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Sammanfattning 

Beslag	&	Metall	AB	har	ett	stort	antal	pressar	och	maskiner	vilka	finns	i	deras	
underhållssystem	MaintMaster.	Deras	senaste	investering,	en	2500‐tons	servopress		
har	dock	inte	implementerats	i	systemet	vilket	är	initialt	för	ett	fungerande	
underhållsarbete.		
	
Målet	med	arbetet	var	därmed	att	ta	fram	en	användbar	och	långsiktig	lösning	för	
underhållsarbetet	gällande	den	nya	servopressen.	
	
Genom	bland	annat	fotografisk	dokumentation,	intervju	med	personal	om	företagets	
underhållssystem,	enkät	om	underhållssystemet	bland	operatörerna,	observationer	av	det	
befintliga	underhållssystemet,	litteraturstudier	och	informationssökning	arbetades		
en	lösning	fram	i	underhållssystemet.	
	
I	samråd	och	diskussioner	med	berörd	personal	beslutades	det	att	en	översiktsbild	
uppdelad	i	tre	huvudområden	var	det	mest	optimala	för	en	tydlig	och	överskådlig	bild		
över	anläggningen.	Därefter	kunde	huvudområden	brytas	ned	till	underkategorier	och		
därmed	ge	en	mer	detaljerad	bild	av	pressens	ingående	delar.	
	
Under	arbetets	gång	skedde	också	analys	av	underhållssystemet	vilket	resulterade	i		
för‐	och	nackdelar	där	även	företagets	nuläge	och	önskade	läge	diskuterades.	För	fortsatt	
arbete	med	underhållsystemet	rekommenderas	att	ha	som	rutin	att	skapa	noggranna	
underhållsplaner	för	ny	utrustning	redan	från	början,	där	programmet	kan	
vara	till	hjälp.	Att	fortsätta	dokumentera	både	nya	och	gamla	maskiner	på	ett	mer	
detaljerat	sätt	i	underhållssystemet	är	ytterligare	en	rekommendation.		

Nyckelord	
Underhåll,	underhållssystem,	produktion,	MaintMaster
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Abstract 
Beslag	&	Metall	AB	has	a	large	amount	of	presses	and	machines	which	is	available	in	their	
maintenance	system	MaintMaster.	There	latest	investment,	a	2500	metric	tons	servo	press,	
have	not	been	implemented	in	the	system	–	which	is	essential	for	a	working	maintenance	
routine.		
	
The	goal	of	this	thesis	was	to	generate	a	useful	and	long‐term	solution	regarding	the		
maintenance	routine	for	the	new	servo	press.	
	
To	achieve	the	goals	set	for	the	thesis	the	student	used	photographic	documentation,	
interview	with	staff	members,	survey	on	the	maintenance	system	among	the	operators,	
observations	of	the	existing	maintenance	system,	literature	and	information	collecting	on	
the	Internet.		
	
In	consultation	with	affected	personnel	it	was	decided	that	a	lucid	picture	allocated	in	to	
three	main	parts	would	be	the	most	optimal	for	a	clear	and	perspicuous	view	of	the	facility.	
Thereafter	the	main	parts	where	divided	into	subcategories	resulting	in	a	more	detailed	
description	of	the	press’	many	parts.	
	
During	this	work	an	analysis	of	the	maintenance	system	also	where	included,	resulting	in	
both	positive	and	negative	critique	where	the	company’s	desired	and	current	position	also	
is	discussed.	For	continued	work	with	the	maintenance	system	it	is	recommended	to	have	a	
standard	on	always	developing	detailed	maintenance	routines	for	new	equipment	from	the	
beginning,	supported	by	the	maintenance	system.	Another	recommendation	is	to	continue	
the	work	of	documenting	both	new	and	old	machines	that	is	not	already	in	the	
maintenance	system	in	a	more	detailed	way.			
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Maintenance,	maintenance	system,	production,	MaintMaster				
  



 



