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Sammanfattning 
Underhåll är alla de aktiviteter som syftar till att behålla eller återställa ett system till det 

tillstånd då systemet kan utföra de avsedda uppgifterna. Underhåll står vanligtvis för en stor 

andel av ett företags driftkostnader. Att lägga resurser på underhåll är viktigt då det har en 

direkt påverkan av ett systems tillgänglighet och således en organisations förmåga att kunna 

tjäna pengar.  

Ett effektivt underhåll lägger resurser på rätt aktiviteter. Rätt aktiviteter är de 

underhållsåtgärder som bidrar till en förbättrad tillgänglighet av det system som underhålls. 

För att kunna bedriva ett effektivt underhåll med rätt underhållsåtgärder och 

underhållsintervall krävs att det samlas in tillförlitlighetsdata för ett system. 

Studien utförs på Envirotainer Engineering AB vars affärsområde är tillverkning och 

uthyrning av aktiva kylcontainrar för flygfrakt. Studiens syfte är att undersöka företagets 

nuvarande underhåll av containrar och identifiera möjligheter och förutsättningar att 

effektivt bedriva underhåll.  

Studien genomförs med en abduktiv ansats då teori och empiri växelvis studeras. Primärdata 

för studien samlas med kvalitativa intervjuer i form av semi- och ostrukturerade intervjuer. 

Teoretisk informationsinsamling sker litteraturstudier genom böcker och vetenskapliga 

artiklar. Informationsinsamling har även skett via interna dokument.  

Resultatet visade att de data som genereras vid underhåll måste standardiseras, samlas in 

och analyseras. En åtgärd som måste vidtas är att resultatet av det underhåll som utförs 

måste samlas in. Vidare måste de underhållsåtgärder som finns idag måste få ett unikt 

referensnummer. Underhållsintervall måste baseras på de bakomliggande faktorerna som 

bidrar till ett åldrande av komponenter istället för idag där underhållsintervall enbart 

baseras på kalendertid.  

  



 
 

  



 
 

Abstract  
Maintenance is all the activities that aim to maintain or restore a system to the state when 

the system can perform the intended tasks. Maintenance typically accounts for a large 

proportion of a company's operating costs. To devote resources to maintenance is important 

because it has a direct impact of a system's availability and, therefore, an organization's 

ability to make profit. 

 

An effective maintenance spends resources on the correct activities. Correct activities are 

those who contribute to improved availability of the system maintained. In order to carry 

out an effective maintenance with the correct maintenance tasks and intervals, there is a 

need to collect reliability data. 

 

The study is carried out on Envirotainer Engineering AB. Envirotainer Engineering AB’s 

business is manufacturing and leasing of active temperature-controlled containers for air 

freight. The study aims to investigate the company's current maintenance of containers to 

identify opportunities for an effective maintenance. 

 

The study is conducted by an abductive approach were theory and empirical alternately is 

studied. Primary data for the study is collected by interviews in the form of semi- and 

unstructured interviews. Theoretical information is gathered through literature studies of 

books and scientific articles. Information is also collected through internal documents. 

 

The results showed that the data generated during maintenance must be standardized, 

collected and analyzed. An action that must be taken is that the outcome of maintenance 

carried out must be collected. Furthermore, the maintenance tasks that exist today must 

have a unique reference number. Maintenance intervals must be based on the underlying 

factors that contribute to aging of components instead of today where the maintenance 

intervals based only on the calendar time. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund till studien. Följt av studiens problemformulering, syfte, 

mål och avgränsningar. Kapitlet avslutas med ett avsnitt kring studiens metod.  

 

1.1 Bakgrund 
Envirotainer koncernens kärnverksamhet är att utveckla och erbjuda transportlösningar för 

flygfrakt av temperaturkänsliga produkter i en obruten kylkedja. Envirotainer tillgodoser 

behovet av en obruten kylkedja genom korttidsuthyrning av aktiva 

temperaturkontrollerande flygfraktscontainrar.  

 

Envirotainer har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och är idag världsledande inom 

deras affärsområde (Envirotainer u.å.) och under de kommande åren räknas Envirotainer 

med en fortsatt marknadsutveckling på 10 % årligen (Envirotainer International AB 2015).  

För att kunna möta den ökade marknadsutvecklingen och konkurrensen satsar Envirotainer 

på sin utvecklingsverksamhet. Deras utvecklingsverksamhet styrs delvis av deras målsättning 

att öka tillgängligheten och tillförlitligheten av deras containerflotta. Satsningen på en 

förbättrad tillgänglighet och tillförlitlighet har bland annat yttrat sig i en satsning på att öka 

deras containerflotta. Containerflottan för deras mest efterfrågade container har under de 

senaste åren ökat med ungefär 20-25 % (Envirotainer International AB 2015).  

 

Ett område Envirotainer identifierat för att ytterligare öka containrarnas tillgänglighet och 

tillförlitlighet är att se över sin underhållsverksamhet. Det eftersom ett effektivt underhåll 

kan leda till en ökad tillgänglighet och tillförlitlighet (Sullivan, Pugh, Melendez & Hunt 2010). 

Det är med bakgrund till ovanstående behov detta examensarbete har växt fram. 

 

1.2 Problemformulering  
Underhållet av Envirotainers containrar sköts både internt av den egna organisationen men 

även av ett externt internationellt bolag, TK, som består av ett nätverk av lokala 

underhållsaktörer på flygplatser runtom i världen. I dagsläget initieras underhåll från fyra 

olika källor; 1) kundreklamationer, 2) schemalagt underhåll planerat av en extern 

organisation, TK, 3) fel som upptäcks vid inspektioner som utförs i samband med in- och 

utleveranser av container, 4) färdigställandet av tekniska bulletiner och 5) andra fel som 

kräver underhåll som påträffas i samband med underhåll enligt 1), 2) eller 3). Envirotainer 

har idag ingen fullständig insikt i det planerade underhållet av deras containrar utan förlitar 

sig till det externa bolaget. Det enda underhållet Envirotainer initierar är det 

underhållsbehov som eventuellt finns i samband med de inkommande 

kundreklamationerna. Det är problematiskt då Envirotainers möjligheter att påverka 

underhållet samt fånga upp tillförlitlighetsdata och information kring underhållet är 

reducerade. Att samla in och analysera tillförlitlighetsdata är en väsentlig del i arbetet med 

att utvärdera och utveckla det aktuella underhållsprogrammet. Data som samlas in och 
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analyseras kan användas som underlag för att motivera ett eskalerat eller reducerat 

underhållsintervall, helt eliminera underhållsmoment, tillföra nya underhållsmoment etc. 

(EC 1321/2014). Vilket kan medföra en ökad effektivitet av underhållet samtidigt som 

resursbehovet för detsamma minskar. Det finns därför ett behov för Envirotainer att få 

större inflytande över det underhåll som utförs och etablera processer för insamlande av 

tillförlitlighetsdata. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka Envirotainers nuvarande situation gällande deras 

underhåll av containrar och identifiera möjligheter och förutsättningar att etablera och driva 

ett effektivt underhåll baserat på tillförlitlighetsdata. Delar av underhållet är idag 

avhjälpande, syftet med arbetet är att undersöka metoder att möjliggöra ett förebyggande 

underhåll.  

 

1.4 Mål 
För att arbetet ska nå syftet ställs följande mål: 

 Identifiera krav och förutsättningar för att effektivt styra underhåll på 
containerkomponenter och underkomponenter. 

 Identifiera krav och förutsättningar för att systematisera insamling av 
tillförlitlighetsdata på komponenter för att utifrån detta kunna styra ett 
underhållsprogram. 

 Identifiera krav för att värdera effektiviteten på underhållsprogrammet för att ändra 
underhållsintervaller vid behov, baserat på tillförlitlighetsdata med hänsyn tagen 
även till ekonomiska faktorer. 

 

1.5 Avgränsningar  
För att hålla arbetet inom de uppsatta tidsramar som finns kommer arbetet avgränsas. 

Arbetet kommer: 

 Endast att omfatta containermodellen RKNe1. Att arbeta utifrån samtliga 
containrar i Envirotainers flotta ryms inte inom tidsramen för detta 
examensarbete. 

 Endast arbeta utifrån de system och komponenter som i dagsläget har ett 
identifierat behov av underhåll.  

 Endast beröra det underhåll som den externa partnern TK ansvarar för.  
  

1.6 Metod  
Metoder som kan användas vid studier kan kategoriseras som kvalitativa eller kvantitativa. 

Vilken typ av frågeställning som skall besvaras är det som avgör vilken av dessa metoder som 

bör väljas. I den kvantitativa metoden samlar forskaren systematiskt in empirisk och 

kvantifierbara data. Data samlas in med olika tekniker som exempelvis kan bestå av olika 

typer av enkäter och observationer. I de kvantitativa metoderna sammanfattas data i 

statistisk form och utfallet analyseras med utgångspunkt i testbara hypoteser (Eriksson u.å.). 
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I den kvalitativa studien, till skillnad från den kvantitativa, läggs istället vikten vid ord och 

forskaren vill förstå mening och innebörd och presentera det beskrivande. De kvalitativa 

metoderna tillåter en mer tolkande åskådning och används vanligen i frågeställningar med 

”vad” frågor.  

1.6.1 Ansats 
Blomkvist & Hallin (2014) skildrar tre olika förhållningssätt mellan empiri och teori, de tre 

förhållningssätten är induktiv, abduktiv och deduktiv. Vid den induktiva ansatsen samlas 

empiri in kring ett empiriskt problem. Den insamlade empirin studeras och utifrån det 

genereras en teori. I den deduktiva ansatsen utgår studien istället från redan existerande 

teori. Med existerande teori som utgångspunkt samlas relevant empiri från verkligheten in 

för att applicera en hypotes eller teori på ett verkligt problem. Den sista ansatsen är 

abduktion, vilken kan ses som en bladning av de två tidigare ansatserna. I användandet av 

abduktion innebär det att de deduktiva och induktiva ansatserna används växelvis genom 

studiens genomförande.  

 

I denna uppsats har en abduktiv ansats då teori och empiri studerats växelvis. Syftet var att 

skapa en djup förståelse för uppsatsförfattaren. Syftet med att använda en adbuktiv ansats 

var vidare för att inte begränsa varken den teoretiska referensramen eller den insamlade 

empirin i ett allt för tidigt skede av arbetsprocessen. Den inledande arbetsprocessen 

dominerades dock av en deduktiv ansats där teori studerades. Syftet med det valda 

förfarandet var för att skapa en god kunskapsbas kring teori för att kunna ställa relevanta 

frågor och följdfrågor under de semistrukturerade intervjuerna som ägde rum under ett 

senare skede av arbetets genomförande.  

1.6.2 Primärdata 
Primärdata är data som inhämtas specifikt för den studien som genomförs och består 

vanligen av observationer, frågeformulär eller intervjuer (Saunders, Lewis & Thornhill 2007).  

 

I användandet av intervjuer finns fler olika angreppssätt. Intervjuer kan utföras strukturerat, 

eller ostrukturerat eller någonstans däremellan. Saunders, Lewis & Thornhill delar upp 

intervjumetoden till kategorierna strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad. 

Strukturerade intervjuer genomförs samtliga intervjuer på samma sätt. Samma frågor ställs 

till samtliga respondenter. Frågorna ska ställas exakt som de har skrivits ner och med samma 

tonläge till alla respondenter för att undvika toner av partiskhet. Semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer följer inte en standardiserad agenda för genomförandet. I semi-

strukturerade intervjuer har forskaren istället en lista på ett antal teman och frågor som ska 

gås igenom under intervjun. Alla frågor ställs inte nödvändigtvis till alla respondenter utan 

kan variera något beroende respondentens sammanhang. Ordningsföljden av frågor behöver 

inte vara statisk och kan variera beroende på hur intervjun flyter på. Semi-strukturerade 

intervjuer öppnar även för möjligheten ställa frågor om intressanta ämnen som dyker upp 

under samtalet. Ostrukturerade intervjuer är informella och går att likna vid ett vardagligt 
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samtal. Under denna intervjuform krävs inga förutbestämda frågor men det är viktigt att ha 

en klar agenda om vad intervjun ska besvara. Den ostrukturerade intervjun tillåter 

respondenten att fritt tala om frågor som dyker upp under intervjun. Intervjuer kan utföras 

via telefon, internet eller vid personliga möten (Saunders, Lewis & Thornhill 2007). 

 

I detta arbete har främst en semi-strukturerad intervjumetod används i insamlandet av 

primärdata. Sammanlagt genomfördes fyra stycken semi-strukturerade intervjuer under 

arbetet. Intervjuerna genomfördes med ett antal förformulerade frågor som besvarades. 

Ordningsföljden på frågorna var inte densamma i varje intervju utan intervjuns flöde hade 

ett stort inflytande på ordningsföljden. Alla frågor ställdes heller inte till samtliga 

respondenter. Beroende de svars som gavs följde även vanligen ett antal följdfrågor, som 

inte var förformulerade. Metoden användes då målet med intervjuerna var att samla in 

kvalitativa data. Två olika mål fanns med de semi-strukturerade intervjuerna som 

genomfördes. Två intervjuer genomfördes för att få en ökad förståelse kring containerns 

funktion samt de utmaningar och problemområden som finns. Sedan genomfördes även två 

intervjuer med målet att få en ökad insikt i företagets underhållverksamhet.  

 

I studien genomfördes även ostrukturerade intervjuer vid ett antal tillfällen med en person 

på företaget. Syftet med de intervjuerna var att verifiera de förvärvade kunskaperna och 

skapa en djupare förståelse kring de regelverk som reglerar underhåll inom flygindustrin. 

Dessa intervjuer diskuterade även företagets underhåll utifrån intervjupersonens tidigare 

erfarenheter från flygindustrin.  

 

Under intervjuerna skrevs anteckningar ner. Anteckningarna gicks sedan igenom om skrevs 

om till en sammanställande flödande text direkt efter en genomförd intervju. Intervjuerna 

användes även som en källa för att verifiera information som bildats under 

dokumentstudien.  

1.6.3 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som används under en studie men som har samlats in för något annat 

syfte. Sekundärdata består av en stor omfattning av källor såsom, tryckta statliga dokument, 

mötesprotokoll, lönestatistik, kopior av mail, företags interndokument, rapporter etc. 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2007).  

 

Som tillägg till det insamlade primärdata har även sekundärdata använts i genomförandet av 

arbetet. I detta arbete har sekundärdata använts i form av interna dokument kring 

arbetsrutiner och underhåll, rapporter och produktdokumentation. Sekundärdata har även 

samlats in från externa källor såsom tidskrifter, regelverk från regulatoriska myndigheter och 

andra intresseorganisationer.  
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1.6.4 Reliabilitet och validitet  
Reliabiliteten syftar till den utsträckning en undersökning kan reproduceras och erhålla 

samma resultat. För att reliabiliteten kan kunna anses vara hög måste andra forskare med 

samma metoder och vid andra tillfällen kunna erhålla liknande resultat (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2007).  

