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The purpose of this thesis is to identify and investigate reference times for regular
maintenance work activities at the department responsible for maintenance of
underground loaders at company LKAB:s mine in Kiruna, Sweden. The study is a
thesis of 15 credits at Uppsala University and has been carried out over 10 weeks
during the spring 2016. The majority of the work has been carried out on site.
For a long time the underground loaders department has been struggling with
recurring breakdowns. Which affect the production in the mine and is a burden for
the maintenance personal. To live up to the expectations of the customer and be able
to plan the work procedures with better precision the department now wants to get
a better picture of how much the planning of the maintenance work affects the
department, both in time and costs. The goal with the study is to propose
improvements of how to minimize the time for maintenance work.
The study has looked at internal statistics from 2015 and used it to map out which
activities that have the biggest influence on the department. The first selection
resulted in six procedures which are carried out on the two types of loaders from
SANDVIK that the company uses. The chosen activities are bucket replacement, tilt
cylinder replacement, lift cylinder replacement and front and rear axle replacement.
Due to the limitation of time for the study one of these six activities were chosen for
a deeper analysis. The choice, after discussion with the mentor Sandy Doull at LKAB,
fell on front and rear axle replacement.
The conclusion after the study is that there are big opportunities for improvements
for the department responsible for the underground loaders at LKAB. Working
actively with follow ups and implementing the Lean tool 5S they can reduce waste,
variation and to improve productivity for all the work procedures. Improvements that
could lead to big economic profits by reducing downtime in production and improve
working conditions for maintenance personal during the work procedures.
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Sammanfattning
Denna studie har haft till syfte att utreda och analysera referenstider för
återkommande underhållsarbeten åt lastmaskinsavdelningen i LKAB:s gruva i
Kiruna. Studien är ett examensarbete på 15 högskolepoäng gjort för Uppsala
Universitet under 10 veckor våren 2016. Merparten av studien har utförts på plats
hos verksamheten på KUV-1365.
Då lastmaskinsavdelningen länge haft problem med återkommande haverier, som är
en del av underhållsarbetet, vill verksamheten få en bättre bild av vad de åtgärdande
arbetsmomenten innebär. Detta för att bättre kunna planera och leva upp till kundens
förväntningar. Målet efter granskningen har varit att ta fram tänkbara
förbättringsförslag för att kunna minimera tidsåtgången för respektive arbete.
Studien har använt sig av statistik från främst år 2015 och använt denna data för att
kartlägga vilka moment som belastar avdelningen mest. Det första urvalet resulterade
i att granska totalt sex stycken arbetsmoment för de två maskintyperna företaget
använder sig av. De utvalda arbetsmomenten blev skopbyte, tiltcylinderbyte,
bomcylinderbyte och axelbyte. Ett av dessa urval valdes ut för fortsatt analys och
fördjupning, valet föll på axelbyte i samråd med handledaren Sandy Doull på LKAB.
Slutsatsen efter studien är att lastmaskinsavdelningen har stor potential att förbättra
sig. Genom att arbeta aktivt med uppföljningar av arbetsmoment och implementera
5S kan slöseriet minimeras. Vilket resulterar i stora besparingar genom minskad
påverkan på produktionen och en mer störningsfri arbetsgång för
underhållspersonalen.
Nyckelord: Lean, haverier, underhåll, arbetsmoment, standardtider, referenstider,
förbättringar, 5S.
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Förord
Detta är ett examensarbete inom programmet Högskoleingenjör i Maskinteknik vid
Uppsala Universitet. Studien genomfördes på gruvföretaget LKAB i Kiruna och hade
till syfte till att ta fram referenstider för regelbundna underhåll och haveriåtgärder för
lastmaskinerna under jord. Rapporten undersökte förbättringsmöjligheterna för att
bättre kunna planera den dagliga verksamheten och kunna ge bättre
leveransanvisningar till kunden.
Jag vill rikta tack till min handledare på LKAB, Sandy Doull. Som under arbetet
hjälpt mig när problem och funderingar har uppstått.
Stort tack till Lars Degerman, ämnesgranskare vid Uppsala Universitet. Genom en
god dialog med Lars har arbetet fortgått på ett önskvärt sätt.
Jag vill också tacka Stina Klemo, Oli Hallsson och Lars Gavelin för att ha hjälpt mig
att komma igång med arbetet.

Uppsala, maj 2016
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Terminologi
För att enklare kunna läsa och förstå rapporten kan dessa begrepp vara till hjälp.
KUV-1365 – Kiruna underjordsverkstad nivå 1365.
PNM – Produktion Norra Mobila. Produktionen innebär att det är en del av
gruvbrytningen. Norra innebär Kiruna och omnejd. Mobila innebär mobila
anläggningar, som fordon.
Qlikview – Internt statistikverktyg för att ta fram och grafiskt tolka inrapporterad
data från Movex.
Movex – Affärssystem som används bland annat som internt system för
arbetsorderrapportering.
LH621 – Lastmaskin från SANDVIK, driven på diesel.
LH625E – Lastmaskin från SANDVIK, driven på el.
AO – Arbetsorder. Beskriver vilken typ av arbete som ska utföras.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.1.1
Företaget
Mineralkoncernen LKAB, se Figur 1, är
idag en av de största aktörerna på
världsmarknaden gällande förädlade
järnmalmsprodukter och står för cirka
Figur 1. LKAB logotyp.
75% av järnproduktionen inom EU
(LKAB, 2016). Koncernen består av flera dotterbolag med anknytning till
gruvindustrin, exempelvis för tågtransporter, bergtjänster och borrsystem för
tunneldrivning. Totalt har koncernen cirka 4500 anställda, varav cirka 4000 av dessa
inom Sverige, och omsatte drygt 16 miljarder kronor år 2015 (LKAB, 2016).
1.1.2

Produktionen

Kärnverksamheten med fokus på förädlade
järnmalmsprodukter sker främst i
Norrbotten på orterna Kiruna och
Malmberget. Verksamheten består av en
lång kedja av processer där höga krav på
genomflöde ställs. Malmen som bryts
under jord, krossas för transport till
processverken ovan jord där vidare
Figur 2. LKAB:s produkt pellets. Fotograf Fredric Alm. förädling sker. Restprodukter och
föroreningar sorteras bort för att i slutändan tillverka en rund pelletskula, se Figur 2.
Denna långa kedja av processer ställer stora krav på kvalité och driftsäkerhet på alla
inblandade anläggningar och medarbetare. Slutprodukten får efter att ha genomgått
alla processer unika egenskaper som efterfrågas av stålverk över hela världen.
1.1.3 Lastmaskinsavdelningen
I Kirunagruvan är det sektionen PNM, Produktion-Norra-Mobila, som har till uppgift
att underhålla de mobila enheterna som går i produktionen. Sektionen består av flera
avdelningar, varav en av dessa är lastmaskinsavdelningen som har till uppgift att
underhålla maskinparken av lastmaskiner som används i produktionen underjord.
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1.2 Uppgiftsbeskrivning
Lastmaskinsavdelningen upplever idag problem med återkommande haverier, både
stora och små. Vilket påverkar det dagliga arbetet samt produktionen och således
kunden. Konsekvenserna är bland annat att lastmaskinerna blir ståendes ur funktion i
gruvan, under planerad produktion. Samt att lastmaskinsavdelningens
underhållspersonal inte hinner med det planerade underhållet och tänkta
förbättringar.
Efter önskemål från kunden, lastningen, vill nu lastmaskinsavdelningen ta fram
referenstider på större regelbundna arbetsmoment. Målet är att få bättre
förutsättningar för att kunna planera när underhållsarbetet är färdigt, och därmed
meddela kunden när maskinen blir tillgänglig.

1.3 Syfte och mål
Idag har lastmaskinsavdelningen under jord ingen direkt styrning tidsmässigt över
underhållsarbetena som regelbundet utförs. Detta försvårar möjligheterna att planera
verksamheten på ett effektivt och organiserat sätt gällande bemanning och
arbetsmomentens omfattning. Syftet med studien är således att analysera de
vanligaste haverierna, utifrån dess frekvens och arbetsbelastning för avdelningen,
och ta fram referenstider för dessa.
Huvudsakliga målet är att utifrån analysen ta fram referenstider för regelbundna
arbetsmoment. Ihop med detta kommer förbättringsförslag tas fram för att minska
tidsåtgången för respektive arbetsmoment. Samt beräkna haveriernas kostnader och
konsekvenser.

