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Sammanfattning 

Maskinunderhållet som DynaMate AB utför på fordonstillverkaren Scanias 

produktionsutrustning, utgår idag ifrån varje maskin individuellt, vid beredning och planering. 

Personal med beredaruppdrag behöver därför ha stor kunskap om många olika typer av 

maskiner och utrustningar vid författandet av underhållsinstruktioner, vilket innebär problem. 

Arbetet har fokuserat på beredares arbetssätt på enheterna som ansvarar för maskinunderhållet 

vid motor- och växellådsenheterna. 

Studiens syfte är att utreda potentialen i att dela upp en produktionsmaskin i delsystem och 

komponenter vid underhåll. Vidare syftar studien till att gå igenom affärssystemet Prima, 

beredares arbetssätt- och organisation kring underhållet för att belysa möjligheter och problem 

med en sådan uppdelning. 

Intervjuer med beredare och observationer av befintliga underhållsinstruktioner utfördes för 

att kartlägga nuläget. Litteraturstudier inom främst inom underhåll och underhållsplanering 

har under studiens gång haft två funktioner. Dels har de underlättat strukturering kring de 

komplexa arbetsuppgifter som utförs av beredare och planerare dessutom har litteraturstudien 

givit uppslag till ett gemensamt arbetssätt för beredare att använda i sitt dagliga arbete. För att 

ytterligare öka förståelsen av funktioner och struktur kring underhållet, har även 

kompletterande intervjuer utförts med personer som ansvarar för att administrera 

affärssystemet. 

Beredares nuvarande arbetssätt är inte standardiserat vilket leder till att omständigheter såsom 

ny teknik på maskiner, befintliga eller nyutvecklade underhållsmetoder inte kan hanteras 

tillfredställande. Studien visar att en uppdelning av en maskin i delsystem och komponenter 

samt ett ökat kunskapsutbyte mellan beredare och andra yrkesgrupper inom företaget, är 

nödvändigt för att kunna hantera ovan nämnda omständigheter. Eftersom resultatet av 

beredningsarbetet i hög grad påverkar det efterkommande planeringsarbetet av de 

förebyggande underhållsåtgärderna, är det nya föreslagna arbetssättet för beredare framtaget 

mot denna bakgrund. Vidare visar studien att framtida kundkrav kommer att innebära kortare 

produktionsstopp av maskiner då förebyggande underhåll utförs, detta för att minimera 

Scanias behov att producera mot buffert. Den rådande strukturen på underhållsinstruktionerna 

gör det svårt att bemöta dessa kundkrav eftersom strukturen i förlängningen avgör hur det 

förebyggande underhållet utförs. 

Slutsatsen av studien är att ett nytt gemensamt och standardiserat arbetssätt i 

beredningsarbetet höjer kvaliteten på underhållsinstruktionerna, vilket ger ett effektivare utfört 

underhållsarbete. För att kunna bemöta framtida kundkrav på kortare produktionsstopp då 

förebyggande underhållsåtgärder utförs, innefattar det nya arbetssättet en uppdelningsstruktur 

av underhållsinstruktionerna. Dessutom klassificeras varje underhållsåtgärd i instruktionerna 

med avseende på Säkerhet & lagkrav, Kvalité, Funktionssäkerhet och Livstid, vilket leder till 

att relevantare underhållsåtgärder än idag utförs. Klassificeringen har ytterligare en fördel. 

Föreslagna förändringar i affärssystemets funktionalitet så att klassificeringen kan 

implementeras, möjliggör att en ändring av underhållsintensiteten efter kundens rådande 

produktionstakt kan ske. Därmed säkerställs att rätt underhåll, sker i rätt tid. 

Kompetensbehov för beredare avseende ny teknik på delsystem och komponenter samt med 

avseende på nyutvecklade underhållsmetoder, bemöts genom att skapa ett forum för 

kunskapsutbyte mellan beredare, specialister inom maskininköp och mättekniker. 

Rollfördelning och organisatorisk tillhörighet för personer med berednings- och 

planeringsuppdrag föreslås att den bibehålls eftersom det är svårt att idag se några stora 

vinster med en omorganisation.  



Abstract 

The machine maintenance that DynMate AB performs on the vehicle manufacturer Scania 

production equipment emanates today from every machine individually when being planned, 

coordinated and scheduled. Planners therefore need to have great knowledge regarding many 

different machine types when composing maintenance instructions, this imply a state of 

difficulty. Planner’s mode of operation upon the units responsible for the machine 

maintenance at the engine and transmission units has been at focus for this study. 

The purpose of this study is to investigate the potential in dividing production equipment into 

components at maintenance. Furthermore the study drive at penetrate the support system, 

mode of operations and organization regarding the maintenance to illuminate possibilities and 

problems with a dividing of a machine into components. 

Conducted interviews with planners and observations of existing maintenance instructions has 

been done to establish the present situation. A literature study foremost in maintenance and 

maintenance planning, coordination and scheduling has during this study had a twofold role. 

Partly it has been helpful in structuring the complex work task performed by planners; the 

literature study has also contributed with ideas for the collective mode of operation to be used 

by planners presented in the report. To enhance understanding of the functions and structure 

regarding maintenance, additional interviews with people responsible for the administration of 

the Prima enterprise resource planning system has been conducted. 

Planner’s current mode of operation is not conducted in a manner of standardizes. This leads 

to that circumstances like new technology in production equipment, existing and future 

maintenance methods are not handled satisfying. The study shows that a dividing of 

production equipment into components and also a mutual knowledge interaction between 

employees is necessary to coop with those circumstances. Furthermore the study indicate that 

future customer demands will mean shorter holds in production in order to reduce the need of 

producing to a buffer. The current structure of the maintenance instructions obstructs the 

ability to meet those demands. 

The conclusions of the study is that a new common standardizes mode of operation for 

planning will enhances quality of the maintenance instructions leading to a more efficient 

maintenance work. To be able to manage future customer demands regarding shorter holds in 

production the new mode of operation includes a splitting structure of the maintenance 

instructions. Furthermore, every activity in the instructions is connected to one of the category 

Safety & Regulations, Quality, Reliability and Life cycle, which leads to more relevant 

maintenance work being conducted. Several necessary improvements of the Prima enterprise 

resource planning system have been suggested in order to manage the maintenance work 

according to the current rate of production. This will ensure that the correct maintenance is 

performed at the right time. 

Planner’s need of knowledge regarding new technology in production equipment and 

maintenance methods is fulfilled by creating a forum for mutual knowledge interaction 

between employees. The present organization is suggested to be left unreformed. 
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1 Introduktion 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till arbetet. Här redovisas även arbetets syfte samt dess 

mål, avgränsning och metod. Därefter ges en kort beskrivning innehållande läsanvisningar av 

den skriftliga rapportens upplägg. Avslutningsvis klargörs benämningar och förkortningar 

som används i rapporten. 

1.1 Bakgrund 
DynaMate AB är ett fristående och av fordonstillverkaren Scania helägt bolag, med cirka 

1300 anställda och med en årlig omsättning i storleksordningen 1,4 miljarder kronor. År 1993 

lades grunden till DynaMate, först som en egen avdelning till Scania men efter våren 2001 

bildades företaget DynaMate AB i syfte att erbjuda tjänster även till andra företag. Nästan tio 

år senare, i september 2009 bildades DynaMate Industrial Services AB som erbjuder 

engineering, fastighets- och produktionsunderhåll till kunder utanför Scania (DynaMate AB, 

2010). I och med detta förtydligades moderbolaget DynaMates roll, att förse Scania med 

tekniskt produktionsstöd och fastighetsunderhåll (Halvarsson, 2010). Idag har företaget 

verksamhet i Luleå, Södertälje och Oskarshamn. 

Maskinunderhållet som DynaMate AB utför utgår ifrån varje maskin/objekt individuellt, vid 

beredning och planering. Detta innebär att varje enskild bearbetningsmaskin är beredd med 

avseende på reservdelar och förebyggande underhåll som en unik enhet. Varje 

underhållsområde har beredare som ansvarar för beredningen, vilken behöver ha stor kunskap 

om många olika typer av maskiner och processer samt delsystem. 

Om underhållet istället skulle utgå ifrån vilka delar som är gemensamma för många olika 

bearbetningsmaskiner exempelvis hydraulik, el eller styrsystem, finns det skäl att tro att 

mycket berednings- och underhållarbete skulle kunna standardiseras. En underhållsinstruktion 

som kopplas till flera maskiner skulle då kunna standardisera hur maskindelen eller 

delsystemet underhålls. Dessutom kan förändringar i utförande, underhållsintervall eller 

ändrad tidsåtgång för arbetsinsatsen få genomslag på alla områden inom förebyggande 

underhåll och reservdelsberedning. Det är denna studies uppgift att undersöka huruvida det 

här stämmer och om det går att genomföra. 

1.2 Syfte 
Arbetets syfte är att undersöka potentialen med avseende på att dela upp en 

bearbetningsmaskins ingående delar i delsystem. 

1.3 Mål 
Målet är att utifrån en genomgång av stödsystem, arbetssätt och organisation belysa 

möjligheter och problem med en övergång av underhållsarbete enligt syftet. Målet är att 

kunna göra slutsatser om vad förtjänsten för DynaMate/Scania skulle bli, i t.ex. ökad teknisk 

tillgänglighet av kundens maskinpark samt för- och nackdelar mot dagens arbetssätt. 

Effektmål 

 Underhållsaktiviteterna utförs med högre produktivitet. 

 Rätt underhåll i rätt tid. 

 Minska antalet oplanerade stopp i maskinparken. 

Arbetet ska belysa följande aspekter: 

 Hur ska arbetet organiseras? 

o Finns det några vinster med att beredare ”nischar” sig mot ett delsystem? 

o Skall arbetet med underhållsinstruktioner centraliseras eller fortsätta som idag? 

 Stödjer dagens affärssystem (Prima från IFS) ett sådant arbetssätt? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med ett nytt arbetssätt, jämfört med dagens? 
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1.4 Avgränsning 
För att begränsa arbetets omfattning berörs företagets verksamheter på produktionsorterna i 

Luleå och i Oskarshamn endast ytligt. Av samma anledning tas ingen eller ringa hänsyn till 

montering, gjuteri och Centrala laboratoriets respektive enheter och dess verksamheter. 

Däremot är det troligt att organisationerna på dessa orter och i nämnda enheter kan gagnas av 

arbetet. Projektet fokuserar huvudsakligen på beredares arbetssätt inom förebyggande 

underhåll beträffande bearbetningsmaskiner, vilket inkluderar enheterna Motor och 

Transmission inom Produktionsservice på DynaMate AB. Djupare ekonomiska aspekter 

behandlas ej. 

1.5 Metod 
Arbetets har genomförts i tre faser. Den första, kartläggning av nuläget, vilken innefattat 

intervjuer med och observationer av personer med beredar- och planeringsuppdrag. En 

litteraturstudiefas som löpt parallellt med karläggningen av nuläget och den avslutande 

analysfasen. 

Litteraturstudie har främst innefattat litteratur med underhållsinriktning. I synnerhet 

planeringsaspekten av underhållsåtgärder har penetrerats eftersom denna del ansetts starkt 

förknippat med arbetets mål och syfte. 

Omvärldsanalysen har bidragit till rapportens analysdel och innefattar intervjuer med 

representanter från tågkonsultföretaget Interfleet Technology AB, ståltillverkaren SSAB:s 

enhet i Oxelösund, fordonstillverkaren Scania CV AB:s eftermarknadsenhet samt DynaMate 

AB:s verksamhet i Oskarshamn. 

Information till nulägesanalysen, kapitel 3, har hämtats från DynaMates och Scanias 

respektive intranät, samt i hög utsträckning genom intervjuer. 

Intervjuer har genomförts utifrån en kvalitativ ansats med en ostrukturerad intervjuteknik. 

Intervjuerna har genomförts som ett samtal utifrån två olika teman, beredningsarbete och 

fortlöpande produktion. Intervjupersonerna har talat fritt utifrån öppet ställda frågor. På detta 

sätt har intervjun kunnat ge uttömmande information. Kompletterande samtal har förts i syfte 

att erhålla ytterligare information kring affärssystemets funktioner och begränsningar. 

Tester har i analysfasen skett i affärssystemet Primas testmiljö, detta för att utreda potentiella 

förbättringsförslag. I rapporten givna åtgärdsförslag med avseende på affärssystemet, har 

därmed i viss utsträckning kunnat testas utan att risk att påverka den ordinarie 

underhållsverksamheten. 

Företrädesschema upprättades i introduktionsfasen av projektet för att underlätta planering 

och arbetsgång av det egna arbetet. 

1.6 Rapportens upplägg 
Inledningsvis ges en redogörelse för den litteraturstudie vilken utgjort den teoretiska 

referensramen för arbetet. Nödvändiga baskunskaper beträffande produktionsfilosofier, 

manuell tjänsteproduktion och slöserier ges i litteraturstudiens första del. Därefter behandlas 

underhållsterminologi i vid bemärkelse följt av den övergripande målsättningen av att bedriva 

förebyggande underhållsverksamhet. Vanligen nyttjade metoder beskrivs för att konkritisera 

utförandedelen av underhållet varefter referensramen avslutas med en redovisning av 

omvärldsanalys. 

Övergripande beskrivning av företagets verksamhet och organisation sker i kapitel tre. Här 

ges även en grundlig genomgång av det affärssystem som använts inom företaget, vilket även 

påverkat detta arbete i stor utsträckning. Avslutningsvis beskrivs hur dagens berednings- och 

planeringsarbete utförs inom DynaMates Motor- respektive Transmissionsenhet. 
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Det konstaterade arbetssättet analyseras i kapitel fyra utifrån tesen att en uppdelning av en 

produktionsmaskin i delsystem och komponenter kan ge positiva följder. Kapitlet innehåller 

även konstateranden om underhållsåtgärdernas längd kopplat till kundsynpunkter från 

genomförda intervjuer. Avslutningsvis ges en djupare diskussion kring kalender- eller 

drifttidsstyrning av förebyggande underhållsåtgärder i affärssystemet Prima. 

Kapitel fem ger förslag på en strukturuppdelning av underhållsåtgärder. Här ges även en rad 

konkreta förslag på förbättringar av affärssystemet samt på beredares framtida arbetssätt inom 

Motor- respektive Transmissionsenheten utifrån den tänkta strukturindelningen. I rapportens 

avslutande kapitel sammanfattas litteratur- och empiristudiens viktigaste resultat. 

1.7 Benämningar och förkortningar 
Inom produktionsservice på DynaMate, på berörda verksamheter inom Scania samt i 

affärssystemet Prima används en hel del benämningar och termer. Nedan ges en lista över 

benämningar med tillhörande betydelse. 

DynaMate, företaget    DynaMate AB 

Motor    DynaMate enheten Motor 

Transmission    DynaMate enheten Transmission/DEE 

Scania, kunden   Scania CV AB 

PRU    Produktionsenhet (Production Unit) 

STC    Scania Tekniskt Center 

Centralväxelproduktion   Bakaxelproduktion 

Lina    Transferline 

Maskingrupp    Flödesgrupp 

Maskin, utrustning, bearbetningsmaskin  Produktionsutrustning 

Delsystem    En avgränsad del av en maskin 

Prima, underhållssystem   Affärssystemet Prima 

Computer Maintenance Management System Underhållssystem 

FU    Förebyggande underhåll 

AV-FU    Produktionshindrande FU-åtgärder 

PÅ-FU    Ej produktionshindrande FU-åtgärder 

UFO    Underhåll för operatör 

Rondlista/rondarbetsorder   Sekventiell kedja av FBU-aktiviteter 

Fält    Rubriker (i Prima) 

Beredare    Förbereder underhållsåtgärder 

Utförare    Person som utför underhållsåtgärd 

Operatör    Maskinoperatör 

Grovplanering   Årlig planering 

Arbetsorderstock   Flera arbeten av icke akut karaktär 

Underhållsfönster, produktionslucka  Möjlig tid för underhållsåtgärder 
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2 Referensram 

I detta kapitel redovisas den teori som rapporten är baserad på och som används för att 

behandla problembakgrunden. Först ges en kort presentation av produktionsfilosofier, en 

generalisering av tjänsteproduktion samt utvalda delar från Lean-filosofin. Vidare ges en 

grundlig genomgång av terminologin inom underhållsverksamhet, varefter förebyggande 

underhåll med tillhörande metoder samt datastödsystem undersöks. Begreppen beredning, 

koordinering och schemaläggning fastställs. Avslutningsvis ges en inblick av hur en 

omvärldsanalys bidragit med uppslag till problembakgrunden. 

2.1 Produktionsfilosofier 
Utformningen av ett produktionssystem och dess processer bör anpassas till de produkter som 

ska produceras och efter deras karakteristiska, främst i form av volym och variantflora. De 

fem grundtyperna vid val av produktionsprocess är, i ordning efter ökande flödesorientering 

(Olhager, 2009): 

 Fast position, exempelvis hus- och brobyggen. 

 Funktionell verkstad betyder att produktionen sker maskinorienterat, vilket innebär att 

tillverkningsoperationer av samma typ utförs i maskiner och utrustningar inom ett 

avgränsat område. Komplexa materialflöden är vanliga eftersom olika produkter 

behöver transporteras mellan exempelvis svarv-, fräs- och slipavdelning. 

 Flödesgrupp, produkter med likheter i främst bearbetningsordning samtillverkas. En 

långtgående färdigbearbetning sker inom flödesgruppen som även betraktas som en 

planeringspunkt vid planeringen. 

 Lina används vid massproduktion av standardiserade produkter. Vid 

maskinbearbetning eller monteringsarbete placeras de olika resurserna i den ordning 

operationerna ska utföras och i nära anslutning till varandra. 

 Kontinuerlig tillverkning tillämpas inom pappersindustri, bryggeri och vid 

framställning av olja. Produkten mäts i ton, liter eller meter, inte i styck. 

2.2 Lokal manuell tjänsteproduktion 
Lokal manuell tjänsteproduktion baseras på medarbetarnas förmåga att applicera teoretiska 

och praktiska yrkeskunskaper för att leverera en väldefinierad manuell arbetsinsats till 

konsumenter, organisationer eller företag på en lokal marknad. Bilreparatörer, 

maskinreparatörer, elinstallatörer, veterinärer och fastighetsskötare är exempel på några 

yrkeskategorier. Några utmärkande drag hos lokal manuell tjänsteproduktion (Giertz, 1999): 

 Verksamhetens effektivitet är direkt relaterad till den enskilde arbetarens 

arbetsmetoder, yrkeskunnande och manuella skicklighet. 

 En jämn hög beläggning av personalen är nödvändig för att producera service till en 

konkurrenskraftig kostnad. 

 Standardisering av best practice (verktyg och arbetsmetoder) ger, i kombination med 

inlärning och upparbetning, stora kvalitets- och kostnadsfördelar. 

 Viktiga konkurrensparametrar är pris, leveranstid och leveranssäkerhet, 

arbetsproduktivitet, noggrannhet, kundbemötande och servicenivå. 

2.3 Slöserier inom Lean filosofin 
Slöseri i en organisation, definieras som någonting som inte tillför värde till produkt eller 

service, ur kundens perspektiv (Kaplan, 2008). Vid Lean produktion är angreppssättet att utgå 

från hela produktionssystemets kompletta värdeflöde från dörr till dörr. Den totala 

genomloppstiden är ett viktigt mått på systemets effektivitet. Fokus läggs sedan på att 



5 

 

eliminera det som inte är värdeskapande. Här finner vi ofta de stora potentialerna för 

förbättring av verksamheten. 

Den totala genomloppstiden för produkterna och inte bara ledtiderna i enskilda processer, 

måste förkortas. Detta innebär minskade lager och produkter i arbete. Sju plus en slöserie 

brukar tas upp, bild 1: 

 Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av 

slöserierna, eftersom det orsakar flera andra  

 Väntan - på att någonting ska hända  

 Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt  

 Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb  

 Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund  

 Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver  

 Transporter - onödiga transporter  

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga, men har sedan 

lagts till som det åttonde slöseriet. (Swerea IVF AB, 2010) 

2.4 Terminologi inom underhållsverksamhet 
Inom underhållsverksamhet förekommer en mängd olika definitioner och begrepp. De mest 

grundläggande och för detta arbete relevanta, återfinns nedan. 

Grundläggande underhållsbegrepp 

Nedan presenteras definitionen av några grundläggande termer, bild 2, vilka används för att 

beskriva en underhållsverksamhet. 

Underhåll 

Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid i 

syfte att vidmakthålla den i eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd 

funktion (Svensk Standard, 2001). Underhåll delas in i förebyggande- och avhjälpande 

underhåll. 

NOT: Se också definitionerna av förbättring och modifiering. Återfinns längre fram i 

avsnittet. 

Bild 1 – De åtta slöserierna enligt Lean-filosofin. Swerea IVF AB 
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Förebyggande underhåll 

Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i 

avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion (Svensk 

Standard, 2001). Förebyggande underhåll (FU) kan vara tillståndsbaserat eller förutbestämt 

underhåll (UTEK, 2008). 

Tillståndsbaserat underhåll 

Förebyggande underhåll som består av kontroll och övervakning av en enhets tillstånd 

avseende dess funktion och egenskaper, samt därav föranledda åtgärder (Svensk Standard, 

2001). 

Förutbestämt underhåll 

Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med bestämda intervaller eller efter en 

bestämd användning, men utan att föregås av tillståndskontroll (Svensk Standard, 2001). 

Schemalagt underhåll 

Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med en upprättad tidplan eller efter en 

bestämd användning (Svensk Standard, 2001). 

Avhjälpande underhåll 

Underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att få enheten 

i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion (Svensk Standard, 2001). Avhjälpande 

underhåll (AU) kan vara uppskjutet eller akut underhåll (UTEK, 2008). 

Uppskjutet underhåll 

Avhjälpande underhåll som inte genomförts omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts 

utan senareläggs i enlighet med givna underhållsdirektiv (Svensk Standard, 2001). 

Akut underhåll 

Underhåll som genomförs omedelbart efter de att ett funktionsfel upptäcks för att undvika 

oacceptabla konsekvenser (Svensk Standard, 2001). 

  

Bild 2 - Överblick underhållsterminologi. Skiss efter UTEK 
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Driftsäkerhetstekniska begrepp 

Samband mellan några driftsäkerhetstekniska begrepp, bild 3, presenteras nedan, följt av 

respektive definition och tillhörande mått. 

Driftsäkerhet 

Förmågan hos en enhet att kunna utföra krävd funktion under angivna betingelser vid ett givet 

tillfälle eller under ett angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns 

tillgängliga. 

NOT 1: Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna funktionssäkerhet, 

underhållsmässighet och underhållssäkerhet. 

NOT 2: Erforderliga stödfunktioner, andra än underhållsresurser, påverkar inte enhetens 

tillgänglighet. (Svensk Standard, 2001). 

Ett mått på driftsäkerhetsegenskapen är tillgänglighet. Anges ofta i procent av krävd tid, dvs. 

tidsindervall under vilket enhetens användare kräver att enheten ska kunna utföra krävd 

funktion (UTEK, 2008). 

Funktionssäkerhet 

Förmåga hos en enhet att utföra krävd funktion under givna förhållanden under ett angivet 

tidsintervall (Svensk Standard, 2001). Ett mått på funktionssäkerheten är medeltiden till fel. 

Ett annat mått är felintensitet, uttryckt som antal fel på en enhet under ett angivet tidsintervall 

dividerat med tidsintervallet (UTEK, 2008). 