 

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2007) finns fyra risker som kan påverka reliabiliteten i 

studier: fel av föremål/deltagare, partiskhet av föremål/deltagare, fel av betraktare, 

partiskhet av betraktare.  

 

Fel av föremål/deltagare kan vara saker som att studera motivationen hos anställda och 

intervjuer/formulär genomförs vid olika tidpunkter. Resultatet mellan en måndag morgon 

och en fredag eftermiddag kan variera stort. För att säkerställa att rätt personer har 

intervjuas och för att undvika att personer med fel kompetens intervjuas har ett 

förberedande mail eller samtal ägt rum om vad som kommer diskuteras i intervjun. 

Respondenterna har då haft möjlighet att avböja om det legat utanför deras 

kompetensområde.  

 

Partiskhet av föremål/deltagare kan äga rum exempelvis i fall då anställda svarar vad de tror 

att deras chefer velat att de ska vara. Det kan särskilt vara ett problem i starka hierarkiska 

organisationer med osäkra anställningar. Ett sätta att motverka detta kan vara att 

anonymisera respondenterna. Vilket har gjorts i denna studie. Särskild noggrannhet bör även 

läggas vid att säkerställa att insamlad data säger det forskaren tror att den säger. I 

genomförandet av denna studie har svaren från olika respondenter med olika positioner 

jämförts för att identifiera eventuella motsägelser.  

 

Fel av observatör kan vara sådana saker som att den ställer frågor formulerar frågorna på 

olika sätt i olika intervjuer. Det kan framkalla olika svar från olika respondenter. En högre 

grad av standardisering intervjuerna kan motverka dessa reliabilitetsproblem men det kan 

samtidigt motverka de många fördelarna med semi-strukturerade intervjuer. För att nå en 

hög reliabilitet strävade författaren efter att ställa de förformulerade frågorna med samma 

formulering till samtliga respondenter.  

 

Det sista hotet är partiskhet av betraktare. Det kan bland annat innebära att betraktaren 

tolkar resultatet partiskt. Ytterligare en risk finns i att intervjuaren kommenterar, ljud eller 

med icke verbala gester påverkar hur respondenten svarar på frågorna. Det finns även en 

risk med att intervjuaren påverkar respondenten på det sätt denne formulerar frågor. 

Intervjuaren kan till exempel försöka påverka respondenten med dess egna värderingar, 

vilket påverkar respondenten. För att undvika detta har intervjuaren i detta arbete försökt 

ställa generella öppna frågor som inte är ledande eller något sätt förmedlar intervjuarens 

värderingar.  
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Validiteten är ett mått på i vilken utsträckning de använda metoderna mäter det de är 

avsedda att mäta. Validitet kan avses vara att en forskare verkligen mäter det hen avser att 

mäta (Ejvegård 1993). För att säkerställa en hög validitet i arbetet jämfördes insamlad 

primär data. Svar ifrån olika intervjuer inom samma område jämfördes för att identifiera 

eventuella motsägelser mellan olika respondenter. För att öka validiteten analyserades 

primärdata mot insamlad sekundärdata.  

 

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2007) kan validiteten även mätas i en extern validitet, 

även kallat generaliserbarhet. Detta är ett mått på hur applicerbara studiens resultat är 

applicerbara på andra organisationer än de organisationer som är objekt för studien. För 

denna studie kan den externa validiteten anses vara låg. Det eftersom resultatet av studien 

inte går att applicera på andra organisationer än det studerade företaget.  
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2. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel redogörs för det företag där studie är genomförd och den miljö det är 

verksamma i. Senare delen av kapitlet syftar till att ge läsaren en inblick i de förutsättningar 

och utmaningar som finns med att bedriva underhåll inom flygindustrin. 

 

2.1 Envirotainer Enginering AB 

Envirotainer Engineering AB (Envirotainer) är ett helägt dotterbolag till Envirotainer AB och 

dotterdotterbolag till koncernens moderbolag Envirotainer International AB. Envirotainer 

koncernen har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och är idag världsledande inom 

sitt affärsområde (Envirotainer u.å.). Koncernens årliga omsättning har ökat från 398 

miljoner till 781 miljoner kronor samtidigt som vinsten ökat från 79,5 miljoner till 284,9 

miljoner mellan åren 2010 och 2014 (allabolag.se 2015). Antalet anställda under 2014 

uppgick till 158 personer i medel.  

 

Kärnverksamheten för Envirotainerkoncernen är att erbjuda och utveckla transportlösningar 

för flygfrakt i en obruten kylkedja för temperaturkänsliga produkter. Det är främst företag 

verksamma inom läkemedelsindustrin som utnyttjar Envirotainers tjänster och produkter för 

transport av läkemedel. Envirotainer tillgodoser behovet av en obruten kylkedja genom att 

erbjuda korttidsuthyrning av aktiva temperaturkontrollerande flygfraktscontainrar och 

kringtjänster i samband med utnyttjandet av en container. Dessa kringtjänster består bland 

annat i transportanalyser, containerträning m.fl.  

 

Envirotainer utvecklar, tillverkar och äger en egen containerflotta bestående av drygt 4500 

containrar (Envirotainer International AB 2015). Tillverkning och expansion av den befintliga 

containerflottan sker i företagets lokaler i Rosersberg och är en viktig del i företagets 

målsättning med en ökad tillgänglighet av containrar.  

 

Envirotainers containerflotta består av två olika storlekar (RKN och RAP) med de två tekniska 

lösningarna torriskylning och elektrisk kylning och värmning. RKN t2 RAP t2 är de modeller 

som använder torriskylning medans RKN e1 och RAP e2 använder elektrisk kylning och 

värmning.  

 

RKN e1 containern består primärt av två stycken olika delar. Dessa delar är lastutrymmet och 

ett elektrisk kyl- och värmesystem. Kyl- och värmesystemet styrs av en inbyggd 

kontrollenhet och drivs av ett inbyggt uppladdningsbart batteripaket. Containern är 

konstruerad för att klara av att reglera ±3C kring den inställda temperaturen. Med en 

inställd temperatur på +5C har enheten en batteritid på 30 timmar förutsatt att den 

omgivande temperaturen ligger mellan -10C och +30C. Om containern utsätts för 

förutsättningar utanför dessa driftförhållanden kommer batterikapaciteten räcka under en 

kortare period än de specificerade 30 timmarna. Utöver kyl- och värmefunktionen finns även 
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annan teknisk funktionalitet i containern. Inuti containern sitter ett antal olika sensorer som 

mäter och lagrar värdet av ett antal olika parametrar. Temperatur i lastutrymme, yttre 

temperatur, dörröppningar, batterinivå m.fl. Detta läses av och sparas i containerns minne 

under alla skeppningar och kan efter skeppning laddas ner och dekrypteras för att ta fram 

transportrapporter. Det spelas även in data kring driftparametrar för containern. Laddningar, 

av och på lagningar, kompressorbelastning, förändring av inställda temperatur är några av 

de driftparametrar som sparas i containerns minne.    

 
2.2 Underhåll inom flygindustrin 
Flygindustrin är strikt reglerad vad gäller utveckling, tillverkning och underhåll av 

flygmaskiner (Ward, McDonald, Morrison, Gaynor & Nugent 2010). Ett krav är att samtliga 

luftfartyg ska underhållas i enlighet med ett underhållsprogram. Det finns även reglerat vad 

gäller tekniska krav och administrativa förfaranden för att garantera ett luftfartygs fortsatta 

luftvärdighet. Reglementet för säkerställandet för den fortsatta luftvärdigheten berör 

samtliga installerade komponenter i ett luftfartyg ((EU) nr 1321/2014). En flygfraktscontainer 

(ULD) klassas som en flygplankomponent i den stund den installeras i en flygmaskin och 

måste uppfylla samma reglementen som andra flygplanskomponenter. Detta innebär att 

design, tillverkning, underhåll, reparationer, drift m.m. måste leva upp till samma krav (ULD 

CARE u.å.a; ULD CARE u.å.b). Den eller de organisationer som utvecklar, designar, tillverkar 

och utför underhållsåtgärder på en ULD skall vara godkända enligt gällande reglementen. 

Envirotainer är idag certifierade enligt alla de reglementen som krävs för att få operera inom 

deras marknad. De har en godkänd konstruktionsorganisation (DOA), 

tillverkningsorganisation (POA) och även en godkänd underhållsorganisation.  

 

De regelverk som styr luftvärdigheten för flygplan och flygplanskomponenter är uppdelade i 

initial och fortsatt luftvärdighet. Väldigt förenklat går det att säga att regelverken för initial 

luftvärdighet följs i processen att ta fram ett luftfartyg. Sedan när luftfartyget är i drift följs 

reglerna för den fortsatta luftvärdigheten. I verkligheten är det snarare så att både reglerna 

för initial och fortsatt luftvärdighet används i driften av luftfartyg. Reglerna för initial 

luftvärdighet blir aktuella om exempelvis modifieringar blir nödvändiga krävs.  

2.2.1 Fortsatt luftvärdighet 
När ett luftfartyg är tillverkat och registrerat gäller reglerna för fortsatt luftvärdighet. De 

regler som styr den fortsatta luftvärdigheten är (EU) nr 1321/2014 och de fyra tillhörande 

bilagorna. Bilagorna innehåller delvis regler för fortsatt luftvärdighet (Del-M) och 

underhållsorganisationer (Del-145).  

 

Underhållsprogram 

Underhållsprogrammet är en sammanställning på samtliga underhållsåtgärder som krävs för 

att behålla ett luftfartyg i ett luftvärdigt tillstånd. I underhållsprogrammet ska samtliga 

underhållsåtgärder med tillhörande intervall finnas med. Underhållsprogrammet ska 
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godkännas av den behöriga myndigheten där flygplanet är registrerat. Ett 

underhållsprogram ska utvecklas och anpassas till varje unikt flygplanstyp. 

Underhållsprogrammet måste även anpassas efter den flygoperation som flygmaskinen 

kommer verka i (Brunnberg & Haglund 2011). I regelverket står att: ”Underhållsprogrammet 

ska innehålla uppgifter, inklusive frekvens, om allt underhåll som ska genomföras, inklusive 

alla uppgifter som är specifika för verksamhetens typ och specifikation” ((EU) nr 1321/2014 

s. 5).  

Alla typer av en flygplansmodell kommer inte vara verksamma i identiska miljöer vilket 

betyder att ett och samma underhållsprogram inte är lika effektiv för varje unikt flygplan 

(Johansson 2011). Ett framtaget underhållsprogram för en flygplansmodell inte kommer gå 

implementera rakt av för alla flygplan av samma modell. Ur intervjuerna har det framkommit 

att samma underhållsprogram inte heller alltid används på samma flygplansmodell inom ett 

och samma bolag. En av intervjupersonerna med bakgrund från ett större internationellt 

flygbolag berättade om ett exempel gällande det bolagets flotta. Flygbolaget använde 

samma flygplansmodell för både inrikesflygningar och utrikeflygningar. Flottan delades dock 

upp i två. Vissa plan användes för inrikesflygningar och andra för utrikesflygningar. Det fick 

till följd att planen som användes för inrikesflyg fick ett underhållsprogram och de som 

användes för utrikesflyg fick ett annat. Orsaken var att de användes i olika driftmiljöer och 

därför fanns inte ett effektivt underhållsprogram för båda driftmiljöerna.  

Efter implementerandet av ett underhållsprogram skall det årligen värderas och 

kontrolleras. Eventuella oplanerade driftsavbrott ska lyftas och se om de kan elimineras med 

reviderat underhållsintervall eller modifiering av underhållåtgärd. Finns underlag som kan 

visa på att något underhåll genomförs utan anmärkningar kan en ansökan om ett förlängt 

underhållsintervall motiveras (Brunnberg & Haglund 2011).  

 

En viktig del av underhållsprogrammet är oplanerade inspektioner. Under driften kommer 

flygmaskiner att utsättas för situationer som är utanför de normala driftförhållandena. Dessa 

situationer sker vanligen under flygning, under landning eller under markoperationen. 

Vanliga exempel på sådana situationer är blixtnedslag, hårda landningar etc. För sådana 

händelser krävs att operatören har processer för att garantera flygvärdigheten (Aerospace 

Industries Association 2005). Inom flyget är en viktig del för sådana händelser 

pilotrapporten. Piloter måste rapportera om händelser som är utanför normala 

driftsförhållanden. Beroende på vilken incident som har uppstått skall lämpliga åtgärder tas. 

Om exempelvis en hård landning har skett skall ett antal inspektioner genomföras på 

(Aerospace Industries Association 2005). 
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2.2.2 Framtagande av underhållsprogram 
Operatörens underhållsprogram ska bl.a. baseras på tillverkarens instruktioner. Dessa 

instruktioner innehåller information om vad, hur och med vilket intervall underhålls ska 

utföras. Arbetet med att ta fram ett initialt underhållsprogram skall följa en förutbestämd 

process. Processen heter Maintenance Steering Group (MSG-3) och finns beskriven i 

dokumentet ”Operator/Manufacturer Scheduled Maintenance Development” som ges ut av 

Air Transport Association (ATA).  

 

Maintenance Steering Group  

MSG-3 är en arbetsmetod för att identifiera schemalagda underhållsåtgärder (Brunnberg & 

Haglund 2011) och är ett arbete som startar innan en flygplansmodell tas i bruk (Adams 

2009). MSG-3 processen består av ett antal olika steg. Vilka kan delas upp i (Ahmadi, 

Söderholm & Kumar 2007): 

1. Identifierande av Maintenance Significant Items (MSI).  

2. Analysprocess av MSI, vilket består av att identifiera: 

a. Funktioner 

b. Funktionsfel 

c. Feleffekter 

d. Felorsak.  

3. Val av underhållsåtgärd med hjälp av en fastställd beslutslogik i vilken ingår: 

a. Utvärdering av felkonsekvenserna (nivå 1 analys) 

b. Val av specifik underhållsåtgärd baserat på felkonsekvensen från nivå 1.  

 

En produkt kan den bestå av flera hundra olika funktioner. Funktionerna sträcker sig från de 

som är väsentliga för driftssäkerheten till de som är trevliga att ha. MSG-3 fokuserar på att 

finna underhållsåtgärder för de komponenter vars funktioner är väsentliga för 

driftsäkerheten och undvika onödiga underhållsuppgifter och uppnå ökad effektivitet 

(Ahmadi, Söderholm Kumar 2010). En mer detaljerad beskrivning av MSG-3 processen finns i 

bilaga 2.  