1.4 Avgränsningar
Studien kommer enbart behandla haverier och problem på lastmaskinsavdelningen
inom sektionen PNM.
Arbetet kommer inte innefatta några hållfast- eller mekanikberäkningar.
Arbetet kommer utgå från befintlig intern statistik över inrapporterade arbetsordrar
för perioden 2015.
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2. Metod
2.1 Litteraturstudie
Inför studien gjordes en grundlig litteraturstudie med fokus på produktionsledning
och implementering av Lean. Även böcker inom ämnena driftsäkerhet, underhåll och
kvalitetsteknik studerades löpande under arbetets gång. Målet var att studera lämplig
litteratur för att ha grund för studien, och för att få en ökad förståelse kring flöden
och dess påverkan. Resultatet av litteraturstudien presenteras under avsnitt 4. Teori.
Utöver detta har kunskap och information samlats in från liknande examensrapporter
och från egna lärdomar och erfarenheter från tidigare arbetsliv.

2.2 Empirisk studie
Studien har använt sig av en blandning av två metoder, kvantitativ och kvalitativ, i
form av insamling av statistik och intervjuer.

2.2.1 Kvantitativ metod
Ett arbetssätt som ger ett statistiskt resultat som kan kvantifieras, till exempel i form
av siffror eller angivna mängder. Handlar om att studera och strukturera data
objektivt för tolkning. Kan användas för att visa samband eller sannolikheter för en
uppsatt hypotes. (Holme & Solvang, 1997)

2.2.2 Kvalitativ metod
En metod för att beskriva hur, vad och varför företeelser sker. Kan ske genom till
exempel intervjuer, tolkningar av texter eller observationer av olika slag. Resultatet
fås således i form av ord och kan används bland annat för att ge en djupare förståelse
kring attityder, idéer och orsaker till människors handlingar. Resultatet tolkas sedan
utifrån en uppsatt hypotes eller teori. (Holme & Solvang, 1997)

2.3

Vetenskaplig metod

En blandning av kvantitativ och kvalitativ metod har använts under studien, beroende
på fas. Vid datainsamlingen användes den kvantitativa metoden genom att ta fram
och studera den interna inrapporterade data gällande arbetsplatsens arbetsordrar.
Detta gjordes genom de interna verktygen Movex och Qlikview. Fokus här var att
hitta ett samband för respektive arbetsmoment gällande arbetstiden för olika
arbetsordrar.
För att få bättre förståelse och underlag för analys med utgångspunkt från det
kvantitativa resultatet utfördes intervjuer med underhållspersonalen. Studiens
kvalitativa metod kan ses som semi-strukturerade intervjuer, där intervjupersonen
hade stor frihet att utforma svar och frågor under intervjun. Utöver egna
observationer på plats hos verksamheten har även information inhämtats ifrån
handledaren och annan personal i ledande befattning.
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3. Teori
3.1

Lean

Idag är begreppet och filosofin kring Lean väletablerat, och hänvisar ofta till japansk
biltillverkning, som Toyota och dess framgångar. Med åren har en mängd företag
tagit efter i tankesättet som visat sig vara oerhört effektivt och lyckats bygga upp
enorma företag. En övergripande förklaring till Lean skulle vara att undvika alla
former av slöseri, med kunden i fokus. Allt som inte skapar värde för kunden, kan
ses som ett potentiellt slöseri, och bör granskas. Lean är således inget verktyg, utan
ett tankesätt med fokus på flöden som syftar på kontinuerlig förbättring, minskat
slöseri och att ha kunden i fokus. (Bichneo & Holweg, 2009, p. 4)

3.1.1 Eliminera slöseri
Eftersom en av grundstenarna i Lean är att minska slöseri läggs stor vikt i detta. Ett
annat ord för detta, som brukar användas, är det japanska ordet Muda. Slöseriet kan
delas in i åtta olika typer av slöserier (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 590):


Överproduktion. Syftar på produkter och tjänster som är färdiga innan de
egentligen behövs. Kan ses som ett så kallat push-system, där man tvingar in
produkter i produktion. Istället för att låta produktionen tvinga genom
produkterna, pull-system. Att använda sig av ett push-system innebär att
produkter kommer vara färdiga och vänta på kunder, vilket inte skapar värde.



Väntan. Personal som väntar på till exempel verktyg, information och andra
resurser. Detta skapar inget värde.



Onödiga transporter. Transporter tillför inget värde till produkten i sig,
därför gäller det att minimera dessa i största möjliga mån, genom till exempel
omorganisation av flöden.



Inkorrekta processer. En process som skapar en produkt, men som inte
uppfyller ställda krav. Eller en färdig produkt som är i behov av justering.
Dessa måste rättas till direkt för att inte mer slöseri ska uppstå i senare
skeden.



Onödiga lager. Material och delar som ligger i lager och väntar skapar inget
värde för kunden.



Onödiga rörelser. Alla rörelser eller förflyttningar en medarbetare utför i
onödan är slöseri. Förflyttningar av material och människor bör minimeras
inom processen.



Defekter. Arbete med produktion eller omarbetning av defekta produkter kan
ses som ett direkt slöseri.



Outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Ett slöseri som lätt glöms bort,
förlusten av tid och förbättringar som går förlorade genom att medarbetare
inte engageras eller blir tillfrågade.
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3.1.2 5S
En förutsättning för att minska ner slöseri är att arbeta med 5-stegsprogrammet 5S,
som handlar om ordning och reda. Konsekvenserna av att inte arbeta med 5S är
många, till exempel ifall ett dokument inte kan hittas, så är det ett 5S problem. Likaså
ifall en kund frågar efter en vara i en butik, det kan också ses som ett 5S problem.
Verktyget kan tolkas som följande (Bichneo & Holweg, 2009, p. 78).


Sortera. Rensa bort det som inte används på arbetsplatsen. Till exempel
genom att tillsammans med personalen på arbetsplatsen sortera ut verktyg
som används dagligen och rensa bort de som inte använts på länge.
Utrustning och verktyg som används mera sällsynt bör förvars i skåp eller
kasseras och inte på arbetsbänkarna som används dagligen. Denna sortering
bör ske regelbundet, förslagsvis en gång i halvåret. Genom att effektivt nyttja
utrymme och noggranna val av verktyg kan slöseriet minimeras.



Systematisera Allt nödvändigt ska finnas på avsedd plats. Organiseringen ska
vara så verktyg och reservdelar stödjer arbetsflödet. Detta kan ske genom
exempelvis markerade anvisning för vagnar eller färgkoder för verktyg.
Genom att lätt hitta det man söker minimeras slöseriet.



Städa. Arbetsplatsens ytor ska vara rena och prydliga, där oreda är förbjudet.
Mottot Cleaning is checking passar väl in här. Genom att städa kan avvikelser
snabbt upptäckas och åtgärdas. I övrigt ska det finnas tydliga riktlinjer över
vem som är ansvarig för respektive del samt vilken nivå arbetsplatsen ska
hållas på.



Standardisera. Efter att de första tre stegen är gjorde är det dags att
standardisera den nivån. Det ska nu finnas tydliga rutiner på arbetsplatsen,
som är enkla att förstå. En del i standardiseringen kan innebära exempelvis
mätningar och träning för att upprätthålla den nya högre nivån.



Sköt om, upprätthålla. Handlar om att skapa vana till de övriga föregående
stegen. Arbetsplatsen ska ständigt förbättras och underhållas till det bättre för
att inte glida tillbaka till dåliga vanor.

Arbetssättet 5S kan ses som ett av det vanligaste verktygen inom Lean, och är ofta
det första verktyget som används vid en Lean-implementering (Bichneo & Holweg,
2009, p. 78). Fördelarna med 5S är att det är enkelt att implementera, ökar
produktiviteten och kvaliten och att alla medarbetare kan delta. Det finns dock risker
med fenomenet att börja med 5S som ett första steg. Är det oreda hos verksamheten
ska man inte se 5S som en metod för att städa, detta kan bli en synonym med 5S.
Risken är att det riktiga budskapet med metoden hamnar i skymundan och att de
långsiktiga målen, som att minska variation och minska slöseri, glöms bort. För att
undvika denna risk är det viktigt att förankra tankesättet bakom 5S och ändra
attityder innan implementeringen börjar.
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3.1.3 Ständiga förbättringar
En annan grundpelare inom Lean är att ständigt förbättras. Det handlar om att inte se
misstag och hinder som problem, utan istället se det som möjligheter. Genom att
aktivt arbeta och ta lärdom av problemen kan de elimineras med tiden. Ett
hjälpmedel för detta är förbättringscykeln PDCA, som står för Plan, Do, Check och
Act. Arbetsmodellen används för att angripa problem systematisk och innebär
följande (Bergman & Klefsjö, 2012, p. 228).


Plan. Vid ett uppkommit fel gäller det att fastställa orsaken till detta för att
kunna åtgärda det och undvika liknande problem i framtiden. Vid större
problem kan det krävas en nedbrytning av felet för att lättare kunna hantera
det. Beslut ska baseras på fakta, till exempel med hjälp av statistiska verktyg.



Do. När en tänkbar orsak till problemet upptäckts gäller det att utse en
arbetsgrupp som får ansvar för att genomföra tänkta åtgärder.