Underhållsmässighet 

Förmågan hos en enhet, som används enligt angivna betingelser, att vidmakthållas i, eller 

återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, när underhållet utförs 

under angivna betingelser och under användning av fastställda förfaringssätt och resurser 

(Svensk Standard, 2001). Ett mått på underhållsmässighet är medelreparationstid, uttryckt 

som summan av alla reparationstider under ett angivet tidsintervall dividerat med antalet 

reparationer under detta intervall (UTEK, 2008). 

Underhållssäkerhet 

Förmågan hos underhållsorganisationen att tillhandahålla de rätta underhållsresurserna på 

erforderlig plats, för att utföra krävda underhållsåtgärder på en enhet, vid en angiven tidpunkt 

eller under ett angivet tidsintervall (Svensk Standard, 2001). Ett mått på underhållssäkerhet är 

medelväntetid, uttryckt som summan av alla väntetider under ett angivet tidsintervall dividerat 

med antalet väntetider under detta intervall (UTEK, 2008). 

Bild 3 - Samband mellan driftsäkerhetstekniska begrepp. Skiss efter UTEK 



8 

 

Produktionssäkerhet 

Produktionssäkerhet är produktionens behov att det tekniska systemet fungerar på avsett sätt 

under den tid som önskas (UTEK, 2008). 

För att tillgodose produktionens önskemål (hög produktionssäkerhet), skall alltså tiden (5), 

bild 4, vara lika med tiden (2). Tiden (4) kan vara större än både (2) och (5), men det hjälper 

inte, eftersom tiden (4) bör infalla under den önskade tiden (2). 

Kompletterande begrepp 

Vidare ges tre begrepp som speciellt används inom förebyggande underhåll, alltså den vänstra 

delen i bild 2. Därefter två begrepp knutna till definitionen underhåll som tidigare redovisats. 

Beredning innebär att förbereda för att kunna utföra ett arbete i framtiden. Det innebär att 

analysera behoven, beskriva aktiviteter, metoder och resurser (både personal, material, 

verktyg etc.) och uppskatta kostnad. Det innebär också att identifiera dokumentationsbehov, 

säkerhetsföreskrifter, tillstånd och att aktivera inköp efter godkännande. På engelska kallas 

detta för planning (Idhammar AB, 2010). 

Planering innebär att bestämma sekvensen i det utförda arbetet, vem som skall göra jobbet, 

koordineringsbehov (med inköp, förråd, produktion, yrkesgrupper och att välja ut de 

viktigaste uppgifterna), att bestämma vem som gör vad och när. På engelska delas planeringen 

upp i begreppen coordination och scheduling (Idhammar AB, 2010). Mer om berednings- och 

planeringsbegreppen i avsnitt 2.7. 

Operatörsunderhåll är underhåll som genomförs av enhetens användare eller operatör 

(Svensk Standard, 2001). 

Förbättring - Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder, i syfte att 

förbättra en enhets tillförlitlighet, utan att ändra dess krävda funktion (Svensk Standard, 

2001). 

Modifiering - Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder, i syfte att 

ändra en enhet (Svensk Standard, 2001). 

NOT 1: Modifiering innebär inte utbyte mot en likvärdig enhet. 

NOT 2: Modifiering är inte en underhållsåtgärd utan avser ändring av enhetens krävda 

funktion till en ny sådan. Ändringarna kan ha en påverkan på enhetens tillförlitlighet eller på 

enhetens prestationsförmåga, eller båda. 

NOT 3: Ändring av en enhet kan utgöra en uppgift för underhållsorganisationen. 

Bild 4 - Samband mellan anläggningens drift- och produktionssäkerhet. Skiss efter 

UTEK 
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2.5 Förebyggande underhåll 
Möjlighet för företag till direkta ökningar av intäkter finns, om det finns en marknad för en 

högre produktionsförmåga eller ett utrymme för prishöjningar i takt med att kvalitetsnivån på 

produkterna kan förbättras (Hagberg et al, 2010). Den övergripande målsättningen med FU är 

att förebygga störningar och oplanerade händelser samt att öka den tekniska livslängden 

genom kontinuerlig tillsyn (Hagberg et al, 2010). Hur viktigt det är att olika utrustningar 

fungerar brukar kallas för riskklassning. Utförd riskklassificering är en förutsättning för att få 

det förebyggande underhållet att fungera på bästa sätt (Hagberg et al, 2010). Det 

förebyggande underhållet är en av de mest omfattande underhållsprocesserna i ett 

framgångsrikt företag och byggs upp kring en eller flera periodiskt återkommande aktiviteter, 

kring varje anläggningsobjekt. Aktiviteterna styrs förutbestämt eller tillståndsbaserat. 

Förutbestämt underhåll 

Det förutbestämda underhållet skapar en underhållsplan, bestående av ronder och separata 

arbeten. Möjligheten att gruppera och presentera information skapar förutsättningar att aktivt 

arbeta med resursutjämning och ständig finslipning av omfattningen på det förebyggande 

underhållet (Hagberg et al, 2010). 

Tillståndsbaserat underhåll 

Exempel på tillståndsbaserat underhåll kan vara drifttid, vibrationer och temperatur, men kan 

även vara nyckeltal kring produktionen, kassaktioner, störningsfrekvenser eller antal 

producerade enheter. En mycket effektiv metod för att kunna parera förändringar i 

förutsättningar, är att styra det förebyggande underhållet utifrån anläggningsobjektens 

tillstånd. Dels åldras anläggningen men än viktigare är att hänga med i ett ökat eller minskat 

kapacitetsuttag. 

Datainsamling är ofta det största problemet vid en övergång från ett förutbestämt till ett 

tillståndsbaserat underhåll och påverkas av förutsättningarna inom varje enskild process. 

Många parametrar kan hämtas från maskin- och processövervakningssystem med hjälp av 

handdatorer (Hagberg et al, 2010). 

Riskklassning 

En viktig faktor för att avgöra typ och mängd underhåll på en viss utrustning är den risk som 

utrustningen utgör. Risk är ett mått på de negativa konsekvenserna av en framtida händelse 

och kan definieras som en funktion av: 

 sannolikheten för att en händelse inträffar och 

 konsekvensen av att denna händelse inträffar (för säkerhet, miljö eller produktion) 

Efter en bedömning av riskerna, kan utrustningen klassificeras i ett antal grupper, vanligen tre 

till fem stycken, med olika underhållsintensitet i respektive grupp. 

2.6 Några metoder och hjälpmedel inom förebyggande underhåll 
Några av de metoder och hjälpmedel som används både för förutbestämt och tillståndsbaserat 

underhåll presenteras nedan i korthet, följt av en beskrivning av underhållssystemets 

nödvändiga funktioner. 

Allmänna metoder 

Stötpulsmätning är en metod som används för att mäta driftskonditionen på rullningslager. 

Både fast installerade system och handinstrument förekommer. Typiska applikationer är 

elmotorer, pumpar, fläktar, växellådor, kompressorer och pappersmaskiner. Varvtalet och 

axelns diameter är det enda som krävs för att få en konditionsbedömning av ett lager. Ett nytt, 

korrekt monterat lager och belastat lager har normalt en låg stötpulsnivå under större delen av 

sin livslängd. En markant ökning indikerar begynnande lagerskador vilket systematiska 
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mätningar under längre tid fångar upp och ger underlag för planerade lagerbyten (Hagberg et 

al, 2010). 

Termografi utnyttjar att varje objekt med en temperatur över den absoluta nollpunkten avger 

infraröd strålning. En värmekamera fångar upp och avbildar den infraröda strålning som sänds 

ut från objektet. Eftersom strålningens styrka är en funktion av objektets temperatur kan 

kameran beräkna och visa denna temperatur. Möjligheten att mäta på avstånd gör metoden 

säker, dessutom påverkas inte mätobjektet som kan befinna sig i drift. Huvudområden för 

termografi är elektriska komponenter, mekanisk utrustning, värmeelement och ugnar, flöden 

och vätskesystem samt processövervakning (Hagberg et al, 2010). 

Tribologi är det sammanfattande namnet på smörjning, friktion och nötning. Smörjmedlet 

används för att minska friktionen, reducera slitage, leda bort värme, transportera bort och täta 

mot föroreningar samt som korrosionsskydd. Smörjkontroller sker ofta enligt fastställda 

intervall. I system med stora oljevolymer till exempel hydraulsystem bör oljeanalyser ske som 

systematisk kontroll hellre än genom enstaka analyser, eftersom man erhåller en trend över 

hur situationen utvecklas över tiden. Emellertid är det knappast ekonomiskt försvarbart att 

genomföra regelbundna laboratorieanalyser för mindre system (< 250 liter). Utifrån 

kontrollerna av smörjmedlet kan beslut om rening tas. Rening kan ske genom filtrering, 

centrifugalseparation och elektrostatisk rening, samt vakuumbehandling för avfuktning och 

avlyftning. Rening av oljan minskar behovet av att byta oljan med bestämda intervall 

(Hagberg et al, 2010). 

Ultraljud ligger i ett frekvensområde över 18 kHz som det mänskliga örat inte kan uppfatta. 

Ultraljudsmätare gör det möjligt att upptäcka uppkomna vibrationer mellan metalliska ytor i 

rörelse tidigare än via temperatur eller vibrationsmätning. Orsaken är att då metalliska ytor rör 

sig i direkt kontakt med varandra uppstår problem i form av nötning och friktion som avger 

både ljud och värme. Redan tidigt i denna process uppstår lågfrekventa mekaniska vibrationer 

och inte sällan alstras ultraljud. I elsystem genereras ultraljud främst som ljusbågar och 

coronor
1
. I lågspänningssystem kan man lätt detektera glappkontakt och överslag. Samma 

teknik används också för att upptäcka läckage i ett trycksatt system exempelvis i ett tryckluft- 

eller gasnät (Hagberg et al, 2010). 

Vibrationsmätning och vibrationsanalys utförda i kombination är en bra metod för att 

förebygga haverier och oplanerade produktionsstopp. Genom att identifiera orsaker till 

vibrationer och genomföra åtgärder för att eliminera orsakerna kan man påverka viktiga 

faktorer såsom maskinens livslängd, kvalitet på tillverkade produkter och arbetsmiljön. 

Vibrationsmätningen kan realiseras som en periodisk kontroll eller genom kontinuerlig 

övervakning. Kombinationen av frekvens och amplitud ger möjlighet för vibrationsanalytiker 

att avgöra vad som orsakar vibrationerna i en maskin. Källor till vibrationer är vanligen 

obalans och uppriktningsfel (Hagberg et al, 2010). 

Eltekniska metoder 

Eltekniska metoder används för att utföra tillståndskontroller på likströmsmotorer, asynkrona 

motorer och elektriska drivsystem. I denna metodkategori återfinns även underhåll av 

styrsystem. 

Moderna styrsystem består både av hårdvara samt av mjukvara. Den första är en blandning av 

PC-datorer, nätverkskomponenter, styrsystemets hårdvara och instrument som kräver mer och 

                                                 
1
 Då elektricitet urladdas i den omgivande atmosfären från en högspänningskälla kan en coronabildning ske. 

Corona fenomenet består av en termisk del och en del består av en tryckförändring i omgivningen, där den 

senare härleds till joniseringen av partiklar i omgivningen. Ett ljud vars pik motsvarar den dubbla frekvensen av 

den ursprungligt levererade kraftkällan, genereras vid urladdningen. 
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mer sällan underhåll. Det underhåll som utförs består mest av rengöring, kontroll av 

matningsspänning och batterier. En god regel är att PC-datorer byts efter tre till sex år, I/O 

kort och instrument efter 10-15 år och styrsystemets hårdvara byts efter 15-20 år (Hagberg et 

al, 2010). 

Med elektriska drivsystem avses varvtalsreglerade motorer av både lik- och växelströmstyp. 

Tillgängligheten på dessa system är hög, normalt 99,9% eller bättre vilket gör att det går lång 

tid mellan felen och kräver lite underhåll. Dock förekommer störningar i form av sämre 

prestanda, vilket kan ha orsakats av det mekaniska systemet. Genom att mäta varvtalssvaret 

och sedan utföra en Fast Fourier Transform (FFT)-analys på denna signal kan man på ett 

enkelt och säkert sätt få en kontroll av hela drivsystemet. De felkällor som kan upptäckas, är 

pulsgivare, axlar, växellådor och kopplingar. Förutom rena skador och förslitningar upptäcks 

även uppriktningsproblem, torsion och instabila reglersystem (Hagberg et al, 2010). 

Likströmsmotorn är en produkt som tål mycket och har få fel vilket gör att den sällan 

havererar. Nackdelen är att den kräver mer underhåll än andra motortyper, dessutom är 

underhållsbehovet starkt varierande. Det är som regel kommuteringsproblem som 

förekommer på likströmsmotorer. Genom att mäta rotorströmmen och använda det 

matematiska verktyget FFT för att analysera den överlagrade växelströmmen, kan problem i 

strömriktaren identifieras och åtgärdas. Dessutom minskar underhållsbehovet med en bra 

borstkvalité, minimala mekaniska vibrationer samt en fungerande och anpassad kylluft. 

(Hagberg et al, 2010) 

Den asynkrona motorn är billig, robust och driftsäker och kräver jämfört med 

likströmsmotorn mindre underhåll. Den vanligaste felorsaken är lagerhaverier. De två 

huvudkomponenterna i motorn är rotorn och statorn, dessa underhålls med två olika metoder. 

Den vanligaste metoden för Rotorn är datorbaserad och bygger på mätning av en statorström 

och sedan FFT-analys av denna ström. Statorn står för den större delen av haverierna och är 

viktig att utföra underhåll på. En metod som används för att upptäcka indikationer på fel, som 

kan förkorta statorlindningars livslängd, är Life Expectancy Analysis Program (LEAP). LEAP 

är ett verktyg för att bedöma statorlindningens tillstånd samt även ge en uppskattning av den 

återstående livslängden (Hagberg et al, 2010). 

Övriga metoder 

Övriga metoder exempelvis optisk kontroll med hjälp av fiberoptiska hjälpmedel så kallade 

endoskop gör det möjligt att inspektera svåråtkomliga utrymmen som inuti växellådor. 

Rörelsekontroll med radar eller stroboskop möjliggör mätning av varvtal på en roterande 

maskindel. Temperatur kan även mätas med kontakttermometer samt temperaturindikerande 

färger, kritor och tejp (Hagberg et al, 2010). 

Nödvändiga funktioner i ett Computer Maintenance Management System 

Ett Computer Maintenance Management System (CMMS) karakteriseras av de täta 

sambanden mellan de olika modulerna som ingår i programmet, samt till viss del mot andra 

delsystem inom företaget exempelvis produktionens störningsuppföljning och 

ekonomiuppföljning. En enskild modul effektiviserar ett antal arbetsmoment, medan det totala 

integrerade CMMS effektiviserar en verksamhet och företaget i sin helhet. Representerade 

moduler med respektive ingående delar bör vara (Hagberg et al, 2010): 

 Anläggningsuppgifter 

o Anläggningsregister 

o Ingår i/består av analyser 

o Anläggningshistorik 

o Ritningsregister 

o Utredningar  
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 Förebyggande underhåll 

o FU-plan 

o Instruktionsregister 

o FU-lista 

o Generering av FU-arbetsorder 

 Materialhantering (förråd och inköp) 

o Förrådsnoteringar 

o Inköpsrutiner 

o Artikel- och inköpsstatistik 

o ABC-analyser 

o Beräkningshjälpmedel 

 Planering 

o Beredning 

o Planering 

o Arbetsordersystem 

 Uppföljning 

o Uppföljning av arbetsinsatserna 

o Feluppföljning 

o Driftsäkerhetsdata 

o Ekonomisk uppföljning 

2.7 Beredning, koordinering och schemaläggning av förebyggande underhåll 
Tre distinkta aktiviteter tätt relaterade med varandra, bör genomföras förberedande inom 

ramen för det förebyggande underhållet (Nyman et al, 2010). I kronologisk ordning är det på 

engelska, se kapitel 2.4 för definition, aktiviteterna Planning, Coordination och Scheduling, 

som ska genomföras. Fortsättningsvis används följande svenska begrepp för att beskriva 

dessa: Beredning, Koordinering och Schemaläggning, där de två senare är en uppdelning av 

Planering. 

Beredningsfasen 

Beredningsfasen är en avancerad förberedelse för att ett specifikt arbete ska kunna utföras 

effektivt, tillförlitligt och säkert. Identifiering av framtida nödvändiga insatser, vilka metoder 

som ska användas, tidsestimering, storleken på arbetsstyrkan, med vilket tidsintervall och det 

totala antalet mantimmar som krävs för det specifika arbetet ska fastställas (Nyman et al, 

2010). Dessutom ska nedbrytning av respektive framtida insats definiera behovet av (Hagberg 

et al, 2010): 

 Specifika kompetenser (mekaniker, elektriker, ställningsbyggare m fl.) 

 Externa resurser 

 Behovet av reservdelar, annat material och specialverktyg 

 Dokumentation (ritningar etc.) 

 Säkerhetsdokumentation (tillstånd) 

 Arbetsinstruktioner, ”Bryt & lås” mm 

Beredningsfasen - arbetsorderstocken 

Den totala arbetsorderstocken innehåller alla arbeten som inte är av akut karaktär. Arbetena 

ska vara definierade med arbetstyp, vilka arbetslag eller kompetens som krävs för utförande, 

detta för att bemanningen ska kunna beräknas och visuellt presenteras på månadsbasis 

(Nyman et al, 2010). Inom den totala arbetsorderstocken finns de arbeten vars status är 

färdiga att schemaläggas, vilket innebär att verktyg, reservdelar, material, ritningar och 

tillstånd finns tillgängliga. 
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Vanliga storleksnivåer för arbeten färdiga att schemaläggas är två till fyra veckor och 

motsvarande för den totala arbetsorderstocken, fyra till åtta veckor (Nyman et al, 2010). 

Fastställda tidsramar för arbetsorderstocken, minskar risken att mindre prioriterade arbeten 

drar ut på tiden eller rent av ”falla i glömska” (Nyman et al, 2010). Respektive planerat arbete 

i arbetsorderstocken ska innehålla nedan beskrivna delar. 

Beredningsfasen - identifiering av nödvändiga framtida insatser 

Flertalet av de arbetsorder som är kopplade till förebyggande underhåll har karaktären av att 

vara klara för att schemaläggas då de genereras. En fokusering på de 20 % av arbetena som 

ger 80 % av den påverkbara effekten
2
, vilket leder fram till behovet av endera ”detaljerad 

beredning” eller ”förenklad beredning”. Vid en detaljerad beredning specificeras situationen 

långtgående, exempel på arbetsmetodik följer nedan (Hagberg et al, 2010). 

Undersök situationen: 

 Identifiera de stora underhållsinsatserna 

 Beskriv nödvändiga arbetssteg/moment 

 Avgör om bästa alternativ är reparation, utbyte eller modifiering 

 Ta fram skisser, foto och annat material för att dokumentera händelsen samt för att 

underlätta beskrivningen av insatsen 

 Gör eventuella uppmätningar 

 Beskriv nödvändiga förutsättningar för insatsen 

o Måste utrustningen stängas av? 

o Påverkan på gemensamma styrsystem 

o Kommer arbetet påverka driften på andra processer? 

o Finns det några potentiella risker? 

o Finns det alarm och övervakningssystem? 

Granska anläggningsinformationen: CMMS, loggböcker, ritningar etc. 

 Har vi utfört liknande arbete tidigare? 

 Var tidigare insats väl genomförd? 

 När genomfördes förra insatsen? 

 Kommer felet eller behovet tillbaka för fort? 

 Behövs det en annan insats för att undvika att felet kommer tillbaks igen? 

 Är det bäst att reparera, byta eller modifiera? 

 Finns det några utredningar, förslag eller projekt på aktuell utrustning? 

Vid en förenklad beredning kan arbetet begränsas till att: 

 Ta beslut på, huruvida arbetet måste detaljeras bättre 

 Bedöm omfattning av arbetet och gör eventuell fysisk inspektion 

 Ta eventuell diskussion med uppdragsgivaren 

 Fastställ problemet 

 Bestäm vilken insats som är nödvändig 

Efter att de stora arbetsinsatserna identifierats och att en beskrivning av de nödvändigaste 

arbetsstegen beskrivits ska nu resursbehovet beredas. 

  

                                                 
2
 Paretoprincipen är en empirisk regel enligt vilken 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan; 

den kallas ibland även 80/20-regeln. Vilfredo Pareto visade att 20 procent av den italienska befolkningen 

innehade 80 procent av egendomen och denna observation har av andra senare generaliserats. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Orsak
http://sv.wikipedia.org/wiki/Verkan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
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Beredningsfasen - resursbehov 

Beredning av arbetskrafts-, material-, verktygs- och utrustningsbehovet är sammantaget 

avgörande för planeringen av åtgärderna. Målsättningen med arbetskraftsberedningen är att 

uppskatta tidsåtgången utifrån det arbete som en duktig tekniker bör klara jobbet på. 

Omfattande arbete bör delas upp i mindre delar eftersom en erfaren planerare kan 

tidsuppskatta de flesta kortare arbeten. Ambitionen skall vara att hitta fram till en rimlig 

exakthet utifrån aktuell situation (Hagberg et al, 2010). Specificering av vilka teknik- och 

kompetensområden som berörs angränsar även till vilka metoder som bör användas. För att 

arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt ska alla säkerhetsarrangemang gås igenom. 

Identifiera behovet av personlig säkerhetsutrustning, ”heta arbeten”, säkerhetsavspärrningar, 

kemikalier och andra potentiella säkerhetsrisker (Hagberg et al, 2010). 

Reservdelar och annat material är ett kritiskt område vars behov ska knytas till planerade 

arbeten. För att göra en korrekt beredning behövs tillgång till felstatistik, dokumentation, 

förteckning över reservdelar och även aktuellt förrådssaldo över dessa. Maskiner och objekt 

upplagda i CMMS, bör innefatta ovan nämnda data och dokument. Behovet av verktyg 

förutom teknikernas standardutrustning behöver förutses. Eventuellt måste verktyg beställas 

eller reserveras. Exempel på specialverktyg kan vara felsökningshjälpmedel, lyftutrustning, 

ställningar, verktygsmaskiner och rengöringsutrustning (Hagberg et al, 2010). 

Koordineringsfasen 

Koordinering ska ske mellan produktions-, underhålls- och andra berörda avdelningar, 

återkommande varje vecka (Nyman et al, 2010). Innan ”koordineringsmötet” ansvarar 

underhållsavdelningen för att arbeten ur arbetsorderstocken är sorterade med avseende på 

arbeten som är färdiga att schemaläggas. Arbetsorderstocken skall vara synkroniserad med 

förutsättningar som kommer att gälla i utförandefasen (Hagberg et al, 2010). Den ger också 

tillgång till information om: 

 Hur mycket arbete totalt? 

 Hur mycket per yrkeskategori? 

 Hur mycket arbete per skift? 

 Hur mycket arbete av varje arbetstyp? 

o akut 

o förebyggande 

o tillståndsbaserat 

o avhjälpande 

o projekt 

 Hur mycket på olika produktionsavsnitt? 

 Är beredningen klar? 

 Hur mycket arbete väntar på reservdelar, resurser etc. 

Arbetena sorteras ordningsföljd efter utförande avdelning, hur kritiska de är samt efter åldern 

på tidigare begärt arbete eller startdatum. 