 

Driftsäkerhetsprogram  

För alla stora luftfartyg där det initiala programmet är baserat på logiken krävs det att ett 

driftsäkerhetsprogram är inkluderat i underhållsprogrammet. Driftsäkerhetsprogrammet ska 

säkerställa underhållsprogrammet effektivt och att intervallen är tillfredställande. Ett väl 

fungerande driftsäkerhetsprogram kan identifiera ett behov av ökat eller minskat intervall 

för underhåll. Det kan även leda till adderande eller borttagande av underhållsåtgärder ((EU) 

nr 1321/2014).  

Minimikravet för ett driftsäkerhetsprogram är enligt EASA ((EU) nr 1321/2014) att identifiera 

behovet av en korrigerande åtgärd, fastställa vilken korrigerande åtgärd som är nödvändig 

och avgöra effektiviteten av den åtgärden.  



 

12 
 

Driftsäkerhetsdata 

En vital del i ett driftsäkerhetsprogram är insamlandet av driftsdata. Data ska vara anpassad 

till omfattningen av programmet och skall vara av den omfattningen så att det möjliggör 

både en bred övergripande bedömning och även en för att kunna bedöma vilka nödvändiga 

åtgärder som krävs, både för trender och enstaka händelser. Några av de primära källorna 

för driftsdata inom flygindustrin är: Pilotrapporter (PIREP), tekniska loggar, serviceprotokoll, 

resultat av funktionskontroller och inspektioner, verkstadsrapporter, rapporter för 

driftavbrott m.fl. ((EU) nr 1321/2014).  

En viktig del i driftsäkerhetsprogrammet är analysen och tolkningen av data. 

Driftsäkerhetsprogrammet ska kritiskt bedöma effektiviteten av underhållsprogrammet och 

kan bestå av jämförelse mellan den faktiska och etablerade driftsäkerheten och bör ta 

följande i beaktning ((EU) nr 1321/2014): 

 Defekter och reducering av den operationella tillförlitligheten. 

 Fel som uppstår i drift och vid lagring. 

 Försämringar som upptäcks vid regelbundet underhåll. 

 Upptäckter som upptäcks i samband med övrigt underhåll.  

 Utvärdering av modifikationer. 

 Lämpligheten av underhållsutrustning. 

 Effektiviteten av underhållsrutiner.  

Målet är att identifiera korrigerande åtgärder som medför ett effektivare underhållsprogram 

och att motverka alla former av reducerad tillförlitlighet. Åtgärder som kan bli tillämpbara är 

reviderade manualer, modifikationer, utbildning av personal, innehåll i inspektioner och 

funktionskontroller, eskalering/deeskalering av intervall, adderande, modifiering eller 

borttagande av underhållsåtgärder etc. I bedömningen av effektiviteten av 

underhållsprogrammet ska användning, flottans enhetlighet, tillförlitlighet av data m.fl. 

bedömas ((EU) nr 1321/2014).  

Ett problem med att kunna genomföra pålitliga analyser är mängden data. Om en för liten 

mängd data finns tillgänglig kan inte de dragna slutsatserna säkerställas. De 

driftsäkerhetsdata som samlas in endast användas då driftförhållanden och 

underhållsrutiner i huvudsak är de samma. Variationer i användande riskerar mer än något 

annat att förvanska analysen ((EU) nr 1321/2014).  

En viktig del i att mäta effektiviteten av ett underhållsprogram är genom de oplanerade 

underhållsåtgärderna. Det oplanerade underhållet är den primära källan för att identifiera 

ineffektiva underhållsåtgärder och intervall ((EU) nr 1321/2014). En sådan viktig datakälla att 

samla för tillförlitlighetsanalysen är historik över komponentborttaganden och anledningar 

för dessa borttagningar. Ett viktigt mätetal är medeltid mellan oplanerade utbyten (MTBUR). 

Det kan visa på ett bra riktmärke om intervallen för service, utbyten eller reparationer är 

effektiva.  
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen utgör den teoretiska delen av arbetet. Den inleds med en 

beskrivning av underhåll i syfte att ge läsaren en förståelse av teori i området. Därefter följs 

den av redogörelse av underhållets ekonomiska inverkan, leveransservice och driftsäkerhet.  

 

3.1 Underhåll 
Under det senaste seklet har synen och arbetet med underhåll utvecklats och förändrats. 

Underhållets nytta ifrågasattes av många företag och den generella attityden har varit att 

”underhåll är ett nödvändigt ont” (Mobley 2002; Ahlmann u.å; Löfsten 1999; Garg & 

Deshmukh 2006). Mobley (2002) och Löfsten (1999) menar att attityden har varit att 

underhåll är en aktivitet med en kostnad som är omöjlig att reducera. Idag har den synen 

förändrats och underhållsaspekten är något som uppmärksammas redan i 

konstruktionsfasen. Delar av driftproblem som uppstår under användandet har sin grund i de 

beslut och val som gjordes i konstruktionsfasen (Ahlmann u.å.). 

 

Underhåll kan definieras som alla tekniska och administrativa åtgärder som krävs för att 

behålla/återställa ett system eller objekt i ett tillstånd vilket den kan utföra den ålagda 

uppgiften (Dekker 1996). Ahlmann (u.å.) definierar underhåll som: ”åtgärder för att 

vidmakthålla eller återställa prestationsförmågan hos tekniska utrustningar, såväl hos ett 

helt tekniskt system som hos en enstaka komponent i systemet”. 

 

Undersökningar har visat att kostnaderna för underhåll kan uppgå till en stor del av 

produktionskostnaden inom somliga industrier. Löfsten (1999) refererar till undersökningar 

som pekar på att underhållet står för omkring 15-40 % av den totala produktionskostnaden. 

Mobley (2002) menar dock att underhållskostanden uppskattas i genomsnitt stå för ca 15-60 

% av totala produktionskostnaden. Andra redogör för liknande siffror, Murty, Atrens & 

Ecceleston (2002) menar att underhållet inom gruvindustrin står för omkring 40-50 % av 

driftbudgeten och 20-30 % inom transportnäringen. Detta är de direkta kostnaderna som 

krävs för att behålla eller återställa utrustning i ett funktionsdugligt skick. Brister i underhåll 

leder även till indirekta kostnader på grund av försenade leveranser och missnöjda kunder 

vilket kan resultera i förlorad goodwill och även ett bortfall av kunder (Murty, Atrens & 

Ecceleston 2002). Men det finns möjlighet för företag att reducera sina underhållskostnader. 

Undersökningar av underhållseffektivitet visar på att en tredjedel, dvs. 33 öre per krona, av 

alla underhållskostnader slösas på onödigt eller felaktigt utfört underhåll (Mobley 2002). 

 

Det finns i grunden två typer av underhåll: avhjälpande underhåll och förebyggande 

underhåll (Ahlmann u.å.; Eliiyi & Gurler 2008; Smith 1992). Löfsten (1999) instämmer och 

menar samtidigt att det finns en vid variation av olika termer som alla syftar till antingen 

avhjälpande eller förebyggande underhåll.  
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3.1.1 Avhjälpande underhåll 
Strategin för det avhjälpande underhållet är simpel. Det innebär att underhåll sker först när 

en maskin eller produkt går sönder. Strategin är enligt Mobley (2002, s. 2): ”om det inte är 

trasigt, fixa det inte.” Avhjälpande underhåll strävar efter att minimera åverkan av de 

problem som uppstår när de väl uppstår. Mobley (2002) anser dock att den avhjälpande 

underhållsstrategin snarare är ett "inget-underhåll" förfarande.  

 

Akut underhåll 

Det akuta underhåller utförs omedelbart då ett funktionsfel upptäcks, det för att undvika 

oacceptabla konsekvenser (Wikipedia 2014).  

 

Uppskjutet underhåll 

Det uppskjutna underhållet innebär att underhåll inte sker direkt då ett fel upptäcks. Utan 

underhållsåtgärden skjuts upp till ett senare tillfälle utefter givna underhållsdirektiv 

(Wikipedia 2014).  

 

Att använda avhjälpande underhåll kan verka ekonomiskt effektivt då inga ekonomiska 

medel spenderas innan den stund då en maskin/system fallerar. Det avhjälpande 

underhållet är dock inte den ekonomiskt effektivaste strategin när där gäller underhåll 

(Mobley 2002). Avhjälpande underhåll medför höga kostnader för reservdelslager, 

övertidsarbete, vinstbortfall beroende av lägre tillgänglighet för utrustning. Avhjälpande 

underhåll ställer högre krav på organisationer att kunna reagera mot många olika möjliga fel 

som kan tänkas uppstå. Detta innebär att reservdelslagrena ökar i storlek då komponenterna 

måste lagerföras för att snabbt kunna utföra det oplanerade underhållet och återställa 

utrustning. Alternativt är att förlita sig på leverantörer som snabbt kan leverera de 

nödvändiga reservdelarna. Det senare alternativet bidrar dock till ökade reservdelskostnader 

(Mobley 2002). 

 

Det avhjälpande underhållet leder till minskad tillgänglighet för utrustning då underhållet 

med tar längre tid att färdigställa. Utöver de ökade underhållskostnaderna kan avhjälpande 

underhåll bidra till en negativ inverkan på utleveranser och förlorad produktion. 

Undersökningar visar på att reparationer med strategin avhjälpande underhåll kan bli 3 

gånger så stor i jämförelse med förebyggande underhållet (Mobley 2002).   

 

Fram till 1940 ansågs underhåll vara en oundviklig kostnad och det enda underhållet som 

skedde var avhjälpande underhåll (Murty, Atrens & Ecceleston 2002; Garg & Deshmukh 

2006).  Swanson (2001) menar att organisationer i större utsträckning lämnat den omoderna 

avhjälpande underhållsstrategin, som närmast kan liknas med brandkårsutryckningar, för att 

istället anamma förebyggande underhållsåtgärder.  
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3.1.2 Förebyggande underhåll 
Förebyggande underhåll är i det närmaste motsatsen till avhjälpande underhåll. Syftet med 

förebyggande underhåll är att minska sannolikheten att brister uppstår (Löfsten 1999). Det 

finns flera definitioner för förebyggande underhåll. Tsang (2002) definierar förebyggande 

underhåll som att objekt byts ut eller återställs till accepterat skick innan fel förekommer. 

Swanson (2001) definierar förebyggande underhåll som en strategi där haverier undviks 

genom aktiviteter som övervakar systemets försämring och företar mindre reparationer för 

att återställa utrustning till korrekt tillstånd. Inom förebyggande underhåll finns en delning 

mellan det förutbestämda underhållet och det tillståndsbaserade underhållet. 

 

Förutbestämt underhåll 

Mobley (2002) menar att det finns flera definitioner på förutbestämt underhåll men att allt 

förutbestämt underhåll är tidsstyrda och att underhållsåtgärder är baserade på förfluten 

kalendertid eller drifttimmar. I ett förutbestämt underhåll schemaläggs underhåll baserat på 

sannolikheten att en komponent skall fallera inom ett visst tidsintervall (Swanson 2001). Mer 

specifikt baseras underhållsåtgärder på statistik av mean-time-to-failure (MTTF) (Mobley 

2002). Med den förutbestämda underhållstrategin är målet att sätta in nödvändiga insatser 

för att bevara ett system i ett funktionsdugligt skick. Underhållet utförs innan fel sannolikt 

kommer inträffa (Eliiyi & Gurler 2008). De underhållsinsatser som utförs varierar, men 

vanliga uppgifter är: byta ut smörjmedel, kalibrera delsystem, ersätta slitna komponenter 

(Eliiyi & Gurler 2008) och städa (Swanson 2001).  

 

MTTF kan visualiseras på flera sätt, bl.a. i en så kallad ”badkarskurva” vilket går att beskåda i 

figur 3.1. Felbenägenheten för komponenter och system genomgår tre olika faser genom 

deras livscykel. Den inledande fasen är begynnelseperioden, där är sannolikheten för fel hög 

då systemet befinner sig i en inkörsperiod. Det på grund av installationssvårigheter (Mobley 

2002), variationer i tillverkning m.m. Det senare leder till att enheter som drabbas av 

svagheter tidigt utvecklas till fel (Bergman & Klefsjö 2012). Den andra fasen är en bästperiod 

där felsannolikheten är som lägst och ligger på en relativt jämn nivå. Felen som uppkommer i 

denna fas är främst de av slumpmässig karaktär av ex. en tillfällig överbelastning (Bergman & 

Klefsjö 2012). Den tredje och sista fasen är slutperioden. I denna period når komponenter 

slutet av sin livstid. Slitage och åldrande gör att felbenägenheten ökar. I det förutbestämda 

underhållet förutsätts att maskiners, systems och komponenters funktionalitet försämras 

inom specifika tidsramar.    
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Figur 3.1 Badkarskurvan. Wikipedia (2006). 

 

3.1.3 Tillståndsbaserat underhåll 
Mobley (2002) vill vidga tidigare perspektiv och kategoriserar tillståndsbaserat underhåll 

som en gren i det förebyggande underhållet. Tillståndsbaserat underhåll läser av faktisk data 

från den arbetande enheten. Istället för att förlita sig på industrins vedertagna 

medellivslängd på system och enheter för att planera och schemalägga underhåll övervakas 

skicket i en tillståndsbaserad underhållstaktik. Skicket för varje enskild komponent, maskin 

eller delsystem kan övervakas för att styra underhållet på det verkliga skicket istället för ett 

uppskattat värde. Med tillståndsbaserat underhåll kan man minimera det avhjälpande 

underhållet och istället utföra ett kontrollerat och planerat underhåll (Mobley 2002). Risken 

för ett haveri kan minskas med ett tillståndsbaserat underhållsprogram. Det då det verkliga 

skicket på objektet mäts i realtid vilket möjliggör att underhållsinsatserna kan sättas in i rätt 

tid (Swanson 2001). Objektets fysiska kondition kan mätas genom temperatur, ljud, 

vibrationer, korrosion (Swanson 2001), tribologi1 (Mobley 2002) etc.  

 

En möjliggörare för det förutbestämda och tillståndsbaserade underhållet menar Mobley 

(2002) är mikroprocessorer och annan datorrelaterad teknik. Det eftersom man med dessa 

hjälpmedel kan övervaka och samla in data om utrustning, maskiner och system som sedan 

kan analyseras för att avgöra vilket underhåll som är nödvändigt och vilket underhåll som är 

överflödigt.  

 

3.2 Tillförlitlighet för reparerbara system 
Reparerbara system är de system där försluten av en eller flera funktioner kan återfås till 

önskvärd prestanda med någon annan metod än den att byta ut hela systemet till fullo. 