Check. Efter åtgärder ska effekterna studeras för att säkerställa att man
kommit till rätta med problemet. Med hjälp av statistiska verktyg kan man
visa dessa resultat och därefter gäller det att man lyckas bibehålla gjorda
åtgärder.



Act. Vad kan vi dra lärdom av åtgäderna och effekterna? Det gäller att hela
tiden lära sig av åtgärderna och tillvägagångsättet, med både bra och dåliga
resultat, för att i framtiden kunna undvika problem.

En modell som brukar användas för att grafiskt visa ständiga förbättringar är PDCAhjulet, se Figur 3. Genom att ständigt röra sig framåt, och sedan kvalitetssäkra för en
ny standard kan verksamheten öka kvalitetsnivån kontinuerligt.

Figur 3. Grafisk modell av ständiga förbättringar.

Detta tankesätt, gällande PDCA, kan även anknytas till 5S som också handlar om att
ständigt förbättra sig. I ramverket House of Lean, som beskriver konceptet kring Leanfilosofin, är en del av grunden 5S och pelarna består bland annat av PDCA (Bichneo
& Holweg, 2009, p. 32). Varje steg i 5S kan ses som en ny nivå, som efter
åstadkommen blir den nya standarden. Allt eftersom arbetet fortgår mot nästa nivå,
förbättras verksamheten ständigt. För att sedan ta klivet över tröskeln, se Figur 3, och
uppnå en ny högre nivå, som blir den nya standarden.
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4. Nulägesanalys
4.1 Lastmaskinsavdelning
Lastmaskinsavdelningen inom PNM består idag av en personalstyrka på cirka 30
personer, varav cirka 20 stycken är skiftgående mekaniker. Övriga 10 består av
tekniker, underhållsingenjörer, produktionschef, inköpare osv. Verksamheten bedrivs
främst i KUV-1365, se Figur 4, där verkstan är placerad och där allt förebyggande
arbete samt nödvändigt avhjälpande arbete sker. Här finns reservdelslager och andra
förnödenheter tillgängligt. Avdelningens verkstad består totalt av cirka 2300kvm
verkstadsyta (Doull, 2016) som är fördelade i två maskinhallar. Lokalen är utformad
speciellt för underhåll av lastmaskinerna. Totalt är huvuddelen 130m lång, och har en
kapacitet för att ha fem lastmaskiner inne samtidigt. Utöver personalens individuella
verktygsskåp finns gemensamma verktygsförråd och arbetsbänkar utplacerade längs
med maskinhallarna som arbetsstationer.
Produktionen, för lastmaskinerna, sker utspritt ute på produktionsområden i gruvan.
Eftersom plötsliga driftstopp sker löpande, under produktionstid, så agerar även
underhållspersonalen i gruvan med avhjälpande underhåll. Målet för verksamheten är
att genom förebyggande underhåll minimera det avhjälpande underhållet, som
påverkar produktionen med oförutsedda driftstopp. I dagsläget, med nuvarande
malmpriser, kostar ett stillestånd för en lastmaskin i produktion cirka 80000 kronor
per timme i produktionsbortfall (Klemo, 2016).

Figur 4. Vy över en del av lastmaskinsverkstan i KUV-1365.
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4.2 Maskinparken
Dagens maskinpark som går i produktionen i Kirunagruvan kommer från företaget
SANDVIK, speciellt anpassade för gruvförhållanden. Två olika maskinmodeller
används i dagsläget, fördelningen består av sex stycken LH621 och 14 stycken
LH625E.
4.2.1 LH621
SANDVIK LH621, se Figur 5, är en dieseldriven lastmaskin med en lastkapacitet på
21 ton. Totalvikten, exklusive last, uppgår till 56.8 ton (Sandvik Mining, u.d.).

Figur 5. Bild på Sandvik LH621.

4.2.2 LH625E
Sandvik LH625E, se Figur 6, är en något större modell än LH621, med en kapacitet
på 25 ton. Denna modell är anpassad för LKAB:s underjordsverksamhet. Maskinen
är eldriven genom en elkabel baktill på maskinen för att minska utsläppen underjord,
Spänningen som används är på 1000V. Totalvikten ligger på 77.5 ton exklusive last
(Sandvik Mining, u.d.).

Figur 6. Bild på Sandvik LH625E.
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4.3 Arbetssätt
Idag skapas normalt en arbetsorder i affärssystemet Movex av avdelningens
planerare. Planeraren schemalägger när det felanmälda arbetsmomentet ska utföras
och beställer in lastmaskinen till verkstan från produktionsområdet i gruvan till detta
datum. När berörda lastmaskinen är intagen till verkstan tar underhållspersonalen på
lastmaskinsavdelningen vid, som normaltsett arbetar i par. Utifrån informationen på
arbetsordern utförs arbetet efter de rutiner som finns.
Idag finns det ingen data över tidsåtgången för olika arbetsmoment som specificerar
hur lång tid ett visst arbetsmoment bör ta. Därför arbetar personalen utan några
riktlinjer eller specifika krav gällande tidsåtgången. De uppskattningar om
tidsgången som görs baseras främst på tidigare upplevelser och varierar från person
till person.
Löpande under arbetet bokförs den nedlagda interna tiden på arbetsordern, detta sker
manuellt via noteringar på en pappersutskrift av arbetsordern av berörd personal. För
större arbeten som sträcker sig över mer än ett arbetsskift fyller således flera i
nedlagd tid, samt vad som är gjort och vad som återstår av arbetet så att efterföljande
personal kan ta efter. När alla planerade arbeten och inspektioner är utförda på
maskinen avrapporteras tidsnoteringarna i Movex i samband med att respektive
arbetsorder avslutas. I dagsläget är det underhållspersonalen som ska avrapporterar
arbetsordrar i Movex i mån av tid, men det finns inga tydliga riktlinjer för vad som
gäller vid avrapportering.

4.4 Underhållsarbetet
Likt en traditionell fordonsverkstad för personbilar eller lastbilar sker regelbundna
servicearbeten med till exempel oljebyten, inspektioner och liknande arbeten löpande
för verksamheten. Men även större och tyngre arbeten är en del av det dagliga
arbetet. Det kan till exempel handla om byta ut skopan på en lastmaskin, se Figur 7,
som dels tar arbetskraft men även resurser i form av lyftredskap och speciella ytor i
verkstan.

Figur 7. Arbete med att byta skopa.
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4.5 Statistiska verktyg internt
Två verktyg används idag vid uppföljning och granskning av arbetsordrar, Movex
och Qlikview, se Figur 8 och 9. Alla arbetsordrar avrapporteras digitalt i Movex, som
sammankopplar interna konton, tider, avdelningar och liknande information.
Qlikview, är ett statistikverktyg som använder data från Movex till att göra t.ex.
diagram och kostnadsuppföljningar.

Figur 8. Vy över rapporteringssystemet Movex.

Figur 9. Vy över statistikverktyget Qlikview.
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5. Datainsamling
5.1 Introduktion
För att kunna ta del av nödvändig statistik och data genom de interna verktygen
Qlikview och Movex som studien har krävt har internutbildningar skett för dessa. En
genomgång av grundläggande funktioner skedde för Qlikview av handledaren på
LKAB och en intern dags utbildning skedde för tillgång till Movex.

5.2 Framtagning av statistik
Tidigt under arbetet börjades intern statistik bearbetas. Genom användning av
Qlikview togs inrapporterad data fram. I Qlikview kan olika villkor väljas efter typ av
granskning. Villkoren som valdes var att all data skulle hantera år 2015, enbart medta
aktiva lastmaskiner som går i produktion och att statistiken enbart skulle ta hänsyn
till arbetsmoment där felkoden Utbyte blivit rapporterad.

5.3

Kartläggning

Utifrån inrapporterad data från verksamheten över år 2015 har grunddata tagits fram
från Qlikview för att kartlägga vilka haverier och arbetsmoment som har störst
påverkan på lastmaskinsavdelningen i form av antal arbetsordrar och intern
arbetskostnad. Tabellerna över fördelningen finns i Bilaga 1 - Kartläggning. Ur
tabellerna kan fördelningen av inrapporterade felorsaker och kostnad för respektive
moment utläsas. Kartläggningen har skilt på de två maskinmodellerna som finns,
LH621 och LH625E, på grund av skillnaderna mellan modellerna och fördelningen
av antalet.

5.4 Urval 1
Första urvalet handlade om att ta fram och behandla statistik och data över vilka
haverier som påverkar verksamheten mest, sett till antal arbetsordrar och bokförd
internarbetskostnad. Utifrån denna data kunde det första urvalet ske för fortsatt
analys och framtagning av referenstider. Fokus här låg på att identifiera vilka
återkommande arbetsmoment som hade potential för fortsatt analys.
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5.5 Beräkningar
Efter första urvalet kvarstod ett antal haverier. För respektive haveri, och dess
arbetsordrar, har internkostnaden använts för att beräkna nedlagda arbetstimmar.
Utifrån tabellerna i Bilaga 2 – Urval 1 indata har beräkningar gjorts för att beräkna
arbetstiden för respektive haveri och arbetsorder Beräkningarna har utgått från den
interna arbetskostnaden för personal på 473: - kronor per timme (Doull, 2016). Se
utförda beräkningar i tabellform i Bilaga 3 – Beräkningar av arbetstid.
Beräkningar har utgått från formeln
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (𝑠𝑒𝑘)
473 (𝑠𝑒𝑘/ℎ)

= 𝑡𝑖𝑑 (ℎ).