Förord 
Denna rapport omfattar ett examensarbete för högskoleingenjör i maskinteknik med inriktning industriell ekonomi och produktion. Examensarbetet har utförts under tio veckorstid, motsvarande 15 högskolepoäng, för Beslag & Metall AB av Felicia Skoglund på KTH Södertälje.  Jag vill rikta ett extra stort tack till mina handledare Magnus Svensson, produktionschef på Beslag & Metall och Rasmus Grip, konsult för Kungliga Tekniska Högskolan för stöd och vägledning under arbetets gång.  Under tiden på Beslag & Metall har jag kommit i kontakt med flera personer vilka har gett värdefulla tips och delat med sig av sin kunskap och hjälp. Detta har varit en viktig del för examensarbetet. Jag vill tacka alla dessa personer – operatörer, underhållspersonal, arbetsledare med flera – men ett extra stort tack vill jag rikta till Amir Bolouki, Jan Blomqvist,Jonas Eriksson, Christian Gustafsson, Svante Nors och Anton Petersson.  Ekenässjön2015-06-17 Felicia Skoglund 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs exempelvis bakgrunden till arbetet, företagets historia, målet med arbetet och det förväntade resultatet.  1.1 Bakgrund 
Företaget, Beslag & Metall AB, har haft datoriserat underhållssystem under en längre tid och har flera produktionsavdelningar vilka i dagsläget nyttjar systemet i olika grad. Omfattningen och detaljnivån i underhållssystemet varierar för de olika processerna och maskinerna i produktionen. Den begränsade utformningen av systemet medför att maskinoperatörerna inte alltid använder systemet på ett önskvärt sätt. Ett mer välutvecklat underhållssystem kan effektivisera och förenkla underhållsavdelningens arbete. Med detta i åtanke är det viktigt att företagets nyinvestering, en servopress med en presskraft på 2500 ton, förs in i underhållssystemet. Det är essentiellt att redan från start ha underhållsrutiner även för en ny maskin.   
1.2 Beslag & Metall AB 
Familjeföretaget Beslag & Metall AB grundades år 1938 av Hugo Carlsson i Ekenässjön, Småland. Då tillverkades bland annat seldon, dörrhandtag och fotskrapor. Företaget utvecklades och under 1940-talet började excenterlås, lockbeslag och gångjärn tillverkas för emballageindustrin. När lastbilsindustrin började med outsourcing under 1980-talet blev exempelvis Scania AB och Volvo AB några av företagets viktigaste kunder.  Företaget har fortsatt att expandera och under 2000-talet har maskinparken utökats i form av en press med 800 tons presskraft och den senaste investeringen är Skandinaviens största press med 2500 tons presskraft som färdigställdes i början av 2015. Dessutom har en 4000 m² lagerlokal byggts till.    I dagsläget består företagets verksamhet främst av plåtartiklar till många olika branscher, framför allt till fordons- och möbelindustrin. Beslag & Metall AB utför samtliga moment i produktionskedjan: från bland annat pressning av plåt med automat- eller hydraulpressar, därefter vidare till ytbehandling och sedan slutligen leveransklara produkter. Beslag & Metall AB sysselsätter för närvarande cirka 230 personer och har en årlig omsättning på cirka 500 miljoner kronor. (Beslag o Metall, 2015)  
1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att ta fram en användbar och långsiktig lösning för underhållsarbetet gällande den nya servopressen, det vill säga på ett framgångsrikt sätt implementera densamma i det datoriserade underhållssystemet.  
1.4 Det förväntade resultatet 
Den förväntade nyttan med examensarbetet är: En genomtänkt och användbar modul i det datoriserade underhållsprogrammet för underhållet av den nya pressen samt dess kringutrustning  Beskrivning av fördelarna med nuvarande underhållssystem och generellt att ha ett mer detaljerat underhållssystem, mestadels ur underhållsavdelningens perspektiv.   Förslag till ett bättre utnyttjande av befintligt underhållssystem.  
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Hitta eventuella fallgropar och/eller nackdelar med programmet och finna lösningsförslag till dessa.    
1.5 Avgränsningar 
Projektet kommer endast omfatta en (1) maskin, den senast implementerade, på grund av den begränsade mängd tid som finns att tillgå.  Nivåerna i underhållssystemet kommer inte kunna vara på minsta möjliga detaljnivå för hela den nya pressen med tillhörande kringutrustning på grund av den begränsade mängden tid och tillgången av nödvändigt material (manualer och dokument från tillverkare) som möjliggör arbetet.     
1.6 Lösningsmetoder 
Samtal med personal på företaget som bidragit till projektets framfart med hjälp av nödvändig information  Observationer av utvalda delar av det befintliga underhållssystemet  Litteraturstudier Informationssökning ”Gå och se” och observationer av anläggningen Fotografisk dokumentation Intervju med personal om företagets underhållsystem och nuvarande underhållsarbete Enkät angående underhållssystemet till operatörerna     
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2. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs nuläget på företaget för att ge en bättre uppfattning om projektets förutsättningar samt kunskap om underhållssystemet som Beslag & Metall AB använder.   
2.1 Hur underhållssystemet används idag 
Beslag & Metall AB har under cirka 15 års tid haft ett underhållssystem levererat av Aretics AB men företaget har inte använt det i särskilt stor utsträckning förrän för ett par år tillbaka. Avtalet de hade med Aretics AB var inte uppdaterat, vilket gjorde att de inte heller fick ta del av nya versioner av underhållssystemet. Numera har de ett uppdaterat avtal och i mars 2015 uppdaterades underhållssystemet till en ny version vid namn MaintMaster. I detta system kan all personal - maskinoperatörer, underhållsavdelning och ledning - få tillgång till information rörande maskinerna i produktionen. Maskinoperatörerna kan använda programmet för att bland annat lämna förbättringsförslag, rapportera tillbud eller olyckor och rapportera fel på en maskin. I vissa delar av företaget är MaintMaster mer inarbetat än i andra och användningen bland individuella operatörer varierar.   När en maskinoperatör behöver rapportera om ett fel kan den klicka sig in i programmet och välja en specifik maskin och därefter klicka sig vidare till olika delar i den. Vidare kan då operatören markera den felande delen och bifoga en beskrivning av felet. När detta sedan är gjort får underhållsavdelningen upp denna rapportering som ett ”nytt jobb” i systemet. Om den felaktiga delen på maskinen är specificerad redan i detta läge kan underhållspersonalen ta med sig rätt verktyg och reservdelar i den mån de finns i reservdelslagret.   Detaljdjupet och omfattningen i systemets uppbyggnad varierar gällande företagets maskinpark vilket kan medföra vissa problem vid exempelvis felrapportering av en maskin. I vissa fall leder detta till att personalen klickar på en helt annan maskin när de ska rapportera den i verkligheten defekta maskinen. Underhållsavdelningen tror då att de ska åka till den maskin det står i felrapporten men när de väl är på plats ser de att den inte alls är trasig, vilket leder till att de rapporterar det jobbet som avslutat. Dessa problem skulle kunna gå att förebygga och minska bland annat genom utveckling av underhållssystemet.   
2.2 Hur MaintMaster är uppbyggt 
Programmet MaintMaster är ett underhållssystem utgivet av Aretics AB. Det är en uppdaterad version av det tidigare programmet och används via dator. Det finns många funktioner i programmet och beroende på om man är maskinoperatör eller om man är administratör har man olika stor behörighet att exempelvis ändra eller lägga till objekt i programmet. Programmet är en molntjänst och går att använda av flera personer samtidigt så länge man har en dator och internetanslutning.   2.1.1 Startsida Vid start av programmet visas inledningsvis aktuella produktionsstopp och en personlig inkorg för en överblick. Det finns även genvägsflikar för att beställa ett så kallat ”jobb” – exempelvis mekanikjobb, eljobb, arbetsmiljöärenden, datorservice eller verktygsservice. Längst till vänster ser man flera olika mappar där verktyg, produktionsstopp, arbetsorder, förebyggande underhåll, reservdelar bland annat kan väljas.     
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2.1.2 Anläggning Det finns en flik vid namn ”Anläggning” med snabb åtkomst till alla avdelningar genom en översiktsbild. Därifrån finns möjlighet att klicka sig vidare till specifika maskiner och därefter delar av maskiner.   
2.1.3 Objekt och mappar Varje maskin, byggnad, avdelning och komponent kallas för objekt i MaintMaster. Maskinerna är huvudobjekt och har en egen mapp med möjlighet till att lägga till delar av maskinerna eller kringutrustning i undernivåer vilka också är objekt. Bilder på maskinerna kan infogas och det kan markeras valbara ”områden” för dessa bilder. De områdena blir då klickbara och gör det möjligt att gå vidare nivåmässigt i programmet, exempelvis kan operatören klicka sig från en bild på en press till ett hydraulaggregat kopplat till pressen.   
2.1.4 Reservdelar I programmet kan också reservdelar kopplas så som tillhörandes en viss maskin. Det går även att lägga till vilken leverantör det är till varje specifik reservdel och rekommenderat antal reservdelar av den sorten som det bör finnas i lager för att undvika eventuella produktionsstopp. Dessutom kan det klargöras om det sitter en eller flera av just den komponenten i maskinen. Vidare kan det markeras om det är en kritisk reservdel, varpå lagerhållning är påbuden.  
2.1.5 Återkommande jobb För varje huvudobjekt går det lägga till återkommande jobb – till exempel förebyggande underhåll – i MaintMaster. Administratören kan justera hur ofta jobben skall utföras, exempelvis efter ett visst antal driftstimmar eller årsvis, och den ansvarige för att jobben ska utföras, lämpligtvis arbetsledaren för den avdelningen. Ansvarige kommer då se i MaintMaster när det är dags att utföra det förebyggande underhållet.    