Metoderna kan delas upp i de tre kategorierna perfekt reparation, minimal reparation och 

normal reparation. I perfekt reparation återställs systemet till dess ursprungliga tillstånd, till 

                                                      
1
 Tribologi är vetenskapen glidande eller rullande ytor i kontakt och omfattar friktion, nötning och smörjning. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tribologi 
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ett ”som ny” kondition. Minimal reparation återställer systemet till något ”som gammal” 

kondition. Normal reparation syftar till då systemet återställs till någon kondition mellan de 

som åstadkoms mellan perfekt och minimal reparation. Beroende på effektiviteten av 

reparationsåtgärderna kan systemet hamna i något av de fem tillstånden: så gott som ny, 

lika illa som gammal, bättre än gammal men sämre än ny, bättre än ny och sämre än gammal 

(Ahmadi 2010).  

 

3.2.1 Åldrande 

Det genomfördes en omfattande undersökning för att identifiera hur flygplanskomponenters 

tillförlitlighet såg ut med en stigande ålder. Vid genomförandet av undersökningen var den 

allmänna uppfattningen att uppemot 90 procent av de ingående flygplanskomponenterna 

hade ett åldrande likt badkarskurvan (Smith 1993). Studien visade att endast en liten andel, 

4 procent, av de ingående komponenterna uppvisade ett sådant mönster. Av alla 

komponenter var det endast 11 procent som visade på ett åldrande där felintensiteten 

ökade med längre drifttid (Nowlan & Heap 1978). Dessa är de komponenter som ligger inom 

kategorierna A, B eller C i figur 3.2.  

 

 
Figur 3.2 De sex olika mönstren för sannolikheten att fel uppstår för en komponent. Den 

vertikala axeln indikerar sannolikheten för att fel ska uppstå och den horisontella axeln 

svarar för drifttiden sedan utfört underhåll, reparation eller översyn. Procentsatsen 

motsvarar hur stor andel av komponenterna som föll inom respektive kategori (Nowlan & 

Heap 2014, s. 26) 

 

Betydelsen av undersökningen utförd av Nowlan och Heap har varit stor (Smith 1993) och 

det finns ett par värdefulla slutsatser som kan dras. Den första är att det endast är 11 

procent av komponenterna där det potentiellt kan vara fördelaktigt att begränsa drifttiden. 

Insatser som reparationer eller utbyten är således verklösa på de övriga 89 procenten av 

komponenterna då dessa inte påvisade något åldrande. Det går även att konstatera att 72 

procent av komponenterna led av en inkörsperiod, där felintensiteten i början var hög för att 

sedan avta (Smith 1993).  
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Undersökningen visade att 89 procent av alla komponenter (D, E och F) inte visade 

tendenser till något åldrande överhuvudtaget. Däremot visade 72 procent av de undersökta 

komponenterna på ett fenomen med en hög grad av uppstående fel i ett tidigt skede efter 

installation (A och F).  

 

Vidare går det att konstatera att 95 procent av alla komponenter (A, B, D, E och F) består av 

en period där felintensiteten ligger på en konstant nivå där fel som uppstår är slumpmässiga. 

Felen som uppstår på komponenterna i denna region beror inte på ett åldrande av 

komponenterna som kan förutspås genom övervakning. De bakomliggande felmekanismerna 

är av naturen att de inte kan identifieras i förväg, det är heller inte möjligt att förutse när 

felen kommer inträffa då det sker slumpmässigt. Det enda som går att förutspå är att i 

genomsnitt kommer inträffa en konstant nivå av slumpmässiga fel för en stor population 

(Smith 1993).  

 

Ur ett systemperspektiv är förhoppningen att denna konstanta uppkomst av slumpmässiga 

fel ligger på en låg nivå och att systemet består av komponenter med hög tillförlitlighet. Men 

ur ett underhållsperspektiv menar Smith (1993) att underhållsåtgärder som service kommer 

ha en väldigt begränsad inverkan som bäst för att återställa komponenten till ett ”som ny” 

skick. Detta menar Smith (1993) är ett slöseri på ekonomiska resurser eftersom det inte är 

känt vad som behöver underhållas vid vilken tidpunkt då felen som uppstår är slumpmässiga.  

 

Smith (1993) menar att även att serviceåtgärder inte bara är ineffektiva utan att de kan vara 

skadeverkande för systemet. I all hast att återställa utrustningen till dess ursprungliga skick 

kan effekten istället bli att komponenten oavsiktligen förskjuts tillbaka till den inledande 

fasen där felintensisteten är som störst. Om komponenten som underhålls är av sådan 

karaktär att den inte visar på ett åldrande men har en tydlig inledande fas med hög 

felintensitet (typ F) skulle underhållinsatser vara kontraproduktiva. I den undersökning 

utförd av Nowlan & Heap (1978) visade det sig att 72 procent av komponenterna kan vara i 

farozonen för att kontraproduktivt underhåll. Serviceåtgärder kommer sannolikt leda till fler 

haverier och fel än de motverkar om komponenten inte är av åldrande karaktär. Valet att 

använda service som underhållsåtgärd bör därför väljas med försiktighet då utrustningen 

kanske inte lider av ett åldrande (Smith 1993).  

 

Det är även viktigt att beakta tidsintervallet för när service ska genomföras. För A och B 

kategorierna är det viktigt att servicen utförs i rätt intervall. Om intervallet är för litet finns 

risken att det slösas med resurser. Om intervallet istället är för stort blir åtgärderna 

ineffektiva då komponenterna kommer till fasen där felintensiteten är hög (Smith 1993).  

 

Detta var en aspekt där det saknades kunskaper tidigare. Federal Aviation Administration 

(FAA) var tidigare bekymrade över underhållets effektivitet. Vid tiden fanns det en utbredd 
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tro på att alla fel kunde motverkas genom tidsstyrda serviceåtgärder och komponentbyten. 

Denna tro resulterade i att samtliga förebyggande underhållsåtgärder i 

underhållsprogrammen för flygmaskiner bestod av tidsstyrda reparationer och utbyten. 

Bekymret låg i att somliga motorer inte visade på en höjd tillförlitlighet trots att typen och 

intervallet av underhåll förändrades. Tillgängliga data visade att frekvensens av vissa fel hade 

reducerats, men desto fler felfrekvenser hade lämnats oförändrade eller till och med ökat. 

Data kunde inte förklaras med den accepterade modellen för haverier (Ahmadi, Söderholm 

& Kumar 2007). Utöver insatser att reducera serviceintervall i förhoppning att öka 

tillförlitligheten vart effekten även den att tillgängligheten för flygplanen minskade (Ahmadi, 

Söderholm & Kumar 2007). 

 

Det är lätt att felaktigt anta att ett system tillförlitlighet ökar i takt med ett ökat rutinmässigt 

underhåll. Vanligen är det tvärtom beroende av underhållsinducerande fel (Rausand 1998). 

Underhållsarbetets mål med att förbättra skicket, bevara tillförlitligheten och hålla en hög 

tillgänglighet kommer därför inte nås. För komponenter likt mönster F kommer en service 

leda till en reducerad tillgänglighet och tillförlitlighet med en ökad mängd haverier. För 

komponenter som är exempelvis A eller B typer är det viktigt att underhållsintervallet är 

optimalt, för annars kommer resurser slösas. Den optimala underhållspunkten är i den stund 

precis innan den kraftigt ökade felintensiteten. Problematiken ligger i, enligt Smith (1993), 

att företag inte vet vilka det korrekta underhållsintervallet är. Eller om ett förebyggande 

underhåll ens är det korrekta underhållet att utföra på en given utrustning. Den bidragande 

orsaken till det är enligt Smith (1993) bristen på data att knyta till åldrande utrustningen. 

Med ett förebyggande underhållsprogram är målet att sköta ett effektivt underhållsarbete 

med ett effektivt användande av resurser. Wireman (2005) menar att för ett förebyggande 

underhållsprogram ska anses som effektivt får max 20 procent av underhållet bestå av 

avhjälpande underhåll.  

 

3.3 Reliability centered maintenance 
Reliability centered maintenance (RCM) är en metod för att utveckla ett förebyggande 

underhållsprogram och har, likt flera andra underhållsmetoder, sitt ursprung från 

flygindustrin. Det finns betydande fördelar att arbeta utefter RCM-metodiken. Erfarenheter 

visar att mängden förebyggande underhåll kan reduceras signifikant samtidigt som ett 

systems tillgänglighet bevaras eller till och med ökar (Rausand 1998).  

 

RCM är en arbetsmetod för systematisk identifiering av ett systems funktioner, vilka fel som 

kan uppstå för dessa funktioner och med hänsyn till ekonomi och säkerhet identifierar 

tillämpbara och resurseffektiva förebyggande underhållsåtgärder (Rausand 1998). En viktig 

del av RCM är att det fokuserar på ett systems funktioner och hur dessa kan fallera och inte 

på de ingående komponenterna (Rausand 1998; Ahmadi, Söderholm & Kumar 2010; Smith 

1993). I RCM används ett top-down tillvägagångssätt istället för en bottom-up (Ahmadi, 

Söderholm & Kumar 2007). Huvudmålet med RCM är att bibehålla systemfunktioner.  
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Traditionella underhållsplaner är ofta baserade på en kombination av tillverkarens 

rekommendationer, lagkrav och företagsstandarder. Till relativt låg utsträckning baseras 

underhållsplaner på faktiskt insamlad data (Rausand 1998). Det ligger ofta en risk i att 

rekommendationer från tillverkare i för låg utsträckning är baserat på faktiskt 

erfarenhetsdata. Det då många tillverkare får in för lite feedback från deras kunder då 

utrustningens garantitid fortlöpt. Vilket får till följd att underhållsintervallen inte är 

optimerade ur ett ekonomiskt och systemtillgänglighetsperspektiv. 

 

RCM kan genomföras på ett redan befintligt underhållsprogram. Resultatet blir då som 

oftast att ineffektiva och överflödiga underhållsuppgifter kan elimineras. (Rausand 1998).  

 

3.4 Underhållets ekonomiska inverkan  
Underhållet kan leda till goda ekonomiska fördelar. Det finns dock en problematik med att 

företag ser på underhåll som något som inte kan påverka ett företags resultat och anses 

därför inte vara en kärnaktivitet. Det finns även ett problem med att företag inte förstår vad 

som ska och inte ska betraktas som en underhållskostnad (Mobley 2002).  

 

Underhållskostnader kan delas upp två kategorier. Direkta underhållskostnader och indirekta 

underhållskostnader. Direkta underhållskostnader är sådana kostnader som är direkt 

anslutna till underhållsverksamheten. Det kan vara kostnader såsom underhållspersonal, 

reservdelar, verktyg, material etc. (Giertz 2014). Indirekta underhållskostnader är sådana 

kostnader som kan kopplas till underhåll när exempelvis en produktionsutrustning inte 

fungerar som den ska. Indirekta underhållskostnader kan vara övertidsarbete, kostnader för 

försenade leveranser, kvalitetsbristkostnader, omarbete etc. Indirekta kostnader är även 

förlorad produktion, förlorade kunder och förlorad goodwill.  

3.4.1 Tillgänglighet 
En viktig aspekt vad gäller driften av system är tillgängligheten. Tillgänglighet är ett 

sammanfattande mått på ett systems driftsäkerhet. Ett systems tillgänglighet har en direkt 

påverkan på en organisations förmåga att tjäna pengar. Ett system som inte finns tillgängligt 

kan inte heller bidra till intäkter. Om extra resurser läggs på underhåll kan det medverka till 

en ökad tillgänglighet som i sin tur kan leda ökade intäkter. En utökad tillgänglighet endast 

kan nås genom att spendera mer resurser. Resurserna kan exempelvis vara ökade 

reservdelslager, utbildning av personal, datorsystem, implementerandet av prediktiva och 

förebyggande underhållstekniker m.fl. (Murty & Naikan 1995).  

  

Det finns dock begränsningar på hur mycket resurser som kan läggas på underhåll som 

fortsatt genererar ökade intäkter. Om en för hög nivå av resurser läggs på underhåll kommer 

det resultera i förluster. Det då ökade resurser leder till en ytterst liten alternativt ingen 
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ökning för ett systems tillgänglighet. Därför menar Murty och Naikan att noggranna analyser 

bör genomföras innan ett program för att öka tillgängligheten implementeras.  

 

Tillgängligheten mäts och anges i sin enklaste form enligt   
    

         
 . Där MTBF är 

genomsnittlig tid mellan fel och MTTR är genomsnittlig tid för reparation (Klefsjö u.å.b).  

 

Sambandet mellan intäkter, underhållskostnader och tillgänglighet kan ritas upp som i figur 

3.3. Om resurserna på underhållet av ett system minskar kommer det resultera i en 

reducerad tillgänglighet. Det medför att systemet drivs med förlust då tillräckliga intäkter 

inte kommer kunna genereras då systemet inte kan producera. Detta är fallet tills systemet 

når de nivåer där det går med varken vinst eller förlust. Denna punkt är det lägsta nivåer av 

tillgänglighet som systemet måste leverera. Om mer resurser läggs på en ökad tillgänglighet 

kommer intäkterna och vinsten öka i samma takt. Det tills den optimala nivån av 

tillgänglighet nås där vinsten är som störst. Ytterligare insatser för att öka tillgängligheten 

kommer reducera vinsten till nivåer där systemet varken genererar vinst eller förlust. 

Ytterligare insatser att öka tillgängligheten kommer leda till att systemet istället kommer 

generera förlust. För att undvika förluster är det således viktigt att hålla systemets 

tillgänglighet mellan den lägsta och högst nivån av tillgänglighet (Murty & Naikan 1995).  

 

 
Figur 3.3 – Samband mellan intäkter, underhållskostnader och tillgänglighet (Murty & Naikan 

1995, s.29).  

 

3.5 CMMS – Computer-managed maintenance systems 
Datoriserat underhållssystem, eller computer-managed maintenance systems (CMMS), är en 

beteckning för datoriserade underhållssytem som används för att stödja underhållsarbetet i 

en organisation. Ett CMMS klarar av att hantera stora mängder data vilket kan vara en 

omöjlighet att hantera för en stor underhållsorganisation. Ett CMMS kan på ett 

kostnadseffektivt sätt att samla in och hantera stora mängder data. Ett modernt 

underhållssystem består normalt av olika moduler och kan hantera olika typer av data. Ett 
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CMMS kan bland annat hantera: arbetsscheman, scheman för förbyggande underhåll, 

arbetskraftbehov, underhållskostnader och dess fördelning. Ett CMMS kan även spåra 

förbrukning av material, optimera reservdelslager, tillgodose historisk, nuvarande och 

framtida information (Cato & Mobley 2001). Andra moduler som finns är: underhållsregister 

för tillgångar/utrustning, historik för utförda arbetsorder, skapande och kontroll av 

arbetsorder, inköp samt budget/kostnads funktioner (Durán 2011).  