Fokus här har legat på att ta fram statistik för att kartlägga hur pass stor spridning det
är i arbetstid för att åtgärda respektive haveri. Grupperingar sett till intervall och
frekvens har skapats. Grupperingarnas storlek har valts utifrån totala storleken på
spridningen i arbetstid för att få ett så rättvist resultat som möjligt.
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6. Resultat datainsamling
6.1 Urval 1
Utifrån tabellerna i Bilaga 1 - Kartläggning har sex stycken haverier valts ut för
framtagning av referenstider. De utvalda är LH621 skopbyte, LH621
bomcylinderbyte, LH625E skopbyte, LH625E bomcylinderbyte, LH625E
tiltcylinderbyte och LH625E axelbyte. För dessa sex har sedan ytterligare data i
tabellform tagits fram ur Qlikview för respektive haveri. Nedan är en av dessa sex, se
Tabell 1, LH621 Bomcylinderbyte. Resterande tabeller finns i Bilaga 2 – Urval 1
indata.
Tabellen innehåller, från vänster sett, sex kolumner med följande rubriker.









AOnr. Det slumpvis utvalda arbetsordernumret arbetet har fått för att kunna
spåras i Movex.
Ordertyp. Finns två typer: AU – avhjälpande underhåll, det oplanerade
underhållet som utförs vid felsymptom. UU – uppskjutet underhåll, det
planerade förebyggande underhållet.
Utr/Pos/Art. Beskriver vilken anläggning eller typ av fordon arbetsordern
gäller, exempelvis FQL1589. Då alla lastmaskiner är under FQL1 står de tre
sista siffrorna för lastmaskinernas unika identifikationsnummer, som också
används i dagligt tal.
Beskrivning. Den rapporterade felrubriken för arbetsordern.
Planerade start. Vilket datum arbetsordern planeras att starta.
Intern arbetskostnad (sek). Den bokförda personalkostnaden.

Tabell 1. LH621, tabell över intern arbetskostnad för bomcylinderbyte.

6.2 Beräkningar
Utifrån respektive tabell i Bilaga 2 – Urval 1 indata har beräkningar gjorts enligt
avsnitt 5.5 Beräkningar för att ta fram arbetstid för varje inrapporterad arbetsorder.
Se Bilaga 3 - Beräkning av arbetstid.
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6.3 Histogram
För att ge en överblick över spridningen i tid för respektive arbetsorder har
stapeldiagrammet histogram använts. Grupperingarna som använts har använts, för
respektive histogram, har valts ut för att ge en rättvis och lättöverskådlig bild av
skillnaderna i tid. Ingående data kommer från resultatet från beräkningarna i avsnitt
5.5 ihop med data från Bilaga 3 – Beräkningar av arbetstid.
6.3.1 LH621 bomcylinderbyte
Resultatet för LH621 bomcylinderbyte visar ett tidsspann på mellan 8 till 50 timmar,
med grupperingar på 10 timmar i respektive steg. Medelvärdet för ett byte är 27.3
timmar och standardavvikelsen är 13.8 timmar. Av totalt sex stycken
bomcylinderbyten hamnar två i spannet 21-30 timmar i arbetstid vilket representerar
den största stapeln, se Figur 10.

Figur 10. LH621, histogram över arbetstid för bomcylinderbyte.

6.3.2 LH621 skopbyte
Resultatet som kan utläsas från Figur 11 är att de flesta LH621 skopbyten under år
2015 har tagit mellan 16-20 arbetstimmar. Medelvärdet för ett byte är 21.4 timmar,
och standardavvikelsen är 10.2 timmar. Tidsdifferensen för bytena är mellan 5-45
timmar, med grupperingar på 5 timmar per intervall. Under tidsperioden har det i två
fall tagit mellan 41-45 timmar som är de högsta värdena för arbetsmomentet av
totalt 23 stycken byten.

Figur 11. LH621, histogram över arbetstid för skopbyte.
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6.3.3 LH625E bomcylinderbyte
Av 26 byten av LH625E bomcylinderbyte har majoriteten tagit mellan 8-36 timmar.
Under denna period pendlar frekvensen i antal, mellan fyra till sex stycken byten.
Där tidsspannet 29-36 har flest antal byten bokförda. Medelvärdet för arbetstiden är
32.9 timmar för ett byte, med en standardavvikelse på 20.2 timmar. Gällande
helheten för histogrammet i Figur 12 så skiftar tidsåtgången för ett byte mellan 8 till
84 timmar. Stor spridning finns i intervallet 37-84 timmar där ett eller två byten har
skett under nästintill varje grupperat intervall.

Figur 12. LH625E, histogram över arbetstid för bomcylinderbyte.

6.3.4 LH625E skopbyte
För LH625E skopbyte finns en tydlig trend i att arbetet tar mellan 16-20 timmar.
Medelvärdet för ett byte är 20.9 timmar, med en standardavvikelse på 9.1 timmar.
Totalt varierar bytet mellan 6-50 timmar, där majoriteten hamnar inom intervallet 1630 timmar, se Figur 13. Totalt sett har 31 byten skett under perioden.

Figur 13. LH625E, histogram över arbetstid för skopbyte.
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6.3.5 LH625E tiltcylinderbyte
LH625E tiltcylinderbyte är det arbetsmomentet som har störst spridning av alla sex
urval. Medelvärdet för ett byte är 35.8 timmar, med en standardavvikelse på 38.6
timmar. Av Figur 14 kan utläsas att 6 av totalt 18 byten har ett intervall på 16-20
timmar, vilket är den tydligaste trenden som kan utläsas. Intervallen från 8-200
timmar visar på en stor spridning, med stor variation av tidsåtgång för samma arbete.

Figur 14. LH625E, histogram över arbetstid för tiltcylinderbyte.

6.3.6 LH625E axelbyte
För perioden 2015 har 20 stycken LH625E axelbyten skett. Av Figur 15 kan ingen
tydlig trend utläsas. Medelvärdet för ett byte är 74.4 timmar, med en
standardavvikelse på 30 timmar. Störst antal byten finns inom grupperingarna 41-50
och 61-70 timmar. Bortsett från dessa, finns en relativt likvärdig spridning mellan
71-160 timmar.

Figur 15. LH625E, histogram över arbetstid för axelbyte.
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7. Fördjupning
7.1 Urval 2
Med hjälp av histogrammen i avsnitt 6.3 Histogram har ett nytt urval gjorts. Av de
sex haverierna från urval 1 har ett valts ut för fördjupning och fortsatt analys. Detta
främst på grund av studiens tidsbegränsning. Urvalet skedde genom en avvägning av
dess kostnadspåverkan och tidsbelastning för avdelningen, i samråd med handledaren
från LKAB, se totalkostnad för respektive urval i Bilaga 2. Diskussioner fördes kring
vilket arbetsmoment som skulle kunna tänkas ha störst påverkan i framtiden, och
som konkret kunde användas av verksamheten efter studien.

7.2 Tillvägagångsätt
Ett av urvalen från Urval 1 valdes ut enligt avsnitt 7.1 Urval 2 för fortsatt
fördjupning. Då statistiken för år 2015 inte ansågs ha tillräckligt statistiskt underlag
för fortsatt analys beslutades, i samråd med handledaren på LKAB, att utöka den
granskade perioden till år 2013-2015.
I första skedet togs ett liknande histogram fram som i avsnitt 6.3 Histogram för den
förlängda perioden. All ingående data till det nya histogrammet, i form av
arbetsordrar, granskades individuellt för att hitta tänkbara orsaker till tidsskillnaden
för arbetsmomentet. Genom att söka på de avslutade arbetsorderna i Movex, kunde
viss information och kommentarer kring respektive arbetsorder utläsas. Efter
granskningen skapades ett nytt histogram med aktuell data, se Figur 16.