Figur 1 Startsidan i MaintMaster 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teori, fakta och begrepp om underhåll, underhållssystem och ett antal underhållsstrategier vilket kan öka förståelse för arbetet och delar av de problem arbetet ska behandla.  
3.1 Underhåll 
Underhåll kan både vara åtgärder för att bibehålla eller återställa prestanda hos tekniska utrustningar – det kan lika väl vara ett helt tekniskt system eller en komponent i ett system. Man brukar tala om förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. Underhåll har fått en ny betydelse för företag under senare tid och något fler företag vill förbättra. (Nationalencyklopedin, 2015)  Underhållet är viktigt för att garantera kontinuerlig produktivitet, för att tillverka produkter av rätt kvalitet och för att bibehålla sitt företags konkurrenskraft. Det är även essentiellt för personalens säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2014)  I en studie från Nissan visas de vanligaste orsakerna till att utrustning stannar eller havererar: Handhavande (okunskap, bristande rutiner) 48 % Rengöring, smörjning, åtdragning av fästelement 36 % Konstruktionsfel   9 % Förslitning    5 % Övriga    3 %  Studien visar att operatörsunderhåll är viktigt att vidhålla. Ofta finns en negativ attityd på företag gentemot underhållsavdelningen, ungefär ”jag kör – du lagar” och i vissa fall struntar maskinoperatörerna i hur maskinerna behandlas. (Svensson, 2006)   
3.1.1 Förebyggande underhåll I ett framgångsrikt företag handlar de mest omfattande underhållsprocesserna om förebyggande underhåll. Förebyggande underhåll innebär enligt Svensk Standard SS – EN 13306 Underhåll – Terminologi, punkt 7.1: ”Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion”. Det förebyggande underhållet avser därmed till att förebygga uppkomsten av fel genom till exempel rengöring, smörjning, inspektioner och byte av detaljer. I rätt omfattning brukar det förebyggande underhållet resultera i lägre driftskostnader och kortare stopptider jämfört med avhjälpande underhåll. Det förebyggande underhållet påverkar tillgänglighet, anläggningsstatus och säkerhet i hög utsträckning samtidigt som det är den underhållsprocess företag spenderar mest resurser på. Därför är förebyggande underhåll en förutsättning för en bra underhållsprocess. Det absolut bästa när det gäller förebyggande underhåll är att redan när ny utrustning ska köpas beakta underhållsaspekterna men om det inte gjorts eller har kunnat göras kan man ”bygga bort” fel om de återkommer ofta eller ger betydande negativa effekter.   Förebyggande underhåll kan därefter delas upp i förutbestämt underhåll och tillståndsbaserat underhåll. Det förutbestämda underhållet innebär att företagets förebyggande underhåll utförs i enlighet med förutbestämda intervaller eller förutbestämd användning – utan att förekommas av tillståndskontroll. Det tillståndsbaserade förebyggande underhållet består av kontroll och övervakning av en enhets eller maskins tillstånd med avseende på funktion och egenskaper och av det tillståndet grundade åtgärder. (Hagberg & Henriksson, 2010)  Tillståndsbaserat underhåll kan exempelvis vara uppmätning av vibrationer, obalans, temperatur, tryck, slitage, repeternogrannhet eller oljeanalys. När lämpliga metoder för att mäta tillståndet 
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bestämts är det viktigt att personalen på företaget besitter kompetens för att behärska de valda kontrollerna och undersöka hur tidigt man behöver upptäcka en avvikelse för att den inte ska leda till haveri, sämre prestanda eller ökat slitage. Om dessa tillståndsbaserade kontrollmetoder ska ge maximal nytta gäller det att hitta det optimala intervallet för kontrollerna – så att de varken utförs för ofta eller för sällan. (Nord, et al., 1997, pp. 267-268)   
3.1.2 Avhjälpande underhåll Avhjälpande, även kallat akut underhåll, krävs när det uppstår ett oplanerat stopp i produktionen. Ett stopp behöver inte betyda att det inte var oförutsett – företaget kan mycket väl ha känt till att ett haveri snart kommer ske men på grund av tidsbrist inte kunnat se till problemet. De akuta underhållen blir ofta kostnadskrävande för företag till följd av att felet ofta blir större, allvarligare och mer tidskrävande, än om åtgärder hade satts in i ett tidigare skede – i form av förebyggande underhåll. Med anledning av avhjälpande underhåll och stopp i samband med haverier uppkommer produktionsbortfall och försenade leveranser till kunder. (Nord, et al., 1997, p. 262)   
3.2 Underhållssystem 
System för företags underhåll började utvecklas redan under 1970-talet med bröderna Idhammar i spetsen. (Migalon Idhammar Systems, 2015)  I dagsläget använder de allra flesta större företag någon form av underhållssystem och det finns ett femtontal system på den svenska marknaden; både enkla PC-baserade system och avancerade specialsystem. Alla program har sina olika egenskaper och funktioner men ingående i de flesta system är delar för maskin- och anläggningsregister, underhållsplanering, reservdelsregister, administration av förebyggande underhåll, förrådssystem, inköpssystem och därtill även uppföljning och statistik. Priset för ett system kan variera från några 1000 kronor till miljoner kronor, helt beroende på funktion och hur många användare systemet ska klara av. (Möller & Steffens, 2006) Några leverantörer av underhållssystem är Idhammar Systems, AM System, Sigma IT Consulting och Aretics AB.   
3.3 Tillförlitlighet och driftsäkerhet 
Driftsäkerheten är en viktig egenskap när det gäller tillförlitlighet hos en maskin eller ett system. Driftsäkerhetsegenskaperna hos en maskin brukar benämnas av tre begrepp: funktionssäkerheten, underhållsmässigheten och underhållssäkerheten. Funktionssäkerhet innebär en enhets förmåga att utföra krävd funktion under givna förhållanden. Underhållsmässighet är ett mått på hur enkelt det är att upptäcka, lokalisera och avhjälpa fel på enheten eller maskinen. Underhållssäkerheten är underhållsorganisationens förmåga att tillhandahålla de resurser som erfordras för underhållet. Det sista uttrycket är ett mått på underhållsavdelningens effektivitet medan de två första egenskaperna hör till själva produkten. Uttrycket tillförlitlighet brukar mest användas i en allmän och övergripande betydelse och beaktar frågor som behandlar mänskligt handhavande, mjukvara och miljö. (Bergman & Klefsjö, 2012)   
3.4 Riskklassning 
För att kunna besluta om mängd och typ av underhåll av en viss utrustning eller maskin behöver man avgöra vilken risk maskinen utgör. Risk innebär ett mått på vad en framtida händelse ger för negativa konsekvenser. Detta kan definieras som en funktion av sannolikhet för att en händelse kommer att inträffa och konsekvens av att händelsen inträffar(för exempelvis produktion, säkerhet och miljö). Riskerna bedöms varpå utrusningarna klassas i grupper, vanligen 3 till 5 stycken, där underhållsintensiteten varierar i respektive grupp. Nedan följer ett exempel på riskklassning, från OEE Consultans AB årliga utbildningsprogram; ett projektarbete inom LCP-programmet: 
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 Klass A – Där man fokuserar på att helt undvika haverier: 
 Förutbestämt FU (smörjning, operatörstillsyn, säkerhetsronder) 
 Tillståndsbaserat FU (vibrationsmätning, oljeanalys) 
 Analys av alla haverier – tillsätt en förbättringsgrupp 
 Regelbunden genomgång av alla FU-program – tillsätt en förbättringsgrupp 
 Genomgång av rondverksamhet med fokus på A-klassad utrustning 
 Utbildning av personal i underhåll av utrustning 
 Alla nödvändiga reservdelar i lager  
 Effektivitetsuppföljning av FU-program – påvisa nyttan av FU  Klass B – Anpassar underhållsprogrammet i sin verksamhet mot bästa lönsamhet: 
 Förutbestämt FU (smörjning, operatörstillsyn, säkerhetsronder) 
 Tillståndsbaserat FU på kostbar utrustning 
 Analys av större haverier – ”förbättringsgrupp” 
 Utbildning av personal i tillsyn av utrustning 
 Reservdelslistor för all utrustning 
 Effektivitetsuppföljning av FU-program – påvisa nyttan av FU  Klass C – Minsta möjliga FU i sin verksamhet: 
 Avhjälpande underhåll 
 Tids- och tillståndsbaserat FU på nödvändig utrustning 
 Haveriuppföljning – följa upp för att undvika att det blir repetitivt  (Hagberg & Henriksson, 2010)  

3.5 Total Productive Maintentance 
Total Productive Maintenance, vanligen förkortat TPM, utvecklades i Japan under 50- och 60-talen från det amerikanska tankesättet med förebyggande underhåll. Toyota har länge varit – och är fortfarande största inspirationskällan och motivationen när det gäller TPM. Denna strategi är ett samarbete mellan produktion och underhåll. Idén grundas på att operatörerna är de med förmåga att uppfatta störningar. Därmed är det operatörerna som behöver motiveras. (Nord, et al., 1997, p. 2)  
3.5.1 Volvos framgångsrika arbete med TPM Volvo har arbetat med TPM sedan slutet av 1980-talet, med goda resultat. De var exempelvis första företag i Europa att vinna Japan Institute Of Plant Maintenance’s TPM-pris år 1997 (Nord, et al., 1997, p. 460). De har dessutom utformat en egen definition på TPM: ”TPM är ett systematiskt arbetssätt med inriktning att skapa störningsfria processer genom varje medarbetares engagemang, så att vi sänker kostnader och ökar processens totala ekonomiska effektivitet.”           
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3.5.2 Nyckelstrategierna inom TPM i form av pelare  

Dessa pelare utgör de olika fokusområdena inom TPM och handlar främst om förebyggande och preventiva tekniker för att öka utrustningars tillförlitlighet. De åtta pelarna är:  
 Planerat underhåll Implementera planerade underhållsuppdrag baserade på förutsagda och uppmätta felintervall. Detta medför att fall av oplanerade stopp minskar och lagerhållningen kan reduceras då företaget får bättre insikt om vilka reservdelar som fallerar sällan respektive ofta. Underhållet går även att planera så att det infaller när utrustningen inte ska användas.     
 Fokuserade förbättringar Arrangera smågruppsaktiviteter med anställda där de arbetar förebyggande och stegvis med regelbundna utrustningsåtgärder. I dessa tvärfunktionella grupper av anställda kan allas förmågor och kunskaper kombineras för att identifiera och lösa återkommande problem.   
 Självständigt underhåll Ge operatörerna ansvar för det rutinmässiga underhållet som exempelvis rengöring, smörjning och inspektion vilket leder till att operatörerna känner ägandekänsla för sin utrustning, operatörernas kunskap om sin utrustning ökar, säkerställer att utrustningen är väl rengjord och smord, akuta fel upptäcks innan de leder till haveri och underhållsavdelningen kan koncentrera sig på andra uppgifter.      

