kunna öka avkastningen/vinsten
(ROI/ROA).

»ALLA MÅSTE HJÄLPAS ÅT
- DET ÄR ENDAST DÅ VI KAN
STÅ EMOT UTSLAGNINGEN AV
INDUSTRIER, INDIVIDER OCH
HELA SAMHÄLLEN.«
MAT TI TUIKK ANEN

Sveriges starka sidor
Vad är Sveriges starka sidor idag? Vi är
världsledande inom många områden, varav
innovationer är ett. Vi har nästan inga
strejker. Vi har också stora naturtillgångar
och råvaror i form av skog och malm, som
till exempel Japan saknar. Vi har också rent
vatten och ren luft, som är ett stort problem
i många länder, såsom Kina och Indien.
Till detta kommer också tillgång till
vattenkraft och en driftsäker elförsörjning
- inte minst i en internationell jämförelse.
Dessutom har vi ordning på de offentliga
finanserna, vilket är få länder förunnat.

Matti Tuikkanen, VD för SAMS (Swedish Asset
Management Society).

I exempelvis Japan är statskulden på 230
procent av bruttonationalproduktionen.
Så visst har Sverige en unik situation
med möjlighet att ytterligare höja vår
internationella konkurrenskraft, men då
måste alla hjälpas åt och inte låta industrin
ensam bära hela bördan. Det är endast då
vi kan stå emot utslagningen av industrier,
individer och hela samhällen.

PISA-resultat och kostnader
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SUSTAINABLE THINKING
IS WORKING TOGETHER
Almost everybody agrees that the key to a brighter future for the
environment is cooperation. If we can set new standards for how
we solve problems together we can really make a change.
That is exactly what we have been doing for decades in the
Swedish process industry.
Working together to solve common problems. It is proven to
be an effective strategy and we call it the ssg way. But you could
also call it sustainable thinking.
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