7.3 Resultat fördjupning
Med resultatet från avsnitt 6.3 Histogram och dess underavsnitt, samt efter dialog
med handledaren på LKAB valdes arbetsmomentet LH625E Axelbyte ut för fortsatt
analys. Utökad data från år 2013-2015 gällande axelbyten som använts finns bifogad
i Bilaga 4 - Fördjupning.
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7.3.1 Histogram för axelbyten år 2013-2015
Med en utökad tidsperiod för indata kan ett tydligare mönster utläsas jämfört med
histogrammet i avsnitt 6.3.6. Av totalt 60 axelbyten under perioden 2013-2015 har
flest tagit mellan 31-40 timmar. Medelvärdet för ett byte är 51.2 timmar, med en
standardavvikelse på 19.8 timmar. Utifrån histogrammet, se Figur 16, där indata har
granskats för ett ge en mer trovärdig bild, har främst de inrapporterade arbetena med
hög tidsåtgång raderats. Resultatet tyder i övrigt på en tydlig trend om en tidsåtgång
på mellan 31-50 timmar. Se det oredigerade histogrammet i Bilaga 5.

Figur 16. LH625E, frekvens sett till arbetstid för axelbyten, år 2013-2015. Med granskad indata för att ge ett
rättvisare resultat.
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8. Intervjuer
Genom att intervjua några ur underhållspersonalen diskuterades tänkbara orsaker till
varför samma arbetsmoment kan skilja så pass mycket i tid. Intervjuerna, kan ses
som semi-strukturerade intervjuer med ett specifikt tema. Utöver detta fanns inga
riktlinjer eller färdiga intervjufrågor. Tankegångar och idéer diskuterades spontant
och under cirka 45 minuter per intervju. För att få rättvisa och ärliga svar så
redovisas intervjuerna anonymt. Dokumentationen skedde löpande under
diskussionerna och stödord och ämnesbeskrivningar för svaren noterades. Efter de
kortare intervjuerna sammanställdes kommentarerna för att hitta likheter i förslagen.
Frågeställningen var Vad tror du ligger bakom tidsdifferensen för axelbyten med
hänvisning till Figur 16. Resultatet av intervjuerna är en blandning tänkbara orsaker
samt förslag på åtgärder som skulle kunna minska ner tidsåtgången för arbetet.
Respektive intervjusvar finns sammanställd i Bilaga 6 - Intervjusvar.

8.1 Resultat Person A
Intervjuperson A gav allmänt intryck av verksamheten och återkommande problem
under arbeten generellt sett. Största delen av intervjun kom att handla om att
tänkbara felorsaker i avrapporteringen som Person A tyckte funkade dåligt. Hen
upplevde inga tydliga besked hur, när och vem som skulle sköta rapporteringen då
ledningen tidigare inte gett något tydligt besked vad som gällde. Inte heller någon
uppföljning kring rapporteringen hade getts till personalen. Det har i sin tur gett
intrycket att befintliga tillvägagångsättet verkar vara det önskvärda, som innebär att
data inrapporteras efter eget tycke gällande definitioner. Definitionerna kan till
exempel handla om huruvida ett cylinderbyte ska rapporteras under kategorin utbyte
eller reparation, något som påverkar resultatet i visade histogram. I övrigt gav
intrycket att mycket av tiden som spenderas sökandes efter verktyg och
specialredskap.

8.2 Resultat Person B
Intervjuperson B gav ett liknande intryck som Intervjuperson A, ett allmänt intryck
kring hela verksamheten, och inte enbart förslag och tankar kring LH625E Axelbyte.
Stor del av intervjun kom och handla om sökande och problem med att hitta verktyg
och verkstadsunderhåll vilket idag upplevdes bristfälligt, om inte obefintligt. Person
B önskade att i framtiden få vara mer delaktig vid beslut som rör verksamheten. Till
exempel genom att införa och få vara delaktig i förbättringsgrupper för att utveckla
den egna verksamheten. I övrigt fanns åsikter om att bristfällig rapportering kunde
ses som tänkbar orsak till tidsdifferensen i Figur 16 då hen inte heller upplevde att
det idag sköttes efter några speciella riktlinjer.
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8.3 Resultat Person C
Intervjuperson C var den som gav flest förslag och tänkbara orsaker specifikt för
LH625E Axelbyte. Både långsiktiga förslag, som att införskaffa fler däcklyftar och
traverser, och kortsiktiga förslag diskuterades, som att organisera reservdelar i
renoveringspaket. I övrigt diskuterades förslag som att skapa fasta monteringsplatser,
för axelbyte, för att minska sökandet och minimera avstånden till nödvändiga
verktyg. Även enkla manualer med reservdelsnummer, åtdragningsmoment och
liknande information ansågs kunna minska ner tidsåtgången generellt sett.

8.4 Analys av intervjuer
Intervjusvaren har kategoriserats, se Figur 17, utifrån fyra ämnen sett till antal svar
gällande respektive ämne. Rapportering, svar som berör inrapporteringen.
Reservdelar och verktyg, svar som berör reservdelar och verktyg. Förslag på
åtgärder, svar och tankar om tänkbara förbättringar för att kunna minska ner
tidsåtgången utifrån frågeställningen. Ledarskap, svar gällande till exempel
motivation och ökat ansvarstagande.
En tydlig likhet mellan intervjusvaren finns. Av sammanställningen i Figur 17 kan
man utläsa att stora problem gällande reservdelar och verktyg upplevs bland de
intervjuade. Likaså diskuterades rapporteringen till Movex och dess rutiner mycket
under intervjuerna. Ingen av de intervjuade kunde säga att det fanns några tydliga
direktiv vid inrapportering. Något som delvis kan förklara tidsdifferensen i
resultaten, ifall personalen inte rapporterar felkoder enligt samma definitioner, till
exempel gällande utbyte och reparation.
En skillnad som märktes mellan intervjuerna var att Person C gav flest tänkbara
åtgärder för just arbetsmomentet axelbyte jämfört med Person A och Person B, som
mer delgav allmänna åsikter om verksamheten. Alla tre upplevdes ha svag tillit till
ledningen på grund av tidigare beslut om förändringar. Relativt enkla problem verkar
bli stora problem för avdelningen, främst på grund av bristande kommunikationen
mellan ledningen och underhållspersonalen. Personalen upplevde sig inte få veta
grundorsakerna till vissa förändringar. Istället gavs flera olika svar om anledningar
från ledningen, utan någon enighet, vilket skapar en stor osäkerhet hos personalen.

Figur 17. Sammanställning av intervjusvar, kategoriserat.
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9. Analys
9.1 Urval 1
I första urvalet valdes totalt sex stycken haverier och arbetsmoment ut från tabellerna
i Kartläggningen. Den interna arbetskostnaden ställdes mot antal arbetsordrar för
att identifiera vilka moment som påverkar verksamheten mest. Vissa moment, som
t.ex. Slang, rör, nippel, låg i topp på både LH625E och LH621 men valdes bort på
grund av en otydlig och diffus arbetsbeskrivning. I dagsläget är det svårt att använda
statistiken för att granska denna typ av arbetsmoment, då det finns för många
variabler och oklarheter att ta hänsyn till i indata. Variablerna kan till exempel vara
inrapporterade byten av hydraulslangar. Problemet som uppstår då är att alla
hydraulslangar som byts inrapporteras på samma felkod. På grund av detta går det
inte att utläsa en tydlig helhetsbild vid uppföljning, då både stor och små
hydraulslangar med helt olika egenskaper redovisas ihop.
Arbetsmomenten som valdes ut ansågs ha statistiska förutsättningar, samt stora
förbättringsmöjligheter gällande tidsåtgång och således även stor ekonomiskt
påverkan.

9.2 Beräkningar
Från statistikverktyget Qlikview kan inrapporterad data granskas, som bland annat
arbetskostnad. Dock finns det inte möjlighet att enkelt få fram tidsåtgången för
respektive arbetsorder. Detta fick beräknas manuellt. Genom att veta två av tre
variabler, arbetskostnad och arbetskostnad per timme, kunde tidsåtgången beräknas
för respektive arbetsorder.