Figur 2 TPM-pelarna  
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 Tidig utrustningshantering  Förbättra ny utrustning redan i konstruktionsstadiet genom praktisk kunskap och förståelse för produktionsutrustning. Detta kan medbringa kortare tid att uppnå planerad prestanda genom att uppstartsproblemen blir färre och förenklat underhåll i enlighet med praktisk inspektion och medarbetares påverkan före installation.      
 Säkerhet, hälsa och miljö Upprätthållning av en säker och icke skadlig arbetsmiljö. Eliminering av potentiella hälso- och säkerhetsrisker vilket resulterar i en säkrare arbetsplats med målet att det ska vara en helt olycksfri arbetsplats.   
 TPM inom administration Applicering av TPM-teknikerna på administrativa funktioner genom att effektivisera och förbättra administrativa uppgifter genom exempelvis nedskärning av slöserier.  
 Träning och utbildning i maskinunderhåll Fyll i kunskapsluckor hos operatörer, underhållspersonal och chefer. Operatörer utvecklar färdigheter som gör att de rutinmässigt kan underhålla utrustningen och identifiera kritiska problem. Underhållspersonal lär sig tekniker för proaktivt och förebyggande underhåll. Chefer tränas i TPM-principer om att motivera och utveckla sina anställdas kunskaper.  
 Kvalitetsunderhåll Utforma processer där fel upptäcks och förebyggs. Tillämpa rotorsaksanalyser för att eliminera grunden till återkommande kvalitetsbrister. Förbättringsprojekt som fokuserar på att eliminera rotorsaker till fel, antalet fel och reducera kostnader genom att upptäcka defekter tidigt i produktionsprocesser.  (Vorne Industries Inc., 2013)  

3.5.3 Vad TPM innebär för företag Innebörden av TPM omfattas i följande fem punkter:  
 Systematiskt arbetssätt: TPM har inte något slut, eftersom att det är ett arbetssätt och inte ett projekt. Arbetet med ständiga förbättringar går lättare att genomföra när det gäller ett arbetssätt.   
 Störningsfria processer: Alla störningar skall kartläggas och elimineras.   
 Processer: Det processorienterade synsättet TPM stödjer innebär exempelvis att kunden sätts i centrum.  
 Total ekonomisk effektivitet: Insatserna som görs för att bekämpa störningarna i processen ska ständigt bedömas utifrån ett lönsamhetsperspektiv.  
 Varje medarbetares engagemang: Det är inte möjligt att framgångsrikt implementera arbetssättet om inte samtliga anställda får möjlighet att medverka. Kulturen på ett företag består av medarbetarna och måste förändras av medarbetarna. Det krävs att man har respekt, förtroende och investerar i medarbetarna. Allas arbete är viktigt. (Nord, et al., 1997, p. 12) 
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TPM kan tillämpas på i princip alla typer av produktionsutrustningar då man ofta anpassar det japanska tankesättet, angreppssätten och metoderna till västerländska förhållanden. När TPM implementeras på en arbetsplats är det övergripande målet att minimera insatta resurser och maximera företagets avkastning. Vid införandet av TPM måste de fyra M:en förändras, i olika grad. De fyra M:en brukar definieras metod, människor, maskiner och material. För många företag innebär implementeringen ett grundligt förändringsarbete på alla nivåer. Alla företag kan införa TPM oavsett bransch – inget företag är så speciellt eller annorlunda att det inte kan implementera arbetssättet. Det företag bör beakta gällande TPM är att denna filosofi föranleder ett förändrat arbetssätt som hela tiden har utvecklingspotential. Arbetet med detta slutar därmed aldrig, utan är ett arbetssätt vilket bör färga verksamheten långsiktigt. De vanligast förekommande hindren vid implementeringen är de tekniska därtill kompetens- och kunskapsbrister och slutligen de anställdas attityder. (TPU/RCM, 2007)  
3.6 Reliability Centered Maintenance 
Reliability Centered Maintenance, eller akronymen RCM brukar kallas funktionssäkerhetsinriktat underhåll på svenska. Genom behovet av en fungerade strategi för underhåll av militärflygplan utvecklades metoden i USA och den har sedan tillämpats i flera andra områden – bland annat tillverkningsindustrin. RCM inriktar sig på konstruktion och utveckling av underhållsmässighet i tillverkningssystem. Det generella syftet är underlagsframställning för att förbättra det förebyggande underhållet mot ett mer effektivt och resurssnålt. John Moubray, en sakkunnig inom RCM, fastställde metoden i form av en frågeställning bestående av sju frågor vilka ska besvaras under arbetets gång:   1. Vilka är systemets funktioner och prestationskrav i nuvarande drift? 2. På vilka sätt kan systemet fela, så att det inte kan uppfylla sina funktioner? 3. Vad är orsaken till varje funktionsfel? 4. Vad blir effekterna av varje funktionsfel? Vad händer vid varje fels inträffande?  5. Vilka konsekvenser har varje funktionsfel? Alltså på vilket sätt påverkar felet egendomens funktion eller prestanda? 6. Vad kan göras för att förhindra eller förebygga varje funktionsfel? 7. Vad skall göras om ingen användbar förebyggande underhållsåtgärd hittas?     Moubrays definition av ett funktionsfel är ”en utrustnings förmåga att inte klara, för användaren acceptabla, prestationskrav”.    
3.6.1 RCM-analys RCM-analys definieras ”en process för att utröna vilka åtgärder som krävs för att säkerställa att en utrustning fortsatt kan prestera dess krävda uppgifter under givna driftsförhållanden”. Rent praktiskt sätter man samman ett tvärfunktionellt team – exempelvis projektledare, maskinoperatör, mekaniker och elektriker för att söka svar på de sju ovanstående frågorna. I arbetet med RCM är det vanligt att använda kvalitetsverktyg som FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), FTA (felträdsanalys), beslutsträd och diverse tillförlitlighetsberäkningar. Vidare kan felen klassificeras i exempelvis säkerhetskritiska, finansiella, dolda och uppenbara. (TPU/RCM, 2007)  
3.7 World Class Manufacturing  
World Class Manufacturing (WCM) kan tillämpas i tillverkningsföretag och omfattar koncept, tekniker och principer för både ledning och operation. Det grundläggande synsättet för WCM är kontinuerliga förbättringar med mål om ökad konkurrenskraft och att placera företaget på den globala marknaden. Detta uppnås genom exempelvis eliminering av slöseri, lager och misstag plus 
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förbättring av processer, ökad produktivitet och minskning av kostnader. WCM består företrädesvis av pelare – tio tekniska och tio för ledningen. De tekniska pelarna behöver stöd från ledningen för att uppnå målen och fungera effektivt. De tio tekniska pelarna brukar betecknas:   
 1. Säkerhet    Eliminera olyckor och skador genom arbete med kontinuerliga förbättringar och förebyggande aktiviteter, exempelvis förbättring av ergonomi.  
 2. Utplacering av kostnader Utveckla planer för slöserieliminering för att identifiera var slöseri uppstår, analysera dem, utveckla metoder för eliminering och förväntat resultat.  
 3. Fokuserad förbättring Nya standarder vilka ska följas efter problemlösning för att undvika att samma problem uppstår igen. Eliminerar alla icke värdeskapande aktiviteter och bidrar till produktens konkurrenskraft.  
 4. Autonomous Maintenance Utbilda och träna maskinoperatörer att utföra underhållsarbete vilket ska öka kapaciteten i produktionen.  
 5. Professional Maintenance Startar med förbyggande aktiviteter för underhåll för att sedan på längre sikt åstadkomma tillståndsbaserat underhåll.  
 6. Kvalitetskontroll Säkerhetsställa att hög kvalitet ges till kunderna och samtidigt minskar kostnader.  
 7. Logistik och kundservice Fortlöpande optimera både internt och externt flöde. Även att minimera lager, transportsträckor och förbättra ledtid ingår.  
 8. Tidig hantering av utrustning Redan i produktutvecklingsprocessen bör utrustningshanteringen planeras i samråd med leverantörer, för optimering av kostnader.   
 9. Utveckling av människor Rätt träning och utbildningar för att personal ska utvecklas i sina roller. Underhållspersonal och tekniker ska vara i stånd att lära upp nyanställda.   
 10. Miljö Undersökning av verksamhetens miljöinverkan och utveckla möjliga åtgärder för minimering av dessa effekter.    

3.7.1 Autonomous Maintenance  Operatörsunderhåll är nödvändigt för att skapa en stabil produktion, eftersom maskiner ständigt utsätts för kapacitetsutmaningar. Genom följande tre punkter kan man uppnå Autonomous Maintenance:  
 Sträva efter att återställa verktyg och mekaniska delar till ordinarie tillstånd. Detta leder till ökad effektivitet och undvikande av fel och defekter. 
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 Produktionspersonal ska vara mer engagerade i underhållsfrågor. Steget efter är att skapa operationer vilka stödjer personal från både produktion och underhåll.  
 Utvecklade tekniska kunskaper och kvalifikationer för stärkning av underhållsarbetet.   