 

Olika CMMS varierar i komplexitet och därför varierar även ingående funktioner. Men ett 

CMMS system kan vanligen (Sullivan, Pugh, Melendez & Hunt 2010): 

 Skapa arbetsorder, prioritera dessa och spåra arbetsorder till respektive utrustning eller 
komponent.  

 Spåra alla utförda arbetsorder och sortera dessa på system, komponent, datum, 
underhållstekniker etc. 

 Spårning av allt planerat och oplanerat underhåll. 

 Lagring av underhållsrutiner samt information om garantier för komponenter. 

 Lagring av teknisk dokumentation och förfaranden för varje komponent. 

 Arbetsorder generering för kalender- och driftstidbaserade förbyggande 
underhållsåtgärder. 

 Kapital och arbetskostnads spårning per komponent. Såväl som kortaste, medel och 
längsta tidsåtgång för färdigställande av arbetsorder. 

 Komplett lagerkontroll för delar och material. 
 

Fördelarna med ett CMMS är flera. För det första så elimineras behovet av pappersarbete 

och arbetet med att hitta rätt dokument till stor del. Det är även lättare att upptäcka 

hotande fel innan fel uppstår vilket ger färre antal fel och kundklagomål (Sullivan et al. 

2010). Ett CMMS kan även bidra till att öka nivåerna av planerat underhåll vilket ger ett 

högre utnyttjande av personalresurser. Ökad precision i att prognostisera förbrukningen av 

reservdelslagren vilket kan eliminera brister och minimera lagernivåerna. Med ett CMMS kan 

även underhållsarbetet genomföras i en effektivare omfattning som reducerar 

stilleståndstiderna och resulterar i längre livslängd för utrustningen (Cato & Mobley 2001; 

Sullivan et al. 2010). Med ett implementerat CMMS system är det även möjligt att 

säkerställa uppfyllandet av regulatoriska krav.  

 

Dock belyser Cato och Mobley (2001) att de många fördelarna och potentiella 

kostnadsbesparingarna som ett CMMS lovordar beror till stor del hur ett sådant system 

implementeras och används. De menar att det är viktigt att förstå att ett CMMS är ett 

verktyg som kan användas för att förbättra underhåll och dess kringaktiviteter. För att kunna 

dra nytta av dess fördelar krävs att personal tränas i att använda det, att det konfigureras 

korrekt och en kontroll att korrekt data matas in i systemet. En viktig del att vara medveten 

om är att ett CMMS endast kan behandla den data som förts in i systemet.  
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3.6 Leveransservice 
Leveransservice är en prestation som är högt värderat för kunder (Storhagen 2011; 

Oskarsson, Ekdahl & Aronsson 2013). Under senare tid är leveransservicen ett område som 

har fått ökad betydelse för många organisationer. Enligt Storhagen (2011) beror detta främst 

på två orsaker. Den första orsaken är att kunden har stärkt sin position och fått ett ökat 

inflytande på styrningen av sina leverantörers försörjningskedjor. Det blir allt viktigare att 

leverera varor och tjänster efter de krav som ställs av kunden. Den andra orsaken till 

leveransservicens ökade betydelse är enligt Storhagen (2011) utvecklingen med ett 

integrerat flöde mellan parter i försörjningskedjor.   

 

Lumsden (1998, s.227) definierar leveransservice som ”Leveransservice avser de delar i 

kundservice som har att göra med det fysiska flödet.” Mattsson (2002) kategoriserar 

leveransservice som ett av tre ingående element (utöver informationsservice och 

logistikservice) i begreppet materialadministrativ kundservice vilket Mattsson definierar 

enligt följande: 

Med materialadministrativ kundservice menas alla de aktiviteter som skapar 

mervärde för kund och som har med genomförande av kundorderprocesser, 

tillhandhållande av materialflödesinformation och utförande av 

materialadministrativa tjänster att göra. Mattsson (2002, s. 139). 

 

Mattsson (2002) framhäver möjligheten att betrakta materialadministrativ kundservice som 

en process snarare än en mängd individuella aktiviteter och menar samtidigt att kundservice 

kan delas upp i fyra faser. Faserna kan delas upp i följande: Före order, från order till 

leverans, vid leverans och efter leverans. Vidare menar Mattsson (2002) att begreppet 

leveransservice främst är aktuellt i tiden från beställning till leverans och vid leverans men 

att det är även har inslag i de andra faserna av kundservicen.  

 

Lumsden (1998) menar att begreppet leveransservice går att bryta ned i dimensionerna 

lagerservicenivå, leveransprecision, leveranssäkerhet, leveranstid, leveransflexibilitet. 

Storhagen (2011) håller emellertid med men vill även lägga till ”miljömässigt bra val” som ett 

element i leveransservice. Lumsden (1998) menar även att informationsflödet är en viktig 

serviceaspekt inom leveransservicen.  

 

Dessa dimensioner är mer eller mindre viktiga och Mattsson (2002) menar att vilken den 

viktigaste dimensionen är svårt att ge ett generellt svar på. De viktigaste elementen avgörs 

för varje specifikt fall då aktörer prioriterar olika dimensioner olika högt. Varje 

kunddefinition är därför unik men innehåller olika grad av samtliga dimensioner (Mattsson 

2002).  
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Lagertillgänglighet  

Lagertillgänglighet definieras som sannolikheten att en lagerförd produkt finns i lager 

(Mattsson 2002). Lagertillgänglighet benämns även servicegrad (Lumsden 1998). 

 

Lagerservicenivå 

Lagerservicenivå är måttet på i vilken utsträckning de lagerförda produkterna kan levereras 

direkt till kund (Mattsson 2002). 

 

Leveransprecision  

Leveransprecision är i den utsträckning som leverans sker vid den förhandlade 

leveranstidpunkten med kund (Mattsson 2002). Lumsden (1998) benämner 

leveransprecision som leveranspålitlighet och menar samtidigt att det finns andra 

benämningar för detta mått. Lumsden (1998) vittnar om att det även går under 

benämningen leveranssäkerhet och leveranstrohet. Leveransprecisionens betydelse har ökat 

markant under de senaste åren. Det menar Lumsden (1998) beror på nya tillämpningar av 

filosofier såsom just-in-time.  

 

Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet är förmågan att leverera rätt produkt i rätt kvantitet (Mattsson 2002) och i 

rätt kvalité (Lumsden 1998). Även detta är leveranselement som har fått ökad betydelse i 

och med industrin tillämpningar av just-in-time (Lumsden 1998). Utrymmet för att prestera 

felaktiga leveranser minskar alltmer då lagerhållningen generellt sätt minskas i industrin 

(Lumsden 1998).  

 

Leveranstid  

Tiden som fortlöper från det att en kundorder läggs till det att den beställda produkten eller 

tjänsten levereras brukar betecknas som leveranstid (Mattsson 2002), men det förekommer 

även beteckningar såsom ledtid (Lumsden 1998). 

 

Leveransflexibilitet 

Flexibiliteten och kraven på att anpassa sig efter kundens önskemål blir en allt viktigare 

konkurrensaspekt. Lumsden (1998) definierar flexibilitet inom leveransservice kan beröra 

saker som orderstorlek, emballage, dokumentation, leveransfrekvenser etc. Mattsson (2002) 

gör en något vidare definition och namnger samtidigt begreppet leveransflexibilitet. 

Mattsson (2002) menar att leveransflexibilitet kan beröra leveranstid, leveranskvantitet och 

även innehåll och prestanda i det som levereras. Ett exempel är möjligheten för kunderna att 

förändra sina önskemål under pågående order. Leveransflexibiliteten kan även delas upp i 

service före och under order (Mattsson 2002).  
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3.6.1 Leveransservicens ekonomiska inverkan  
Leveransservicen har en inverkan på en organisations kapital. En god leveransservice kan 

påverka intäkterna positivt på långt sikt för ett företag (Lumsden 1998). Samtidigt medför en 

ökad leveransservice höjda utgifter. Dock är det inte säkert att en ökad nivå av 

leveransservice automatiskt medför positiva effekter. Anledningen till det är att 

leveransservice hänger samman med lagen om avtagande gränsnytta2. I leveransservice 

innebär det att det på marknader finns en accepterad lägstanivå som måste uppfyllas för att 

vara med att konkurrera om kunderna. Om denna lägstanivå av leveransservice uppfylls och 

sedan förbättras ökar efterfrågan i takt med den förbättrade servicen. Detta samband 

hänger samman till en nivå då en ökad leveransservice endast medför små ökningar i 

efterfrågan för att sedan inte medföra någon ökad efterfrågan. En ökad service nivå i detta 

läge kan till och med medför en reducerad efterfrågan (Mattsson 2002).  

 

Lumsden (1998) för ett liknande resonemang som Mattsson. Lumsden (1998) menar att det 

är svårt att redogöra för exakt hur sambandet mellan ökad leveransservice och ökade 

intäkter ser ut men att det teoretiskt kan förklaras i en S-kurva. Om leveransservicen är 

sämre än konkurrenternas ger en liten förbättring av servicen ingen nämnvärd ökning av 

intäkter eftersom man fortfarande kommer prestera sämre än konkurrenter. Samma 

förhållande gäller då servicen ligger på en högre nivå jämfört med konkurrenterna. 

Investeringar i ökad service kommer sannolikt inte generera fler kunder eftersom de kunder 

som värderar service troligen redan finns i bolaget. Den största effekten fås då det är flera 

organisationer som erbjuder samma nivå av leveransservice. En liten ökning av 

leveransservicen kan då ge en stor effekt på intäkterna (Lumsden 1998).  

 

Vilken nivå leveransservicen i en organisation bör ligga på beror på flera aspekter. Den 

främsta aspekten är den rådande konkurrenssituationen på marknaden. En marknad med 

hög konkurrens kräver vanligen högre nivåer av service. Det eftersom leveransservice blir en 

allt viktigare ordervinnare i en ökad konkurrenssituation. I denna situation förskjuts den 

förväntade servicen och gränsnyttan successivt uppåt. Ordervinnande serviceåtgärder efter 

ett tag kan komma att bli del av den lägsta acceptabla servicenivå som krävs för att vara med 

och konkurrera. En låg nivå av service kan leda till förlorade kunder men för höga nivåer av 

service kan även det leda till förlorade kunder. Det menar Mattsson (2002) kan bero på av 

servicen kan börja upplevas för påflugen eller för komplicerad.  

 

Med bakgrund av tidigare nämnt menar Mattsson (2002) att det är speciellt viktigt att även 

begrunda de ökade kostnaderna för en utökad leveransservice och ställa den i relation mot 

den potentiellt ökade efterfrågan. Det att placera servicen på en nivå som är anpassad 

utefter konkurrenssituationen. En för låg servicenivå kommer medföra att tjänster inte är 

                                                      
2
 Den ökade behovstillfredsställelsen i samband med en ökad konsumtion av en viss vara kommer bli allt mindre 

per enhet desto mer konsumtionen ökar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lagen-om-avtagande-

gränsnytta 
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konkurrenskraftiga och för höga servicenivåer omöjliggöra medföra ekonomisk effektivitet. 

Mattsson (2002) menar att kostnader för leveransservice ökar mer linjärt än det utbyte som 

dessa kostnader genererar. Mattsson (2002) menar att servicenivån bör väljas så att utbytet 

mellan ökad efterfrågan och ökade kostnader blir så stor som möjligt. Detta går att 

illustrativt studera i figur 3.3  

 

 
Figur 3.4 Kostnader för ökad leveransservice jämfört med ökad utbyte. Mattsson 2002 

(s.170) 

 

Det finns de som menar på att den ökade leveransservicens påverkan av försäljningsintäkter 

fortfarande är ett outforskat område där det inte finns ett entydigt svar (Stenhagen 2011). 

Något som dock står tydligt är leveransservicens är av betydelse ur en strategisk aspekt. 

Flera pekar på vikten att studera konkurrenter och jämföra organisationen leveransservice 

gentemot konkurrenters. Det är även viktigt att företagets servicenivå överrensstämmer 

med den övergripande strategin (Lumsden 2012; Storhagen 2011, Mattsson 2002; Oskarsson 

Ekdahl & Aronsson 2013).  

 

Det finns tydliga kopplingar mellan underhåll och leveransservice. Ett väl fungerande 

underhållsprogram kan öka tillgängligheten för produkter, tjänster och maskiner. En ökad 

tillgänglighet har en direkt påverkan av ett företags vinst. Undersökningar inom 

gruvindustrin visar att en ökad tillgänglighet på en procent av produktionsutrustning kan 

förbättra ett företags vinst med tre procent (Murty, Atrens & Ecceleston 2002). För att 

sådana resultat ska kunna nås måste är en effektiv underhållsledning finnas inom företaget. 

Murty, Atrens & Ecceleston (2002) menar att underhållsledning bör vara ett kärnelement 

inom varje organisation eftersom organisationen inte kan operera om inte dess utrustning är 

i funktionsdugligt skick och att den högsta ledningen måste förstå riskerna med opålitlig 

utrustning.   
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4. Empiri 
Under detta kapitel sammanställs den under arbetet insamlade empirin.  

 

4.1 Nulägesanalys  
Envirotainers underhåll av containerflottan kan delas upp i två kategorier. Den första 

kategorin är underhållet av containerns kyl- och värmesystem med tillhörande batteripack. 

Den andra kategorin är underhållet av övriga delar av containern (paneler, bottenplatta etc.) 

(Respondent A).  Ansvaret för underhållet av kyl- och värmesystemet ligger hos en extern 

organisation under benämningen TK (Respondent C).  

 

Det var TK som tog fram det ursprungliga underhållsprogrammet med ingående 

underhållsåtgärder och intervall för kyl- och värmesystemet. Anledningen till att TK har hand 

om planeringen av underhållet och ingående underhållsåtgärder av kyl- och värmesystemet 

ligger i att de är specialister inom kylsystem. TK har även varit med i utvecklingen av kyl- och 

värmesystemet enheten (Respondent D). Det är således deras expertis inom området som 

har varit basen i framtagandet av det underhållsprogram som finns för containerns kyl- och 

värmesystemet. Det är även TK:s kunskaper och driftserfarenheter som har haft ett stort 

inflytande på utvecklingen av det befintliga underhållet. Underhållsprogrammet som finns 

idag innehåller ett antal förebyggande underhållsåtgärder. Underhållet består i åtgärder som 

inspektioner, service, utbyten och funktionskontroller av kyl- och värmesystemet.  

 

TK består av ett nätverk av olika lokala aktörer med underhållsverksamhet i anslutning till 

flygplatser runtom i världen. Det är dessa lokala aktörer som utför de olika 

underhållsåtgärderna. Kyl- och värmesystemet som TK ansvarar över sitter bakom en lucka. 

Det är endast certifierad TK personal som får öppna denna lucka och det är endast 

certifierad TK personal som får utföra underhåll för kyl- och värmesystemet (Respondent E). 