9.3 Histogram
Generellt sett för resultaten i avsnitt 6.3 kan man utläsa att arbetsmoment som kan
innebära att en eller två komponenter byts ut är svårare att tolka. Trenden gällande
tidsåtgången för dessa blir inte lika tydlig som de arbetsmoment som enbart
behandlar en komponent. Till exempel bomcylinderbyte, se Figur 12, jämfört med
skopbyte, se Figur 13. Bomcylinderbytet kan innebära att en eller två cylindrar byts
ut, vilket inte alltid framgår i fel beskrivningen. Resultatet blir att staplarna i
histogrammet blir jämnare med en större spridning. För skopbytet är det däremot
alltid enbart en komponent som byts ut vilket visar en tydligare trend i histogrammet.
Felorsaker till histogrammen kan vara till exempel felrapportering, bristfällig
information för uppföljning eller problemet som beskrivits tidigare, att ett
inrapporterat byte egentligen representerar två byten.
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9.3.1 LH621 bomcylinderbyte
Histogrammet för bomcylinderbyte på LH621 ansågs ha för lite ingående data för att
kunna tolkas och föreslå en trovärdig och rättvis referenstid. Ur de inrapporterade fel
beskrivningarna framgår det inte ifall arbetet inneburit att en eller två cylindrar har
byts ut, vilket skapar problemet som beskrivs i avsnitt 9.3 Histogram. Detta skapar
en osäkerhet i hur resultatet ska tolkas, samt tillåter ett större tidsspann för
arbetsmomentet. För att fastställa en referenstid skulle en individuell granskning av
de inrapporterade arbetsordrarna kunna bidra till ett rättvisare resultat. Även en
utökad avgränsning gällande tidsperioden skulle kunna bidra genom att få mer data
att basera referenstiden på.
Sett till prioritet av de sex utvalda arbetsmomenten ur urval 1 hamnar LH621
bomcylinderbyte sist, sett till dess interna arbetskostnad.
9.3.2 LH621 skopbyte
Ur histogrammet för LH621 skopbyte kan en referenstid på 16 till 20 timmar anses
vara rimlig. Jämfört med LH621 bomcylinderbyte kan en tydligare trend utläsas.
Vilket delvis kan bero på att arbetet enbart gäller en komponent, vilket minskar
risken för felrapportering. En viss spridning finns dock, vilken kan vara tecken på att
vissa byten har haft större bekymmer än andra. En granskning av dessa arbetsordrar
skulle kunna ge svar på varför tidsåtgången varierar, till exempel ifall bussningar har
bytts ut i samband med bytet.
9.3.3 LH625E bomcylinderbyte
Sett till histogrammet för LH625E bomcylinderbyte är det svårt att sätta en
tillförlitlig referenstid. Även här, som i fallet med LH621 bomcylinderbyte finns
brister i rapporteringen vilket gör att det i efterhand inte går att kontrollera ifall en
eller två cylindrar är bytta. Detta kan ses vara en orsak till det stora tidsspannet. Efter
en kontroll av förrådshållningen för bomcylindrarna ökade osäkerheten ytterligare.
Enligt Movex ska drygt 70 stycken bomcylindrar vara uttagna under år 2015, men det
finns bara 26 stycken arbetsordrar. Även ifall alla dessa arbetsordrar hade omfattat
byte av båda cylindrarna, vilket resulterat i 52 stycken cylindrar, saknas det många
cylindrar som inte är rapporterade. Hade alla saknade cylindrar varit inrapporterade
korrekt skulle förmodligen statistiken för arbetstiden bli mer entydig referenstid
skulle kunna tas fram. Referenstiden, utifrån nuvarande resultat, kan sättas till 29-36
timmar.
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9.3.4 LH625E skopbyte
Arbetet med skopbyten är för verksamheten ett relativt vanligt förekommande
arbetsmoment. Ihop med det finns i dagsläget goda rutiner kring detta, vilket speglar
de relativt små variationer som histogrammet tyder på, jämfört med övriga urval. Sett
till histogrammet i avsnitt 6.3.4 så skulle en lämplig referenstid kunna vara mellan
16-20 timmar. Det fåtal avstickare som tagit upp till 46-50 timmar, kan ses som
relativt ovanliga fenomen och arbetsordrarna bör granskas för att se ifall
komplikationer har uppstått. Det kan till exempel handla om bussningsbyten eller
andra arbeten som gjorts i samband, och som har blivit bokfört tillsammans med
skopbytet.
9.3.5 LH625E tiltcylinderbyte
Arbetsmomentet tiltcylinderbyte på LH625E är det moment som har störst tidsspann
av alla urval, från 8 till 200 timmar. Histogrammet i avsnitt 6.3.5 visar att arbetet
vanligtvis tar mellan 16-20 timmar. Vilket känns realistiskt efter diskussion med
underhållspersonal.
9.3.6 LH625E axelbyte
Histogrammet i avsnitt 6.3.6 visar att en stor spridning finns i arbetstid för axelbyte
på LH625E. En förklaring till variationen kan vara att både fram- och bakaxelbyte
rapporteras in under samma kategori. På grund av detta går det inte alltid att urskilja
vilken axel som är bytt utifrån inrapporterad data. Efter resonemang med
underhållspersonal ska det enligt deras erfarenheter främst vara framaxel som byts i
de flesta fall. Ett förslag till referenstid för framaxelbyte, utifrån resultatet, skulle
vara 50 timmar. Gällande bakaxelbyte finns inte tillräcklig information för att
bedöma det.

9.4 Urval 2
Med utgångspunkt från Urval 1 valdes ett arbetsmoment ut för vidare fördjupning.
Från handledarens sida framhölls det att den med största tänkbara besparing borde
väljas ut. Efter diskussion med handledaren gällande för- och nackdelar för
respektive arbetsmoment slutade det med att valet stod mellan LH625E skopbyte och
LH625E axelbyte då både dessa var i topp sett till intern arbetskostnad. Med fokus på
en fördjupning med störst möjlighet till att göra skillnad, och användas praktiskt av
verksamheten framöver, vilket är en del av studiens syfte och mål, valdes LH625E
axelbyte ut.
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9.5 Fördjupning
Då resultatet från histogrammet 6.3.6 inte ansågs ha tillräckligt stor mängd indata för
fortsatt analys avvek studien från avgränsningen att hålla sig till statistik gjord år
2015, till att i detta fall utvidga till åren 2013-2015. Vid fördjupningen av LH625E
axelbyte granskades alla rapporterade arbetsordrar för perioden manuellt. Vilket
resulterade i att flera av de arbetsordrar med störst tidsbelastning kunna sorteras bort.
I flera fall upptäcktes nämligen att flera olika arbetsmoment ligger under samma
arbetsorder, istället för att vara rapporterade var för sig. Detta skapar en misstro och
osäkerhet kring de övriga urvalen och systemet i sig, huruvida man kan lita på
statistiken. Det kan också vara en tänkbar anledning till att ett komponenter saknas i
Movex, som exemplet med LH621 bomcylindrar. Även stora skillnader i
kommentarsfältet upptäcktes, kvaliten och utförligheten på kommentarerna varierade
stort vilket påverkar och i vissa fall omöjliggör tänkt uppföljning. En tänkbar
anledning till att tidsdifferensens variation, som är mellan 20 till 160 timmar, kan
delvis bero på att fram- och bakaxelbyte rapporteras under samma konto. Två arbeten
som inte är helt likvärdiga med varandra, trots att komponenterna är desamma. Något
som också underhållspersonalen styrker efter diskussion.
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10.

Förslag till åtgärder

10.1 Generella åtgärder
LKAB har i sin egen policy uttalat att företaget arbetar med ständiga förbättringar
och att företaget använder sig av 5S. Tyvärr kan jag inte uppleva det arbetet på
lastmaskinsavdelningen. Sett till personalens åsikter, från intervjuerna, och de
observationer som gjorts under studien bör avdelningen i ett första skede aktivt börja
arbeta med ordning och reda, i form av 5S. Detta skulle förmodligen kunna påverka
alla sex arbetsmoment som studien har studerat närmare. En utbildning gällande
implementering och innebörden av 5S bör ges till de anställda för att skapa förståelse
och engagemang till det långsiktiga arbetet med införandet.
En annan del som avdelningen bör se över är rapporteringen till Movex. Vid en första
titt på statistiken kan man tro att personalen arbetar väldigt oregelbundet, då tiden för
ett arbetsmoment kan variera stort. Under studien, där efterforskningar gjorts i Movex
har stora brister upplevts. Problem som brister i felrapportering eller utförda åtgärder
saknas i regel. Tyvärr så skapar dålig indata dålig utdata vilket försvårar och ibland
omöjliggör uppföljning. Det jag kunde uppleva var att kvaliteten på informationen
varierade stort beroende på vem som avrapporterat. Detta är även något de
intervjuade hade synpunkter på, och som kunde ses som en potentiell felkälla till
tidsdifferensen för arbetsmomenten som studien granskat. Min rekommendation
gällande detta är att personalen bör informeras kring vikten av att rapportera korrekt
och hur information kan tänkas användas. En annan tänkbar lösning är att man
utbildar ett fåtal personer och låter dessa sköta alla avrapportering. Idag finns det
inga tydliga rutiner i vem som ska rapportera, vilket skapar en otydlighet i vem som
bär ansvaret för detta. Genom att medvetet begränsa detta arbete till ett fåtal personer
kan mer enhetlig data med bättre kvalitet inrapporteras. Ihop med arbetet bör man
försöka skapa rutiner kring uppföljning, t.ex. när arbetsmoment överstiger den satta
referenstiden. Återigen krävs det att verksamheten aktivt arbetar med detta
uppföljningsarbete för att inte falla tillbaka i gamla vanor.
Slutligen, gällande generella åtgärder, tror jag mindre förbättringsgrupper som
arbetar utifrån metoden PDCA, skulle få positiva konsekvenser för hela
verksamheten. Efter intervjuerna upplever jag att underhållspersonalen inte alltid
känner sig delaktiga. Genom att engagera och delegera mer ansvar till personalen så
tror jag flera hade valt att involvera sig för att förbättra den egna verksamheten och
sin egen vardag. Jag upplever att viljan finns, men att möjligheterna att förändra och
påverka är begränsade. Ett förslag skulle vara att skapa mindre förbättringsgrupper
som en av de intervjuade önskade, förslagsvis en person ur respektive skiftlag, dvs.
totalt fem personer. Med regelbundna möten, skulle man kunna lyfta diskussioner
kring vad som behöver göras för att förbättra verksamheten. Ihop med en tydlig
struktur, kan delmål skapas inför kommande möten där uppföljning av resultaten
utförs.
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Sett till sammanställningarna av intervjuerna skulle bland annat följande problem
kunna åtgärdas genom förbättringsgrupper: svårt att hitta verktyg, saknas tydliga
manualer, verkstadsvård, motivation och ansvarsfördelning.