3.7.2 Professional Maintenance Professional Maintenance syftar till ett systematiskt arbete för haverieliminering gällande utrustning. Inom denna gren arbetar man med förebyggande, tidsbaserat och tillståndsbaserat underhåll där kontroll och smörjning av utrustning är exempel på tekniska arbeten. Hantering och klassificering av utrustning och kostnader för produktionsunderhåll är också viktiga delar inom PM. En del av tiden vigs också åt att hjälpa operatörer med underhållsarbetet genom kunskapsutbyte, träning och råd. PM implementeras ofta i sju steg:  
 Steg 1: eliminera och förebygga försämring av utrustning, genom att återställa standardlägen och bevara en miljö där försämringschanser förebyggs.   
 Steg 2: förhindra att identiska fel uppstår efter varandra genom så kallad omvänd försämring.  
 Steg 3: underhållsstandarder etableras där exempelvis planerade tidsintervaller dokumenteras, för att underlätta arbetet med förebyggande av fel.   
 Steg 4: identifiera utrustningars svagheter med avsikt att förlänga livslängd, genom att ta fram motåtgärder.  
 Steg 5: skapa periodiskt underhållssystem.  
 Steg 6: utveckla underhållssystem med fokus på proaktivitet, vilket möjliggör förutsägbarhet gällande när fel kommer uppstå.  
 Steg 7: hantering av underhållskostnader. Etablering av planerat underhållssystem ligger i fokus. (Kalaiarasan & Aziz Giliyana, 2015)  
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4. Genomförandet 
I detta kapitel redogörs för hur uppgiften metodmässigt har lösts och hur projektet genomförts.  
4.1 Introduktion Vid examensarbetets början introducerades 131:an, det vill säga 2500 tonspressen, som projektet skulle innefatta. Vidare genomfördes också en kortare utbildning i den programvara som skulle användas (MaintMaster).   
4.2 Observationer av utvalda delar av det befintliga underhållssystemet  Då tilldelningen av programvaran skedde utfördes en kort intern ”benchmarking” på den mest utvecklade delen i det befintliga underhållssystemet - ytbehandlingen. Denna del fick stå som exempel på hur företaget har organiserat MaintMaster.   
4.3 Litteraturstudier och studie av tidigare examensrapporter En förstudie och litteraturstudie initierades varpå bland annat olika underhållssystem undersöktes och även olika underhållsstrategier. Under litteraturstudien inkluderas även tidigare examensrapporter, som hittades i DIVA-portalen genom ett omfattande sökningsarbete.  
4.4 Informationssökning på Internet Även informations- och faktasökning på Internet har genomförts.   
4.5 Samtal med personal på företaget En grupp med berörd personal sattes samman i en tvärfunktionell grupp och har under hela arbetets gång haft regelbundna möten, med ungefär en veckas mellanrum, för avstämning av projektets gång och till hjälp att föra arbetet framåt.  Vid det första mötet med den tvärfunktionella gruppen skapades en kravspecifikation utifrån vad de närvarande personerna tyckte skulle ingå i arbetet gällande 131:an.  
4.6 ”Gå och se” och observationer av anläggningen I tidigt skede tilldelades Cad-filer för användning i programmet men det gav även förståelse för de ingående delarna i anläggningen.   Under hela arbetets gång har observationer tillämpats, för ökad förståelse då det är en förhållandevis stor anläggning med många ingående delar.    
4.7 Fotografisk dokumentation  Fotografisk dokumentation genomfördes under några veckors tid där alla ingående delar i pressen samt dess utrustning fotograferades ingående.   
4.8 Enkät om underhållssystemet för operatörerna Ungefär halvvägs in i arbetet gavs en enkät till fem berörda avdelningar på företaget. Enkäten hade sju frågor som handlade om underhållssystemet MaintMaster. Enkäten lämnades till arbetsledarna för de berörda avdelningarna och operatörerna hade cirka en vecka på sig att besvara den.      
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4.9 Intervju med personal Intervju om underhållssystemet och underhållsarbete hölls på ett av mötena med den tvärfunktionella gruppen.  Examensarbetet avslutas med två redovisningar, en på företaget och en på KTH för handledare och examinator.  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av arbetet.   
5.1 Underhållssystemets uppbyggnad 
Målet med detta examensarbete var att ta fram en användbar och långsiktig lösning för företagets underhållssystem. Detta har genomsyrat hela arbetet i MaintMaster. Utformningen består av en startsida som ger en översikt över hela den nya anläggningen och därefter uppdelning i underkategorier så att man hittar rätt.   

   
När användaren har klickat sig fram till 131:an i MaintMaster kommer den se bilden ovan. Översiktsbilden är uppdelad i fem områden – entresol, källarplan, press, coilline och destacker. Användaren kan då välja att antingen använda sig av översiktsbilden till höger och klicka på önskad del eller i listan till vänster använda sig av kategorierna som står där. Oavsett om användaren väljer att använda sig av illustrationen eller listan går det att klicka sig vidare till en mer detaljerad nivå.  

 
    

Figur 3 Startbilden för 131:an i MaintMaster 

Figur 4 Alternativen för att klicka sig vidare i MaintMaster 
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 Bilden ovan visar de två alternativen för att klicka sig fram till rätt del av pressen i MaintMaster. De fem huvudkategorierna (med undantag för källarplan som inte inkluderades i projektet) har alla likadan utformning när det gäller att klicka sig till dem – antingen väljer användaren från listan eller i bilden dit den vill klicka sig vidare.  

   
Bilden ovan visar de underkategorier som finns till huvudkategorierna. Operatören kan då välja exakt den felaktiga delen av pressen (förutsatt att samtliga komponenter finns representerade i programmet) istället för att rapportera hela pressen som trasig. Detta gör att underhållsavdelningen lättare kan planera vilka reservdelar och verktyg de ska ta med sig för att korrigera, byta ut eller laga den felande komponenten. En beskrivning av vad operatören tror är fel i maskinen kan bifogas varmed underhållsavdelningen kan ta ställning till informationen vid ett underhållsärende.  

  

Figur 5 Underkategorierna för 131:an  

Figur 6 De kritiska reservdelarna kopplade till 131:an 
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Som tillägg till utformningen av 131:ans underhållssystem har även dess kritiska reservdelar lagts till i systemet. Kritiska reservdelar är de som tillverkaren av pressen anser leder till produktionsstopp om de fallerar. Att dessa reservdelar finns i systemet med tillhörande artikelnummer kan vid eventuellt fel underlätta vid beställning av ny reservdel och förhoppningsvis spara tid och pengar.  
5.1.2 Slutsats Systemet är aktivt i MaintMaster i dagsläget men fler detaljer kan läggas till i systemet vilket kommer ge en högre detaljnivå och medföra mer precis rapportering angående fel på utrustningen. Det grundläggande arbetet är utfört vilket troligen kommer förenkla processen ytterligare när företaget vill utveckla systemet vidare. Strukturen är sådan att det går att lägga in nya underkategorier och koppla reservdelar och jobb till 131:an.   
5.2 Enkätsvar 
Enkäten till operatörerna handlade om underhållssystemet och omfattade sju frågor varav de sex första kommer presenteras här nedan i form av diagram. En sammanställning av enkäten går även att hitta i Appendix 4. 
 

  

75%

25%

Enkätfråga 1: Har du ettkonto för MaintMaster?
Ja Nej

53%47%

Enkätfråga 2: Har du fåttintroduktion tillMaintMaster?
Ja Nej
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33%
67%

Enkätfråga 3: Vill du ha/behöver du mer utbildning i MaintMaster?
Ja Nej

52% 48%

Enkätfråga 4: Har du använt MaintMaster för att beställa ett jobb av något slag?
Ja Nej

77%

23%

Enkätfråga 5: Blev felrapporten som det är tänkt?
Ja Nej

87%

13%

Enkätfråga 6: Tycker du att MaintMaster är bra och användbart?
Ja Nej
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6. Analys 
Här analyseras insamlade data med utgångspunkt i uppgiften som preciserades i Kapitel 1. Analysen är baserad på observationer, enkät och intervju.  
6.1 Analys av företagets nuläge och önskade läge 
Vid observationer av exempelvis underhållssystemets funktioner gällande produktionsstopp och dylikt, men också genom diskussioner med personal har det iakttagits att det inte är ovanligt att maskiner står stilla – ofta till följd av haverier men även på grund av planerade stopp. Det går att utnyttja MaintMaster i sådana lägen då alla produktionsstopp kan och ska dokumenteras i MaintMaster och övriga system som företaget tillämpar. Företaget kan då enkelt föra statistik angående underhållsintervall för sin utrustning vilket underlättar vid underhållsplanering och även för inköp av reservdelar.   