Under mötet sker en genomgång av den sorterade arbetsorderstocken och den inbördes 

prioriteringen fastställs. Produktionsavdelningen informerar om vilka utrustningar som är 

tillgängliga för underhållsåtgärder (Nyman et al, 2010). Inom ramen för tillgängliga 

underhållsresurser så fastställs vilka arbeten som ska schemaläggas kommande vecka. Beslut 

tas om när, alltså vilken veckodag samt tidpunkt respektive arbete skall utföras. Beslutet ska 

tas med vetskap om produktionsläget. I detta skede skapas en överenskommelse, ett kontrakt 

mellan produktions- och underhållsavdelningen (Nyman et al, 2010). 
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Schemaläggningsfasen 

Den avslutande fasen innan utförandet av de förebyggande underhållet är 

schemaläggningsfasen. Efter det att koordineringsfasen är slutförd, kan lämplig 

åtgärdstidpunkt, plats samt access synkroniseras med alla nödvändiga resurser. Resurser som 

avses är personal, material, verktyg och specialutrustning. Berörd personal informeras om det 

på koordineringsmötet överrenskomna kontraktet. Åtgärdstidpunkten, klockslaget då arbetet 

ska starta, hur länge det ska pågå och när arbetet ska vara avslutat. Access hänvisar till att 

utrustning är förberedd att utföra arbetet på, nödvändiga tillstånd tillgängliga, dokument och 

ritningar är framplockade (Nyman et al, 2010). 

Schemaläggningsarbetet är viktigt både då det råder full produktion och då utrustning står 

still. Ur ett underhållsperspektiv gäller det att minimera produktionsstörningar varför 

nyttjandet av resurser vid produktionsluckor måste maximeras. Orderbrist, 

produktionsomställning eller annan ej belagd tid ska utnyttjas (Hagberg et al, 2010), ett väl 

fungerande arbetssätt kring schemaläggningen möjliggör detta (Nyman et al, 2010). 

Schemaläggning på veckobasis gör att en underhållschef kan fördela ut uppdrag exempelvis 

en dag i förväg. Fördelen är att en mentalt förberedd underhållspersonal är produktivare om 

de i förväg vet vilket arbete de ska utföra (Nyman et al, 2010). 

2.8 Omvärldsanalys 
Ett antal besök på företag utanför DynaMate har gjorts under arbetets gång. De för detta 

arbete mest relevanta resultaten redovisas nedan. Informationen från besöken har bekräftat att 

andra branscher har liknade utmaningar som DynaMate, besöken har även genererat konkreta 

alternativ för att exempelvis kunna återanvända information i beredningsarbetet. 

Framtagandet av Scania förarhandbok och serviceinstruktioner 

Den handbok som följer med varje fordon från tillverkaren Scania, är skräddarsydd. Oavsett 

vilken utrustning eller konfiguration fordonet är beskaffat med, innehåller handboken och 

serviceinstruktionerna endast information relevant för det specifika fordonet. Det är det 

tekniska systemet med Function Product Characteristic (FPC) – koder som gör detta möjligt. 

En övergipande beskrivning av FPC-koder och hur de används finns i bilaga A. 

Höga krav vid beställning av nya tåg 

Då AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) köper nya tåg krävs ett mycket omfattande 

kravspecifikationsarbete
3
 som pågår under cirka två års tid. Orsaken är dels att man måste 

säkerställa att underhållsåtgärder går att utföra samt att tågen ska vara i drift under 30 års tid. 

Underhållsinstruktionerna utförs i praktiken av en tredje part, efter att en upphandling skett. 

Komplexiteten inom underhållsområdet är hög eftersom tågen är uppbyggda av komponenter 

tillverkade av en stor mängd olika underleverantörer. Dessutom finns få gemensamma delar 

mellan olika typer av tåg (Johansson N., 2010). 

Typen av förebyggande underhåll som sker generellt i tågbranschen kallas ”Driftpausbaserat 

underhåll”, där kilometer och tid fungerar som styrparameter. Exempelvis är ett ”X2000”-tåg 

uppdelat i 20 delsystem såsom dörrar och drivenhet. Dessa delsystem består av cirka 300 

stycken underhållspunkter, exempelvis byte av torkarblad, hjulinspektion eller funktionstest 

av en komponent (Johansson N., 2010). 

Triggningen av underhållsinsatsen sker genom att tåget kommunicerar med en databas, vilken 

innehåller information om specifik fordonsbestyckning samt intervall. Varje vagn stäms av 

mot databasen innan tåget tillåts lämna stationen. Det är på grund av lagkrav att 

                                                 
3
 Under kravspecifikationsarbetet tar SL hjälp av konsulter. Interfleet Technology AB är ett internationellt 

konsultföretag på det järnvägstekniska området som bland annat hjälper SL med kravspecifikationsarbetet. 
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underhållsinstruktionerna måste ligga i en databas (Johansson N., 2010). Då denna är 

oöverskådlig, används en Excel-bok för lättare visualisering. 
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3 Serviceorganisationens grund 

I avsnittet som följer ges en bild av företagets övergripande organisationsstruktur följt av en 

förklaring till hur produktionsunderhållet i Södertälje är organiserat idag. Sedan beskrivs 

affärssystemet Prima samt kundens synpunkter på hur det förebyggande underhållet ska 

bedrivas. Därefter diskuteras avhjälpande- och förebyggande underhåll. I avsnitten 

Berednings- och Planering av förebyggande underhåll, ges en genomgång av hur arbetet 

bedrivs, vilket avslutningsvis sammanfattas i avsnittet Berednings- och planeringsroller. 

3.1 Övergripande organisation 
DynaMate AB är indelad i de tre huvudgrenarna Produktionsunderhåll, Fastighetsunderhåll 

samt Industriella Projekt. Industriella Projekt levererar helhetslösningar inom verkstads- och 

fastighetsprojekt (DynaMate AB, 2010). Produktions- och fastighetsunderhåll innefattar 

förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner och utrustningar samt på och i 

byggnader. De två sistnämnda grenarna bedriver verksamhet på plats i Luleå, Södertälje och 

Oskarshamn. Fokus för denna rapport har utgått från grenen Produktionsunderhåll i 

Södertälje. 

3.2 Produktionsunderhållets organisation och utmaningar i Södertälje 
Elektriker, mekaniker och andra yrkesgrupper finns representerade i flertalet byggnader i 

Södertälje. Nedan beskrivs produktionsunderhållet ingående med avseende på organisatorisk 

uppdelning och på de utrustningar som underhålls. 

Produktionsunderhållet i Södertälje är uppdelat i fem enheter Centralt UH och globalt stöd, 

Transmission, Motor, Montering och Scania Tekniskt Center (STC) (DynaMate AB, 2010). 

Organisationsschema, bild 5, visar enheterna samt respektive underavdelning. 

Bild 5 - Organisationsschema över produktionsunderhållet i Södertälje. Fem övergripande enheter med 

respektive underavdelningar. Dynamate AB 
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Centralt UH och globalt stöd 

Enheten Centralt UH och globalt stöd består av åtta avdelningar med olika verksamheter vars 

syfte är att stödja övriga underhållsavdelningar. Personal med specialistkompetens inom 

maskinbesiktningar, oljeservice och tillståndskontroller, bild 6, samt företagets egen 

ledningscentral och kundservice finns representerad under denna enhet. Reservdels- och 

förnödenhetsförråd finns lokaliserade i många olika byggnader och tillhandahåller både 

DynaMates och Scanias personal med produktionsmaterial. Avdelningen restprodukthantering 

sköter två sorteringsanläggningar och en central uppsamlingsplats för restprodukter och farligt 

avfall (DynaMate, 2010). 

Transmission 

Skärande bearbetningsmaskiner och robotar är några exempel på utrustningar enheten 

Transmission utför underhållsarbeten på. Totalt handlar det om drygt 1100 olika 

produktionsutrustningar
4
 som används vid Scanias växellådstillverkning, bild 7. 

Tillverkningen består av en relativt bred variantflora av kugghjul. Produktionsmaskinerna är 

ofta arrangerade i flödesgrupper. Grupperna består av exempelvis svarv-, fräs-, drift-, slip-, 

henings- och skavmaskiner, tillsammans med industrirobotar och transportbanor. Härdugnar, i 

vilka kugghjul och axlar värmebehandlas, ingår även de i Transmission ansvarsområde. 

                                                 
4
 Avser klassificeringen av maskiner och utrustning som är gjord i affärssystemet Prima. I gruppen 

produktionsutrustning ingår exempelvis inte robotar eller transportbanor eftersom dessa har en annan 

grupptillhörighet i Prima. Dock utförs underhåll även på dessa, vilket gör att det totala antalet maskiner och 

utrustningar överstiger den i texten angivna. 

Bild 7 - Illustration av en Scania GR801 växellåda. Kugghjul 

och synkroniseringsringar är några komponenter i en 

växellåda som tillverkas i Södertälje. Scania CV AB 

Bild 6 - Termografi används vid förebyggande underhåll. 

Problem kan identifieras på en utrustning utan att den behöver 

produktionsstoppas. Den ljusa delen är en hydraulpump med 

skadligt hög temperatur, >60˚C. DynaMate AB 
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Motor 

Enheten Motor utför bland annat underhållsarbeten på maskiner uppställda i lina. Det är 

företrädesvis motordelarna block och cylinderhuvud, bild 8, som bearbetas enligt denna 

produktionsfilosofi. Även kam- och vevaxlar, vilka är ingående delar i motorer, färdigställs i 

maskiner som ingår i enheten Motors åtagande. Dessa produktionsmaskiner, sammantaget 

över 800 stycken, är ofta stora och komplexa. 

Montering 

Monteringsenhetens personal utför underhåll på olika typer av dragande utrustning såsom 

pneumatiska monteringsverktyg, elektriska skruvdragare med tillhörande elektronisk 

styrutrustning, bild 9, och hela monteringssystem (Westlund, 2010). Monteringsutrustningen 

finns i byggnader där hopsättning av bland annat motorer, växellådor och fordonschassier 

sker. 

Bild 8 - Scania DC13 grundmotor. I bild syns motorblock samt vid pil markerat ett 

av sex stycket cylinderhuvuden. Scania CV AB 

Bild 9 - Arbete vid busschassimonteringen i Södertälje. Vid pilen, en Tensor styrenhet till 

en elektrisk skruvdragare av märket Atlas Copco. Senare i monteringsprocessen kommer 

en bekvämare förarstol än den nedanför ratten i bild att installeras. Scania CV AB 
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Scania Tekniskt Center 

Enheten STC ansvarar för underhåll av utrustningar vilka ofta är av unik karaktär. 

Underhållarbeten utförs på provceller vilka används för långtidsprov av motorer, riggar, bild 

10, samt hela processystem. 

Transmission - och Motorenheten i skilda byggnader 

De två enheter som står i centrum för denna studie är Motor och Transmission, bild 11 

respektive bild 12. Enheterna består av underavdelningar, där varje underavdelning är kopplat 

till den eller de byggnader där verksamhet bedrivs. Kunden, Scanias respektive 

produktionsenheter är också de representerade i motsvarande byggnader, bilaga B. 

Bildillustrationerna visar även vilken motpart eller kund på lokal nivå som existerar. 

Exempelvis har avdelningen QCMR tillhörande enheten Motor, underhållsansvar i följande 

tre byggnader 001, 002 och 003. Tre Scania enheter, DMB, DMC och DMA fördelade på tio 

Bild 10 - Kardan-, bakaxel och navreduktionstestning i rigg på Transmissionsutveckling i 

Södertälje. Scania CV AB 

Bild 11 – Delar av enheten Motors avdelningar med tillhörande byggnad 

(By.). Ofta har varje avdelning en Driftsäkerhetschef (DynaMate) 

alternativt en Produktionsledare (Scania). 
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avdelningar är kunder till QCMR. Motsvarande överblick för transmissionsenheten 

presenteras i bild 12. 

3.3 Synpunkter från ägaren av maskinparken 
Styrande för företagets verksamhet är dels ägardirektivet, ramavtal med Scanias 

inköpsavdelning samt lokala avtalet med varje produktionsenhet (PRU)/Scaniakund 

(Halvarsson, 2010). Det lokala avtalet innebär exempelvis att kunden Scania mäter flera olika 

parametrar knutna till underhållsorganisationens prestationer. Några av de nyckeltal som följs 

upp regelbundet av enheten Motors motpart är (Aldenlöv, 2010): 

 Antal tekniska störningar (”T-tal”) per avdelning 

 Medeltid mellan fel 

 Medeltid att reparera fel 

 Inställelsetid för underhållspersonal inom 10 eller 20 minuter samt över 30 minuter 

Resultaten av genomförda intervjuer med flertalet verkstadschefer på enheterna Motor och 

Transmission på Scania, sammanfattas i följande synpunkter, om hur man önskar att bland 

annat framtida FU-insatser genomförs: 

 Varje produktionshindrande FU-tillfälle ska innebära korta produktionsstopp. 

 Detaljerad tidsangivelse innan FU, om hur lång tid underhållsinsatsen kommer att ta i 

anspråk från produktionen. Uppgivna tidsangivelser skall hållas. 

 Nå bättre tillgänglighet i maskinparken med hjälp av högre andel planerade arbeten. 

 Önskar bättre samkörning av extern leverantörs insatser på utrustning. 

 Mer kund – leverantörstänk från DynaMates sida. 

 Bättre kontakt och kunskapsöverföring mellan maskinoperatör och underhållspersonal. 

 Maskinoperatör ska bli mer involverade än i dag vid FU-tillfället. 

  

Bild 12 - Delar av Transmissionsenhetens avdelningar med tillhörande byggnad (By.). Inringat i bild ger 

exempel på att en Verkstadschef (Scania) DGA ansvarar för fem Produktionsledare (Scania). 
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3.4 Struktur och funktioner i affärssystemet Prima 
Prima är namnet på det affärssystem som nyttjas av DynaMates personal samt av medarbetare 

på några avdelningar inom Scania. Systemet består av ett program, bild 13, uppbyggt kring 

moduler. Underhållsmodulen innehåller bland annat anläggningsregister samt data om 

maskinobjekt, byggnader och arbetsorderhistorik. Prima kan även hantera kalender- och 

händelseplan samt tillståndsbaserade funktioner, bild 14. 

Objektstrukturen i Prima är uppbyggd av sex sekvensnivåer, bild 15. Ort avser exempelvis 

Luleå, Södertälje eller Oskarshamn och har sekvensnivå ett, vilket är den högsta nivån 

innebärande att den ligger högst i strukturhierarkin. För att kunna tilldela en objektnivå till ett 

Bild 13 - Mappstrukturen i underhållsprogrammet Prima. 

Infogade textbubblor ger exempel på vad som finns att tillgå i 

programmet. Scania CV AB 

Bild 14 - Förebyggande underhåll i Prima. Generellt 

används funktioner under mapparna FU-åtgärder 

samt Kalenderplan. Scania CV AB 

Bild 15 – Objekten i Prima delas in i sex sekvensnivåer. Maskinobjekt, 

markerat med pil i bild, tillhör sekvensnivå fem och kan kopplas mot en 

valfri högre nivå, men inom företaget används sekvensnivå tre eller fyra 

som standard. Scania CV AB 
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objekt måste alltid en objektnivå med lägre sekvensnivå än den sekvens som det överordnade 

objektet har väljas (IFS AB, 2010). En produktionsmaskin, exempelvis en fräs- eller 

fleroperationsmaskin, är i Prima definierat som ett objekt, vars sekvensnivå är fem. Denna 

maskin kan följaktligen endast kopplas till en maskingrupp med sekvensnivå fyra eller högre. 

Arbetsorder för enskilda arbeten 

Arbetsorder kan skapas för enskilda arbeten av förebyggande- eller avhjälpande karaktär, med 

olika förvalda kriterier såsom prioritet, felbeskrivning och utförande avdelning. 

Prioritetsordningen för underhållsarbetet är fördefinierat i Prima, bild 16. För det avhjälpande 

underhållet av akut karaktär samt personskyddsarbete, gäller prioritet 1 och 2. En 

maskinstörning med prioritet 3, innebär att utrustningen fortfarande producerar men med 

nedsatt funktion eller återkommande driftstörningar. Övriga prioriteter, 4, 5 och 6 avser 

planerat underhållsarbete eller förbättringsarbete. 

Rondarbetsorder används för återkommande arbeten 

För arbeten av återkommande karaktär kan en rondarbetsorder så kallad Rondlista användas, 

vilken innehåller en eller flera arbeten. För varje Rondlista finns en möjlighet att ge en 

övergripande beskrivning över de arbeten den innehåller. Vidare är varje FU-åtgärd försedd 

med ett unikt nummer, ett FU-ID. Varje FU-åtgärd i rondlistan är knuten till ett Objekt ID 

vilket är en specifik maskin eller utrustning, rondlistan kan även innehålla olika Objekt ID. 

Exempel på fält som fylls i med information vid skapande av en FU-åtgärd, bild 17, är Roll, 

Driftstatus, Arbetsbeskrivning, Åtgärd, Genererbar, Testpunkt, Intervall, Planerade resurser 

och – timmar. 

För att kunna skriva ut en rondarbetsorder krävs att rondlistan genereras, alltså aktiveras. 

Kalenderstyrda FU-åtgärder kan skrivas ut om dess Startvärde i kombination med dess Start- 

och Intervallenhet överensstämmer med det verkliga kalenderdatumet. Den utskrivna 

Bild 16 - Respektive arbetsprioritet är fördefinierad i Prima, där lägst siffra motsvarar 

högst prioritet. Scania CV AB 

Bild 17 – Rondlista med övergripande beskrivning samt orttillhörighet, inringat längst upp till vänster i bild. Varje rad i 

bilden är ett separat FU-ID. Kolumner består av fält (rubriker). Under respektive fält kan information fyllas i, antingen 

från en fördefinierad värdelista eller som fritext. Kriterium för att ett FU-ID ska aktiveras är att den är genererbar, 

markerat med pil i bild. Specifika kriterier för kalenderstyrda FU-ID, inringat till vänster i bild. Scania CV AB 
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rondlistan, bilaga C, innehåller alltså ett eller flera FU-åtgärder vilka används som 

arbetsinstruktion av utförande underhållspersonal vid FU. 

Funktionen Koppla dokument används för att knyta ett dokument till ett specifikt Objekt ID 

eller till en arbetsorder. Dokumenten som kopplas i Prima, bild 18, kopieras av systemet och 

blir därmed sparat och tillgängligt för alla användare. Dokument som kan kopplas är 

exempelvis de som ingår i Microsoft Office såsom Word och Excel, PDF samt vissa 

Computer-aided design (CAD)-format (Johansson L., 2010). Funktionen används exempelvis 

av mättekniker på avdelning QCCST, vars mätprotokoll kopplas i Prima och kan därmed läsas 

av lokal underhållspersonal (Staffarin, 2010). 

3.5 Kort om utförande av avhjälpande och förebyggande underhåll 
Den generella arbetsgången för enheterna Transmission och Motor vid avhjälpande underhåll 

och förebyggande underhåll, följer nedan. 

Avhjälpande underhåll 

Grupperna som arbetar med avhjälpande underhåll delges information om uppkommet 

maskinproblem genom att en maskinoperatör ringer in en felanmälan till DynaMates 

ledningscentral. En arbetsorder skapas i Prima av ledningscentralens personal som även 

kontaktar ledig reparatör (Gustavsson, 2010). Problemet granskas på plats, vid maskinen, 

individuellt eller i par (en mekaniker och en elektriker) i samråd med operatör. Om 

utrustningen inte kan producera alternativt med otillräcklig kvalitet, görs insatser för att lösa 

problemet. Insatserna kan initialt bestå i att skapa en bild av tidigare händelseförlopp, genom 

att intervjua operatören om vad som hänt. Syftet är att finna felet, mekanisk- eller elektrisk 

(eller båda delarna) vilket ofta leder till felsökning beroende på den troliga felorsaken. 

Reparationer såsom byte av trasiga maskindelar kan bli nödvändiga, för att få maskinen i 

drift. 

Kan ett mindre allvarligt problem åtgärdas direkt eller med godtagbar tidsfördröjning görs 

detta och uppgifter om problemorsak, utförandetid etc. delges ledningscentralen. Uppgifterna 

förs in i Prima då arbetsordern avrapporteras. Bedömningen av problemet på plats kan också 

innebära att arbetsorderns status ändras av ledningscentralen på reparatörens inrådan, från 

exempelvis prioritet två till prioritet tre, se bild 16. 

Förebyggande underhåll 

Arbetsuppgifterna för de grupper som arbetar med det förebyggande maskinunderhållet är i 

stora drag lika. Uppgifter om vad och hur aktiviteter ska utföras på en specifik maskin eller 

maskingrupp framgår av de rondlistor med tillhörande arbetsbeskrivning som skrivs ut på 

papper. Kontroll av avstrykare, motorskydd, oljenivåer och funktion på 

Bild 18 – Maskinen med individnummer 38881, har tre kopplade dokument som kan redigeras av mättekniker 

men läsas av andra Prima användare. Vid pilar markeras hur en maskinindivid ofta benämns inom DynaMate. 

Ett ”M” framför sifferföljden används i Prima och ”SV” brukas på den fysiska maskinen. Scania CV AB 
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centralsmörjningssystem är exempel på några aktiviteter. Grovplaneringen på årsbasis om när 

underhållsinsatserna ska ske, samt uppgifter om vem (yrkeskategori) som ska utföra dem, ska 

sedan tidigare vara gjord av respektive planerare och beredare. 

På enheten Motor i byggnaderna 001, 002 och 003 krävs ibland att ett 15 – tal medarbetare 

från underhållsorganisationen arbetar samtidigt på flera maskiner, om dessa är placerade i lina 

(Cardell, 2010). Det förebyggande underhållet genomförs av flertalet mekaniker, 

smörjtekniker och elektriker, på en veckodag om tillfälle ges eller under helgen då produktion 

ej pågår. I byggnad 179 och 180 är merparten av produktionsutrustningen, arrangerade i lina, 

bild 19. FU består av tillståndskontroller och styrs drifttidsbaserat vilket innebär att FU-

aktiviteter görs då maskiner exempelvis uppnått ett tillstånd av 500 timmars drift (Ihanus, 

2010). I praktiken innebär detta att FU utförs på en eller flera maskiner, på en med kunden 

överrenskommen dag i veckan. Efter genomfört FU skapas en arbetsorder med prioritet sex i 

Prima vilket är planerat underhållsarbete, bild 16. Nedlagt tid, avvikelser och maskinspecifika 

siffervärden förs in på denna arbetsorder. 

Inom enheten Transmission sker utförandet på liknande vis, dock görs insatser på 

bearbetningsmaskiner arrangerade i flödesgruppsceller, generellt av färre antal medarbetare 

vid ett tillfälle. De omfattande insatser som sker på härdugnar, tre stycken vardera i byggnad 

075 och i byggnad 081, görs traditionellt under semesterperioden. I år, 2010, utfördes även 

det förebyggande underhållet på de två härdugnarna i byggnad 062 under semesterperioden, 

föregående år har detta genomförts under vår och höst (Bjurkull, 2010). 

3.6 Beredning av förebyggande underhåll 
Beredningsarbetet inom enheterna Motor och Transmission innehåller både reservdels- och 

förebyggande underhållsberedning. 