Det betyder att varje gång det behöver utföras en underhållsåtgärd på en container måste 

en servicetekniker från TK komma till containern. Detta medför att det för varje tillfälle för 

service tillkommer vissa fasta kostnader såsom resekostnad.   

4.1.1 Underhåll 
Underhållsåtgärder för kyl- och värmesystemets finns beskrivna underhållsmanualen. 

Majoriteten av underhållsåtgärderna genomförs med samma tidsintervall eller med det 

dubbla tidsintervallet. Det gör att de flesta åtgärderna kan utföras vid varje eller vartannat 

servicetillfälle. Även underhållsåtgärder med andra tidsintervaller finns. Det som står i 

underhållsmanualen är grunden till det planerade underhållet som utförs på containerns kyl- 

och värmesystemet. Samtliga underhållsintervall är idag baserade på kalendertid. Det är TK 

som ansvarar för att planera och utföra underhållet utefter det underhåll som är angivet i 

underhållsmanualen (Respondent C). TK planerar underhållet utefter de angivna intervallen 

men det finns ett spann på när underhållsåtgärden kan utföras. När underhåll planeras finns 

ett datum för när underhållet tidigast får ske och ett datum när underhåll senast måste ha 



 

29 
 

ägt rum. Det är TK som har ansvar att övervaka tiderna för underhållet och se till att 

intervallen följs.  

 

Efter det att TK har genomfört ett underhåll sammanställs det utförda arbetet i ett 

serviceprotokoll där diverse information om det utförda underhållet finns med. 

Informationen består i:  

 Ärendenummer  

 Container ID 

 Jobbkoder för det utförda arbetet  

 Station 

 Datum  

 Artikelnummer  

 Fält för beskrivning av fel åtgärder.  
 

Serviceprotokollen finns tillgängliga i ett datorsystem där Envirotainer kan kolla historiska 

underhållsärenden. Datorsystemet tillåter Envirotainer att kolla historiskt underhåll för varje 

container. Det är dock en varierande kvalité på serviceprotokollen. Vissa protokoll är mer 

detaljerade än andra.  

 

Alla underhållsåtgärder med samma tidsintervall genomförs vid samma tillfälle. Det finns en 

årlig inspektion där ett antal underhållsåtgärder skall utföras. Underhållsåtgärder som skall 

utföras består bland annat i att inspektera att alla bultar är åtdragna, rengöra 

kondensorslingorna, visuellt inspektera batterier efter läckage, inspektera och kontrollera 

kablage och anslutningar. I serviceprotokollet anges sedan en kod för ”paketet” av 

underhållsprotokollet. Det innebär att varje enskild åtgärd som utförs inte anges.  

 

Utöver det planerade underhållet som sköts av TK sker det även oplanerat underhåll. Det 

oplanerade underhållet utförs i de situationer då behovet av ett underhåll identifieras. 

Underhåll initieras från tre olika källor. Ett oplanerat underhåll kan initieras av de kontroller 

som sker i samband med ankomst och utleverans av en container. Om ett fel upptäcks i 

dessa kontroller kommer containerns status ändras och den kommer inte längre vara 

tillgänglig för uthyrning. Om felet berör kyl- och värmesystemet kommer TK bli tillkallade för 

att åtgärda det felet. Efter att de avvärjande åtgärderna är utförda kommer containern 

ändras till en serviceduglig status och kommer återigen vara tillgänglig för uthyrning 

(Respondent C). Den andra källan av initierandet av underhåll är kundklagomål. I den 

processen utförs en utredning för att kartlägga orsakerna till det uppkomna kundklagomålet. 

Om det i utredningsprocessen framkommer att någon komponent i kyl- och värmesystemet 

misstänks vara orsaken tillkallas TK för vidare undersökning. Den tredje källan för oplanerat 

underhåll är upptäckter som TK gör i utförandet av en annan åtgärd. Om TK exempelvis har 

blivit tillkallade för att utföra en åtgärd på ett batteri kan de kanske samtidigt upptäcka ett 

fel som berör laddningen av batteriet eller ett problem med en kompressor. Då kommer en 

serviceåtgärd vidtas för att avverka det upptäckta felet (Respondent E). 
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Idag bedrivs samma underhållsprogram för alla containrar som är av samma modell. Det sker 

ingen anpassning av programmet för olika containrar. Underhållet anpassas således inte till 

olika containrars verksamma driftsmiljö. Det sker ingen differentiering av underhållet av 

containrar med avseende på graden av användandet eller andra parametrar. Samtliga 

containrar har samma planerade underhållsintervall på alla underhållsåtgärder. Den skillnad 

som finns i underhållsåtgärder är det oplanerade underhållet (Respondent C).  

4.1.2 Förändring av underhåll 
För att kunna genomföra förändringar av underhållsprogrammet hålls möten regelbundet 

mellan Envirotainer och TK. Under mötet diskuteras utvecklingen av uppkomna brister under 

den senaste tidsperioden. Inför mötet sammanställs vilka uppkomna fel som har åtgärdats 

av TK. Envirotainer sammanställer vilka komponenter i vilka kvantiteter som TK har 

fakturerat för och jämför det med det underlag TK har i sitt system för utfört 

underhållsarbete. Informationen bryts ner för att visa hur mycket av vilka komponenter som 

har bytts ut. För att kunna visa på tendenser jämförs även hur komponentförbrukningen har 

sett ut historiskt under tidigare år. Genom att jämföra med tidigare års förbrukning av 

samma komponent är målet att identifiera tendenser kring komponentförbrukningen. 

Tendenserna kan exempelvis visa om förbrukningen av någon komponent visar på en ökning. 

Utbytet av komponenter bryts även ner på containernivå i ett första försök att finna 

bakomliggande mönster. Där undersöks vilka containrar som har fått vilka komponenter 

utbytta, serienumret på dessa containrar, vilka år dessa containrar är byggda. Sedan följer en 

analys för dra rätt slutsatser kring den informationen och vilket underhåll som kan införas 

för att minska problemen (Respondent C).  

 

Vid en sådan analys uppmärksammades att förbrukningen av en viss komponent ökade. En 

analys visade att en övervägande del av komponentutbytena hade skett på äldre containrar. 

Utbytena berodde på en nedsatt produktprestanda vilket visade sig bero på slitna hjullager. 

En underhållsåtgärd att byta ut komponenten efter 60 månader i drift infördes (Respondent 

C).  

 

Det finns även ytterligare en process som kan leda till förändringar i underhållsprogrammet. 

Det är via företagets customer query process. I den Customer query processen utreds 

inkomna kundklagomål för att identifiera bakomliggande orsaker till klagomålen. Orsakerna 

kan exempelvis vara handhavande fel eller ett fel på en container eller komponent. I de fall 

då orsaken till uppkommandet till klagomålet beror på en containers prestation är en del i 

processen att försöka identifiera vilken komponent som ligger bakom felet. I de fall en 

bristfällig komponent kan identifieras förs detta in i det existerande systemet som används 

för hanteringen av kundklagomål. Data analyseras sedan för att kunna identifiera lämpliga 

förebyggande insatser. Bland annat undersöks i vilken omfattning olika komponenter varit 

de bakomliggande orsakerna till ett kundklagomål. I denna process undersöks bland annat 
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om en komponent har en ökad tendens att vara inblandad i en ökad mängd kundklagomål 

(Respondent D). En begräsning som finns i denna process är att endast en komponent kan 

väljas per kundklagomål. Endast den komponent som anses ha störst betydelse väljs. Om två 

eller fler komponenter haft en påverkan på en containers prestanda förs bara den 

komponenten med störst påvekan in. De andra komponenterna kommer således inte föras 

in i systemet och heller inte vara med i analysen.  

 

Idag bedriver Envirotainer ett utvecklingsprojekt berörande telemetridata. Projektet går ut 

på att utveckla en enhet som installeras i containrarna för att automatiskt och kontinuerligt 

samla in och distribuera data kring. Telemetridata ska trådlöst överföras via GSM-nätet eller 

wifi. Containern behöver således inte befinna sig i närheten för att kunna överföra 

information. Telemetridata kan realtidsuppdateras och sändas ut i realtid till olika 

intressenter. Det gör det möjligt att snabbare sätta att sätta in insatser mot incidenter såsom 

temperaturavvikelser, oväntade dörröppningar etc. Enheten kommer bland annat kunna 

samla in data kring: ljus, temperatur, luftfuktighet, stötar, batterinivå och position. Det 

kommer vara möjligt att avgöra vart containern befinner sig och vid vilken tidpunkt de olika 

sensorerna registrerar olika incidenter (Respondent D).  
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5. Analys 
I detta kapitel återfinns rapportens analys. 

 

5.1 Förutsättningar för att styra underhåll 
Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att kunna driva ett effektivare underhållsprogram. 

Delar av underhållet sker idag med vad Mobley (2002) och Swanson (2001) definierar som 

en avhjälpande strategi. Det är nödvändigt att inventera det underhåll som sker idag och se 

över vilka ytterligare underhållsåtgärder som kan implementeras med hänsyn till 

tillgänglighet och tillförlitlighet. De åtgärder som ingår i underhållsprogrammet idag är till 

stor del baserade på de initiala åtgärderna som identifierades i utvecklingen av produkten. 

Sedan dess har en ökad kunskap om produkten skapats. Det är därför möjligt att se över och 

uppdatera det befintliga underhållprogrammet. En omfattande strukturerad analys utefter 

MSG-3 bör genomföras för att identifiera potentiella nya underhållsåtgärder. Genom detta 

kan underhållet i större grad styras från att vara avhjälpande till att bli förebyggande.  

 

Ett område där det krävs djupare kunskaper för att kunna utföra ett effektivt underhåll är 

systemkomponenters åldrande. Idag saknas en djupare förståelse kring 

systemkomponenters sannolikhet för fel med utefter de kategorier Nowlan och Heap (1978) 

identifierade i deras undersökning. Idag finns processer för att identifiera 

systemkomponenters ökade felintensitet med stigande ålder. Detta genom deras Customer 

query process och komponentförbrukningsanalyser. Något som bör undersökas noggrannare 

är vilken inverkan underhåll har på den initiala tillförlitligheten av komponenter. För att 

kunna sätta in underhållsåtgärder som ska öka tillförlitligheten behövs kunskaper om vilka 

följder underhållsåtgärder kan medföra. Utan denna kunskap finns risken att öka mängden 

underhållsinducerande fel. Om en underhållsåtgärd införs utan att underhållsinducerande 

tas i beaktning finns risken att containerns tillförlitlighet och tillgänglighet istället reduceras.  

 

För att effektivt kunna bedriva underhåll är det nödvändigt att öka medvetenheten kring 

komponenters reparerbarhet. I synnerhet de dyrare komponenterna. Idag byts 

komponenter ut baserat på kalendertid för att öka tillförlitligheten av containern. Detta kan 

vara effektivt ur ett tillförlitlighetsperspektiv. Men med hänsyn även till ekonomi kan det 

vara ineffektivt. Möjligheter för att förlänga komponenters livslängd med hjälp av 

underhållsinsatser bör undersökas vidare. Istället för att kassera komponenter efter ett visst 

antal månader kan underhåll genomföras för att förlänga livslängden av komponenten. Det 

kan ge reducerade underhållskostnader utan att tillförlitligheten försämras. För att kunna 

implementera sådana åtgärder krävs undersökningar för att påvisa hur olika komponenter 

påverkas av underhåll. Det är viktigt att veta till vilket tillstånd en komponent återställs till 

vid en sådan åtgärd. Ahmadi (2010) redogjorde för olika fem olika tillstånd en komponent 

kan inta efter att underhåll har utförts. Det är viktigt att en underhållsåtgärd åtminstone 

leder till att en komponent intar ett tillstånd där den är bättre än innan uthållet utförs. Vissa 



 

33 
 

komponenter kanske det endast är lönsamt att utföra underhåll bara i de fall de återställs till 

ett skick där de är så gott som nya. Men för andra komponenter kan det räcka med att en 

underhållsåtgärd kan förlänger livslängden med endast några procent för att den skall vara 

lönsam. För att kunna identifiera sådana problem krävs att rätt typ av tillförlitlighetsdata 

samlas in.  

5.1.1 Tillförlitlighetsdata 
Situationen idag påminner om den Rausand (1998) beskriver där han påstår att 

underhållsplaner till relativt låg utsträckning baseras på faktiskt insamlad data. För att styra 

underhåll på containerkomponenter krävs att data kring underhållet som sker idag 

standardiseras, samlas in och analyseras. De tillförlitlighetsdata som genereras (vid 

utförandet av oplanerat och planerat underhåll) är otillräcklig vilket begränsar 

analyserarbetet. Ett exempel är den årliga inspektionen. I denna process genereras data som 

skulle kunna användas för att analysera underhållprogrammets effektivitet. Vid den årliga 

inspektionen utförs ett antal underhållsåtgärder. Det som saknas är en strukturell insamling 

av resultatet av dessa inspektioner. De data som genereras vid underhåll är idag av 

varierande kvalité. Vid den årliga inspektionen fylls ett formulär i där de olika inspektionerna 

som utförts bockas i. På detta formulär kryssas i vilka punkter som inspekterats samt att det 

finns ett fält för eventuella noteringar. Kvalitén av data på dessa formulär och regulariteten 

av att dessa formulär levereras varierande. I många fall noteras det bara i serviceprotokollet 

att den årliga inspektionen har genomförts. Problemet i detta är att resultatet av 

inspektionerna inte samlas in. Inte heller i de formulär som görs tillgängliga är data tillräcklig.  

 

Ett exempel är att ett antal kretskort inspekteras under denna period. I formuläret kryssas 

att inspektionen av dessa har gjorts. Om en bristfällig komponent påträffas åtgärdas det. 

Problemet är att orsaken till det som åtgärdas i många fall inte framgår. Om delkomponent x 

eller delkomponent y skulle vara skadade eller om en kontakt på kretskortet skulle vara 

trasigt framgår vanligen inte. Detta faktum gör att det är svårt att dra rätt slutsatser och 

sätta in korrekta åtgärder utifrån de data som genereras. Som data är idag kan slutsatsen 

dras att ett kretskort har bytts ut och det går att identifiera i vilka containrar som dessa 

kretskort har byts ut. Det som saknas är djupare data kring varför kretskorten har bytts ut. 

För att kunna sätta in en korrekt effektiv underhållsåtgärd krävs att bättre data samlas in i 

varför komponenter byts ut eller reparerats. Genom att samla in mer precis data, kring 

varför reparationer och utbyten sker, kan en bättre förståelse skapas.  