    Bilden ovan är en från statistikfunktionen i MaintMaster och visar att över en tiondel av underhållsarbetena som utförs är när det redan har blivit stopp i produktionen – alltså som korrigerande och avhjälpande underhåll. Företaget säger själva att deras önskade läge är ett ökat planerat underhåll för att undvika stora haverier. En stor del av, över 60 %, av underhållsarbetena är enligt normal hantering/körplan vilket innebär att de jobben inte har påverkat produktionen i en större utsträckning.    

Figur 7 Grafik från MaintMaster som visar jobbfördelningsstatistik 
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Ännu en grafik från statistikfunktionen i MaintMaster kan ses i bilden ovan och visar att företaget har ännu en del kvar att arbeta med när det gäller förebyggande kontra avhjälpande underhåll. Företaget har potential att utvecklas ännu mer när det gäller att mer gå mot förebyggande underhåll. Att exempelvis lära sig av sina misstag och föra statistik över hur ofta maskiner stannar och hur lång tid underhållsarbetet tar är en bra grund för att kunna förutse ganska mycket av det framtida underhållsbehovet. Detta är något som redan till viss del görs av underhållsavdelningen genom att de sorterar underhållsarbeten i olika kategorier beroende på vad det är för slags arbete. På så sätt kan underhållspersonalen bestämma underhållsintervall för maskiner där även utbytesintervallet för slitdelar i maskinen kan finnas med.  
6.2 Enkäten om MaintMaster 
De sex första frågorna var alternativfrågor. Den sista frågan var en öppen fråga. Svaren till den frågan och kommentar till övriga frågor går att läsa i Appendix 4.  Första frågan var om operatören hade ett konto för MaintMaster. 23 personer svarade nej och 68 svarade ja, så det visar på att många fortfarande inte använder programmet. En förklaring till att det var relativt många som svarade nej är också att det är flera nyanställda och flera avdelningar där programmet fortfarande inte används i speciellt stor utsträckning. Ännu en förklaring kan vara att arbetsledarna ofta samlar ihop jobb och felanmälningar från operatörerna och skriver in dessa i MaintMaster och därmed känner operatörerna inte att de själva behöver använda ett konto. Skulle programmet anpassas och utvecklas så att det var möjligt och passande för alla avdelningar att använda är det naturligt att antalet operatörer som använder programmet öka. Andra frågan var ”Har du fått en introduktion till underhållssystemet MaintMaster?”. På denna fråga svarade 44 nej och 50 ja. Närmare hälften svarade nej på denna fråga vilket visar på att företaget fortfarande har mycket att jobba med gällande implementeringen av programmet på de olika avdelningarna. I vissa fall kan det nog även handla om att operatörerna känner att de förstår programmet utan introduktion. Den tredje frågan handlade om utbildningen i MaintMaster – om operatören kände att den behövde det alternativt ville ha mer. 31 svarade ja och 63 svarade nej. Det finns alltså ett relativt stort intresse för att lära sig att använda programmet och förhoppningsvis använda det i större utsträckning än vad som görs i dagsläget. Fråga fyra och fem handlade om användningen av MaintMaster. Fjärde frågan var ”Har du använt MaintMaster för att beställa ett jobb av något slag?” och femte var en följdfråga: ”Om du använt MaintMaster för att beställa ett jobb, blev det då som det är tänkt?”. På den första av de frågorna svarade 

Figur 8 Grafik från MaintMaster som visar statistik över förebyggande och avhjälpande underhåll  
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ungefär hälften(49) ja och 45 nej. På följdfrågan svarade 50 ja och 15 nej. Detta visar på att även om operatören har ett konto för MaintMaster kan det vara så att den väljer att inte använda programmet, av okända anledningar. Den sista alternativfrågan löd ”Tycker du att MaintMaster är ett bra och användbart system?”. 62 personer svarade ja och 9 nej. Om operatörerna har svarat ärligt på frågan, tycker över 70 procent av de svarande därmed att MaintMaster är ett bra system, vilket känns positivt för ett framtida användande av underhållssystemet.   
6.3 Analys av programmet MaintMaster  
Analysen av programmet sker dels utifrån de veckor som det använts och dels av diskussioner med berörd personal.   
6.3.1 Fördelar med MaintMaster Programmet är användarvänligt med tydliga menyer och en smidig startsida. Det är lätt att orientera sig och med en viss korrigering av ordningen i programmet kommer det vara ännu lättare att hitta. Att det är uppdelat i varje avdelning för sig gör att operatören snabbt hittar sin egen avdelning och därefter hittar rätt maskin för felrapportering. Programmet har en ännu större potential än vad företaget utnyttjar för närvarande.    
6.3.2 Nackdelar med MaintMaster Det är svårt att hitta ett optimalt system som passar företagets behov till fullo, men MaintMaster kan sägas fylla sin funktion tillfredsställande. Det finns dock nackdelar som upptäckts under arbetets gång. För systemanvändare som redigerar befintliga delar av eller lägger till nya maskiner i programmet blir det krångligt då det inte går att lägga upp mer än en bild i taget. Det går inte heller att redigera redan inlagda bilder eller ändra ordningsföljden för dem. Man kan inte heller exportera bilder från MaintMaster vilket hade varit bra då bilden kanske bara finns i programmet och inte lokalt i användarens dator.   Det är även både en nackdel och en fördel att programmet är en molntjänst och kräver internetuppkoppling. Fördelen med detta är att programmet inte tar lika mycket minneskapacitet i datorn medan nackdelen är att alla datorer på företaget behöver ha internetuppkoppling, vilket de i dagsläget inte har. Det är även en nackdel att företaget har flera olika system som inte samarbetar med varandra. De har MaintMaster för underhåll och ett annat för driftuppföljning. Dessutom har pressen ett datasystem som inte är kopplat till något av företagets tidigare system. Skulle företaget kunna få 131:ans varningar gällande underhåll sammankopplade med MaintMasters funktioner skulle detta underlätta underhållsavdelningens arbete.   
6.4 Framtid 
I det medföljande systemet för 131:an finns redan en del varningar gällande underhåll, exempelvis byte av viss smörjutrustning och påfyllning av oljor. Det skulle vara dubbelt arbete att lägga in dessa underhållsrutiner i MaintMaster när de redan finns i pressens egna system. Det finns dock inga rutiner för kringutrustningen, alltså coilline och destacker, vilket betyder att dessa utrustningar borde prioriteras. Detta måste dock avvakta tills leverantörerna har varit på företaget och lämnat dokumenten för dessa maskiner och komponenter.   Än så länge är det endast ett fåtal operatörer som arbetar vid 131:an men inom en snar framtid kommer takten ökas upp och målet är att pressen ska kunna köras i tre skift. Detta medför att drifttimmarna kommer ticka på i mycket högre grad än i dagsläget därmed får underhållet inte bortprioriteras. Tillverkaren har många rekommendationer gällande underhållet utifrån drifttimmar per år. För att underhållsplaneringen ska vara optimal gäller det att besluta om drifttimmar och bestämma underhållsgraden utifrån det. Med tre skift kommer även antalet 
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personal som arbetar kring pressen öka. Det kommer vara ännu viktigare att ha dokumenterade rutiner för underhåll och skötsel av pressen då eftersom personalen inte kommer vara densamma hela tiden och därmed ha olika mycket kunskap och information om underhållet.    Det är inte omöjligt att företaget kommer expandera ytterligare i framtiden och då finns det ännu starkare anledning att rekommendera att tänka långsiktigt och skapa bra underhållsrutiner redan nu.       
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7. Diskussion 
I detta kapitel tolkas och förklaras resultatet vilket kan underlätta vid förståelsen av rapportens resultat. Dessutom ges förslag till företaget för det fortsatta arbetet med problemet.   
7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
 