Reservdelsberedning 

Beredning av reservdelar delas upp i en kronologisk följd av övergripande faser, bild 20, där 

den första fasen initieras vid en nyinvestering av en produktionsutrustning. Arbetssättet gäller 

för hela DynaMate (Cardell, 2010). Inom Transmission bör varje fas slutföras inom en månad. 

Då sista fasen är fullbordad överlämnas ansvaret till respektive lokal underhållsavdelning. Det 

Bild 19 – Bearbetningslina för fem- och sexcylinders raka motorblock i byggnad 179. Efter avslutad 

bearbetningsoperation flyttas motorblock till nästa maskin med portalrobot (övre mitt i bild). En störning i 

en maskin, orsakar produktionsstopp i flödet. 
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är endast faserna 2, 3 och 5 som reservdelsberedaren har möjlighet att påverka (Lundstedt, 

2010). För de övriga faserna ligger ansvaret hos underhållsspecialist inom maskininköp, 

inköpare samt förrådspersonal. 

Ägaren Scania utför idag ingen riskklassificering av en ny maskin (Lundstedt, 2010), arbete 

med detta pågår. Utifrån maskinleverantörens manual, priser, underhållsintervaller, 

leveranstider, ritningar, rekommenderade reservdels- och stycklistor samt tidigare 

erfarenheter, arbetar beredaren fram ett underlag; för införskaffning och förrådsuppläggning 

av maskinreservdelar. Det är även beredaren som beslutar vilka reservdelar som ska 

förrådshållas (Lundstedt, 2010). Underlaget förs in i Prima av respektive beredare, 

förrådspersonal samt berörd inköpare. 

Leverantörer av elektriska reservdelar, exempelvis Siemens och Fanuc, har utarbetat 

projektböcker som är styrande för hur maskinleverantören ska bygga upp bland annat 

styrsystem. Detta har lett till att reservdelsfloran inom det elektriska området hålls nere, idag 

finns uppskattningsvis 10 till 15 stycken fabrikat (Betnér, 2010). Jämförelsevis är de 

mekaniska komponenternas fabrikat troligen över 50 stycken (Lundstedt, 2010). 

Beredning av förebyggande underhållsaktiviteter 

Vad som ska utföras inom ramen för det förebyggande maskinunderhållet på en 

produktionsutrustning, är främst baserat på maskinleverantörens rekommendationer samt från 

tidigare erfarenheter av liknande maskiner (Lundstedt, 2010). Dessa rekommendationer och 

erfarenheter är införda som utförandeinstruktioner samlade i en mall, bild 21, vilken utgör 

grunden för innehållet i den färdiga underhållsinstruktionen. Ofta ifrågasätter beredaren 

maskinleverantörens rekommendationer. Av erfarenhet vet man att maskinleverantör missar 

åtgärdspunkter från underleverantör (Ferm, 2010). Dessutom är kunskapsnivån generellt låg 

inom förebyggande underhåll, hos maskinleverantörer (Carlsson, 2010). 

På avdelning QCME används en mall i programmet Excel medans QCN och QCMD nyttjar 

programmet Word, arbetsmetodiken är snarlik med kosmetiska skillnader. Gemensamt för 

QCME, QCN och QCMD är att mallarna är indelade efter maskiners delsystem, med 

tillhörande aktiviteter beskrivna i text. QCMD har maskinspecifika instruktioner med text och 

Bild 20 - Reservdelsberedningens process uppdelat i sex faser. DynaMate AB 

Bild 21 – Del av en mall som används av beredare på avdelning QCME. Rubrikerna överst i bild överensstämmer med 

fälten i Prima. DynaMate AB. 
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bild, vilka utarbetats på plats hos maskinleverantören i samband med maskininköpen, dessa 

finns lokalt lagrade
5
 på avdelningen (Ihanus, 2010). Generellt införs de utifrån mallarna 

genomarbetade instruktionerna i Prima, vilket innebär att textbaserade så kallade åtgärds- och 

rondlistor, bilaga C, skapas. 

Gemensamt för beredningsarbetet är att instruktionerna ofta omarbetas efter det första 

förebyggande underhållet har utförts. På senare år har det förebyggande underhållet separerats 

i två delar med avseende på maskinens driftstatus vid genomförandetillfället, av eller på. 

3.7 Planering av förebyggande underhåll 
Personalresurser som krävs vid utförandet av det förebyggande underhållet, tiden det tar att 

genomföra samt inbördes hänsyn till övriga maskiners planering, är några aspekter som tages 

med vid planeringen. Planeringen inom enheterna görs kalenderbaserad i stor utsträckning, 

vilket innebär att en FU-åtgärd genereras i Prima för utförande med veckointervall. Vanligen 

är intervallet 13, 26 eller 52, där den senare medför åtgärd var 52:a vecka, alltså en gång per 

år. 

Ett arbetssätt, FU2010, har arbetats fram inom enheten Transmission. Processen innefattar en 

genomgång av kommande förebyggande underhåll, vilket sker under kontaktmannamötet, tre 

veckor innan det ska utföras. Kontaktmannamötet gäller kundrepresentanter från berört 

produktionsavsnitt och kontaktmän från lokal underhållsavdelning. Under arbetsgången, bild 

22, fullgörs fyra ”planerings FU” med angränsande förberedande aktiviteter såsom 

genomgång av de planerade åtgärderna, personalbehov och tidpunkten för utförandet. 

Avslutningsvis sker en uppföljning av utförda FU-arbeten. Inom QCM finns ett liknande 

                                                 
5
 Sparade på serverplats avsedd för avdelningens elektroniska dokument. 

Bild 22 - FU2010. Arbetsgången startar från vänster i bild med "Fu möte 3v innan" och avslutas till höger i bild 

med "Uppföljning". DynaMate AB 
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arbetssätt (Sandström, 2010), dock är det en person med renodlad planeringsroll som 

representerar underhållsavdelningen vid möten. 

Avdelningen QCMD inom enheten Motor har nyligen
6
 implementerat ett arbetssätt vilket 

endast nyttjar affärssystemet Prima till att inrapportera tid samt till reservdelssökning (Ihanus, 

2010). FU-aktiviteter bestående av tillståndskontroller, planeras in årsvis på respektive 

maskinindivid i en Excel bok, bilaga E. Boken, skrivs ut i A3-format för ett kvartal i taget och 

placeras synligt för produktionspersonalen. Denna innehåller kolumner innehållande tidssatta 

aktiviteter arrangerade i delsystem, radvis finns respektive maskinindivid. Röd färg i en cell 

symboliserar att produktionen behöver vara avstängd, grön färg motsvarar att aktiviteten 

utförs under pågående produktion. 

3.8 Berednings- och planeringsroller 
Den årliga planeringen av det förebyggande underhållet sköts antingen av en beredare eller av 

person med renodlad planeringsroll. Inom enheten Transmission, avdelning QCN arbetar två 

beredare, en med mekanisk kompetens och en med elektrisk kompetens, med både reservdels- 

och förebyggande underhållsberedning för maskinerna i följande byggnader: 062, 064, 075 

och 081. Även den årliga grovplaneringen görs av de två beredarna i samråd med respektive 

underhållssamordnare lokalt (Lundstedt, 2010). Den slutgiltiga planeringen av FU-insatserna 

görs, vilket tidigare nämnts, av lokal underhållssamordnare. 

På enheten Motor, avdelning QCME arbetar tre personer som ombesörjer att FU-aktiviteterna 

på maskinerna i byggnaderna 001, 002 och 003 planeras in (Cardell, 2010). 

Reservdelsberedningen och FU-beredningen i dessa byggnader har tidigare gjorts av olika 

personer (Ferm, 2010). Nu utförs detta av samma personer, en med elektrisk kompetens och 

av två med mekanisk kompetens (Cardell, 2010). I byggnaderna 179 och 180, görs reservdels- 

och FU-beredningen av en elektriker och en mekaniker, tillhörande avdelning QCMD, som ett 

sidouppdrag. Sammanfattningsvis visas, bild 23, den övergripande personalsituationen över 

planering, reserv- och FU-beredningen på de två enheterna Motor och Transmission. 

  

                                                 
6
 Under september 2010. 

Bild 23 – På avdelning QCME sköter tre personer reservdels- och FU-beredningen (blå figurer), tre andra gör 

planeringen (gröna figurer). Personal inom avdelningar underställda QCN, vilka utför planeringsuppgifter enligt 

det ovan redovisade arbetssättet FU2010 redovisas ej i denna bild. Observera att personalen på QCMD sköter 

berednings- och planeringsarbete vid sidan om sina ordinarie uppgifter. 
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4 Arbetssätt och hjälpsystem analyseras 

I första avsnittet diskuteras huruvida skilda förutsättningar kan hanteras med hjälp av en 

maskinuppdelning i delsystem och komponenter. Därefter införlivas kundens synpunkter på 

arbetet med avseende på produktionsstoppens längd vid förebyggande underhåll, följt av en 

diskussion kring affärssystemet Prima. Beredningsarbetet diskuteras med avseende på 

likheter och skillnader i arbetssätt. I det sista avsnittet, Koordinering och schemaläggning av 

planerade jobb, analyseras nuvarande bemanning. 

4.1 Skilda förutsättningar – produktionsfilosofi och underhållsmetod 
Vilken typ av produktionsutrustning och hur denna är arrangerad, alltså vilken 

produktionsfilosofi som används, ställer olika krav på beredningsarbetet. Dessutom innebär 

valet av underhållsmetod, utmaningar i koordinerings- och schemaläggningsarbetet. 

Koordineringsarbetet på en härdugn har likheter med maskiner uppställda i lina 

FU-insatser på härdugnar och på maskiner arrangerade i lina är en organisatorisk utmaning. 

Orsaken i det första fallet är att utrustningarna har få eller inga möjligheter till buffertkörning. 

Vad gäller maskiner i lina ligger det i uppställningens natur, att ett produktionsstopp i en 

maskin, stannar hela kedjan. Konsekvensen blir att FU-insatserna på båda dessa utrustningar 

idag sker med en stor personalstyrka eftersom allt arbete måste göras ”samtidigt”. Detta 

ställer höga krav på koordinerings- och schemaläggningsarbetet. 

Produktionsutrustningen delas upp i delsystem och komponenter under beredningsfasen 

Inom enheten Transmission utförs förebyggande underhåll på flertalet härdugnar. FU-insatser 

på dessa ugnar skiljer sig åt jämfört med en ”vanlig” produktionsmaskin. Dock finns vissa 

likheter i utrustningens uppbyggnad, exempelvis har härdugnars transportbanor både 

hydrauliksystem, givare, elmotorer med växlar, vilka borde kunna beredas på samma sätt som 

för en svarv- eller fräsmaskin. 

Vilken av de olika metoder, avsnitt 2.6, som ska användas vid underhållsarbete bör avgöras av 

respektive delsystem eller komponent. Eftersom metoden ofta är starkt kopplad till den 

specifika maskinkomponenten eller till ett avgränsat maskinsystem. Dessa är ofta likartade på 

flertalet maskintyper, exempelvis kan styrsystemet på en svarv- och en fräsmaskin vara 

identiskt. Styrande för metodvalet borde således vara respektive delsystem och komponent 

som maskinen består av, bild 24, i den utsträckning detta är möjligt. Följaktligen borde en 

indelning i delsystem och komponenter, underlätta beredningsarbetet och i förlängningen 

främja att FU-insatsen utförs standardiserat. 

Hänsyn till metodval bör genomsyra beredningsarbetet 

En identifierad aktivitet på en maskin eller utrustning bör knytas till en metod under 

beredningsarbetet. Ponera att hydraulolja ska renas med någon av de två metoderna 

centrifugalseparation eller elektrostatisk rening. Måhända är inte den viktigaste frågan vilken 

av metoderna som är ”bäst”, utan snarare gäller det att standardisera arbetssättet där 

metodvalen görs. Efter en standardisering av hur, med vilken metod samt av vem, i praktiken 

Bild 24 – Varje maskin- eller utrustningsindivid byggs upp av ett antal komponenter och delsystem. Genom att bereda det 

förebyggande underhållet utifrån komponent- eller delsystem kan exempelvis metodvalet standardiseras. 
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vilken roll, reningsåtgärden ska utföras kan metodvalen granskas närmare och den bäst kända 

och överenskomna metoden kan väljas (Kaplan, 2008). 

Det är mycket möjligt att metoden som väljs, kräver utrustning som endast kan erhållas från 

en annan avdelning än den lokala underhållsavdelningen. Även utföranderollen, alltså vem 

som ska utföra metoden angränsar till detta, avsnitt 2.7. Genom att i första hand ta del av 

kunskap och metoder som finns på specialistavdelningar, kan de underhållsaktiviteter som 

identifierats som de mest kritiska för respektive delsystem och komponent specificeras. 

Emellertid kan inte alla identifierade aktiviteter sammanbindas med en metod. Strävan borde 

ändå vara att införa endast ”mätbara” aktiviteter i rondlistan, vilket bäddar för ett mindre 

godtyckligt utförande av åtgärden (Ferm, 2010). 

4.2 Längden på produktionsstoppen är avgörande 
De idag veckolånga förebyggande underhållsinsatser som utförs på flera maskiner parallellt 

på flödesgrupper inom Transmission, har både för- och nackdelar (Hermansson, 2010). Vid 

längre stopp kan FU-insatser utföras för att exempelvis 

kontrollera konditionen på svåråtkomliga elmotorer, kablage 

och kopplingar. Ofta krävs tidskrävande demontering av 

plåtar och maskinskydd, bild 25, för att insatsen ska kunna 

ske. Vid längre produktionsstopp finns också möjligheten att i 

större utsträckning åtgärda identifierade fel omgående. En 

reservdel till en sliten maskinkomponent, kan exempelvis 

anskaffas och bytas under pågående FU. Nackdelen med de 

långa stoppen är att produktionen måste buffertköra flera 

veckor innan ett FU (Aldenlöv, 2010), vilket förutom en 

ökning av produkter i arbete (PIA) även innebär planerings- 

och platsproblem (Olhager, 2009). 

Alternativet till veckolånga produktionsstopp är att FU-insatser skulle utföras oftare än idag, 

uppdelat i färre åtgärdspunkter, men med kortare produktionsstopp vid varje tillfälle. Ett 

sådant arbetssätt eftersöks av kunder både inom Transmissions- och Motorenheten, avsnitt 

3.3. En definition av hur lång tid ett kort produktionsstopp ska vara saknas idag, men bör 

hamna kring 30 till 60 minuter (Åhrlin, 2010). Det arbete som pågår inom enheterna Motor 

och Transmission gällande PÅ- och AV-FU bör vara en del av detta. De FU-insatser som kan 

göras som ett ”PÅ-FU” orsakar ingen stopptid i produktionen, bild 26. Således bör 

beredningens arbetssätt leda till att utförandet av FU kan göras som ”PÅ-FU” där detta är 

möjligt. 

4.3 Affärssystemets möjligheter 
Arbetsorderhantering, anläggnings- och reservdelsregister, tidsrapportering samt otalet 

sökmöjligheter, gör Prima användbart vid underhållsarbetet generellt inom DynaMate likväl 

som vid beredningsarbetet. Övergripande kan förebyggande underhållsaktiviteter styras efter 

händelse, kalender eller utifrån arbetstyp. Svagheter och möjligheter i affärssystemet har dock 

identifierats och diskuteras nedan. 

Bild 26 – Varje FU-åtgärd representeras av ett ”FU” som kan ha karaktären av att maskinen ska vara PÅ eller AV 

vid utförandet. Produktionsmaskin i drift produktionsstoppas således vid AV-FU men inte vid PÅ-FU. 

Bild 25 – Gejdskydd är ett vanligt 

förekommande maskinskydd på 

produktionsmaskiner. Damaskus 

maskinskydd AB 
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Primas struktur ger begränsade möjligheter för en maskinuppdelning 

Prima är uppbyggt kring en hierarkisk struktur, där maskin- eller utrustningsobjektet ligger på 

en lägre sekvensnivå än den maskingrupp eller avdelning den är knuten till i 

anläggningsregistret. Ponera att man använder denna struktur som grund vid indelning av 

delsystem och komponenter. Exempelvis skulle komponenterna hydraulpump, elmotor, 

andningsfilter, hydraulslang och överströmningsventil ingå i delsystemet Hydraulik. 

Hydraulik skulle därmed vara ett av flera delsystem som ingår i och bygger upp flertalet 

maskiner. 

I beredningsfasen skulle rondlistor kunna utformas och knytas till Hydraulik. Nyttan med den 

föreslagna ordningen skulle exempelvis vara att underhållsinstruktioner för ett delsystem som 

i sin tur finns i flera olika maskintyper, kan standardiseras och reproduceras. Nästa steg vore 

alltså att förse alla maskiner som innehåller hydraulsystem med FU-aktiviteter hämtade ur 

Hydraulik och andra delsystem. Sekvensnivån för Hydraulik skulle rimligtvis vara en nivå 

högre än för en maskin, alltså sekvensnivå sex, bild 27. Med samma resonemang ges 

sekvensnivå sju för respektive komponent. Nu skulle man gärna vilja koppla Hydraulik till 

alla tillämpbara maskiner och utrustningar som innehåller detta delsystem. Prima är dock 

begränsat i detta avseende, avsnitt 3.4, eftersom ett objekt med en högre sekvensnivå, endast 

kan kopplas mot ett objekt med lägre sekvensnivå. 

Med ovanstående resonemang i bagaget kan nämnas att det existerar en funktion i Prima som 

gör det möjligt att koppla objekt med varandra. Problemet är att kopplingen inte kan visas 

grafiskt. För att få reda på att ett objekt har kopplingar till andra objekt krävs att man har 

tidigare vetskap eller en aning om att så är fallet, för att därefter aktivt söka efter existerande 

kopplingar. 

Testpunkter i Prima 

Ett alternativ till föregående resonemang kring objektstrukturen, vore att använda befintligt 

fält i Prima som heter Testpunkt, se bild 17. Fältet används för att peka mot en specifik 

maskindel och kan definieras på bland annat maskin- och maskingruppsnivå. Den hamnar 

”vid sidan om” parametrarna Startvärde, Startenhet, Intervall och Intervallenhet som är 

knutna till respektive FU-åtgärd. Exempel på hur Testpunkt och de tillhörande fälten 

Beskrivning testpunkt samt Placering testpunkt används idag, kan beskådas i Bilaga D, tabell 

2. För att nyttja Testpunkt i syfte att standardisera underhållsinstruktioner utifrån delsystem 

Bild 27 – Potentiell grafisk objektstruktur i Prima. Ytterligare en sekvensnivå mot 

dagens är tillagd för komponenter. Beskrivningen av objekten på sekvensnivå 6 

avsedd för delsystem. Skiss efter befintlig objektstruktur i Prima. 
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och komponenter, krävs följande. Namnet på testpunkten och den tillhörande beskrivningen, 

bör skrivas identiskt för att undvika sammanblandning. Orsaken är att testpunkten knyts 

individuellt på varje maskinindivid, bild 28. 

Fördelen med att använda testpunkter är att specifika nyckeltal kan fås ut ur affärssystemet. 

Data över hur mycket arbete som läggs ner totalt för alla maskiner och utrustningar inom 

företaget kan fås ut på exempelvis testpunkten Tryckkärl. Detta under förutsättning att 

testpunkten är definierad enligt ovan och införd på relevanta maskiner och utrustningar. 

Avslutningsvis kan detta och innehållet i föregående rubrik sammanfattas. En uppdelning av 

en maskin i komponenter och delsystem kan i Prima troligen endast ske genom två vägar, bild 

29, att dessa knyts till anläggningsregistret eller till olika testpunkter. 

Nuvarande FU-aktiviteter saknar klassificering 

Vid beredning av en ny maskin eller utrustning, sker idag en subjektiv bedömning av vilka 

åtgärdspunkter som borde ingå i ett FU. Respektive beredare skulle behöva ett stöd vid 

bedömning och slutligen vid valet av underhållsaktivitet. Bedömningen av varför 

åtgärdspunkten ska ingå i rondlistan, borde rimligtvis motiveras utifrån fastställda kriterier. 

Även vid borttagande av en FU-åtgärd, underlättas beredarens arbete om ett kriterium eller 

klassificering av underhållsåtgärden redan tidigare är fastställd. 

Nuvarande kalenderstyrda Rondlistor saknar kalenderbegränsning 

Förebyggande underhåll sker hög utsträckning kalenderbaserat inom enheterna Motor och 

Transmission. Individuella FU-åtgärder i en rondlista ges således parametrar (Startvärde, 

Startenhet, Intervall och Intervallenhet) vilka styr förekomsten av varje FU-åtgärd, med andra 

ord intensiteten av det återkommande förebyggande underhållet. Då kunden ändrar 

Bild 28 – I bild markerad under fältet Testpunkt är sifferkoden ”500” definierad. Eftersom testpunkten knyts 

till respektive maskinobjekt individuellt har respektive Testpunkt olika innebörd vilket beskådas inringat i bild 

under testpunktens beskrivningsfält. Scania CV AB. 

Bild 29 - Bilden illustrerar de övergripande alternativ som finns vid 

införande av komponent- och delsystemsbaserade underhållsåtgärder i 

affärssystemet Prima. 
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produktionstakt, kan det vara önskvärt att även reglera intensiteten med vilken FU-

aktiviteterna utförs. För de kalenderstyrda rondlistorna
7
 gäller det i så fall att antingen ta bort 

eller lägga till FU-åtgärder, vilket diskuterats i föregående stycke. Alternativet är att öka 

tidsintervallet vid taktnedgångar och minska tidsintervallet vid taktökningar, vilket leder till 

en justering av hur ofta befintliga FU-åtgärder ska utföras. 

Låt oss leka med tanken att en taktminskning sker på en maskingrupp. Respektive rondlista 

som berör maskinerna i denna maskingrupp behöver nu gås igenom med avseende på 

respektive FU-åtgärd. En aspekt beredare måste ta ställning till, är vilka aktiviteter som kan 

tillåtas att utföras med ett glesare tidsintervall. En FU-åtgärd, med exempelvis innehållet 

”byte av glasruta”, är fördefinierat i Prima med intervallet 312 och intervallenheten Vecka 

(Ferm, 2010). Således ska maskinrutan bytas vart sjätte år. I detta fall kan en flytt av FU-

åtgärden till ett glesare intervall, leda till att ett lagkrav inte efterlevs! Orsaken är att den 

specifika aktiviteten enligt lag, måste utföras var sjätte år, bild 30. 

För att förtydliga grundproblemet, ges nu ett ytterligare exempel rörande den bristfälliga 

kalenderfunktionen i Prima. Ett antal rondlistor tillhörande flertalet maskiner, har intervallet 

52, med intervallenheten Vecka. Startenheten Vecka och Starvärdet 0825 innebär att dessa 

rondlistor har utförts och ska utföras en gång per år med start år 2008, vecka 25. En ändring 

till ett högre intervall, från 52 till 56 skulle innebära att maskinerna tillåts producera 

ytterligare en månad innan FU utförs, vilket i detta exempel kan anses godtagbart ur ett 

underhållsperspektiv. Knäckfrågan som uppstår har dock inte med maskinerna att göra, utan 

med personalresurserna. Tidpunkten för utförandet av FU har ju ändrats från vecka 25 till 

vecka 29, vilket är mitt i semesterperioden. 

Liknande problem med koordinering av personalresurserna uppstår naturligtvis vid högtider 

som midsommar-, jul- och nyårsafton. Dessutom måste hänsyn tas till andra maskiner och 

maskingrupper som kräver samma personalresurser under den ”nya” veckan. För att undvika 

att problemen i de två exemplen uppstår, krävs någon form av funktion eller begränsning av 

nuvarande kalenderfunktionalitet i Prima. 