10.2 Förbättringar för axelbyten.
En problematik som tidigt uppstod vid granskning av den inrapporterade statistiken i
Movex var att man idag inte skiljer på fram- och bakaxelbyten. Då dessa arbeten
skiljer sig i arbetstid och utförande så blir statistiken missvisande med nuvarande
system vilket försvårar statistisk uppföljning. Rekommendationen här är att skilja på
dessa direkt vid avrapportering, för att underlätta och minska risken för oklarheter.
Sett till Lean-filosofin så finns det ett stort återkommande slöseri för vid
arbetsmomentet axelbyte, vilket kan ses som en av anledningarna till tidsdifferensen
i avsnitt histogram 6.5.2. Ur teorin kring att Eliminera slöseriet, avsnitt 3.3.1,
förekommer följande slöserier tydligt för axelbyten.
Väntan. Personalen kan inte alltid fortlöpa med arbetet, utan kan bli stående för att
vänta in t.ex. travers och däcklyftar som kan vara upptagna på grund av andra
arbeten. En tänkbar åtgärd här är att investera i en extra travers, från dagens två till
tre stycken, samt en ny uppsättning däcklyftar, se Figur 18, från ett par till två par.
Båda dessa investeringar kräver givetvis stora resurser och bör utredas och
utvärderas.

Figur 18. Däcklyft som används vid bl.a. axelbyten.
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Inkorrekta processer. När axlar kommer från renovering saknas det idag hydraulrör.
Detta är något som nämndes av underhållspersonalen som intervjuades. I dagsläget
flyttas hydraulrören från den gamla axeln till den nya i samband med demonteringen
av underhållspersonalen. Detta innebär att en förväntad färdig produkt, måste
justeras och åtgärdas direkt vid leverans. Något som kan ses som ett slöseri då
produkten måste justeras från start. Den nyrenoverade axeln bör komma komplett
och färdig för montage vid leverans. Eftersom majoriteten av axelbytena gäller
framaxeln finns det möjlighet att standardisera axlarna på detta sätt med färdig
dragna hydraulrör. Gällande bakaxeln går det tyvärr inte att göra samma
standardisering, då infästningen och inkopplingen ser annorlunda ut. Genom att ta
bort detta moment kan uppskattningsvis ett par timmar arbetstid kapas från
referenstiden.
Onödiga rörelser. Förflyttning av axlar vid byte sker idag i onödigt många steg då
verksamheten saknar avställningspallar. Idag när en axel är demonterad från
infästningen sänks den ner på en specialtillverkad vagn, se Figur 19, som förflyttar
den på marknivå. Den nya axeln som kommer ståendes på en avställningspall, se
Figur 20. Problemet som uppstår här är att den gamla axeln måste först lyftas ner
från vagnen till golvet. För att i nästa skede lyfta den nya axeln från
avställningspallen till vagnen, och sedan lyfta den gamla axeln från golvet till
avställningspallen. Värt att nämna här är att en axel väger över 3 ton och måste lyftas
med hjälp av två traverser.

Figur 19. Vagn för förflyttning av axlar vid montage och demontering.

Figur 20. LH625E Framaxel på avställningspall.
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Ytterligare åtgärder för att minimera onödiga rörelser och dess slöseri skulle vara att
ta fram färdiga servicepaket för ett axelbyte. Ett renoverings-paket med alla
nödvändiga reservdelar samlade skulle minska tidsåtgången för att hämta
reservdelar, något som även skulle kunna tillämpas på andra arbetsmoment. Det
skulle även minimera risken för att ta fel reservdelar, så kallad poka-yoke, som är en
metod för att undvika misstag. Ett komplement till denna modell är att organisera en
speciellt anpassad verktygsvagn som används under hela arbetsmomentet. Denna
modell skulle bli mer mobil och flexibel för verksamheten jämfört med en fast plats,
som en av de intervjuade nämnde. Genom att utrusta vagnen med tydliga manualer,
endast de nödvändiga verktygen och interna reservdelsnummer skulle man få en bra
helhet. Vilket skulle minimera sökandet av verktyg och möjliggöra att arbetet kan
fortgå utan störningar.
Outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Sett till intervjuerna så finns det vilja och
ambitioner hos personalen. Tyvärr utnyttjas inte alltid denna kunskap och kreativitet,
något som skulle kunna påverka verksamheten positivt. Stor del av det resultatet och
förbättringar studien kommit fram till behöver personalens engagemang för att
lyckas. Avdelningen bör arbeta mer aktivt med kompetensutveckling och metoder
som PDCA, som nämns under generella åtgärder.
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11.

Diskussion

Under studien har jag sett både bra och dåliga sidor av verksamheten.
Lastmaskinsavdelningen som har bytt lokal, för drygt ett år sedan, har inte lyckats få
ordning på den nya verkstan i KUV-1365. Något som jag tror påverkar hela
verksamheten negativt. Samtidigt finns det stora förbättringsmöjligheter att göra,
utan större ekonomiska insatser i ett första skede. Jag kan tydligt se en potential
bland personalen efter intervjuerna, viljan finns men många upplever att deras åsikter
åsidosätts. Här borde en kraftsamling göras för att engagera personalen mer i
verksamheten, som de är en viktig del av. Något som går hand i hand med Leanfilosofin där man decentralisera besluten och använder sig av så kallad Gemba,
besluten ska tas ihop med personalen på golvet.
Studiens metodval har varit givande med synvinklar från både statistik och
intervjuer. För att styrka resultatet ytterligare var det planerat att utföra en
observation i form av ett så kallat spagettidiagram. Målet var att kartlägga hur
mycket personalen rör på sig under arbetsmomenten för att styrka synpunkterna om
att de i dagsläget letar både reservdelar och verktyg. Tyvärr hann inte denna
observation bli genomförd då inget axelbyte skedde inom studiens tidsram. En annan
intressant synvinkel som skulle tänkas vara värd att utreda i efterhand är hur
underhållsingenjörerna upplever datasystemen som används idag. Genom intervjuer
skulle deras åsikter kunna tas in för att jämföra deras version mot
underhållspersonalen. Den uppfattning jag har hunnit få under studiens tid är att de
dagligen upplever samma problem som jag upptäckt under granskningen av
statistiken. Samtidigt verkar inte den dialog mellan underhållspersonal och
underhållsingenjörer, som skulle kunna lösa delar av den felaktiga statistiken, finnas
till. Vilket leder till fortsatt felaktig och tvivelaktig data. Här borde en
rotorsaksanalys göras för att verkligen hitta den grundläggande orsaken till
problemen.
För verksamheten som behöver skapa ordning och rutiner kring utrustning, ihop med
tydliga besked gällande ansvarsområden, ser jag implementering av 5S som ett första
steg. För att genomföra detta behöver man givetvis involvera berörd personal, som
dagligen nyttjar anläggningen och vet vad som efterfrågas. Detta ser jag som ett
perfekt tillfälle för att starta upp mindre förbättringsgrupper inom avdelningen, något
jag tror skulle öka engagemangen bland flera i personalen. Genom att arbeta med
mindre projekt, med tydliga mål, ansvarsfördelning och mot en tidsplan tror jag flera
hade blivit motiverade och tagit ett ökat ansvar. Det gäller här att inse att detta
förbättringsarbete kommer ta tid, därför är det viktigt att sätta upp delmål på vägen så
att uppföljning kan ske för att visa gjorda resultat. Värt att nämna här är att LKAB
enligt sin hemsida har arbetat med rutiner kring Ordning och reda och 5S sedan
december 2009. Sett till lastmaskinsavdelningen bör detta vara en väckarklocka om
att den tänkta implementeringen inte har lyckats inom hela organisationen.
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Tanken att utföra ekonomiska beräkningar och uppskatta vinningen av föreslagna
förbättringar är svårt beroende på olika definitioner och synsätt gällande
produktionsbortfall och tiden maskiner står på verkstan. Skulle man uppskatta att
man genom implementering av 5S kan minska tidsåtgången för alla axelbyten med
ett snitt på 2 timmar, som är 4 % av den satta referenstiden på 50 timmar, skulle
långsiktiga vinster göras. Statistiken som använts, över en period på tre år, visar på
totalt 60 stycken byten. Med det som utgångspunkt skulle en minskning med 2
timmar per byte spara nästan 60000: - kronor i arbetskostnad. Tar man hänsyn till
produktionsbortfall, där en minskning på två timmar på två man resulterar i en
timmes minskning av produktionsbortfall, blir vinsterna betydligt större. Förutsätter
vi att lastmaskinen kan placeras direkt i produktion, med nuvarande malmpriser, så
skulle vinningen på tre år bli 4,96 miljoner kronor. Denna enkla uppskattning visar
att genom att ständigt förbättra verksamheten och således kapa referenstiderna kan
stora besparingar göras. Något som gäller alla större arbetsmoment och visar på vilka
besparingsmöjligheter som finns. Förhoppningsvis kommer framtagna referenstider
skapa en bättre möjlighet till att mäta dessa förbättringar. Avdelningen bör således
sätta upp långsiktiga mål för att senare utföra uppföljningar som kan visa framstegen
av utförda arbetet.
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12.