7.1.1 Arbetet med MaintMaster I enkäten var det flera som nämnde att alla maskiner fortfarande inte finns med i systemet. Första steget borde vara att rensa i MaintMaster och ta bort de gamla icke längre existerande maskinerna och utrustningarna, därefter organisera de befintliga maskinerna och skapa en bra ordning och ett bra utgångsläge – helt enkelt lite 5S-arbete i MaintMaster. Därefter kan de maskiner som inte redan finns med i MaintMaster läggas in. Även om man inte hinner med allt på en gång kan det vara bra att bara maskinen finns med och underkategorier kan läggas till senare.   Arbetet borde även fortsätta med att dokumentera mer i MaintMaster, att lägga in mycket foton och fler underkategorier för maskinerna. Vid intervjun med berörd personal berättade arbetsledaren för underhåll att foton hjälper väldigt mycket i MaintMaster.    Företaget borde även ha som rutin att skapa noggranna underhållsplaner för nya maskiner och utrustningar där programvaran MaintMaster är ett bra hjälpmedel eftersom företaget själva kan lägga in underhållsrutiner som återkommande jobb och även lägga till maskindokument som exempelvis handböcker, elscheman och instruktioner.   
7.1.2 Specifikt arbete med 131:an Företaget skulle kunna undersöka tidsaspekterna och möjligheterna att utföra förebyggande underhåll under stilleståndstiden i 131:an. Förebyggande underhåll som smörjning och rengöring som kan utföras av operatörerna under stilleståndstiden men även större ingrepp som kan planeras i samråd med produktionsplaneringen. När det inte finns några inplanerade produktionstimmar i pressen är det ett utmärkt tillfälle att sköta underhållet på 131:an.   Som nämnts i Kapitel 3.4 kan ett företag bedöma sin utrustning utifrån risk för att avgöra hur mycket underhåll utrustningen kräver. Att riskbedöma sin utrustning har sina fördelar då både underhållspersonal och produktionspersonal vet hur de ska prioritera när det gäller just den utrustningen. Skulle det rekommenderas en riskklassning på 131:an, skulle det vara klass A där företaget fokuserar på att helt undvika haverier genom exempelvis förutbestämt förebyggande underhåll, tillståndsbaserat förebyggande underhåll, utbildning av personal i underhåll av utrustning och att ha alla nödvändiga reservdelar i lager – alltså inga avancerade metoder men fortfarande effektiva för att undvika kostsamma och tidskrävande haverier. Företagets andra pressar har inte lika stor kapacitet och avancerad teknik och de har därför inte något att jämföra med när det gäller underhållsrutiner då det som gäller för den näst största pressen kanske inte alls fungerar för 131:an. Det kan därför vara bra att ta det säkra före det osäkra i detta fall och prioritera underhållet.  
7.1.3 Allmänna rekommendationer Att föra noggrannare statistik på hur lång tid stoppen faktiskt tar och kostnad för dem för att motivera till mer förebyggande underhåll vore en god idé. Även att skriva utförligare i MaintMaster vad som har gjorts vid ett underhållsarbete vore positivt för framtida underhållsjobb eftersom att underhållspersonalen kan gå tillbaka och se hur problemet löstes förra gången.   
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Företaget har sagt att de har som mål att ha mer förbyggande underhåll för att undvika stora haverier. De skulle kunna anamma en del av de saker som ingår i exempelvis WCM (framför allt Autonomous Maintenance) och TPM för att arbeta mer mot förebyggande underhåll. Det som skulle vara mest aktuellt i dagsläget är att engagera företagets produktionspersonal att utföra enklare maskinunderhåll i en större utsträckning vilket är något som redan nu pågår för vissa maskiner i produktionen. Detta skulle kunna införas genom att personalen är med under de enkla reparationerna av maskiner och på så sätt lär sig hur det går till. Produktionspersonalen är de som spenderar mest tid vid maskinerna och de flesta operatörer har en tilldelad maskin som operatören för det mesta kör. Operatörerna har på så sätt bra koll på hur maskinerna beter sig. Det är även sagt att operatörerna ska utföra operatörsunderhåll på sin tilldelade maskin men företaget själva säger att det slarvas med det. Om de har resurserna och kunskaperna kan produktionspersonalen avlasta underhållspersonalen i sitt arbete genom att själva utföra de enkla underhållsuppgifterna så som smörjning och byte av vissa reservdelar, alltså ta mer ansvar för de maskiner de brukar köra. Underhållspersonalen kan då utföra planerat underhåll och ständiga förbättringar som exempelvis 5S-arbete. Ännu en vinning som kan komma med det förebyggande underhållet är att det, som nämns i Kapitel 3.1.1 påverkar tillgänglighet, anläggningsstatus och säkerhet. Att öka tillgängligheten i sin produktionsutrustning är ytterligare ett mål som företaget har och det skulle kunna uppnås som en följd av ökat förebyggande underhåll.  Ett ökat förebyggande underhåll, som företaget själva säger att de vill ha, kan inte uppnås om operatörerna inte heller rapporterar i MaintMaster när de upptäcker maskiner som är nära haveri. Ignorerar de tecknen och tänker att utrustningen håller ett tag till kan det leda till betydligt mer omfattande haverier. Större haverier är ofta mer resurskrävande – både i mån av tid, maskintillgänglighet och pengar. Planeringsavdelningen skulle också ha lättare att planera produktionen utifrån hur mycket underhåll som behöver utföras om statistiken var mer rättvisande. Något som även skulle underlätta arbetet när det gäller förebyggande underhåll är att operatörerna faktiskt skriver in jobb i MaintMaster när det är något som är fel, istället för att prata med underhållspersonalen först. Att ett jobb är rapporterat innebär att det automatiskt förs statisk och företaget kan se hur ofta varje maskin går sönder. Fungerar felrapporteringen och statistiken kan man utifrån detta planera det förebyggande underhållet och därmed undvika de stora haverier som det i värsta fall leder till vid icke reparerade fel. Det förebyggande underhållet borde även kunna utökas i samband med att underhållsavdelningen kan samla statistik från flera år tillbaka och därmed se återkommande fel och hur ofta vissa reservdelar behöver bytas ut.       Det kräver även ofta mycket tid och engagemang från hela företaget, både ledning och personal, när ett nytt arbetssätt eller tankesätt ska införas. Kan ledningen motivera anledningar till varför förändringarna ska göras och på så sätt engagera sin produktionspersonal blir det enklare att införa de nödvändiga förändringarna. Underhållssystem och underhållsrutiner är ett steg på vägen men motiveras inte personalen att använda systemet och andra verktyg som ledningen anser behövas, kommer företaget inte nå sitt önskade resultat. Operatörerna skulle kunna bli motiverade genom exempelvis fakta och information om hur mycket tid och pengar företaget kan spara genom bättre underhållsrutiner, som exempelvis studien som Nissan hade genomfört angående anledningar att maskiner havererar (Kapitel 3.1).     
7.2 Kritisk granskning 
Slutligen redogörs för vilka kritiska granskningar som skulle kunna ställas till detta arbete.   Enkätfrågorna kunde misstolkas och det borde varit förtydligats att det fanns en baksida – vissa operatörer missade förmodligen det. Enkäten lämnades till 119 operatörer och 95 svarade. Anledningarna till att alla operatörer inte har svarat är okända men en förklaring kan vara att vissa 
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av avdelningarna har anställda som jobbar treskift och informationen om enkäten kanske inte nådde fram till de som jobbar nattskift. Dessutom finns det en avdelning där endast ett fåtal personer använder MaintMaster och därför ansåg de operatörer som inte använder systemet att det inte skulle vara givande om de svarade på enkäten.  Under intervjun ställdes förmodligen lite ledande frågor och förklarades mer ingående om frågorna. Frågorna borde eventuellt skickats ut några dagar innan intervjun så de svarande kunde förbereda svar. Då kanske svaren hade blivit annorlunda och mer genomtänkta.    
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Appendix 
 
Appendix 1  
Exempel på hur MaintMaster är uppbyggt på Ytbehandlingsavdelningen på Beslag & Metall. Det är detta exemplet som projektet har utgått från som inspiration för hur företaget vill att den nya pressens system ska vara utformat.  
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Appendix 2 – Anteckningar från möte 13/4 2015  
 Vill att det ska vara uppbyggt som ytbehandlingens system (se Appendix 1)  
 Vilken nivå ska det vara på? - Börja på toppvy, översiktsbild över hela.  - Stora drag, uppdelat på pressen med kringutrustningen(nackdel är att manualer för kringutrustning från Italien har inte kommit än) - Även ha med i den klickbara bilden så att man komma till källarnivå och entresol/mezzanin.  
 I källarnivån ska hydraulaggregat och transportören finnas med.  
 I mån av tid borde även skrotsepareraren och operatörsunderhåll(FU) finnas med(typ ”mina jobb denna vecka” på maskinnivå)  
 Kritiska reservdelar med leverantörer, utbytesintervall m.m.  
 Förslag att man kan ha flera bilder i en bild så man får olika vyer och lättare kan definiera var det är något som är trasigt.    
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Appendix 3 – Kravspecifikation för 131:an gällande MaintMaster   
 Översiktsbild över hela pressanläggningen som startbild  
 Utforma i stora drag för de stora delarna i pressen, med kringutrustning 
 Allt ska vara klickbart, så att man kan gå vidare till lägre nivåer från den första bilden 
 Ha två texter så att man kan klicka sig till ”övervåningen”(entresol) och källarplan 
 I mån av tid ska även skrotsepareraren finnas med 
 De reservdelar som finns i listorna ska finnas, med leverantörer och utbytesintervall  
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Appendix 4  
Sammanställning av enkäten som gavs ut till operatörerna om MaintMaster. Den delades ut till fem av företagets avdelningar.   Antal utdelade: 119 Antal svarande: 95  Fråga 1. Har du ett konto för MaintMaster? 