Parametern Drifttid 

Transportfordon som bussar person- och lastbilar, bussar och tåg har alla någon form av 

mätare för att kunna avgöra ett fordons tillryggalagda sträcka. Exempelvis används 

längdparametern kilometer som en styrparameter i det Driftpausbaserade underhållet inom 

tågbranschen, avsnitt 2.8. Då tåget rullat ett förutbestämt antal kilometer sker alltså 

underhållsaktiviteter såsom hjulinspektion och funktionstest av komponent. Att använda en 

                                                 
7
 Sökning (2010-10-05) efter rondlistor i Prima, gav 1137 stycken träffar för ort 0056 (enheten Motor) och 1030 

stycken träffar för ort 0057 (enheten Transmission). Då varje rondlista skattas att innehålla storleksordningen 20 

stycken FU-ID, blir således totalsumman FU-ID över 43 000 stycken. 

Bild 30 – Återkommande FU-ID innehållande aktiviteten ”byte av glasruta”. Ändrat intervall från utgångsläget av en FU-

aktivitet kan leda till ett lagbrott begås, röd vertikal pil i bild. 
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längdparameter på alla produktionsutrustningar inom DynaMate blir ohållbart, eftersom detta 

skulle innebära att varje rörelse, linjär eller roterande, i flertalet maskindelar skulle behöva 

mätas och analyseras. Men om FU-aktiviteter avgörs utifrån hur länge, alltså hur många 

timmar respektive maskin har brukats, borde en parameter för denna tid kunna användas. 

Maskinens tid i drift skulle bli en skattning av alla de rörelser som sker i maskinen, rörelser 

som ger upphov till slitage, vilket man med underhållsmetoder, avsnitt 2.6, vill minimera. I 

praktiken innebär detta att varje maskin ”räknar sin drifttid”, resultatet ska sedan 

synkroniseras med rondlistan i Prima. Nedan ges en diskussion om hur detta skulle kunna ske 

i praktiken: 

 Drifttiden avläses varje dag, vecka eller månad av operatör eller underhållspersonal. 

Denne rapporterar till beredare som för in uppgifterna i alla FU-åtgärder som finns i 

de rondlistor som är knutna till maskinen. 

 Förfarande som ovan, men uppgifterna förs in av samma person som läst av dem. 

 Maskinens inbyggda styrsystem kommunicerar drifttidsresultatet med Prima per 

automatik. 

Några problem att ta hänsyn till är följande: 

 Maskinens drifttid mäts individuellt, maskinen produktionsstoppas för 

underhållsaktivitet utan hänsyn till övriga maskiner i lina eller flödesgrupp. 

 Flera maskiner startar drifttidens räknare då dess huvudbrytare slås till, inte då rörelser 

sker, vilket ur underhållssynpunkt vore intressantare. 

 Endast vissa maskiner, ofta nyare, har förutsättning för att kommunicera med andra 

datasystem
8
. 

 Ett fungerande system för att kommunicera med Prima enligt förra punkten saknas 

idag. 

Det finns en parameter i Prima som är avsedd för att mäta just en maskins drifttid. Eller 

rättare sagt, det finns en ”klocka” som kan startas i affärssystemet. Med hjälp av klockan kan 

exempelvis uppräkning av tid ske så att efter 10 000 drifttimmar fås en FU-åtgärd ut ur 

systemet efter genomförd generering. Efter det att underhållsåtgärden är utförd och 

avrapporterad, dröjer det lika lång tid igen innan samma FU-åtgärd aktiveras vid generering. 

Problemet uppkommer om exempelvis en maskindel byts ut under tiden, eftersom en 

”nollning” inte görs med lätthet. 

Takt 

En annan parameter som indirekt påverkar maskinens drifttid är med vilken takt produktionen 

sker. Om man räknar varje produkt som kommer ut från en maskin under ett dygn, fås takten 

produkt per dygn. Denna takt kan ses som en skattning av maskinens drifttid, vilken i sin tur 

alltså är en skattning av respektive maskindels genomförda rörelser. En fördel med att 

använda takt som styrparameter, har att göra med hur maskinerna är arrangerade. De flesta 

maskiner är placerade i lina eller i flödesgrupper, avsnitt 3.2 samt i avsnitt 3.5. Maskiner i 

dessa styrs av en takt som kunden bestämmer. Dessvärre saknas möjligheten att ange 

parametern takt inom rondlistor i Prima. Information om vilken takt som kunden bestämt för 

respektive flödesgrupp och avdelning, är ofta känd bland driftsäkerhetschefer. Aktuell takt 

och förändringar av denna borde rimligen även delges beredare inom ramen för ett 

standardiserat beredningsarbete. 

                                                 
8
 Produktionsmaskinerna i byggnad 179 och i byggnad 180 kan idag kommunicera med det av Scania utvecklade 

systemet Didrik (Rosengren, 2010). Didrik är en PLC/SCADA baserad integrationsplattform för 

produktionsutrustning och automationssystem. Funktionalitet finns bland annat för: Taktning, kvalitetssäkring 

och spårbarhet av produkter. 



35 

 

Bild 32 – Linjärstyrningar med 

inbyggda avstrykare vars uppgift är att 

förhindra att smuts tränger in i vagnen 

som löper längs skenan. I vagnen finns 

känsliga kul- eller rullager. Bengtssons 

Maskin AB 

Koppla dokument i Prima 

Den inbyggda funktionen Koppla dokument i Prima har tidigare beskrivits i slutet av avsnitt 

3.4. Dokument såsom FU-instruktioner, bilaga F, till underhållspersonal, kan kopplas till en 

FU-åtgärd. Dokument vars innehåll är relevant på flera FU-aktiviteter, oberoende av 

maskintyp, avdelning eller geografisk ort, kan således återanvändas. 

En fördel med dokument som instruktion jämfört med en utskriven rondlista, bilaga C, är 

möjligheten att använda bilder. Bilder kan underlätta förståelsen av innehållet, i synnerhet om 

bilden kombineras med figurer, pilar och text. Stötestenen i Prima är som följer. Efter det att 

en rondlista genererats och ska skrivas ut, saknas information om att dokument, ett eller flera, 

är kopplade till en eller flera FU-åtgärder. Vid utskrift skrivs alltså endast rondlistan ut, utan 

att människan framför dataskärmen får vetskap om att kopplade dokument existerar. 

Användargränssnittet saknar således denna valmöjlighet vid utskriftstillfället. 

Alla instruktioner kan inte vara relevanta för alla rondlistor, trots att de författats utifrån ett 

komponent- och delsystemsperspektiv. Svårigheten ligger i detaljnivån. Om man förslagsvis 

vill skapa en generell FU-instruktion för avstrykare, är problematiken som lyder. Vissa 

maskiner har konventionella gejder med tillhörande avstrykare, bild 31, monterat vars 

utformning möjliggör ett byte. På andra maskiner har gejderna ”ersatts” av linjärstyrningar, 

bild 32, vars avstrykare är 

inbyggda (Brännström, 2010), 

vilket försvårar ett byte högst 

avsevärt. Ett annat exempel är att 

författa en FU-instruktion avsedd 

för exempelvis en elmotor 

generellt, vilket blir orimligt. 

Detta framgår tydligt om man 

beaktar att exempelvis 

likströmsmotorn kräver helt andra 

underhållsmetoder och -intervall 

än asynkronmotorn, avsnitt 2.6. 

Utskrift av rondlistor kräver uppfinnelserikedom 

I föregående avsnitt 4.2 har det påpekats att strukturen 

huruvida en maskin ska vara i drift (PÅ) eller avstängd (AV) vid FU-aktiviteter, är en viktig 

aspekt. I Prima finns för respektive FU-åtgärd ett fält Driftstatus att nyttja för detta ändamål. 

Ett möjligt tillvägagångssätt vore att exempelvis i planeringsskedet välja ut de rondlistor som 

innehåller FU-åtgärder med driftstatus PÅ alternativt driftstatus AV, för utskrift. Vid utskrift 

är det dock inte möjligt att med dessa kriterier välja ut rondlistor i Prima eftersom Driftstatus 

inte är valbart. Idag har beredare istället skapat egna roller som är valbara under fältet Roll, 

för att kunna skriva ut endast PÅ- eller AV-ID, bild 33 (Betnér, 2010). Exempelvis har för 

FU-åtgärder med kriteriet PÅ, rollerna ”EL_PÅ” och ”MEK_PÅ” skapats (Svensson, 2010). 

Bild 31 – Utbytbar avstrykare i 

byggsats avsedd för gejder, 

möjliggör ett byte vartefter 

gummimaterialet blir utslitet. 

Damaskus maskinskydd AB 

Bild 33 - Specifika roller skapas av beredare för att 

kringgå begränsningar vid utskrift av rondlistor. 

Scania CV AB 
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4.4  Likheter och skillnader i arbetssätt vid beredningsarbete 
I beredningsfasen ingår en mängd uppgifter, avsnitt 2.7, hur dessa uppgifter hanteras 

diskuteras nu nedan. 

Riskklassificering av maskin påverkar reservdelsstrategin 

Riskklassificeringen av maskinen är steg nummer ett, i det allomfattande beredningsarbetet. 

Ansvaret för riskklassificeringen ligger hos kunden. Hur viktigt det är att maskinen eller 

utrustningen ”rullar” och hur länge den förväntas göra det, är frågor endast ägaren av 

maskinen kan svara på. Arbete pågår angående detta vilket nämnts i avsnitt 3.6. Då detta 

arbete är klart och varje ny utrustning är riskklassificerad, blir den framtida 

underhållsintensiteten för respektive maskin lättare att fastställa med korrekt relevans. 

Samma person bereder maskinens reservdelar och förebyggande aktiviteter 

Beredning av FU-aktiviteter och beredning av reservdelar har utifrån arbetsprocessen vissa 

gemensamma nämnare, avsnitt 3.6. Genomgången av maskinleverantörs dokumentation, 

ritningar och reservdelslistor ger beredaren information om både reservdels- och 

åtgärdsbehovet på utrustningen. Respektive beredningsprocess måste även vara slutförd innan 

koordinering och schemaläggning av underhållsaktiviteter kan ske. Båda processerna kräver i 

dagsläget hög kompetens och ofta gedigen erfarenhet från underhållsarbete för att 

beredningen ska bli tillfredsställande. 

Reservdelsberedning inverkar på FU-strategi 

Då ett beslut fattas, under reservdelsberedningen om vilka reservdelar som ska köpas hem och 

förrådsläggas, skapas indirekt en strategi för hur det framtida förebyggande underhållet ska 

bedrivas. Värt att nämna är att även det avhjälpande underhållet naturligtvis påverkas. Med 

strategi avses i detta sammanhang hur FU-aktiviteter tillåts att utföras, vilket är beroende av 

produktionsstoppens längd. Exempelvis kan en sliten maskindel som identifierats under ett 

pågående FU, bytas omedelbart om reservdelen finns tillgänglig. Därigenom kan arbetet 

slutföras direkt, utan att ytterligare administrativa uppgifter såsom skapande av en planerad 

arbetsorder behövs. 

Trots att reservdelen finns ”hemma på hyllan”, kan dock tiden för produktionsstoppet vara för 

knapp för att ett byte ska kunna genomföras. Längden på underhållsfönstret bör tas i 

beaktande initialt i beredningsarbetet parallellt med reservdelsberedningen. Dessa två aspekter 

styr i förlängningen vilka underhållsåtgärder som ska göras under ett FU och vilka man ska 

senarelägga. 

Enhetlig mall 

Strävan efter att kunna återanvända skapade aktivitetspunkter är hög från beredare både inom 

enheten Transmission och inom enheten Motor. Användandet av mallar ligger helt i linje med 

att eliminera slöseriet överarbete, inom Lean filosofin. De personer som arbetar med 

beredningen använder mallar för återskapande av aktivitetspunkter, dock används olika mallar 

och format av beredare. På denna punkt finns således förbättringspotential. Utöver 

användandet av olika aktivitetsmallar, finns identifierade skillnader i vilka aktiviteter som ska 

väljas ut vid beredning av en ny maskin. 

Skillnaden i informationsstruktur efter inmatning i affärssystemet Prima redovisas här 

kortfattat, men finns utförligt beskrivet i bilaga D. Bilagan innehåller FU-aktiviteter för fem 

slipmaskiner av samma maskintyp och samma tllverkare. Maskinerna finns lokaliserade i 

byggnaderna 001, 062, 075 och 912 och har således beretts av olika personer. FU-aktiviteter 

är valda inom maskinernas delsystem centralsmörjning. Nedan sammanfattas identifierade 

skillnader från ovan nämnda bilaga: 

 Fördefinierade fält i Prima såsom Planerade resurser, Driftstatus, Testpunkt, Åtgärd, 

Material, Placering och Arbetstyp är endast ifyllda på vissa maskiner. 
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 Innehållet under fältet Objektbeskrivning skiljer sig åt. 

 Texter skrivna, främst under Arbetsbeskrivningsrubriken, med VERSALER. 

En identisk maskintyp borde beredas på lika vis, dock kan årsmodell och 

utrustningsbeskaffenhet utgöra skäl för differenser. En annan naturlig förklaring till dessa 

identifierade skillnader är att beredningsarbetet på maskinerna gjordes för många år sedan. 

Kontentan blir att en gemensam mall borde tas fram, i vilken det framgår vad som ska anges i 

respektive fält i Prima. 

Arbetssätt för att kontinuerligt förbättra återkommande aktiviteter saknas 

Ovan nämnda identifierade skillnader belyser brister i rutiner, även gällande återkommande 

beredningsarbete, alltså inte bara på nyanskaffad utrustning. För reservdelsberedningen finns 

ett uttalat enhetligt arbetssätt, avsnitt 3.6, emellertid saknas i dagsläget ett rutinmässigt 

arbetssätt för hur man återkommande förbättrar rondlistors innehåll. 

4.5 Koordinering och schemaläggning av planerade jobb 
Inledningsvis ges nedan ett förtydligande angående den nuvarande bemanningen som 

presenterats i avsnitt 3.8, följt av ett resonemang kring samarbetet med kunden inför 

utförandetillfället av FU. 

Diskussion kring rådande bemanning vid planeringsarbete 

I avsnitt 3.2 framgår det att de produktionsutrustningar som underhållsenheterna Transmission 

och Motor ansvarar för, till antalet är likvärdiga. Dock föreligger i maskinparkens 

beskaffenhet, exempelvis lina eller flödesgrupp, speciella förutsättningar vid utförandet av 

FU, avsnitt 3.2, 3.5 samt avsnitt 4.2. Skillnaderna i förutsättningar kan vara en förklaring till 

den till synes skeva personalfördelningen av bland annat planeringsrollen, vilken tidigare 

sammanfattats i bild 23, sid 28. Bilden kan tolkas som att en överrepresentation av 

bemanningen inom Motor jämfört med Transmission föreligger. Dock är planeringen av det 

förebyggande underhållet inom Motor troligen mer krävande på grund av en hög andel 

maskiner arrangerad i lina. 

En annan förklaring härrör respektive kundkrav. Inom Transmission förekommer veckolånga 

produktionsstopp i exempelvis byggnad 062, (Hermansson 2010), vilket avsevärt förenklar 

utförandet och planeringen av FU-aktiviteter. Dessa veckostopp satt i relation till dagslånga 

produktionsstopp inom Motor är helt enkelt mer förlåtande ur planeringsperspektiv, 

exempelvis med avseende på eventuellt inställda planerade stopp. En tredje förklaring är att 

de mekaniker och elektriker så kallade kontaktmän, vilka sköter veckoavstämningen med 

produktionen på lokal nivå inom Transmission, inte redovisas i ovan nämnda bild. 

Koordinering av FU-insatser 

Arbetet under koordineringsfasen ska ske i tätt samarbete med respektive 

produktionsavdelning på lokal nivå, avsnitt 2.7. Detta innebär att en person som arbetar med 

koordinering av rondlistor samt arbetsorder av icke akut karaktär ansvarar för att göra 

nödvändiga prioriteringar i arbetsorderstocken inför avstämning med kund. 

Koordineringsarbetet bör från företagets sida utföras av utsedda kontakt- eller 

samordningspersoner på respektive enhets- eller avdelningsnivå. Stor vikt bör läggas vid 

social kompetens och projektledningsförmåga hellre än enbart expertis på underhållsområdet. 

Anledningen är att det i koordineringsarbetet gäller att ha en förmåga att samspela med andra 

människor. Ett tätt samarbete ökar sannolikheten att produktionsluckor nyttjas maximalt av 

underhållsorganisationen. 

Schemaläggning av FU 

Ansvaret och delegeringen av arbetsuppgifterna inför utförandet av FU-aktiviteter åligger 

respektive chef på lokal nivå. Vilken roll, exempelvis ”EL_AV”, som är tilltänkt för en 

aktivitet ska framgå av respektive rondlista. Vilken elektriker, alltså den individ, som sedan 
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ska utföra aktiviteten beslutas alltså av chef med personalansvar. Schemaläggning på 

veckobasis ombesörjer att utförande underhållspersonal hålls uppdaterad om kommande 

arbetsuppgifter samt att schemat tar hänsyn till frånvaro som utbildning, semester och i viss 

mån sjukdom. 
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5 Förslag till övergripande struktur inklusive delförslag 

Avsnittet innehåller en summering av tidigare analyserade delar, konkreta förbättringsförslag 

utifrån en maskinuppdelning i delsystem och komponenter ges först. Därefter beskrivs en 

uppdelningsstruktur av FU-åtgärder följt av ändringsförslag i affärssystemet. 

Förbättringsförslag till nuvarande arbetssätt och utformning av FU-instruktioner ges. 

Slutligen sker ett konstaterande rörande beredarnas organisation. 

Riskklassificeringen av maskinen är steg nummer ett, i beredningsarbetet. Hur viktigt det är 

att maskinen eller utrustningen ”rullar” och hur länge den förväntas göra det, avgör den 

framtida underhållsintensiteten för respektive maskin. Exakt hur klassningen ska gå till kräver 

en djupgående analys som ligger ute i periferin för detta arbete, dock bör resultatet av en 

framtida utförd riskklassning ingå som styrparameter för FU-aktiviteter. 

5.1 Förenklat metodval efter en maskinuppdelning 
En strävan att gå mot ett standardiserat arbetssätt bör innebära att hänsynstaganden på 

maskinindividnivå görs så sent som möjligt i arbetet. Detta skulle möjliggöra att fler av 

beredarens arbetsuppgifter kan standardiseras. 

Delsystem och komponenter 

Istället för att dela in maskiner och utrustning utifrån tillverkare eller maskintyper bör en 

ytterligare djupare och strukturerad nedbrytning göras, i beredningsarbetet. Detta skulle 

möjliggöra identifikation av delsystem och komponentgrupper, bilaga G, såsom 

centralsmörjning, hydraulaggregat, kabelsläp och styrsystem. FU-instruktioner på dessa 

respektive delsystem och komponenter kan därefter utformas på ett sådant sätt att de kan 

tillämpas på flera olika maskintyper, bild 34, oavsett fabrikat. Dessa instruktioner bör 

innehålla generell information för ökad flexibilitet med avseende på tillämpningsområde. 

Information av specifik karaktär bör finnas i separata dokument ofta skapade av lokal 

underhållspersonal, vilket diskuteras närmare i kommande avsnitt 5.4. 

Alternativt systemstöd för maskinuppdelning i delsystem och komponenter 

Inom Scania används ett system med FPC-koder vilket nämnts kortfattat i avsnitt 2.8 och mer 

utförligt i bilaga A, vid framtagande av individanpassade förarhandböcker och 

underhållsinstruktioner. En möjlig systemlösning som delvis bygger på detta koncept, 

presenteras nu av två skäl. Det första skälet syftar till att ytterligare förtydliga nyttan med att 

dela upp en maskin i komponenter och delsystem. Skäl nummer två är att en grov 

Bild 34 – Instruktioner av allmän karaktär kan användas på flertalet maskintyper. Exempelvis kan en 

fräsmaskin eller en robot bestå av delsystemet ”Hydraulsystem” och komponenterna ackumulator, 

batteri, motor och PLC.  
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kostnadsindikation för systemet ingår, vilket kan utgöra ett beslutsunderlag vid eventuella 

framtida förändringar kring och av affärssystemet Prima, vilket diskuteras längre fram i 

rapporten. 

Systemlösningen har följande tre ingående delar (Vinger, 2010): 

1. Applikation för att skapa och lagra maskinspecifikationer strukturerat. 

2. Applikation innehållande tillsynsprotokoll och tillsynspunkter, där tillsynspunkter 

även hanterar tidsåtgång och artikelåtgång. 

3. Slutanvändarapplikation som producerar ett färdigt tillsynsprotokoll per maskinindivid 

utifrån applikation ett och två. 

Ovanstående tre delar exemplifieras nu nedan: 

I den första applikationen finns en databas innehållande unika maskinnummer, vilket inom 

Scania motsvaras av ett fordons chassinummer. Varje maskin specificeras utifrån dess 

ingående delar såsom hydraulaggregat, oljefilter och andningsfilter. Individdata för 

fräsmaskin med maskinnummer ”SV-88123” skulle med dessa tre delar bli ”HA1”, ”OF40” 

och ”AF5”, bild 35. En slipmaskin med maskinnummer ”SV-99456” bestående av 

hydraulaggregat, oljefilter, andningsfilter och batteri, skulle på motsvarande vis tilldelas 

individdata ”HA2”, ”OF30”, ”AF5” och ”BT92”. 

Den andra applikationen innehåller en underhållsdatabas med tillsynspunkter. Eftersom 

komponenten ”AF5" sitter på båda maskinerna kan beskrivningen återanvändas. Vidare har 

Tillsynsprotokollet till uppgift att portionera ut åtgärdspunkter efter ett förutbestämt schema i 

befintligt underhållsprogram. 

 Årsvis underhåll på fräsmaskinen kan vara: ”Kontroll av temperatur på hydraulolja” + 

”Kontroll av oljefilter”. 

 Var femte år kan maskinunderhållet bli: ”Kontroll av temperatur på hydraulolja” + 

”Kontroll av oljefilter” + ”Byte av andningsfilter”. 

Applikation nummer tre är ett program vars uppgift är att jämföra maskinindivid med det 

förutbestämda schemat. Resultatet vid körning är att varje år ska kontroll av temperatur och 

oljefilter ske, var femte år ska även andningsfilter bytas. 

För att utveckla ovanstående applikationer skattas tidsåtgången till 2 000 timmar inklusive 

test och justeringar. Sedan tillkommer ett hundratal timmar för att få till en infrastruktur, 

servrar och behörighetshantering hos den interna IT-avdelningen (Vinger, 2010). Innan en 

eventuell produktionssättning av applikationerna rekommenderas en förstudie för att förfina 

Bild 35 – Två olika maskiner, en fräs- och en slipmaskin ”delar” tillsynspunkten 

”AF 5”. Om innehållet i tillsynspunkten ändras fås genomslag på alla maskiner 

knutna till tillsynspunkten. 
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kostnadsuppskattningen och fastslå kraven. De initialt största kostnaderna för företaget blir 

troligen i form av personalkostnader (Vinger, 2010), eftersom det nya systemet behöver fyllas 

med innehåll. 