Slutsatser och rekommendationer

Syftet med denna studie har varit att ta fram referenstider för återkommande
arbetsmoment, ge förbättringsförslag samt beräkna ekonomiska konsekvenser.
Slutsatsen efter studien är att det finns stor förbättringspotential för
lastmaskinsavdelningen i LKAB:s gruva i Kiruna. Dels genom användning av satta
referenstider för analyserade arbetsmoment, samt genom implementering av 5S i den
dagliga verksamheten.
Stora fördelar finns med att ha referenstider för respektive arbetsmoment, dels
planeringsmässigt samt för att kunna mäta utförda förbättringar. Referenstiderna ska
inte ses som ett verktyg för att kontrollera underhållspersonalen, utan som ett verktyg
för att ha mäta och ständigt förbättra verksamheten. Viktigt att komma ihåg är att de
satta referenstiderna kan justeras med tiden, efter nya observationer, både till det
högre och lägre. Därför ligger det stor vikt i fortsatt arbete med att utföra
uppföljningar när referenstiden överstigs.
Sett till Lean-filosofin så lider verksamheten av stora slöserier, i form av till exempel
onödiga rörelser och outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Problem som
återkommande upplevs av underhållspersonalen idag. Föreslagen åtgärd för detta är
att implementera arbetssättet 5S i verksamheten samt engagera personalen mer vid
beslutsfattande.
Det satta målet med att beräkna de ekonomiska vinsterna visade sig vara svårare att
utreda än planerat. Efter att ha varit i kontakt med personal i olika positioner inom
avdelningen upplever jag att det finns olika synsätt på produktionsbortfall och
produktionsstopp. En tolkning är att all tid som besparas på verkstan kan ses som
minskat produktionsbortfall. En annan definition är att besparingen av tid på verkstan
inte påverkar produktionen, då man förutsätter att det alltid finns reservmaskiner
tillgängliga. Oavsett tolkning, så finns stora ekonomiska vinster att göra hos
verksamheten sett till föreslagna förslag.
De övergripande rekommendationerna för lastmaskinsavdelningen är att i dagsläget
satsa på följande:


Få korrekt indata vid inrapportering genom att införa tydliga riktlinjer.



Implementera 5S för att skapa ordning och rutiner för verksamhetens dagliga
arbete.



Engagera personalen genom att ge mer ansvar och möjlighet att påverka vid
beslut rörande den egna verksamheten.



Regelbunden uppföljning. Ifall ett arbetsmoment överstiger referenstiden
måste det undersökas varför det just denna gång tog längre tid. Det handlar
om att lära sig av misstagen, för att förhindra att de uppkommer igen.
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13.

Förslag på fortsatta undersökningar

Studien har besvarat de uppsatta målen. Men även nya funderingar och tänkbara
fortsatta arbeten har dykt upp under tiden. Ett ämne som kom på tal vid diskussion
kring skopbyten och som kan tänkas vara värt att fortsätta undersöka är huruvida
skopbyten kan förbättras och förenklas. Tankar och diskussioner kring användning av
skoptänder, se Figur 21, finns inom företaget men inget underlag för beslut finns i
dagsläget. En utredning kring dess möjligheter och konsekvenser bör utföras. Stora
besparingar skulle kunna tänkas göras vid användning av skoptänder istället för att
byta hela skopan som man gör idag.

Figur 21. Exempelbild på skoptänder.
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LH621
Tabell 2. Top 15 för LH621, sett till intern arbetskostnad

Tabell 3. Top 15 för LH621, sett till antal arbetsordrar.
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Tabell 4. Top 15 för LH625E, sett till intern arbetskostnad.

Tabell 5. Top 15 för LH625E, sett till antal arbetsordrar.
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Tabell 7. LH621, tabell för intern arbetskostnad för skopbyte.
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Tabell 8. Tabell för intern arbetskostnad för LH625E bomcylinderbyten.
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Tabell 9. Tabell över intern arbetskostnad för LH625E skopbyten.
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Tabell 10. Tabell över intern arbetskostnad för LH625E tiltcylinderbyten.

LH625E Axelbyte
Tabell 11. Tabell över intern arbetskostnad för LH625E axelbyte.
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Tabell 12. Arbetskostnad omräknad till arbetstid för LH621 bomcylinderbyte.

Tabell 13. Grupperingar för histogram för LH621 bomcylinderbyte.
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Tabell 14. Arbetskostnad omräknad till arbetstid för LH621 skopbyte.

Tabell 15. Grupperingar för histogram för LH621 skopbyte.
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Tabell 16. Arbetskostnad omräknad till arbetstid för LH625E bomcylinderbyte.
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Tabell 18. Arbetskostnad omräknad till arbetstid för LH625E skopbyte.

Tabell 19. Grupperingar för histogram för LH625E skopbyte.
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LH625E Tiltcylinderbyte
Tabell 20. Arbetskostnad omräknad till arbetstid för LH625E tiltcylinderbyte.

Tabell 21. Grupperingar för histogram för LH625E tiltcylinderbyte.
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Tabell 22. Arbetskostnad omräknad till arbetstid för LH625E axelbyte.

Tabell 23. Grupperingar för histogram för LH625E axelbyte.
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Bilaga 4 - Fördjupning
Indata för år 2013-2015.
Tabell 24. LH625E axelbyte, utökad data för år 2013-2015.
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Bilaga 5 – Histogram för axelbyten, år
2013-2015

Figur 22. LH625E, frekvens sett till arbetstid för axelbyten, för perioden 2013-2015.
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Bilaga 6 - Intervjusvar
Person A
Tabell 25. Sammanställning av kommentarer med person A.

Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Intervjusvar
Dålig information från ledningen.
Flera avrapporterar arbetsordrar.
Bristande ansvarsfördelning.
Otydliga besked vad som gäller gällande rapportering.
Ingen struktur på rapporteringen.
Underbemanning.
Felrapportering.
Saknas reservdelar.
Axlar borde komma kompletta vid leverans.
Verktyg ska finnas, hela och rena.
Avdragarskruvar saknas.
Bristande verktygsunderhåll.
Motivation/stämning på arbetsplatsen.
Långa beslutsvägar internt.
Dålig uppföljning.

Person B
Tabell 26. Sammanställning av kommentarer med person B.

Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Intervjusvar
Traverser är upptagna.
Nödvändiga verktyg är trasiga, exempelvis däcklyftar.
Oväntade komplikationer.
Dålig rapportering.
Inga rutiner för uppföljning.
Ingen ordning på verkstan.
Ingen fast plats för specialverktyg.
Önskar mer ansvar/medverkande vid beslut.
Svagt intresse, både bland underhållspersonal och ledning.
Saknas tydliga spelregler.
Bristande städning.
Ofta tvungen att söka verktyg.
Saknas reservdelar.
Önskar fasta platser för vissa arbetsmoment.
Önskar verkmästare som sköter verkstadsunderhåll.
Önskar förbättringsgrupper för ordning och reda.
Saknar team-känsla.
Saknar tillit.
Önskar klara besked.
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Person C
Tabell 27. Sammanställning av kommentarer med person C.

Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Intervjusvar
Axelvagn, önskar höj- och sänkfunktion.
Störning, väntetider för att få tillgång till travers.
Begränsad till antal däcklyftar.
Önskar kompletta axlar med färdigmonterade rör.
Får ofta leta verktyg.
Önskar en avställningspall för gamla axeln under byte.
Reservdelar borde komma i kompletta monteringspaket.
Reservdelar är inte tillverkade för ändamålet, vissa muttrar
måste kantslipas för att få plats.
Önskar fastplacering för byte.
Tydligare instruktioner och manualer för moment och
reservdelsnummer.
Speciellt utformad montagevagn med nödvändiga redskap.
Får ofta leta verktyg och reservdelar.
Problem med att hitta i Movex pga. Benämningar.
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