 

Exempelvis kanske det visar sig att 1 000 000 kretskort har bytts ut. Om det enda som går att 

konstatera är det faktum att dessa har byts är det svårt att veta vilka åtgärder som kan 

minska antalet utbyten av kretskort. Men om data kring varför dessa utbyten sker kan bättre 

åtgärder sättas in. Det kanske visar sig att 100 000 av utbytena beror på sprickor i 

kretskortet, att 50 000 utbyten beror på att säkring y på kretskortet har gått sönder och att 

resterande 850 000 beror på att en lödning till en delkomponent är bristande. Om dessa 
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data kan samlas in, kring varför utbyten sker, kan effektivare underhållsåtgärder sättas in. På 

det sättet data samlas in idag kan det dras slutsatser kring trender på utbytta komponenter 

med stigande ålder på containrar. Idag är lösningen på sådana identifierade trender att 

implementera utbytesprogram av en sådan komponent. Att efter x antal månader i drift ska 

komponent y bytas ut. Men med bättre data kring orsaken till utbyten kan andra effektivare 

åtgärder identifieras. Istället för att byta ut ett kretskort efter x månader kan 

underhållsåtgärden vara att inspektera kortet efter x antal månader för att undersöka 

lödningen. Och beroende på resultatet av inspektionen vidta eventuell åtgärd.  

 

Att utfallet av inspektionerna inte samlas in på ett strukturerat sätt är ett problem därför att 

effektiviteten ej då kan studeras. Ponera att en underhållsåtgärd är att byta ut en 

komponent vartannat år eftersom det uppstår sprickbildning i komponenten. För att kunna 

avgöra om tidsintervallet för utbytet är effektivt eller inte måste tillförlitlighetsdata för 

systemet samlas in för att kunna genomföra en analys. För att kunna dra slutsatser kring om 

intervallet är effektivt gäller att samla in resultat vid utbytena. Om data bara samlas in om 

att utbytet är utfört går det inte att avgöra om åtgärden är effektiv, då utfallet av utbytena 

inte går att beskåda. Men om utfallet samlas in går det att börja dra slutsatser. Om det vid 

utbytena för en stor population visar att en tredjedel av alla komponenter som byts efter två 

år har sprickor som potentiellt skulle kunnat påverka prestationen bör det kanske övervägas 

att minska intervallet för utbytena. Men om det är en mycket liten andel som påvisar 

sprickbildning kan intervallet ökas något för att se vad utfallet blir. Om intervallet ökas till 

utbyte efter 2,5 år istället och det fortfarande är en mycket liten del som påvisar en 

sprickbildning kan intervallet ökas ytterligare. Men för att kunna dra dessa slutsatser krävs 

att de komponenter som undersöks används i jämförbara miljöer. Annars blir inte data 

pålitligt.  

 

5.2 Systematisera insamling av tillförlitlighetsdata 
För att genomföra analyser kring effektiviteten för det utförda underhållet krävs att varje 

underhållsåtgärd har en unik jobbkod. Om resultatet av olika underhållsåtgärder inte 

separeras från varandra vid genererandet av data kommer det inte vara möjligt att 

genomföra en analys. Om underhållåtgärder har unika jobbkoder kan all tillförlitlighetsdata 

som berör en viss underhållsåtgärd samlas.  

 

För att kunna samla in data i den omfattning av den mängd data som genereras inom 

företaget krävs sannolikt ett verktyg. Inom flygindustrin och många andra industrier används 

idag olika former av CMMS system för att kunna hantera och samla in data kring underhållet.  

För att kunna styra underhållet krävs att data kring underhållsåtgärder samlas in separat för 

varje åtgärd. För exempelvis den årliga inspektionen samlas inte information för varje unik 

åtgärd med ett CMMS system är detta möjligt.  
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5.3 Värdera effektivitet av underhållsprogram  
En viktig information att samla är huruvida åtgärder är planerade eller oplanerade. I 

flygindustrins regelverk för den fortsatta luftvärdigheten fastslår att en bedömning av 

oplanerade komponentutbyten är en obligatorisk data att ta i beaktning när underhållets 

effektivitet bedöms. Genom Customer query processen kan det identifieras en del 

komponenter där det krävs oplanerat underhåll bland annat i form av komponentutbyten. 

Analyserna från denna process ger en bra uppfattning kring vilka komponenter vars 

underhållsåtgärder kan behöva justeras för att öka tillförlitligheten. Men även övrigt 

underhåll behöver identifieras om det sker planerat eller oplanerat. I dagsläget finns en 

svårighet att avgöra om en åtgärd som utförs är planerad eller oplanerad. För att kunna 

avgöra hur effektiva underhållsåtgärder är behöver allt oplanerat underhåll tydliggöras så att 

dessa kan vara med i analyserna kring underhållsprogrammets effektivitet. Om en åtgärd är 

att byta ut en skruv efter tio år i drift för att förhindra att den brister i drift och skruven i 

hälften av fallen måste bytas ut oplanerat efter 8 år för att den går sönder måste sådana 

data finnas tillgänglig när underhållsprogrammet effektivitet ska värderas. Idag kan sådana 

fall fångas upp till viss del fångas upp men inte i den utsträckning som krävs. Genom att 

samla in data kring oplanerade utbyten kan mätetal såsom MTBUR etableras för att avgöra 

effektiviteten av underhållet. För att detta skall bli möjligt krävs att det finns ett system som 

kan fånga upp sådana data.  

5.3.1 Tid för underhåll 
Det är inte bara tiden för utbyten av komponenter som behöver samlas in mer strukturerat. 

Det är även tiden för utförandet av underhåll som behöver samlas in. Idag samlas inte data 

in kring när vilket underhåll sker på en container. Det årliga preventiva underhållet har 

variation på 90 dagar på när det får utföras. Vilket betyder att det faktiska årliga underhållet 

kan utföras ungefär 45 dagar innan eller 45 dagar efter det satta planerade datumet. Det 

möjliggör att en skillnad på underhållsintervallet kan skapas och att containrar får olika 

underhållsintervall. Av slumpen kan det årliga underhållet ske var elfte månad för vissa 

containrar medan andra containrar får samma underhåll utfört var trettonde månad. Olika 

underhållsintervall kan leda till att effektiviteten av underhållet blir olika. Effektiviteten av 

underhåll är många gånger beroende på intervallet av åtgärden. Om ett betydande antal 

brister skulle upptäckas vid årliga inspektioner av en flotta kan beslutet bli att utföra den 

åtgärden mer frekvent baserat på det som hittas.  

 

Men om data kring när underhållet utförs i tiden kan det kanske visa sig att det är endast på 

de enheter där underhållet har skett vid ett senare tillfälle än det tänkta som dessa brister 

identifieras. Om insatsen blir att minska intervallet för en underhållsåtgärd och den berörda 

komponenten har ett åldrande utefter det som Bergman & Klefsjö (2012) och Nowlan & 

Heap (1978) kallar ”badkarskurvan”. Då kan det resultera i den effekt som Rausand (1998) 

redogör för. Med en reducerad tillförlitlighet då mängden underhållsinducerande ökar. Den 

verkliga orsaken kan vara att det underhåll som utförts efter det planerade datumet kan ha 



 

36 
 

passerat den tid då felintensiteten ökar och de inspektioner som inte hittar fel, har utförts 

innan den tiden. Om hänsyn inte tas till när det faktiska underhållet utförs kan det leda till 

att fel slutsatser dras.  

5.3.2 Driftsdata 
En annan viktig åtgärd är att samla in relevant driftsdata under användning. Inom 

flygindustrin samlas det kontinuerligt in data som kan ha en inverkan på prestanda. 

Exempelvis samlas data kring antal landningar, motoreffekt etc. Detta är något som 

Envirotainer i större grad bör kunna utnyttja för att kunna dra bättre slutsatser kring 

underhållets effektivitet. Data som kan vara relevant att samla är drifttid för komponenter. 

Idag sker det inget underhåll baserat på drifttid av komponenter utan istället baseras alla 

underhållsåtgärder på kalendertid. Detta förfarande kan vara det effektivaste om alla 

containrar används i samma miljö hela tiden. Men eftersom containrarna utsätts för olika 

driftförhållanden, bland annat används olika mycket under ett år, är det svårt att hitta det 

effektivaste intervallet för samtliga containrar enbart baserat på kalendertid.  

 

I MSG-3 processen som används inom flygindustrin för att ta fram underhållprogram är en 

viktig del i valet av underhållsintervall att intervallet baseras på den eller de bakomliggande 

drivande faktorerna som leder till försämring. Detta är något som bör kunna anammas. Om 

drifttid samlas in för komponenter kan det identifieras ett effektivare intervall för underhåll. 

Om det enbart baseras på kalendertid finns det två risker. Den första är att underhållet sker 

med för täta mellanrum. Om en container har en låg användning kommer underhållet ske 

med för täta intervall jämfört med det effektivaste. Det kan leda till att komponenters fulla 

livslängd inte används och de risker, bl.a. ökad mängd underhållsinducerande fel, som Smith 

(1993) diskuterar kring de upptäckter Nowlan & Heap (1978) gjorde. 

 

Den andra risken är för containrar med högt användande. Om en container har ett högre 

användande än det uppskattade finns risken att intervallet är för stort. Om en komponent 

används längre än det planerade kan risken för att fel inträffar kraftigt öka beroende på hur 

åldrandet ser ut. Om kullager är den komponent som är aktuell för underhåll finns det en 

uppenbar risk med att endast basera underhållet på kalendertid. Kullagers livslängd är starkt 

beroende på dess användande. I givna driftmiljöer går det relativt precist avgöra hur många 

varv ett kullager kan rotera innan dess livslängd är förbrukad.  

 

Om driftmiljöerna är desamma och det som skiljer mellan två kullager är att det ena 

kullagret har en driftstid på 50 timmar i veckan och den andra har en drifttid på 60 timmar i 

veckan. Om en underhållsåtgärd finns att byta dessa kullager efter fem år för att säkra 

tillförlitligheten kommer effektiviteten av utbyten variera. Efter fem år kommer den 

ackumulerande drifttiden för de två olika kullagren skilja med 2600 timmar vilket motsvarar 

ett ytterligare år i drift för det första kullagret. Att i detta exempel endast använda en och 

samma kalendertid för att byta ut båda detaljerna gör det svårt att hitta ett effektivt intervall 
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på. Om utbytet av kullgren baseras på det lägre användandet riskerar det andra att fallera 

innan det planerade utbytet äger rum.  

 

En annan viktig orsak för att börja samla in drifttid för komponenter är för att få en ökad 

förståelse för hur olika containerkomponenter åldras. Det finns en möjlighet att få en ökad 

förståelse för hur åldrandet ser ut för olika komponenter. I dagsläget är det en avsaknad på 

insamlad driftsdata som kan styrka exakt hur åldrandet för olika komponenter ser ut. För att 

kan kunna avgöra åldrandet måste driftstid samlas in. Vid varje underhållstillfälle kan det 

registreras driftstid för delkomponenter i systemet. En drifttid som sedan kan relateras till 

när specifika komponenter installeras, byts ut eller när andra underhållsåtgärder utförs. 

Genom att samla specifikare tidsdata kring när utbyten av komponenter sker kan en bättre 

kunskap om olika felintensitets kurvor skapas.  

5.3.3 Onormala driftförhållanden 
Rapporter kring händelser utanför normala driftförhållanden är en viktig del inom 

flygindustrin. Det delvis för att kunna dra korrekta slutsatser kring effektiviteten av ett 

underhållsprogram men även för att initiera oplanerat underhåll. En ingående del i alla 

flygplans underhållsprogram är att undersöka landningsstället. När exempelvis en hård 

landning har inträffat ska vissa underhållsåtgärder genomföras innan flygplanet får tas vidare 

i drift. Åtgärderna kan vara inspektioner av olika delar som får extra hög belastning vid hårda 

landningar. Om det visar sig att en komponent har gått sönder till följd av en hård landning 

måste det tas i beaktning när effektiviteten av underhållsprogrammet genomförs. 

Operationer utanför den normala driften måste identifieras för att dessa inte ska inverka på 

det ordinarie underhållsprogrammet. Om en onormal operation leder till brister i 

komponenter ska det inte få en påverkan av det ordinarie underhållsprogrammet.  

 

Envirotainer har idag begränsade möjligheter att identifiera och rapportera liknande 

händelser. Det då en container när den är på uthyrning inte kontrolleras av egen personal. 

Om en container skulle tappas och utsättas för hög påfrestning kan den incidenten leda till 

skador såsom läckage eller sprickbildning som inte går att upptäcka i samband med normal 

drift. Med telemetriprojektet finns möjligheten att till viss utsträckning införa oplanerade 

inspektioner när containern används utanför normala driftförhållanden. Med enheten som 

skall installeras i samband med telemetriprojektet kommer bland annat vibrationer och 

stötar att mätas under hela skeppningen. En tänkbar implementering med den typen av data 

är att vidta en lämplig underhållsåtgärd för en specifik container om det under en skeppning 

skulle registreras stötar över en viss bestämd gränsnivå. Med rätt typ av programvara kan 

underhållsordern registreras som en åtgärd som måste vidtas innan containern kan gå ut på 

ny skeppning. Telemetridata kan även användas för andra liknande implementeringar. Då 

batteriförbrukningen hela tiden övervakas kan det genereras en underhållsorder om 

batteriförbrukningen är över det normala.  
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5.3.4 Ekonomiska aspekter 
En utmaning vad gäller underhållet är justeringen av intervallen. I dagsläget sker alla 

underhållåtgärder på intervaller som är skalbara. Där intervallet för vissa åtgärder är dubbelt 

så stort som för andra åtgärder. Om intervallet för en åtgärd ska eskaleras betyder det att 

intervallet antingen måste eskaleras till det dubbla eller att intervallet måste eskaleras till ett 

sådant intervall som idag inte finns. Ett fördubblat underhållintervall är riskabelt då det kan 

leda till att många fler brister och oplanerat underhåll måste utföras. Det får en negativ 

inverkan på tillförlitligheten och tillgängligheten. Det andra fallet är att intervallet måste 

eskaleras till ett intervall som inte finns i dagsläget. Det kommer även medföra höjda delar 

av de direkta underhållskostnader Giertz (2014) redogör för i form av personalkostnader då 

TK personal måste tillkallas vid fler tillfällen för att utföra underhåll på en container. Det kan 

även det leda till försämrad tillgänglighet om en container måste invänta underhåll innan 

den kan gå iväg på ny uthyrning igen. Fler unika intervall leder till fler tillfällen då containern 

måste containern underhållas. Om en container får fler dagar per år då den inte kan vara i 

drift och vara på uthyrning leder det till minskade intäkter. Det är därför viktigt att se till att 

underhållet sker även med avseende på tillgänglighet. Vilket Murty, Atrens & Ecceleston 

(2002) har konstaterat. 