Metodval standardiserar underhållsaktivitet 

Genom att knyta en identifierad underhållsaktivitet till en metod klargörs rollen av vilken 

yrkeskategori exempelvis elektriker som ska vara utföraren av åtgärden, avsnitt 4.1. Dessutom 

ökar sannolikheten att en identisk aktivitet utförs på ett likartat sätt oavsett maskintyp eller 

personindivid. Metoden med vilken en underhållsaktivitet ska utföras, kan framarbetas av 

specialister inom en specifik underhållsgren, beredare eller utförare likväl som av en extern 

part. Beskrivningen av metoden, alltså själva metodinstruktionen, bör författas av beredare så 

att innehållet får en allmän karaktär. Även gränsdragningar kring underhållsaktivitet och 

metodval bör fastställas av beredare efter gemensam överenskommelse. 

5.2 Kundkrav möts genom uppdelningsstruktur 
Skillnader i maskinparkens beskaffenhet och olika kundkrav anger förutsättningar för 

koordineringsarbetet. Tidigare, avsnitt 4.2, föreslogs en uppdelning av varje FU till att 

tidsmässigt vara kortare än idag. Tanken är att de FU-åtgärder som orsakar 

produktionsbortfall i det korta perspektivet, så kallade AV-FU ska kunna utföras i följd om tid 

ges eller utföras individuellt om så krävs. I praktiken innebär detta att AV-aktiviteter i en 

rondlista sammantaget endast får ta en viss tid i anspråk från produktionen. Detta skulle 

innebära större flexibilitet med avseende på att ges tillgång till maskinparken för 

underhållsåtgärder. Exempelvis leder strängare kundkrav på en maskingrupp till kortare 

underhållsfönster, vilket skulle kunna pareras med hjälp av AV-FU-aktiviteternas 

uppdelningsstruktur, bild 36. 

Ponera att en tidsgräns för varje AV-FU sattes till att vara maximalt en timme. Merparten av 

alla underhållsaktiviteter ska således utföras inom en timme alternativt delas upp i flera 

rondlistor. Den korta tiden leder i förlängningen till att olika kundkrav kan hanteras samt att 

följande positiva effekt för kunden. En minskad eller utebliven buffertkörning i produktion 

mot idag, vilket ger lägre kostnader för PIA, mindre planerings- och utrymmesbehov, 

minskade interna transporter samt underlättar spårning av produkter vid kvalitetsavvikelser. 

Föreslagen strukturindelning ställer dock höga krav på personal vid stopptillfällen. 

Operatör och utförande personal från underhållsavdelningar måste samarbeta utomordentligt, 

de bör dessutom vara mentalt förberedda inför stoppet, avsnitt 2.7. För underhållspersonal 

krävs att nödvändiga verktyg och reservdelar ska vara framtagna innan maskinen 

produktionsstoppas. Naturligtvis måste även maskinen vara förberedd enligt givna städrutiner, 

Bild 36 – FU-aktiviteter med AV-karaktär indelade som korta fristående åtgärder kan nyttjas både vid långa och korta 

produktionsstopp. I bild representerar ”PÅ-FU” arbeten vilka kan utföras under löpande produktion, längden av dessa 

är således av mindre kritisk karaktär. 
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produkter borttagna och axlar körda till rätt position, ett arbete som åligger respektive 

operatör. 

En stor nackdel med att endast produktionsstoppa under en timme, är det merarbete för 

utförare av FU-aktiviteter som eventuellt skapas. Tidskrävande demonteringar, avsnitt 4.2, 

som krävs för att inspektera eller byta maskinkomponenter måste beaktas. Tänkta 

komponentbyten kan eventuellt inte klaras av direkt, med följden att en arbetsorder (prioritet 

6) måste skapas och planeras in för utförande. Dessutom ges mindre tid under FU-tillfället, 

för omedelbart byte av en defekt maskindel. Notering och skapande av en arbetsorder 

(prioritet 4) blir nödvändig. En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är ordningen med vilken 

rondlistorna ska utföras. Om ett beroende finns mellan innehållet i en rondlista och en annan, 

kan hända att ”fel” rondlista utfördes först. För att komma tillrätta med detta potentiella 

problem så kan respektive Startvärde för FU-åtgärder i en rondlista skilja sig åt från den 

andra. På så sätt undviks att rondlistor utförs i fel ordning men med nackdelen att de blir 

svårare att koordinera. 

5.3 Förbättringsåtgärder i Affärssystemet Prima 
Prima är ett mångsidigt datasystem innehållande de för ett underhållssystem nödvändiga 

funktioner, avsnitt 2.6. Systemet kommer gissningsvis användas många år framöver, varför 

förbättringssynpunkter av identifierade systembrister, avsnitt 4.3, nu ges nedan. 

Förändring av objektstruktur är en utopi idag 

En omgjord objektstruktur skulle kunna vara den enskilt viktigaste förändringen av Prima, 

vilken krävs för att konceptet med ett komponent- och delsystemsbaserat underhåll ska få full 

effekt. Förslagsvis skulle egenskaperna för objekt med nuvarande sekvensnivå sex behöva 

förändras, samt införande av en ny sekvensnivå sju avsedd för komponenter, avsnitt 4.3. 

Egenskaperna som avses är att objekt på sekvensnivå sju ska kunna knytas till alla objekt på 

sekvensnivå sex. Motsvarande för objekt på sekvensnivå sex, är att dessa ska kunna knytas till 

alla objekt på sekvensnivå fem, bild 37. Gissningsvis krävs en ingående analys av 

affärssystemet för att avgöra om föreslagen förändring av objektstrukturen kan eller bör 

realiseras. Avslutningsvis i avsnitt 4.3 berördes den existerande funktionen Koppla objekt i 

Prima. Denna skulle kunna fungera på ett liknande sätt som med objektstrukturen vilket 

diskuterats ovan. Men denna funktion, vilket tidigare nämnts, har grundläggande brister. 

Ovanstående tankegångar bli svåra att genomföra. Varje delsystem samt alla olika 

komponenter skulle vara egna objekt, knutna till anläggningsregistret. En rondlista som 

exempelvis skapas för delsystemet Hydraulik, kommer att innehålla olika FU-åtgärder, där 

var och en innehåller parametrar som intervall och startvärde skräddarsydda för ett maskin- 

eller utrustningsobjekt. Dessa skulle behövas kopieras och justeras för att passa varje specifikt 

Bild 37 – Funktionsexempel på hur en omarbetad objektstruktur med tillhörande 

sekvensnivåer skulle nyttjas i Prima. Exempelvis kan objektet Hydraulsystem i bild, 

knytas till ett obegränsat antal maskiner. 
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objekt. En eventuell nytta med en förändring av strukturen eller genom att använda den 

befintliga funktionen Koppla objekt är i dagsläget svår att se. 

Önskvärda klassningsparametrar för FU-åtgärder 

Klassificering i form av en kod skulle fungera som beslutsunderlag för beredare. En FU-

åtgärd som ska läggas till i en rondlista ska kunna motiveras utifrån dess klassificeringskod. 

Idag saknas stöd i Prima för att kunna koda varje FU-aktivitet enligt följande (Svensson, 

2010): 

 Säkerhet & lagkrav 

 Kvalité 

 Funktionssäkerhet 

 Livstid 

Den första kodningen Säkerhet & lagkrav på en FU-åtgärd innebär att innehållet i 

underhållsaktiviteten antingen kan påverka personsäkerheten, om den inte utförs. Eller att 

lagkrav på att aktiviteten utförs under givna tidsintervall existerar. Kodningen Kvalité innebär 

att de producerade produkternas kvalité riskerar att inte uppnås om underhållsaktiviteten på 

utrustningen inte utförs. Ur definitionen av Funktionssäkerhet, avsnitt 2.4, avser kodningen att 

underhållsaktiviteten påverkar förmågan hos en enhet att utföra krävd funktion under givna 

förhållanden under ett angivet tidsintervall. Kodningen avser alltså FU-åtgärder som utföras 

för att förhindra funktionsfel. Den sista kodningen Livstid avser underhållsaktiviteter som 

direkt påverkar en maskins eller utrustnings långsiktiga drift. Livstidskodningen bör även vara 

förknippad med tidigare utförd riskklassificering av maskinen, i vilken maskinens totala 

livslängd bör vara fastställd. 

Man ska alltså kunna härleda varför en aktivitet ska utföras med avseende på dessa fyra 

klassificeringar, annars ska aktiviteten tas bort (Orton, 2010). Eftersom Prima saknar stöd för 

att hantera en klassificering av varje FU-åtgärd idag, borde detta rättas till. Förslagsvis skapas 

ett ytterligare fält i Prima där dessa fyra föreslagna klassificeringar kan väljas. Fältet borde 

vara aktivt i hela Förebyggande underhåll ”mappen” vilken syns i bild 14, sid 22, samt andra 

nödvändiga ”mappar” vilka hanterar rondlistor och FU-åtgärder i affärssystemet. 

Inför intervallrestriktioner för FU-åtgärder 

Ändringar av det intervall vilket en FU-åtgärd är knutet till, skapar idag planeringsproblem 

beträffande bemanning. Två olika exempel på detta har givits i avsnitt 4.3. Restriktioner i 

Prima avseende de veckor under året som FU-åtgärden kan tillåtas hamna på, skulle kunna 

lösa detta problem. Kalenderbegränsningar i affärssystemet skulle således hindra att en FU-

åtgärd hamnar på utvalda förutbestämda veckor under året. Exempelvis skulle en FU-åtgärd 

endast tillåtas hamna mellan vecka 33 till och med vecka 26 löpande. Följden blir att 

semesterperioden mellan vecka 27 till och med vecka 32 är fridlyst från FU varje år, vilket 

skulle underlätta planeringsarbetet avsevärt. 

Önskvärda balanseringsparametrar 

Ett alternativ för att reglera underhållsintensiteten på de kalenderstyrda rondlistorna rör 

balanseringsfaktorer, avsnitt 4.3. Parametern Drifttid är relevant att använda på flertalet 

komponenter och utrustningar. I dagsläget blir en generell styrning av rondlistor på denna 

parameter ett alltför omfattande projekt. Dock bör ändå möjligheten stödjas av affärssystemet, 

med syftet att kunna skräddarsy underhållsintensiteten på utvalda utrustningar och 

komponenter, där ett behov föreligger. Problem rörande nuvarande ”nollning” efter ett 

komponentbyte, bör därför utredas ytterligare för att säkerställa att en förändring av Prima 

verkligen är nödvändig. 

Takt är en parameter som förslagsvis skulle kunna användas som styrparameter för objekt på 

maskingrupps- och avdelningsnivå. En av fördelarna är att en förändring av taktparametern 



44 

 

ger en generell styrning på många maskiner samtidigt. Då parametern styrs utifrån kundens 

satta produktionstakt, följs underhållsintensiteten på utrustningen analogt. Produktionstakten 

kan kund kommunicera per mejl till berörda beredare för ändringar i Prima. 

Sökning i affärssystemet utifrån maskingrupp och takt, borde resultera i en relativt enkel 

ändring av underhållsintensiteten för flertalet maskiner. För att undvika ovan nämnda 

potentiella problem med att enskilda maskiner produktionsstoppas utan att övriga utrustningar 

som påverkas tas i beaktande, bör alltså detaljgraden vid val av taktparametern ligga på högst 

sekvensnivå fyra i Prima. En systemändring i affärssystemet med avseende på införande av en 

taktparameter är härmed föreslagen. 

Funktionen koppla dokument behöver förbättras 

Prima erbjuder ingen helhetslösning vad gäller koppling av dokument. En diskussion om 

nuvarande problem och möjligheter har tidigare givits i avsnitt 4.3. Problemet är att 

användargränssnittet i Prima saknar valmöjlighet då en eller flera rondlistor ska skrivas ut. 

Förslagsvis skulle en textruta på skärmen informera användaren om vilka dokument som är 

kopplade till rondlistan. Naturligtvis borde en möjlighet ges att även skriva ut den eller de 

dokument som finns kopplade. 

Förändrade egenskaper i fältet Driftstatus 

För att koordinera arbetet med avseende på PÅ-FU och AV-FU bör man kunna skriva ut 

rondlistor utifrån kriteriet i driftstatusfältet. Det är inte möjligt idag att med kriteriet ”AV” 

eller ”PÅ” i fältet Driftstatus, välja utskrift av rondlistor vars ingående FU-åtgärd är 

fördefinierade med dessa kriterier. Idag skapas därför olika roller för att kringgå problemet. 

Förslagsvis bör detta problem i Prima åtgärdas eftersom det endast genererar oordning bland 

de valmöjligheter som finns i fältet Roll och merarbete för beredare. Problemet orsakar även 

slöseri vid skapandet av fiktiva roller, avsnitt 4.3. 

5.4 Arbetssätt för återkommande förebyggande underhåll 
Nedan ges en indikation på hur arbetsgången vid framtagande av FU-instruktioner bör gå till. 

Ingående delar av beredningsarbetet berörs, konkreta förslag på arbetsverktyg och nyttjande 

av Prima ges. 

Gemensamma mallar 

Den mycket goda vanan bland beredare att använda mallar vid författande av rondlistor har 

tidigare diskuterats i avsnitt 4.4. Om man utgår från komponenter och delsystem vid 

konstruktionen av en ny gemensam mall, borde rimligtvis merparten av nödvändiga fält i 

rondlistor kunna bockas av. Detta är endast möjligt om varje FU-åtgärd författas utifrån en 

standardiserad mall. Den resulterande rondlistan ska således vara av allmän karaktär, vilket 

tidigare påpekats. Avsikten är att en gemensam mall möjliggör att förändringar såsom nya 

underhållsmetoder på ett delsystem eller komponent, kan implementeras enhetligt på många 

maskiner. Minimering av rådande dubbelarbete med avseende på flera mallar är en annan 

fördel. Nedan diskuteras detta vidare utifrån fälten Testpunkt och Åtgärd i Prima. 

I den gemensamma mallen för att skapa en FU-åtgärd kan med fördel befintliga fälten 

Testpunkt, Beskrivning testpunkt och Placering testpunkt samt fälten Åtgärd och Beskrivning 

åtgärd i Prima nyttjas. Detta för att sålla informationen som idag ofta skrivs in under fältet 

Arbetsbeskrivning. Innehållet i Testpunkt kan bestå i en sifferkod som kopplar till fältet 

Beskrivning testpunkt, där den sistnämnda syftar till att ange ett delsystem eller en 

komponent, bilaga G. Var delsystemet eller komponenten är lokaliserad på en specifik 

maskin anges under fältet Placering testpunkt, bild 38. Här anges exempelvis om maskindelen 

är placerad bakom, framför eller inuti en maskin. Vilken metod som ska användas för att 

utföra underhållsaktiviteten är nästa steg. Förslagsvis kan befintligt innehåll i Primas fält 
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Beskrivning Åtgärd kompletteras med metodnamn för flertalet underhållsaktiviteter. Även här 

kopplas namnet med en tillhörande sifferkod i fältet Åtgärd. 

Varje FU-åtgärd innehållande en dedikerad metod inklusive en hänvisad maskinposition, 

specificerad utifrån ett delsystem eller komponent bör leda till följande. Fritexten under fältet 

Arbetsbeskrivning kan hänföras beskrivningar av mer specifik karaktär, relevant för 

respektive objektindivid. Minskat informationsbehov i detta fält ökar sannolikheten att 

informationen kan struktureras lättare än tidigare. En positiv effekt av förändringen är 

möjligheten att övergripande följa trender på exempelvis pumpar eller maskinskydd. 

Delsystem och komponenter kan analyseras med avseende på antal funktionsfel per 

komponent eller antal nedlagda arbetstimmar, med målet att identifiera problemområden. 

Skräddarsydda rondlistor utifrån klassningsparametrar 

Ett extra fält i Prima har föreslagits, avsnitt 5.3, där utrymme ges för att klassificera FU-

åtgärder enligt Säkerhet & lagkrav, Kvalité, Funktionssäkerhet och Livstid. Klassificeringen 

skulle bli ett verktyg under beredningsarbetet till att avgöra om en åtgärd överhuvudtaget är 

relevant. 

Alternativet till förändringar av Prima är att skapa rondlistor skräddarsydda för ovanstående 

klassningsparametrar. Den övergripande rubrikformuleringen i en rondlistas sidhuvud skulle 

exempelvis vara Säkerhet & Lagkrav maskingrupp 0377 och motsvarande för övriga 

klassificeringar och maskingrupper. Endast FU-åtgärder vars karaktär korrelerar med rubriken 

skulle tillåtas i en sådan rondlista. Detta upplägg på rondlistorna skulle även det underlätta 

beslutsarbetet för beredare vid borttagning av en FU-åtgärd. Även det praktiska arbetet 

underlättas eftersom sökning på ”rondkategori” blir möjlig. 

Nackdelen är att rondlistorna blir svåra att anpassa till verkligheten. En rondlista i kategorin 

Funktionssäkerhet maskingrupp 0377 ska enligt ovan endast innehålla 

funktionssäkerhetsklassade FU-åtgärder. Men innehållet i denna rond kan mycket väl kräva 

att exempelvis utrusning ska tryckavlastas eller göras spänningslösa innan arbete påbörjas, 

vilket skulle hamna under kategorin Säkerhet & Lagkrav maskingrupp 0377. Dessutom växer 

komplexiteten i koordineringsarbetet då flera olika maskinobjekt hamnar i samma rondlista. 

Således är detta alternativ inte fulländat som ett generellt alternativ för att hantera olika 

åtgärdsklassificeringar. 

Det finns dock speciella omständigheter som kan förorda att rondlistor av denna karaktär 

används. Inom enheten STC, används exempelvis en rondlista för att successivt gå igenom 

flera typer av utrustningsobjekt med avseende på oljenivåer och kontroll av läckage (Lundin, 

2010). Under förutsättning att den totala tiden att genomföra alla FU-åtgärder i den blir 

någorlunda kort, kan lokala förutsättningar förorda att en skräddarsydd rondlista skapas. 

Eftersom en rondlista som väntar på att avrapporteras på grund av att endast en eller två FU-

åtgärder inte är utförda, riskerar att bli en ”surdeg”. 

  

Bild 38 – I bild ges exempel på hur man med hänsyn till en maskins delsystem eller komponent kan strukturera en rondlista i 

Prima. En fräsmaskin och en anlöpningsugn med har givits FU-åtgärder utifrån en Drivväxel och ett Elskåp (Delsystem). 

Placeringen av dessa två är individuellt angivet under fältet Placering testpunkt. Underhållsaktiviteterna har även försetts 

med tre olika metoder att använda vid utförandet, inramat i bild. Scania CV AB. 
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Återkommande revidering av FU-åtgärder 

Beredare bör, i en perfekt värld, återkommande ifrågasätta varje enskild FU-åtgärds existens 

utifrån de fyra föreslagna klassificeringskriterierna Säkerhet & lagkrav, Kvalité, 

Funktionssäkerhet och Livstid. Men på grund av det stora antalet FU-åtgärder skulle detta 

troligtvis bli allt för tidskrävande. Fokus i detta avseende borde initialt ligga på rondlistor 

tillhörande de nyaste maskinerna, därefter kan en justering av FU-åtgärder successivt ske i 

rondlistor tillhörande äldre utrustningar. 

På underhållsavdelningen QCOC, vilka ansvarar för grundmåleriets utrustningar vid Scanias 

hyttproduktion i Oskarshamn, finns en liten process för detta. Varje upptäckt brist och 

felaktighet i en rondlista noteras av utföraren på ett papper, denna rapporterar till en beredare 

som i sin tur ger underlaget till den lokala ”Primagruppen” för ändringsåtgärd. En ändring kan 

exempelvis vara att göra om en grötig text under arbetsbeskrivningsfältet i Prima till 

punktform. Processen mynnar ut i nyckeltalen, Antal reviderade FU-ID och Antal borttagna 

FU-ID, vilket mäts
9
 kontinuerlig (Svensson, 2010). 

En motsvarande process borde kunna ske på alla underhållsavdelningar, förslagsvis enligt ett 

gemensamt arbetssätt. Kvaliteten på de utskrivna rondlisterna borde kunna höjas från dagens 

nivå, bilaga D. Detta bör i förlängningen även påverka respektive utförare av FU på ett 

positivt sätt. Denne ges möjlighet att påverka sitt eget arbete genom att återrapportera brister i 

underhållsinstruktionerna. Efter implementering så skulle ovan beskrivna nyckeltal även ge en 

indikation på respektive beredares arbetsbelastning. 

Specifika instruktioner ska kopplas i Prima 

En specifik instruktion bör innehålla erforderlig information så att en FU-aktivitet kan utföras 

med rätt verktyg, reservdelar och eventuell hjälputrustning. Material, verktyg och reservdelar 

ska finnas angivna i instruktionen, förslagsvis liknande exemplet i bilaga F. Detta skapar 

förutsättning för ett snabbt utförande av FU-aktiviteter, vilket resulterar i minskad stopptid för 

produktion. Dokument kan exempelvis ges läsrättigheter till alla Prima användare och 

skrivrättigheter till beredare samt speciellt utvald personal. 

Följande scenario uppbyggt på arbetssättet FU2010, avsnitt 3.7. Tillståndsbaserat underhåll 

har utförts några veckor innan det planerade AV-FU ska ske. Resultatet från utförda 

vibrationsmätningar, sammanställt av avdelningen QCCST samt resultat från genomförd 

oljeanalys, sammanställt av avdelning QCCSO, finns tillgängligt för beskådning i Prima. Nu 

finns möjlighet för mekaniker och elektriker att studera dessa dokument innan tidpunkten för 

AV-FU. Eventuella avvikelser eller begynnande sådana kan ligga till grund för beslut kring 

vad som ska utföras vid AV-FU eller vid ett planerat stopp någon gång i framtiden. 

Fördelen med att koppla instruktionerna i Prima är att både underhållspersonal och personal 

knutna till produktionen på Scania, kan ges åtkomst till dokumenten. De kopplade 

dokumenten, exempelvis utformade som utförandeinstruktioner av specifik karaktär, får en 

styrka av att vara just specifika. Eftersom innehållet i instruktionen blir relevant för just den 

FU-aktivitet som ska utföras. Graden av relevans kan öka ytterligare genom att instruktionen 

innehåller bilder och symboler. Dessutom fås följande fördelar när bilder används i 

instruktionen: 

 Operatörsunderhållet kan förbättras eftersom instruktionerna kan göras demonstrativa 

och därmed även utbildande. 

 Lotsar utförare till rätt del eller plats på utrustningen snabbare. 

 Bilden kan betraktas innan utförandet, vilket ger en mental förberedelse. 

 Dyslektiker kan lättare ta del av information. 

                                                 
9
 Nyckeltalen Antal reviderade FU-ID och Antal borttagna FU-ID var (september 2010) i snitt 29 stycken/vecka 

respektive 2 stycken/vecka under år 2010 för QCOC:s ansvarsområde. 



47 

 

En lättförstålig instruktion (bilaga F) som kopplas till ett objekt i Prima, skulle exempelvis 

kunna användas av en nyanställd operatör vid enklare underhållsarbeten, ofta kallat underhåll 

för operatör (UFO). Instruktionen kan likväl användas av erfaren underhållspersonal vid 

förebyggande- och akuta underhållsarbeten. Merparten av de instruktioner som är av specifik 

karaktär, avsnitt 5.1, bör skapas av lokal underhållspersonal. Beredarens uppgift kan 

exempelvis vara att bistå med instruktionsmallar och agera stöd då instruktioner ska kopplas i 

Prima. 