Ja Nej 
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII III 

IIIII IIIII IIIII IIIII III 

68 23 
    Fråga 2. Har du fått en introduktion till underhållssystemet MaintMaster? 

Ja Nej 
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII  

50 44 
    Fråga 3. Känner du att du skulle vilja ha/behöva mer utbildning i MaintMaster? 

Ja Nej 
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII III 

31 63 
 Kommentar fråga 3: ”En bredare utbildning.” ”Allt!” ”Allt” 

68

23

Ja Nej

50
44

Ja Nej

31

63

Ja Nej
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”Hur jag kan starta arbeten och avsluta dem. T.ex: doserpumpsunderhåll m.m. ”Användning, felrapportering.”  ”Hur det funkar generellt.” ”Hur man hittar allt.” ”Det mesta” ”Kan inget” ”Behöver en guidad tur för att färska upp minnet.” ”Jag vill veta vad det handlar om” ”Att skriva in olika jobb kan va struligt” ”Förklaring och att söka” ”Hur det fungerar osv” ”Vad det är” ”Lägga in felen/avvikelserna bättre”    Fråga 4. Har du använt MaintMaster för att beställa ett jobb av något slag? 
Ja Nej 
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

49 45 
      Fråga 5. Om du har använt MaintMaster för att beställa ett jobb, blev felrapporten som det är tänkt?  

Ja Nej 
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII 

50 15 
 Kommentar fråga 5: ”Fungerar inte.” ”Maskinnummer saknades.” ”Saknas dock komponenter i systemet, jonbrytare, pumpar, filter m.m.” ”Beställa ja, men om jobbet blir gjort vet jag ej” 

49
45

Ja Nej

50

15

Ja Nej
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  Fråga 6. Tycker du att MaintMaster är ett bra och användbart system? 
Ja Nej 
IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II 

IIIII IIII 

62 9 
 Kommentar fråga 6: ”Det andra var bättre.” ”Det fungerar inte så ofta på min dator.” ”Jag har inte tillräckligt med kunskap om programmet ännu, för att svara på detta.” ”Kan inte allt så vet inte.” ”Kraschar ofta, inte så användarvänligt, dålig översikt, mycket orelevant info.” ”Struligt”   Fråga 7. Slutligen, har du något förslag på vad som kan förbättras gällande MaintMaster?  ”Ofta så startar ej MaintMaster på datorerna vid svets och punkt & press. Poppar bara upp en ruta med felrapporter.”   ”Gå tillbaka till det gamla.”  ”Uppdatera/lägg till komponenter, så att det blir lättare att hantera.”  ”Det funkar jättebra, så väl jag har använt det.”  ”När man backar i ett beställningsjobb så går man tillbaka till första guiden och jobbet försvinner. Istället för att behöva börja om så vill jag gärna se en helt vanlig backning utan att bli utkastad ur jobbet.”  ”Att man via mail kan få en bekräftelse, samt när det gjorts en åtgärd så kommer denna infon på mailen.”  ”Ska vara lättare att skriva egen text ang olika jobb.”  ”Förbättra programmet så att man kan lägga in felen specifikt, t.ex P113. Finns bara riktverk och matare, inte pressen.”    

62
9

Ja Nej



xi  

Appendix 5 – Intervju om underhållssystemet, underhållsstrategier m.m.  
Närvarande: Magnus Svensson (produktionschef), Svante Nors (arbetsledare underhåll), Anton Petersson (automationselektriker och sakkunnig MaintMaster), Amir Bolouki (servicetekniker 131:an)  Har ni som rutin att ge alla operatörer utbildning i MaintMaster?  Svante: Arbetsledarna har uppgiften att utbilda alla användare på sin avdelning och det sitter instruktioner vid alla datorer ute i produktionen. Dock sitter instruktioner för det gamla systemet fortfarande kvar vid vissa datorer.   Upplever ni att programmet används i tillräcklig utsträckning av alla operatörer? Svante: Ja, ofta är det arbetsledaren som samlar ihop jobb och rapporterar dessa själv – vilket är helt okej. Anton: Ibland brukar operatörer stanna mig i korridoren istället för att lägga in ett jobb – s.k ”mellan-stolarna-jobb”.   Ungefär hur ofta blir det ”felrapporteringar” i MM? ( D.v.s. en operatör klickar på fel maskin, fel del av någon anledning) Svante: Varje dag.  Anton: Ganska ofta beställs jobb på fel avdelning. Exempelvis ett lysrör beställs på ”Fastighet” när man lika väl hade kunnat skriva in det på ”A-press” där lysröret behövs.   Har ni någon uppfattning om hur mycket tid ni skulle kunna spara om underhållssystemet var uppbyggt så ”felrapporteringar” kunde undvikas? Anton: Det har hänt att man gör fel jobb någonstans.  Svante: Jag brukar vara snäll och ringa upp den som har beställt jobbet och tar reda på det rätta jobbet men det tar tid. Bilder i programmet är jättebra då.   Vad tror ni är huvudorsaken till att underhållssystemet inte fungerar optimalt idag? Magnus: Utbildningen. Anton: Lite på grund av jobb som inte skrivs in i systemet (mörkertal).   Hur upplever ni kommunikationen mellan underhåll och produktion? Inga större problem.  Svante: Operatörerna försvinner från maskinerna när underhåll kommer dit för att reparera, men skulle kunna vara med och hjälpa till. Magnus: Det är svårt med feedback när underhåll är klara. Jag skulle vilja att när underhåll är klara skriver man ut arbetsordern och går till beställaren och kvitterar att jobbet är klart.  Amir: Man skulle kunna ha en underhållstavla med pågående aktiviteter  Magnus: Och en tavla med avslutade jobb.   
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 Tror ni att MaintMaster hjälper eller stjälper när det gäller kommunikation och förståelse? Magnus: Hjälper.  Anton: MaintMaster gör det lätt att prioritera. Finns prioriteringsordning på A-press nu så man kan välja vad man ska ta i första, andra och tredje hand.   Hur tycker ni att underhållsrutinerna är på 129:an?  Svante: De fungerar bra och har börjat fungera bättre och bättre nu på senare tid.   Hur mycket operatörsunderhåll har ni? Magnus: För lite. Svante: Det finns rutiner för dagligt, veckovis och månadsvis underhåll vid varje maskin men det följs inte så mycket.  Magnus: Borde gå att lägga till så att det blir som en arbetsorder i Axxos OEE.    Har ni något externt underhållsarbete i dagsläget, alltså annat företag utför underhåll? Svante: Ja, mycket. För specialgrejer. Vi har serviceavtal med många företag. Exempel på företag som kommer hit är SMV, Hydratech och ABB.    Om 131:an stannar – går det då att köra de tänkta jobben i andra maskiner? Magnus: Nej, verktygen passar inte i andra maskiner. Men de har en plan för hur de ska lösa det om de inte kan köra 131:an. Tvärtom går dock jättebra – alltså att köra jobb från andra maskiner i 131:an. 
 Kan man säga att ni har någon underhållsstrategi?  Svante: Ja, mer förebyggande underhåll för att minimera akuta stopp. 
 Hur mycket Lean/5S har ni på er arbetsplats? Magnus: Ganska mycket, vi har revisioner var åttonde vecka.  Svante: Avdelningarna har kommit långt med 5S. Vi på rep/underhåll har mer att jobba med. 
 Hur länge har ni haft MaintMaster-gruppen? Svante: Ungefär två månader. Den startades upp efter att MaintMaster implementerades och vi brukar försöka att ha möte en gång i månaden om vi inte har något mer akut att ta upp.  
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