 

5.3.5 Leveransservice och underhåll 
Envirotainer befinner sig i en stark position på marknaden och är världsledande. De befinner 

sig på en idag lukrativ växande marknad. Konkurrensen är idag begränsad till ett antal 

aktörer. Men i takt med en ökad marknad med bra marginaler finns en sannolik expansion av 

idag redan befintliga konkurrenter samt etablerandet av nya aktörer. För att kunna möta 

den framtida konkurrensen är det därför viktigt att fokusera på leveransservicen av 

företagets tjänster. Företagets utvecklingsarbete styrs som tidigare nämnts av förbättrad 

tillgänglighet och tillförlitlighet vilket är viktiga aspekter vad gäller leveransservicen. Att 

leverera tillförlitliga containrar är en kritisk aspekt för att vara konkurrenskraftig. 

Varuvärdena i en skeppning av läkemedel kan uppgå till tiotals miljoner SEK. Envirotainer 

friskriver sig från eventuella ersättningar om något fel skulle uppstå under skeppning som 

skulle leda till att läkemedel skulle behöva kasseras. Rent ekonomiskt står Envirotainer inte 

för någon risk för godset under en skeppning. Men om godset i en skeppning skulle behöva 

kasseras till följd av en container som fallerar kan det resultera i de indirekta kostnader för 

brister i underhåll som Murty, Atrens och Ecceleston (2002) redogör för. Det vill säga 

förlorad goodwill vilket kan resultera i förlorade kunder och affärer. Allt eftersom 

konkurrensen ökar, vilket är troligt, kommer värden inom leveransservice spela en allt 

viktigare roll.  

 

Som ett resultat av fokuset på att etablera en omfattande containerflotta har Envirotainer 

idag ett övertag vad gäller tillgänglighet på containrar. Deras stora, och växande, 

containerflotta gör det möjligt för Envirotainer att lokalisera containrar på många platser 
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runtom i världen för att snabbare kunna tillfredställa en kund i behov av en container. 

Envirotainer förbättrar således deras lagertillgänglighet för var dag som går, vilket har sina 

konkurrensfördelar. Genom att bygga upp en stor flotta kan Envirotainer förbättra deras 

leveransservice ur några aspekter, men inte ur alla. En större flotta kan ge en bättre 

lagertillgänglighet, kortare leveranstider och en förbättrad flexibilitet. Detta är värden ur 

leveransservice som enligt Mattsson (2002) skulle kunna leda ett ökat utbyte för det kapital 

som satsas på leveransservicen (se figur 3.4). Men allt eftersom containerflottan växer ikapp 

efterfrågan på marknaden kommer omkostnaderna öka utan att bidraget till ökat kundvärde 

och intäkter följer samma utveckling.  

 

Att tillgodose alla värden av begreppet leveransservice går därför inte att uppnå endast 

genom att bygga upp en containerflotta. För att kunna tillgodose en hög lagerservicenivå 

gäller att de containrar som inte är på uthyrning och befinner sig i olika faciliteter runtom i 

världen är i servicedugligt skick. Om containrar finns lediga men inte är reparerade fyller de 

ingen nytta. Det är även viktigt att säkerställa en god leveranssäkerhet, det vill säga att 

leverera containrar av rätt kvalité. En container som levereras för uthyrning som inte lever 

upp till de ställda kraven kan det leda till tidigare nämnda negativa påföljder.  

 

En större flotta för att förbättra leveransservicen leder även till större omkostnader i form av 

hanteringskostnader, kapitalkostnader, förvaringskostnader etc. För att kunna tillgodose en 

hög lagertillgänglighet, lagerservicenivå och leveranssäkerhet kostnadseffektivt bör målet 

vara att tillgodose det totala behovet av containrar med så få containrar som möjligt. För att 

kunna uppnå det målet gäller att containrar i hög utsträckning ska finnas tillgängliga för 

uthyrning. Detta är något som dels kan uppnås med ett väl fungerande underhållsprogram 

som kan minimera stopptiden för containrar mellan uthyrningar och minska risken för att fel 

uppstår i samband med uthyrning.  
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6. Slutsatser 
Identifiera krav och förutsättningar för att effektivt styra underhåll på 

containerkomponenter och underkomponenter. 

För att kunna styra underhåll på containerkomponenter krävs att de tillförlitlighetsdata som 

genereras idag standardiseras, samlas in och analyseras. De data som genereras idag är inte 

tillräckligt omfattande. Det som främst behöver ske är att samla information om det 

underhåll som utförs och resultatet av detta. I dagsläget kan information sammanställas om 

vilket underhåll som utförs när. Men resultatet av det utförda underhållet kan inte samlas.   

 

Identifiera krav och förutsättningar för att systematisera insamling av tillförlitlighetsdata 

på komponenter för att utifrån detta kunna styra ett underhållsprogram. 

Det som behöver göras för att möjliggöra en systematisk insamling av tillförlitlighetsdata är 

främst två åtgärder. För att kunna samla tillförlitlighetsdata krävs att alla olika 

underhållsåtgärder får ett eget referensnummer. Idag sker exempelvis en årlig inspektion 

med flera ingående underhållsåtgärder. Samtliga dessa åtgärder noteras under samma 

jobbnummer. För att kunna skilja olika underhållsåtgärder från varandra krävs ett unikt 

referensnummer.  För att kunna samla in, hantera och analysera den mängd data som 

genereras kring underhåll inom organisationen krävs sannolikt någon form av CMMS .  

 

Identifiera krav för att värdera effektiviteten på underhållsprogrammet för att ändra 

underhållsintervaller vid behov, baserat på tillförlitlighetsdata med hänsyn tagen även till 

ekonomiska faktorer. 

För att kunna värdera effektiviteten av underhållsprogrammet krävs att data samlas kring 

oplanerade utbyten. Genom att samla information kring vilket underhåll som är planerat 

respektive oplanerat effektiviteten av att värdera. Målsättningen med underhåll är att 

förhindra att oväntade utbyten och driftstopp. Effektiviteten av underhållet kan därför 

värderas utefter frekvensen detta. Men för oplanerade utbyten måste hänsyn tas till 

händelser utanför normaldrift som kan leda till ett oplanerat utbyte. Om ett oplanerat 

utbyte eller annan underhållsåtgärd måste äga rum som ett resultat operation utanför 

normal drift måste sådana data samlas in. Om en komponent måste bytas ut till följd av 

ovarsam hantering av containern ska inte ett sådant utbyte påverka det nuvarande 

underhållet. Därför är det viktigt att sådana rapporter samlas in för att analyserna av ett 

underhålls effektivitet.  

 

För att kunna styra underhållsprogrammet krävs utförligare information kring 

driftförhållandena hos containrarna. Idag samlas inga sådana data. Alla containers antagas 

användas i samma förhållanden.  Exempelvis antas alla containers ha samma nyttjandegrad 

under dess livstid ur ett underhållsperspektiv. Containrar har samma underhåll oavsett antal 

drifttimmar per år.  Genom att samla in gångtid för containrarna kan denna realteras till när 

komponent utbyten sker för att skapa en mer precis kunskap om när utbyten bör ske. Idag 

sker underhåll endast baserat på kalendertid. Trots att det troligtvis finns andra drivande 
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faktorer för åldrandet av komponenter. För att kunna etablera ett kostnadseffektivt intervall 

krävs att intervallen baseras på de korrekta dimensionerna.  
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Bilaga 1 
 

Presentation av respondenter 
 

Respondent A: Arbetar som laboratorieingenjör. Har lång yrkeserfarenhet av kyl- och 

värmesystem.  

Respondent B: Har lång erfarenhet inom företaget och har tidigare bl.a. haft rollen som 

Laboratory Manager.  

Respondent C: Har lång erfarenhet inom företaget med diverse roller. Arbetar för 

närvarande som konsult. Har bl.a arbetet inom företaget som chef för kvalité och för 

forskning och utveckling. 

Respondent D: Har för närvarande roll som produktvårdsansvarig. Har lång erfarenhet inom 

företaget och över tio års erfarenhet inom diverse positioner inom logistik och life science.  

Respondent E: Roll som Quality Manager & Head of Quality Assurance. Har många års 

erfarenhet inom bl.a. underhåll, kvalité och audit inom flygindustrin.  

 



 

II 
 

Bilaga 2 
 

Maintenance Steering Group 
MSG-3 är en arbetsmetod för att identifiera schemalagda underhållsåtgärder (Brunnberg & 

Haglund 2011). MSG-3 är ett arbete som startar innan ett flygplan tas i bruk (Adams 2009). 

MSG-3 processen består av ett antal olika steg. Vilka kan delas upp i (Ahmadi, Söderholm & 

Kumar 2007): 

4. Identifierande av Maintenance Significant Items (MSI).  

5. Analysprocess av MSI, vilket består av att identifiera: 

a. Funktioner 

b. Funktionsfel 

c. Feleffekter 

d. Felorsak.  

6. Val av underhållsåtgärd med hjälp av en fastställd beslutslogik i vilken ingår: 

a. Utvärdering av felkonsekvenserna (nivå 1 analys) 

b. Val av specifik underhållsåtgärd baserat på felkonsekvensen från nivå 1.  

 

En produkt kan den bestå av flera hundra olika funktioner. Funktionerna stäcker sig från de 

som är väsentliga för driftssäkerheten till de som är trevliga att ha. MSG-3 fokuserar på att 

finna underhållsåtgärder för de komponenter vars funktioner är väsentliga för 

driftsäkerheten. Det är dessa som är MSI (Ahmadi, Söderholm Kumar 2010).  

 

Identifierandet av MSI 

Innan steget identifierandet av ett systems MSI delas systemet upp i funktionella områden 

till system, undersystem. Nedbrytningen sker tills den nivå där nästa nivå är byte av en 

komponent där bytet inte sker direkt på systemet (ATA MSG-3 2002). Det kan till exempel 

vara en fläkt som i sig består i ett antal komponenter. I nedbrytningen ska även 

säkerhetssystem och säkerhetsutrustning inkluderas.  

 

Med top-down metodiken är målet att identifiera vilka objekt som ska granskas om det är en 

MSI eller inte. Den högsta hanterbara nivån är vanligen det system/delsystem där fläkten i 

ovan nämnda exempel sitter. Genom att genomföra analysen på denna nivå undviks mycket 

onödigt analysarbete samtidigt som det säkerställs att samtliga funktioner, feleffekter och 

felorsaker blir analyserade.   

 

För att avgöra om ett objekt är en MSI ska följande fyra frågor besvaras (ATA MSG-3 2002): 

 Kan ett fel vara omöjligt att upptäcka eller ha låg sannolikhet att upptäckas av 

användaren i normalt användande och drift? 

 Kan ett fel påverka säkerheten, inkluderat säkerhetssystem och utrustning?  
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 Kan ett fel ha en betydande operationell påverkan? 

 Kan ett fel ha en betydande ekonomisk påverkan? 

Om svaret ”JA” kan anges på någon av ovanstående frågor ska objektet klassas som en MSI 

och då är en fortsatt MSG-3 analys nödvändig. För alla objekt där samtliga svar på frågorna 

är ”NEJ” krävs ingen vidare analys.  

 

Analys av MSI  

Nästa steg i processen är att identifiera alla funktioner, felfunktioner, feleffekter och 

felorsaker. I Denna fas är det väsentligt att personer med rätt kompetens medverkar. 

Analysen och slutresultatets kvalité är starkt beroende av denna analys (ATA MSG-3 2002).  

 

Feleffektskategorisering 

Efter det så sker en analys där feleffekterna delas upp i olika kategorier. Indelandet i 

kategorier genomförs genom att varje feleffekt genomgår ett logiskt diagram med ett antal 

frågor där avgör i vilken kategori feleffekten hamnar. Feleffekterna kategoriseras utifrån om 

det är uppenbart eller dolt samt om den är relaterad till säkerhet, drift eller ekonomi. 

Samtliga feleffekter delas upp i någon av feleffektskategorierna: 5 - Uppenbart 

säkerhetsrelaterat fel, 6 - Uppenbart operativt fel, 7 - Uppenbart ekonomiskt fel, 8 - Dolt 

säkerhetsrelaterat fel eller 9 - Dolt icke säkerhetsrelaterat (ATA MSG-3 2002).  

 

Val av underhållsåtgärd 

Nästa steg är att välja en lämplig underhållsåtgärd. Denna process genomförs genom att 

utsätta feleffekten för ett logiskt diagram med ett antal frågor. Analysen resulterar i att alla 

feleffekter får en identifierad underhållsåtgärd vilka exempelvis kan vara översyn, 

funktionstest, utbyte, rengöring etc. Beslutsdiagrammen är uppbyggda så att en 

kostnadseffektiv åtgärd väljs före en resursineffektiv. Exempelvis prioriteras smörjning före 

ett utbyte. Varje åtgärd får i denna process ett individuellt referensnummer som är unikt för 

den åtgärden (ATA MSG-3 2002).  

 

Fastställande av underhållsintervall 

Underhållsintervallet för samtliga framtagna underhållsåtgärder måste tas fram och 

intervallet måste uppfylla båda tillämpbarhets- och effektivitetskriteriet. Vilket innebär att 

intervallet måste väljas så det säkerställer underhållsåtgärdens syfte samtidigt som det är 

resurseffektivt. Intervallet ska väljas utifrån tillgänglig data och ingenjörsbedömningar. 

Tillgänglig data kan vara data om felintensiteter och felegenskaper. Vanligtvis saknas den 

rätta informationen för att avgöra det optimala tidsintervallet för underhållsåtgärderna i det 

inledande stadiet och är något som blir tillgänglig först när systemet tas i drift. Avsaknaden 

av faktiska driftdata tenderar att resultera i mer återhållsamma tidsintervall (Federal 

Aviation Administration 2012a; Ahmadi, Söderholm & Kumar 2010) vilket har en direkt 

påverkan av tillförlitlighet och ekonomi. Ett tätare tidsintervall ökar risken för 
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underhållsinducerande fel och kan leda till en negativ påverkan av tillförlitlighet och 

säkerhet (ATA MSG-3 2002). 

Underhållsintervallet måste etableras i korrekta termer och ska baseras på det som orsakar 

feluppkomsten vilket exempelvis kan vara kalendertid, drifttimmar eller driftcykler. Det är 

möjligt att välja fler parametrar för att styra intervallet för underhåll.   

I analysprocessen att sätta tidsintervallet står det fritt för arbetsgruppen att sätta unika 

tidsintervall för olika underhållsåtgärder. Men ur en ekonomisk synvinkel blir det förfarandet 

inte resurseffektivt. Om det finns en stor variation av tidsintervall innebär detta att systemet 

måste tas ur drift vid flera tillfällen för att genomföra underhåll vilket påverkar ett systems 

tillgänglighet. För att komma runt denna problematik brukar underhållsintervallen sättas för 

att de skall kunna grupperas i olika paket så åtgärderna kan utföras vid ett och samma 

tillfälle.  

 

 