5.5 Små organisatoriska förändringar 
I dagsläget är det samma person, avsnitt 3.8, som sköter både reservdels- och FU-

beredningen, vilket är mycket rimligt. Detta borgar för en sammantaget effektivare hantering 

av de två arbetsuppgifterna. Orsaken är att tiden det tar att sätta sig in i leverantörens 

dokumentation och övriga handlingar kan minimeras, jämfört med att flera personer ska plita 

med detta. Arbetsuppgifterna tangerar varandra och kompetenskravet för dessa är likartat, 

vilket ytterligare förordar att samma person sköter dessa beredningsuppgifter. De dagliga 

arbetsuppgifterna för beredare bör som idag bestå av beredning av ”hela” maskiner. Den 

nuvarande indelningen där en beredare med elektrisk respektive mekanisk kompetens inriktar 

sig på olika delar av maskinen är befogad. 

Ny avancerad teknik på dagens och framtidens inköpta maskiner, kan förorda att 

arbetsuppgifterna för en enskild beredare fokuseras på vissa komponenter eller delsystem av 

en maskin. En fokusering inom ett delområde, skulle eventuellt höja kunskapsnivån hos den 

enskilde beredaren. Nackdelen är att en ökad sårbarhet skapas, detta eftersom beredarna till 

antalet är få. Gissningsvis skulle en fokusering innebära att endast en person höjer sin 

kompetensnivå inom ett eller flera delsystem. En ”expert” inom ett delområde som byter 

tjänst eller lämnar företaget blir svårare att ersätta jämfört med idag. 

Förslaget är att implementera ett tätare samarbete än idag, mellan beredare från olika enheter 

inom företaget samt en kontinuerlig dialog med specialister inom maskininköp. Detta bör vara 

tillräckligt för att fortlöpande ”fånga upp” ny teknik i maskinerna. Om det i framtiden anses 

nödvändigt, kan en fokusering av kompetensen hos beredare med fördel ske utifrån ett 

delsystem och komponentperspektiv. 

Tidigare, avsnitt 4.5, gavs en diskussion angående bemanningen och rollfördelningen inom 

enheterna Motor respektive Transmission. Inom QCM, QCMD undantaget, sköts den årliga 

planeringen och koordineringsarbetet av respektive Planerare. Motsvarande uppgifter 

hanteras inom Transmission av Beredare och lokal Samordnare. Då denna rollfördelning till 

synes fungerar tillfredsställande, finns ingen anledning att föreslå några revolutionerande 

förändringar inom detta område. 
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6 Slutsats och diskussion 

Inledningsvis i kapitlet presenteras de slutsatser som kan göras utifrån genomförd studie och 

åtgärdsförslagen sammanfattas. Därefter ges kritik på det utförda arbetet. Avslutningsvis ges 

förslag till fortsatt arbete. 

6.1 Slutsats 

Maskinuppdelning ger ett effektivt underhåll 

Beredare ges ett kraftfullt verktyg genom att klassificera alla FU-åtgärder enligt 

klassificeringen Säkerhet & lagkrav, Kvalité, Funktionssäkerhet och Livstid. Dessa fyra 

fungerar som ett filter i beslutsprocessen kring valet av förebyggande underhållsåtgärder. 

Resultatet blir förebyggande underhållsåtgärder med högre relevans än idag, eftersom varje 

aktivitet måste kunna motiveras utifrån klassificeringen vilket kommer leda till att rätt 

underhåll utförs. Klassificeringen kan även användas för att minska underhållsintensiteten, 

genom att utelämna en hel kategori av FU-åtgärder. Exempelvis kan detta göras om ett beslut 

om utrangering av en maskin är taget, då det kan vara motiverat att upphöra med 

livstidsklassificerade åtgärder. 

En uppdelning av en produktionsmaskin i delsystem och komponenter under beredningsfasen 

leder till att generella instruktioner kan användas på flertalet maskiner och utrusningar. De 

generella instruktionerna författas utifrån en gemensam mall och består av två delar: 

 Den information som beredare tillför i affärssystemets rondlistor. 

 En kompletterande instruktion författad i ett ordbehandlingsprogram, om nödvändigt. 

Den sistnämnda instruktionen kopplas i affärssystemet till respektive maskinobjekt. 

Skapandet av förebyggande underhållsåtgärder sker utifrån den metod som ska användas. 

Detta är ett första steg i att säkerställa en standardiserad beskrivning av innehållet. Dessutom 

klargörs rollen på utföraren. I samband med metod- och rollvalet anges även var på maskinen 

åtgärden ska utföras. Konsekvensen med den gemensamma mallen och ovan beskrivna 

innehåll; är att kvaliteten på underlaget för utföraren höjs från dagens nivå, vilket i 

förlängningen ger ett effektivt utfört förebyggande underhåll. Efter det att de generella 

instruktionerna är skapade, minskar rimligtvis arbetsbelastningen för beredare eftersom 

instruktionerna kan återanvändas på flertalet maskiner. 

Samarbete mellan beredare och utförare krävs för att återkommande revidera FU-åtgärder. I 

detta dagliga arbete kan utförare påverka det egna arbetet, genom att påpeka funna brister och 

föreslå förbättringar i instruktionerna. Kontinuerliga förbättringar på instruktionerna, är en 

förutsättning för högre kvalitet på arbetet i utfarandeskeendet av det förebyggande 

underhållsarbetet. 

Rondlistans uppdelningsstruktur 

Ett omfattande beredningsarbete väntar för att kunna övergå till den uppdelningsstruktur som 

föreslagits av FU-åtgärder. Återkommande underhållsarbeten som kräver att produktionen 

tillfälligt stoppas, så kallade AV-FU, bör ändå beredas enligt följande. Merparten av 

åtgärdspunkterna i rondlistorna ska kunna utföras inom en timme, flera rondlistor på samma 

objekt ska kunna utföras i följd. Uppdelningsstrukturen för underhållsåtgärder ger effekten att 

kundkraven på kortare produktionsstopp kan bemötas. Föreslagen struktur är applicerbar 

oavsett maskinparkens beskaffenhet. Vidare kommer tidsbegränsningen av rondlistorna 

resultera i en mängd planerade arbeten efter varje utfört FU. Arbetsorderstocken kommer 

troligen generellt bestå av fler arbeten än idag, vilket ställer högre krav på 

koordineringsarbetet för Planerare och Samordnare inom enheterna Motor respektive 

Transmission. De underhållsfönster som skapas i produktionen, kommer att behöva nyttjas i 

hög grad, av den lokala underhållsavdelningen. 
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Specifika instruktioner ger arbetsfördelningsflexibilitet 

Utförare på lokal nivå bör sköta grundarbetet såsom fotografering och författande av specifika 

instruktioner, detta för att uppnå en hög relevans av innehållet. Tydliga och instruerande 

instruktioner skapar flexibilitet med avseende på vem som kan utföra underhållsåtgärden. Om 

personal med flera olika roller såsom elektriker, mekaniker eller maskinoperatör, bedöms 

klara av att utföra en uppgift, kan den roll med lägst arbetsbelastning eller utifrån andra 

aspekter väljas. 

Bibehållen organisation med tätare samarbeten 

Det förslag angående metodval som givits inom ramen för beredares arbetssätt och det 

kommande kompetensbehovet för beredare avseende ny teknik på delsystem och 

komponenter, bör sammanfalla med ett kontinuerligt kunskapsutbyte med andra avdelningar 

och enheter. Forum för kunskapsutbyte mellan beredare, specialister inom maskininköp och 

mättekniker inom specialistavdelningar är en rekommendation. Rollfördelning och 

organisatorisk tillhörighet för personer med berednings- och planeringsuppdrag för de under 

studien två berörda enheterna Motor respektive Transmission, föreslås lämnas orörd. Detta för 

att nuvarande struktur till synes fungerar tillfredsställande och att det i samhanget är svårt att 

se några stora vinster med en omorganisation. 

Alternativt systemstöd 

Det konceptförslag på ett alternativt systemstöd till Prima som givits, bör endast ses som ett 

beslutsstöd vid eventuella förändringar av det befintliga affärssystemet. Eftersom 

omfattningsindikationer givits, kan dessa ställas mot förändringar av det befintliga 

affärssystemet. Vetskapen om att konceptet finns och har potential att vidareutvecklas för ett 

underhållsbehov är tillräcklig i dagsläget, varför inga ytterligare studier på området 

rekommenderas. 

Förändringar av affärssystemet Prima 

För att stödja det nya arbetssättet för beredarna krävs två viktiga systemförändringar. 

Förändringen i intervallfältets funktionalitet och ett ytterligare fält där klassificeringen av FU-

åtgärden kan ske. Den förstnämna bör ske eftersom bemanningsproblem kring ”olämpliga” 

veckor för FU-åtgärder löses. Motivering kring den andra har givits ovan under rubriken 

Maskinuppdelning ger ett effektivt underhåll. Sammantaget ger dessa två förändringar 

följande möjlighet. Utifrån en given produktionstakt kan denna räknas om till ett motsvarande 

veckointervall för FU-åtgärderna. På detta sätt kan en förändring av ett otal FU-åtgärders 

intervall ske. Underhållsintensiteten kan således styras utifrån rådande kundtakt i högre 

utsträckning än idag, vilket gör att rätt underhåll sker i rätt tid. 

Tidigare föreslagen taktparameter kräver att föreslagen ändring i ”kalenderbegränsning” och 

införande av klassificering i Prima genomförs. Ett införande av en taktparameter skulle 

visserligen underlätta förändringar, men man kan åstadkomma samma effekt med 

ovanstående två förändringar i affärssystemet. Därför rekommenderas att ett införande av en 

taktparameter ges en lägre prioritet och sker först efter det att dessa två införts. 

Två ytterligare förbättringsåtgärder i Prima rekommenderas för att åtgärda problematiken som 

råder vid utskrift av rondlistor. En textruta eller motsvarande på skärmen som informerar 

användaren om vilka dokument som finns kopplade vid utskriftstillfället är den ena. 

Ändringen är nödvändig för att stödja beredare i det dagliga arbetet, vilket innefattar att förse 

utförare med adekvat information. Ändring av det befintliga fältet Driftstatus så att rondlistor 

kan skrivas ut baserat på maskinens status, av eller på, vid åtgärdstillfället är den andra. 

Fördelen med ändringen är att FU-åtgärder lättare än idag kan koordineras sinsemellan och 

med övriga arbeten i arbetsorderstocken. 
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Sammanfattning av åtgärdsförslag 

För beredningsarbetet har förslag på arbetssätt och verktyg att använda givits ovan, dessa 

presenteras i kronologisk ordning utifrån beredares arbetsgång: 

 FU-åtgärder motiveras med avseende på klassificeringen Säkerhet & lagkrav, Kvalité, 

Funktionssäkerhet och Livstid vilket ökar möjligheten till att ändra 

underhållsintensiteten. 

 Kvaliteten på underlaget för utföraren höjs med en gemensam mall för generella 

instruktioner vilket ger ett effektivare FU. En gemensam mall: 

o utifrån maskinens delsystem och komponenter, anges i fältet Testpunkt i Prima. 

o där metodval styr utförarens roll, anges i fältet Åtgärd i Prima. 

o med ställningstagandet AV- eller PÅ-FU. Vid AV-FU skapas rondlistor utifrån 

föreslagen uppdelningsstruktur, detta för att möta kundkraven på kortare 

produktionsstopp. 

o där kompletterande instruktioner kopplas till objekt i Prima. 

o där kontinuerliga förbättringar av FU-åtgärder sker genom återkommande 

revidering. 

Flertalet förändringar av affärssystemet Prima föreslås för att ovanstående förslag ska kunna 

genomföras: 

 Ändring av funktionaliteten i fältet Intervall och ytterligare fält avsedda för att 

klassificera FU-åtgärder. Sammantaget skapar dessa två förändringar förutsättning för 

att ändra underhållsintensiteten och därmed att rätt underhåll sker i rätt tid. 

 Möjliggöra att en användare ges vetskap om att ett objekt har kopplade dokument vid 

utskriftstillfället av rondlistor. Exempelvis ger en textruta på skärmen information om 

detta vilket i förlängningen leder till att utförare får adekvat information. 

 Underlätta koordineringsarbetet med arbetsorderstocken genom att förändra fältet 

Driftstatus så att rondlistor kan skrivas ut baserat på maskinens status (av eller på) vid 

åtgärdstillfället. 

Kompetensbehov för beredare avseende ny teknik på delsystem och komponenter bemöts 

genom att skapa ett forum för kunskapsutbyte mellan beredare, specialister inom maskininköp 

och mättekniker. 

Bibehållen rollfördelning och organisatorisk tillhörighet för personer med berednings- och 

planeringsuppdrag eftersom det är svårt att se några stora vinster med en omorganisation. 

6.2 Kritisk granskning av studie 
Underhållsåtgärder i maskinparken resulterande i ett minimum av produktionsbortfall, önskas 

av kunderna på de olika enheterna idag. Högst sannolikt kommer kraven ytterligare att 

skärpas i framtiden. Den timme som föreslagits som tidbegränsning av en rondlista är vald 

främst utifrån detta kundperspektiv, med följande resonemang. 

Varje produktionshindrande underhållsaktivitet bör delas upp i små delmoment. Varje 

delmoment ges en tid. Desto kortare tiden är desto större blir sannolikheten att 

omständigheter som exempelvis rådande produktionsläge, skärbyte i maskinen eller annan 

orsak, möjliggör att delmomentet kan utföras. 

Den exakta tidsbegränsningen på en timme är således inte skriven i sten, utan är en 

kompromiss mellan kundens önskemål om kortare produktionsstopp och 

underhållsorganisationens möjlighet att utföra förebyggande underhållsåtgärder. 

Flertalet intervjuer har genomförts under studiens gång. Beredare har valts utifrån deras 

respektive enhetstillhörighet, detta för att få en bild av respektive enhets arbetssätt främst 

inom de två enheterna Motor och Transmission som arbetet valt att fokusera på. Ännu fler 
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intervjuer med beredare på andra enheter hade naturligtvis kunnat utföras, dock skulle 

studiens omfattning växt ytterligare. De intervjuer som genomförts med beredare verksamma 

inom andra enheter har gjorts främst för att få en djupare förståelse i affärssystemet och hur 

det används. 

Det alternativa förslaget till systemstöd, avsnitt 5.1, har endast utretts ytligt under arbetets 

gång. Detta har varit ett medvetet val eftersom en heltäckande utredning om ett 

kompletterande system till det nuvarande affärssystemet Prima, inte varit aktuellt inom 

företaget. 

Drifttidsstyrning av underhållsåtgärder är idag möjligt i Prima, avsnitt 5.3. I detta avsnitt 

framgår det att ett presumtivt problem med ”nollning” av räknare existerar, vilket kunde ha 

utretts ytterligare. Men de två enheterna Motor och Transmission som arbetet har fokuserat 

på, använder idag till största delen kalenderstyrning av det förebyggande underhållet. Detta är 

orsaken till att förbättringar främst inom denna ”gren” har eftersökts. 

6.3 Förslag till fortsatt arbete 
En intressant fortsättning till detta arbete skulle kunna innefatta att inom varje enhet utreda 

hur man fattar beslut om hur lång tid utförandet av en rondlista får ta i anspråk från 

produktionen. Detta är ett strategiskt beslut som bör ligga fast så länge som det förebyggande 

underhållet är kalenderstyrt. Förslaget baserat på detta arbete ligger fast på en timme, vilket 

tidigare diskuterats. 

Kvarstående finns problem gällande hanteringen av inbördes ordning mellan rondlistor i 

Prima. Behovet uppstår bland annat då en FU-åtgärd ska utföras på ett långt geografiskt 

avstånd från en annan FU-åtgärd. Om rondlistorna är osynkroniserade behöver reparatören 

förflytta sig onödigt lång sträcka jämfört med om hänsyn var tagen till detta redan i 

beredningsfasen av rondlistorna. Nuvarande fältet Ordning är troligtvis avsett för detta men 

fältet används ofta för andra ändamål, denna fråga har tidigare berörts i avsnitt 5.2, sista 

stycket. Där gavs som förslag att ange olika startvärden för rondlistorna vilket inte löser 

problematiken fullt ut. Därmed föreslås ett fortsatt arbete med att undersöka möjligheterna till 

att lösa problemet. 

Drifttidsstyrt underhåll är intressant och komplext, varför detta borde utredas ytterligare. Inom 

företaget finns det personer som har kunskap om drifttidsstyrning av FU-åtgärder i 

affärssystemet Prima. Denna kunskap borde spridas till flera så drifttidstyrning på sikt kan 

införas på flera av maskinernas delsystem och komponenter. Även de befintliga möjligheterna 

i Prima till att mäta antal slag på exempelvis cylindrar och antal driftstarter på exempelvis 

fläktar och pumpar kan med fördel utredas parallellt, med denna studie som utgångspunkt. 

De maskiner som köps in av Scania bör i framtiden riskklassificeras. Hur viktigt det är att 

maskinen ”rullar” och hur länge den förväntas göra det, avgör den framtida 

underhållsintensiteten för respektive maskin. Eftersom resultatet av en utförd 

riskklassificering ingår som styrparameter för FU-aktiviteter är detta även en viktig del i 

beredares arbete. 
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Bilaga A: Teknisk struktur hos Scania CV AB 
Grunden för framtagandet av underhållsinstruktioner och förarhandböcker till Scanias fordon, 

vilar på en teknisk struktur. Chauffören tillika kunden är slutanvändare av förarhandboken 

medans underhållsinstruktionen nyttjas verkstadspersonal på serviceverkstäder runt om i 

världen. Flera olika databaser samverkar med hjälp av Function Product Characteristic (FPC)-

koder för att bygga individanpassade underlag. 

FPC-kod 

Strukturen innehåller FPC-koder bestående av siffror och bokstäver. Exempelvis definierar 

siffran i koderna ”1 = A” eller ”1 = B” familj, i detta fall fordonsslag och är valbar från 1 till 

9999. Bokstaven definierar utförande, där A betyder lastbil och B betyder buss. Bokstäver 

kan väljas med start från A till ZZ (Vinger, 2010). Styrkan med systemet är att inom en familj 

kan endast en bokstav eller bokstavskombination väljas, således kan inga motsägelsefulla 

villkor skapas. 

Individanpassad förarhandbok 

Ett team bestående av en metodingenjör, tidstudieman och en skribent utför det faktiska 

servicearbetet som ska dokumenteras. Underlaget, bestående av text- och bildbaserade 

instruktioner, används för att bygga upp en fordonsspecifik förarhandbok (Åström, 2010). I 

förarhandboken finns även serviceåtgärder som paketeras, om de har liknande 

serviceintervall. 

På objektnivå, kapitel eller avsnitt i handboken, finns ett ”skribentstöd”, här används det 

oformaterade formatet XML. Exempelvis kan objektet vara ”Nödöppning dörrar”, med två 

underliggande varianter, enkel eller dubbeldörr. Beroende på vilken FPC-kod som fordonet 

har, hamnar endast en beskrivning i handboken. Denna beskrivning återanvänds på alla 

fordon med denna kod. XML data skickas sedan till ett tryckeri, tryckeriet har en databas samt 

programvara för att översätta alla FPC-koder tillhörande ett fordon. Denna sträng av koder 

paras ihop i en dokumentmall och resulterar i en PDF-fil som går till tryck. 

Individanpassad tillsynsinstruktion 

Tillsynen på fordonen paketeras i tre arbetstyper, small (S), medium (M) och large (L). 

Utifrån körsträcka, kundbehov samt körtyp exempelvis distribution eller gruvdrift, skapas en 

underhållsplan, bild 1, för fordonet med de tre arbetstyperna. Innehållet i arbetstypen L 

innehåller även åtgärdspunkter som återfinns i M och S (Vinger, 2010). 

Alla möjliga underhållsåtgärder finns i en databas, kopplat till FPC-koder. Då ett unikt 

chassinummer anges, genereras endast de åtgärder som tillhör det specifika fordonet. Olje- 

och filterbyte på manuell växellåda är ett exempel på åtgärd som inte aktiveras då fordonet är 

bestyckat med en automatisk växellåda. Även dessa åtgärdsbeskrivningar återanvänds på alla 

fordon med denna kod. 

  

Bild 1 – Exempel på två möjliga upplägg av underhållsplan för fordon. S motsvarar ett tvåtimmars verkstadsbesök, M fyra 

timmar och L åtta timmar. Kund B har få men längre servicetillfällen inplanerat på verkstaden. 
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Bilaga B: Karta över byggnader i Södertälje 
Kartan, bild 1, visar byggnader som bland annat används vid tillverkning av motor- och växellådsdetaljer hos fordonstillverkaren Scania CV AB. 

Bild 1 – I byggnaderna 001, 002, 003, 179 och 180 sker komponenttillverkning till motorer. Montering och provkörning av dessa komponenter sker i byggnad 150. Växellådsdetaljer 

tillverkas i byggnaderna 064, 075 och 081, dessutom sker både tillverkning och viss montering i byggnad 062. Scania CV AB  
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Bilaga C: Utskriven rondarbetsorder i Prima 
Rondarbetsordern, bild 1, är en arbetsinstruktion som används vid återkommande förebyggande underhållsarbete inom DynaMate AB. 

Bild 1 – Vid utskrift av en rondlista ser utseendet ut som i bilden. Rondarbetsorder bestående av övergripande information högst upp i bild, samt tre stycken åtgärder nederst i bild. 

Markerat i bild visar hur informationen som anges i exempelvis fälten ”Objekt ID” och ”Intervall” visas på det utskrivna bladet. Varje åtgärd ges automatiskt ett unikt nummer ”FU-

ID” av systemet då det skapas, markerat till höger i bild. Scania CV AB 
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Bilaga D: Beredningsexempel i Prima av en slipmaskinstyp 
Förhoppningen med detta beredningsexempel är att belysa skillnader i beredningsarbetet samt 

att identifiera framtida möjliga förbättringsaktiviteter inom beredningsprocessen. Exemplets 

första del förklarar kortfattat innehållet i vanligt förekommande fält (rubriker), som fylls i vid 

skapandet av en rondarbetsorder i affärssystemet Prima. 

Administrativa data i Prima 

Maskinens geografiska plats anges i Prima under fältet Byggnad och dess organisatoriska 

ansvarstillhörighet av Ort. Varje individuell maskin har ett specifikt Objekt ID samt en 

Objektbeskrivning men kan ha flera olika FU-åtgärder, så kallade FU-ID. Inköpsår avser året 

utrustningen införskaffades. 

Planeringsdata i Prima 

Samtliga FU-åtgärder har karaktären av att vara förutbestämt underhåll och är planerade att 

utföras på tidsintervall styrda av kalenderåret, se rubrik Startvärde, Startenhet, Intervall och 

Intervallenhet. Rubriken Utförande avdelning anger vilken avdelning som ansvarar för att 

FU-åtgärden utförs, Arbetstyp vilket slags arbete och Roll anger vilka som ska utföra arbetet. 

Förenklat avser förkortningarna under Roll sakkunskapen hos utförande personalen där OLJA 

= smörjunderhåll, REP och MEK = maskinreparatör, EL = industrielektriker och OP = 

maskinoperatör. Planerade resurser avser antalet personer som behövs för att utföra 

aktiviteten och Planerade timmar hur lång tid varje planerad resurs väntas arbeta med 

aktiviteten. Driftstatus anger om FU-åtgärd ska/kan utföras avstängd eller i drift. Genererbar 

innebär om FU-åtgärden överhuvudtaget ska genereras och därmed kunna planeras in vid FU-

tillfället. 

Utförandenära data i Prima 

Placering är en hjälp för att lokalisera rätt del på maskinen. Rubriken Åtgärd är fördefinierad 

och knuten till rubriken Beskrivning åtgärd som anger vad som ska utföras. Även Testpunkt är 

fördefinierad och knuten till en annan rubrik, Beskrivning testpunkt och kan bland annat 

användas för att få ut specifika nyckeltal på ett objekt. Material anger vad som kommer att 

behövas för att kunna utföra aktiviteten. 

Beredningen av fem maskiner av samma maskintyp 

Maskintypen rundslipmaskin och delsystemet centralsmörjning är vald utifrån flera aspekter. 

Rundslipmaskiner finns representerad på flera olika byggnader inom DynaMate AB 

verksamhetsområde, därmed ansvarar olika enheter och personer inom företaget för 

beredningsarbetet av dessa. Centralsmörjningssystemets funktion är för denna och naturligtvis 

även för andra maskintyper, ett kritiskt delsystem som icke kan tillåtas att fallera, därmed 

inressant att välja i detta exempel. 

Nedanstående tabeller från 1 till 5 innehåller ordagranna uppgifter hämtade ur Prima under 

perioden 2010-06-21 till och med 2010-06-22. Fem rundslipmaskiner från tillverkaren UVA 

International AB av maskintypen 10 MD är analyserade utifrån hur det förebyggande 

underhållet på centralsmörjningssystemet är berett av DynaMates personal. Ur en stor mängd 

FU-åtgärder med tillhörande arbetsbeskrivning, har de som bedömts relevanta med avseende 

på centralsmörjningssystemet valts ut. Fält som bedömts vara av ringa intresse har tagits bort. 

Tomma celler i tabellen innebär att ingen information funnits under detta fält i affärssystemet. 
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Den första av fem maskiner visas nedan.  

Byggnad Inköpsår 
FU-

ID 

Objekt 

ID 

Objekt-

beskrivning 
Ort 

Utförande 

avdelning 
Roll 

Planerade 

resurser 

Drift-

status 

Planerade 

timmar 
Testpunkt 

Beskrivning 

testpunkt 
Åtgärd 

001 1998 247137 M33225 RUNDSLIP 0056 9253 56OLJA.B.D 1 AV 1     00003 

001 1998 247138 M33225 RUNDSLIP 0056 9253 56OLJA.B.D 1 AV 0,5     00008 

001 1998 237431 M33225 RUNDSLIP 0056 9253 56REP.B.D           * 

001 1998 233802 M33225 RUNDSLIP 0056 9253 56EL.B.D           * 

 

Beskrivning åtgärd Material Placering Arbetsbeskrivning Genererbar 
Start-

värde 

Start-

enhet 
Intervall 

Intervall-

enhet 
Arbetstyp 

Kontroll/Rengöring/Byte 

OLJA: 

CGLP 68 ( 

20 liter. ) 

  
Centralsmörjning, kontroll, rengöring/oljebyte vid 
behov. 

Ja 1002 Vecka 52 Vecka   

Kontroll/Byte 

FILTER: 

insats, 
art.nr. 

3677067 

  
Centralsmörjning, Tryckfilter, kontroll, insatsbyte vid 
behov. 

Ja 1002 Vecka 52 Vecka   

*     Smörjning: Kontrollera funktion, 3st. System Ja 1002 Vecka 52 Vecka   

*     

Smörjsystem: Kontrollera att nivåvakten i tanken 
fungerar och att hatten är hel. Kolla även tryckvakten 

eller andra indikeringar. Kolla även kablar och 

förskruvningar. 

Ja 1002 Vecka 52 Vecka   

Tabell 1 – Informationen knutet till det första FU-åtgärden ”247137” fortsätter radvis även på den nedre delen. Exempelvis ingår ”OLJA: CGLP 68 (20 liter)” under 

rubriken Material i denna FU-åtgärd. 
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Den andra maskinen.  

Byggnad Inköpsår 
FU-

ID 

Objekt 

ID 

Objekt-

beskrivning 
Ort 

Utförande 

avdelning 
Roll 

Planerade 

resurser 

Drift-

status 

Planerade 

timmar 
Testpunkt 

Beskrivning 

testpunkt 
Åtgärd 

912 1997 203328 M32342 RUNDSLIP 0012 9281 12MEK 1 AV 0,4 200 Smörjanordning 00012 

912 1997 203336 M32342 RUNDSLIP 0012 9281 12OLJA 1 AV 0,3 210 Centralsmörjning 00008 

912 1997 203337 M32342 RUNDSLIP 0012 9281 12OLJA 1 AV 0,1 211 Centralsmörjning 00016 

912 1997 203340 M32342 RUNDSLIP 0012 9281 12OLJA 1 AV 0,1 212 Centralsmörjning 00009 

912 1997 203392 M32342 RUNDSLIP 0012 9281 12EL 1 AV 0,3 804 Hydraulik 00012 

912 1997 203397 M32342 RUNDSLIP 0012 9281 12EL 1 AV 0,1 905 El/Styrsystem 00012 

 

Beskrivning 

åtgärd 
Material Placering Arbetsbeskrivning Genererbar 

Start-

värde 

Start-

enhet 
Intervall 

Intervall-

enhet 
Arbetstyp 

Kontroll     

KONTR.ATT SMÖRJMEDEL KOMMER FRAM TILL 

SMÖRJSTÄLLEN KONTR.OM DET FÖREKOMMER 

LÄCKAGE I LEDNINGAR OCH FÖRDELARE. KONTR.ATT 
FILTRET INTE ÄR IGENSATT. KONTR.ATT NIVÅ OCH 

SIRKULATIONSGLAS ÄR FELFRIA. 

KONTR.SMÖRJNIPPLAR.SKADADE NIPPLAR BYTES. 

Nej 0606 Vecka 52 Vecka FU 

Kontroll/Byte   Behållare 

CENTRALSMÖRJNING.BEHÅLLARE. OLJA Tellus 32 Shell 

RENGÖRING OCH OLJEBYTE. NIVÅKONTROLL:VARJE 

VECKA. Anmärkning 1: CA.18 LITER.C.SM. 

Nej 0606 Vecka 52 Vecka FU 

Byte   Tryckfilter 
PUROLATOR. 852149.SMVST.10. INSATS BYTES VID 
OLJEBYTE OCH VID INDIKERING. Anmärkning 1: 1 

ST.INSATS. 

Nej 0606 Vecka 52 Vecka FU 

Rengöring   Påfyllnadslock 
TVÄTTAS OCH ANOLJAS VID OLJEBYTE OCH SIL 
UNDER PÅFYLLNADSLOCK TVÄTTAS. Anmärkning 1: 

LUFTFILTER. 

Nej 0606 Vecka 52 Vecka FU 

Kontroll   Aggregar 
KONTROLL AV 
MAGNETVENTILER,NIVÅ/TRYCKVAKTER,PUMPMOTOR 

OCH KOPPLINGSLÅDA. 

Nej 0606 Vecka 52 Vecka FU 

Kontroll   Magnetventil 
KONTROLLERA MAGNETVENTILERS FASTSÄTTNING 

OCH KABELANSLUTNING. 
Nej 0606 Vecka 52 Vecka FU 

Tabell 2 – Under rubriken Ort är 0012 angivet, det är en produktionsenhet i Sibbhult som tidigare tillhörde DynaMates ansvarsområde, men som avyttrades sommaren 2010. 
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Den tredje maskinen.  

Byggnad Inköpsår 
FU-

ID 

Objekt 

ID 

Objekt-

beskrivning 
Ort 

Utförande 

avdelning 
Roll 

Planerade 

resurser 

Drift-

status 

Planerade 

timmar 
Testpunkt 

Beskrivning 

testpunkt 
Åtgärd 

062 1989 123407 M18539 RUNDSLIPMASKIN 0057 9258 57SMÖRJ   AV 0,3     * 

062 1989 123408 M18539 RUNDSLIPMASKIN 0057 9258 57SMÖRJ   AV 0,1     * 

062 1989 123467 M18539 RUNDSLIPMASKIN 0057 9258 57EL   AV 0,1     * 

062 1989 123472 M18539 RUNDSLIPMASKIN 0057 9258 57EL   AV 0,1     * 

062 1989 123473 M18539 RUNDSLIPMASKIN 0057 9258 57EL   AV 0,1     * 

 

Beskrivning 

åtgärd 
Material Placering Arbetsbeskrivning Genererbar 

Start-

värde 

Start-

enhet 
Intervall 

Intervall-

enhet 
Arbetstyp 

*     
MASKIN. - CENTRALSMÖRJNING. 18 L  OLJA: S 38 
HKC.( NYNÄS LITOL HG 68 ) Rengöring och oljebyte. 

Ja 0836 Vecka 52 Vecka   

*     

CENTRALSMÖRJNING - TRYCKFILTER.  19.01.90. 

852149.SMVST.10. 7684699. Insats bytes vid oljebyte och 

vid indikering. 

Ja 0836 Vecka 52 Vecka   

*     
NIVÅVAKT Kontr. Fastsättning och kabelanslutning.Kontr. 
Funktion. 

Ja 0836 Vecka 52 Vecka   

*     
MAGNETVENTILER Kontr. fastsättning och 

kabelanslutning. 
Ja 0836 Vecka 52 Vecka   

*     TRYCKVAKTER Kontr. fastsättning och kabelanslutning. Ja 0836 Vecka 52 Vecka   

Tabell 3 – Det är inte möjligt att ange tider i minuter, därför anges ofta delar av timmar istället vilket kan beskådas under rubriken Planerade timmar. 
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Den fjärde maskinen.  

Byggnad Inköpsår 
FU-

ID 

Objekt 

ID 

Objekt-

beskrivning 
Ort 

Utförande 

avdelning 
Roll 

Planerade 

resurser 

Drift-

status 

Planerade 

timmar 
Testpunkt 

Beskrivning 

testpunkt 
Åtgärd 

075 1991 127217 M19597 RUNDSLIPMASKIN 0057 9257 57MEK   AV 0,4     * 

075 1991 127266 M19597 RUNDSLIPMASKIN 0057 9257 57EL   AV 0,2     * 

075 1991 127268 M19597 RUNDSLIPMASKIN 0057 9257 57EL   AV 0,2     * 

075 1991 127271 M19597 RUNDSLIPMASKIN 0057 9257 57EL   AV 0,1     * 

075 1991 127275 M19597 RUNDSLIPMASKIN 0057 9257 57EL   AV 0,2     * 

 

Beskrivning 

åtgärd 
Material Placering Arbetsbeskrivning Genererbar 

Start-

värde 

Start-

enhet 
Intervall 

Intervall-

enhet 
Arbetstyp 

*     

Funktionsrubrik: MASKIN. Komponentrubrik: 
SMÖRJSYSTEM.KONTR.ATT SMÖRJMEDEL KOMMER 

FRAM TILL SMÖRJSTÄLLEN KONTR.OM DET 

FÖREKOMMER LÄCKAGE I LEDNINGAR OCH 
FÖRDELARE. KONTR.ATT FILTRET INTE ÄR 

IGENSATT. KONTR.ATT NIVÅ OCH 

SIRKULATIONSGLAS ÄR 
FELFRIA.KONTR.SMÖRJNIPPLAR.SKADADE NIPPLAR 

UTBYTES. 

Ja 1008 Vecka 26 Vecka   

*     
Funktionsrubrik:  Komponentrubrik: MAGNETVENTILER. 
MAGNETVENTIL. KONTROLLERA FASTSÄTTNING 

OCH KABELANSLUTNING. 

Ja 1008 Vecka 52 Vecka   

*     
Funktionsrubrik:  Komponentrubrik: TRYCKVAKTER. 

TRYCKVAKT. KONTR FASTS. OCH ANSLUTNING. 
Ja 1008 Vecka 52 Vecka   

*     

Funktionsrubrik:  Komponentrubrik: TRYCKVAKT - 

SMÖRJOLJEAGGREGAT. NIVÅVAKT. KONTR. 

FASTSÄTTN, ANSLUTN. OCH FUNKTION. Anmärkning 1: 
1 ST. 

Ja 1008 Vecka 52 Vecka   

*     

Funktionsrubrik:  Komponentrubrik: MAGNETVENTILER - 

PNEUMATIKSKÅP MAGNETVENTIL. KONTROLLERA 
FASTSÄTTNING OCH KABELANSLUTNING. Anmärkning 

1: 17 ST. 

Ja 1008 Vecka 52 Vecka   

Tabell 4 – Den inmatade texten under rubriken Arbetsbeskrivning är uppbyggd av versaler. 
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Den femte och sista maskinen i exemplet.  

Byggnad Inköpsår 
FU-

ID 

Objekt 

ID 

Objekt-

beskrivning 
Ort 

Utförande 

avdelning 
Roll 

Planerade 

resurser 

Drift-

status 

Planerade 

timmar 
Testpunkt 

Beskrivning 

testpunkt 
Åtgärd 

001 1996 157808 M32309 RUNDSLIP 0056 9253 57OP 1 AV 0,5 NIVK Nivå kontroll * 

001 1996 157809 M32309 RUNDSLIP 0056 9253 57SMÖRJ 1 AV 0,5 FIBY Filterbyte * 

001 1996 157810 M32309 RUNDSLIP 0056 9253 57SMÖRJ 1 AV 1 BYOL Byte olja * 

001 1996 157844 M32309 RUNDSLIP 0056 9253 57EL   AV 0,5 SMÖ Smörjsystem * 

 

Beskrivning 

åtgärd 
Material Placering 

Arbetsbeskrivning 
Genererbar 

Start-

värde 

Start-

enhet 
Intervall 

Intervall-

enhet 
Arbetstyp 

*     
Centralsmörjning nivå kontroll fyll på vid behov.Gejdolja 
68.Utföres av op. 

Nej 9947 Vecka 52 Vecka   

*     
Tryckfilter centralsmörjning bytes vid indikering( 

visuell).Mahle 852149 SMVST Artnr: 3677067. 
Nej 9947 Vecka 52 Vecka   

*     Centralsmörjning gejdolja 68 18l. Nej 9947 Vecka 52 Vecka   

*     

Ventiler, nivåvakter, givare. Gejdsmörjning.K. förskruvningar 
på ventilhattar, givare, nivågivare mm med avseende på 

sprickor tätningar och fastsättning. K. kablars mjukhet och 

förläggning. K. att kopplingslådan för styrning av ventilerna 
är hel och tät. Aggregatet sitter bakom ett svart lock på höger 

baksida av maskinen. 

Nej 9947 Vecka 52 Vecka   

Tabell 5 – 57OP under rubriken Roll anger att en operatör ska utföra aktiviteten. Detta borde inte behöva anges under rubriken Arbetsbeskrivning markerat i bild. 
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Analys av exemplet 

Analysering av de enskilda tabellerna
11

 med avseende på användande av fördefinierade 

rubriker samt jämförande mellan dem visar på följande: 

 Roll kan skilja av den enkla anledningen att avdelningar har olika förutsättningar med 

avseende på personalresurser. Det är endast på den femte maskinen som en operatör 

kontrollerar nivån i centralsmörjningstanken. 

 Planerade resurser saknas helt eller delvis på alla maskiner utom på den andra. 

 Driftstatus är delvis odefinierad på den första maskinen. 

 Testpunkt används endast på den andra och femte maskinen. På den andra anges 

övergripande vilket delsystem arbetsbeskrivningen tillhör, medans på den femte så 

anges vad som ska göras. 

 Åtgärd används på den andra och delvis på den första maskinen. 

 Material används delvis på den första men inte på de andra maskinerna. 

 Placering används endast på den andra maskinen. 

 Arbetsbeskrivningens innehåll består av versaler på den andra, tredje och fjärde 

maskinen. 

 Intervall har samtliga maskiner 52 veckor på, undantaget den fjärde maskinens FU-ID 

127217 som har 26. 

 Arbetstyp är endast ifyllt på den andra maskinen. 

En naturlig förklaring till dessa identifierade skillnader är att beredningsarbetet på maskinerna 

gjordes för många år sedan. Oavsett detta kan en liknande genomgång på nyligen beredda 

maskiner leda till ett snarlikt resultat. Orsaken är troligen brister i rutiner vid inmatning av 

FU-uppgifter i Prima, samt avsaknad av ett gemensamt arbetssätt gällande återkommande 

beredningsarbete, alltså inte enbart på nyanskaffad utrustning. 

  

                                                 
11

 Informationen under rubrikerna Byggnad och Inköpsår är hämtade ur Prima i trädstrukturen IFS 

Applications/Anläggning/Objekt/Översikt – Objekt. Uppgifterna under övriga rubriker är hämtade från IFS 

Applications/Förebyggande Underhåll/FU – Åtgärder/Översikt – Rondlistor. 
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Bilaga E: Planeringsschema av förebyggande underhåll 
Nedan, bild 1, visas schemat som underhållsavdelningen QCMD på DynaMate AB nyttjar till planeringen av förebyggande aktiviteter på mekaniska 

komponenter. Motsvarande schema finns också för planerat underhåll på elektriska komponenter. 

Bild 39 – Individuella SV-nummer radvis anger vilken maskinindivid som avses. Kolumnerna består av tidssatta FU-åtgärder. Schemat finns uppsatt i anknytning till 

maskinerna, signeras av underhållspersonalen efter att åtgärden färdigställts. Förklaring av färger högst upp till vänster i bild. Av utrymmesskäl är denna bild 

modifierad genom att både rader och kolumner tagits bort från originalet. DynaMate AB 
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Bilaga F: Exempel på en förebyggande underhållsinstruktion 
Nedanstående visas en modifierad underhållsinstruktion där sidhuvud samt vissa 

korrigeringar i textstrukturen har gjorts. Originalinstruktionen används idag av 

underhållspersonal inom avdelning QCMD, på DynaMate AB. Exemplet i form av denna 

instruktion avser att belysa fördelarna med att använda bilder och figurer i kombination med 

text. Instruktioner liknande denna skulle kunna användas på flertalet maskiner utrustade med 

en pneumatisk underhållsenhet. De tre ikonerna nedan beskriver i tur och ordning maskinens 

grundläggande data, utrustning såsom verktyg samt vilka reservdelar som krävs för att utföra 

FU-åtgärden. 

 

 SV: xxxxx OP: xxx STATION: xxx NAMN: MC 400 DL 

 

 Tvållösning. Behållare för trycklufts kondensat. 

 

 Filterelement 9535684 och 9535683 

 

Driftstimmar Var Vad Åtgärdstid Maskinstatus Hur Instruktion 

Vid behov Tryckregulatorn Tryckluftsfilter  Stopp Byte 4.5.3 - 2 

 

Pneumatisk underhållsenhet 

 

1. Spärrventil 

2. Tryckluftsfilter 

3. Spärrhake 

4. Filterbehållare med skyddskorg 

5. Sexkantsmutter 

6. Utloppsledning 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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Kontrollera först utloppsautomatiken innan Ni byter ut filterelementet så att Ni kan utföra alla 

arbeten, som är nödvändiga vid tryckluftsfiltret, i ett svep. 

Nedsmutsade filterelement är specialavfall och skall tas omhand enligt gällande lokala 

bestämmelser. 

Tryckluftkondensat är specialavfall och skall tas omhand enligt gällande lokala bestämmelser. 

Förfarande: 

1. Motorerna är frånslagna. 

2. Luftförsörjningen är stängd med spärrventilen (-2/1) och säkrad så att den inte kan 

öppnas. 

3. Skruva av utloppsledningen (-2/6) från filterbehållaren. 

4. Tryck på spärrhaken (-2/3) vid skyddskorgen (-2/4), vrid skyddskorgen 90° och dra av 

den nedåt. 

5. Vrid ut filterbehållaren och ta bort den. Kontrollera rundtätningsringen. 

6. Töm filterbehållaren. 

7. Skruva av sexkantsmuttern (-2/5) och ta ur utloppsautomatiken ur filterbehållaren. 

8. Rengör filterbehållaren i tvållösning och blås ren den med tryckluft. Skruva av 

filterelementet och ta av det. 

9. Skruva på det nya filterelementet med rundtätningsringen och dra åt det försiktigt. 

10. Sätt in utloppsautomatik i filterbehållaren och skruva fast med sexkantsmuttern. 

11. Sätt fast filterbehållaren med rundtätningsringen. Se till att rundtätningsringen sitter på 

rätt sätt. 

12. Öppna luftförsörjningen vid spärrventilen. 

13. Kontrollera tryckluftfilter angående täthet. 

14. Tryck på spärrhaken vid skyddskorgen, skjut skyddskorgen uppåt över filterbehållaren 

och vrid den 90°. 

15. Sätt fast utloppsledningen på filterbehållaren. 
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Bilaga G: Förslag på delsystem och komponentgrupper 
Nedanstående ges exempelbenämningar på delsystem och komponenter. Benämningarna är 

hämtade från ett befintligt dokument, vilket beskriver hur ett utfört underhållsarbete ska 

avrapporteras. Benämningarna finns redan tillgängliga i affärssystemet Prima och skulle även 

kunna användas för att strukturera förebyggande underhållsaktiviteter i beredningsfasen. 

Befintlig Beskrivning klass, tabell 1, skulle kunna betraktas som en maskins delsystem. På 

motsvarande vis kan Beskrivning typ ses som komponent. 

Klass 

Beskrivning klass 

 
Typ Beskrivning typ 

01 Styr o Reglerutrustning 

 

101 Brytare 

02 Kylsystem 

 

103 Frekvensomformare 

05 Tryckluftsystem o Pneumtiksystem 

 

104 Givare o Vakter 

08 Mätsystem o Kontrollsystem 

 

105 Kontaktorer o Reläer 

10 Elsystem 

 

106 Likriktare o Omvandlare 

11 Nödstoppsystem o Skyddskretsar 

 

108 Ljusbom 

12 Belysningssystem 

 

111 Operatörspanel o Bildskärm 

19 Smörjsystem 

 

121 Canbus 

21 Processvätskesystem 

 

122 Profibus 

22 Hydraliksystem 

 

200 Motor 

23 Vakuumsystem 

 

202 Anslutningar 

24 Transportsystem 

 

303 Cylinder 

26 Verktygsystem o Verktygsbärarsystem 

 

304 Drev 

27 Arbetsstyckebärare o Fixtursystem 

 

305 Dubbdockor 

28 Återvinnings o Avskiljarsystem 

 

312 Kulskruv 

29 Tele o Datasystem 

 

313 Kylare o Värmare 

31 Visualiseringssystem 

 

318 Mekaniska skydd 

32 Maskinbeklädnad 

 

320 Regulator 

33 Maskinstativ o Slider 

 

321 Remmar 

34 Dragarsystem 

 

322 Remskivor 

37 Brandskydd o Sprinkler 

 

323 Revolver 

   

324 Rör o Slang 

   

325 Skyddsdörr 

   

326 Spindel 

   

327 Stopp o Bromsutrustning 

   

330 Ventiler 

   

336 Lager 

   

337 Tätning 

Tabell 1 - Koderna Klass och Typ med tillhörande beskrivningar, kan även vara tolkas som möjliga benämningar av 

delsystem respektive komponenter. Ovanstående tabell presenterar endast en del av originaltabellens innehåll vilken 

härstammar från ett dokument av ”Förvaltningsgrupp Prima”. DynaMate AB. 


