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Sammanfattning 

Scania	Industial	Maintenance	har	i	dagsläget	ingen	standardiserad	undergruppsindelning	
av	kunden	Scania	CV	ABs	utrustningar.	Detta	gör	det	svårt	och	tidskrävande	att	analysera	
vilka	delar	av	en	specifik	utrustning	som	bidrar	till	störst	underhållskostnader	och/eller	
produktionsbortfall,	då	en	stor	del	av	det	jobbet	idag	måste	göras	genom	manuell	
granskning	av	arbetsordrar.	Den	data	man	i	nuläget	hämtar	från	underhållssystemet	ger	i	
princip	bara	information	på	en	övergripande	maskinnivå	och	inget	om	dess	enskilda	delar.	
Avsaknaden	av	undergruppsindelning	leder	även	till	att	man	för	att	hitta	en	specifik	
reservdel	måste	leta	i	lista	innehållande	alla	maskinens	reservdelar.	
	
Projektets	mål	var	att	leverera	ett	uppdelningsförslag	på	en	bearbetningsmaskin	för	
underhållssystemet	Maximo.	Förslaget	skulle	omfatta	en	lämplig	metod	för	indelningen	av	
maskinen,	samt	ett	resonemang	kring	hur	djupt	indelningen	bör	utföras.	
	
Det	aktuella	kunskapsläget	undersöktes	genom	en	omvärldsanalys	på	ett	tiotal	svenska	
företag.	För	att	lösa	uppgiften	granskades	även	ett	antal	maskiner	som	genomgått	en	av	
Scania	Industrial	Maintenances	interna	förbättringsmetoder	kallad	förstärkt	
underhållsberedning	(FUB).	Data	från	dessa	FUB:ar	sammanställdes	för	att	undersöka	vilka	
delsystem	som	kunde	vara	aktuella	för	en	standardiserad	delsystemsindelning,	samt	hur	
väl	utfallet	från	arbetet	med	metoden	varit.	Beräkningar	för	en	nedbrytning	av	Scanias	
maskinpark	har	också	gjorts,	detta	i	syfte	att	avgöra	om	ett	faktiskt	utförande	skulle	kunna	
vara	aktuellt.	
	
Slutsatsen	blev	att	en	uppdelning	efter	ett	antal	standardiserade	delsystem	skulle	medföra	
ett	flertal	positiva	effekter.	Rekommendationen	är	att	Scania	Industial	Maintenance	
genomför	ett	pilotprojekt	i	en	av	sina	byggnader,	för	att	sedan	utvärdera	hur	man	skall	gå	
vidare	med	hela	maskinparken.	
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Abstract 
Scania	Industrial	Maintenance	AB,	have	at	this	point	in	time	no	standardized	subgroup	
division	of	their	client	Scania	CV	AB’s	equipment.	To	analyse	what	piece	of	an	equipment	
that	contributes	to	the	largest	maintenance	costs	and/or	production	loss	today,	a	lot	of		
work	has	to	be	done	manually,	like	reviewing	work	orders.	This	can	be	both	difficult	and	
time	consuming.		
	
The	current	data	that	one	retrieves	from	the	maintenance	system	is	basically	on	an	overall	
machine	level,	and	nothing	regarding	the	separate	parts.		The	lack	of	subgroups	also	
requires	a	search	among	all	spare	parts,	even	when	only	searching	for	one	specific	part.	
	
The	projects	objective	was	to	deliver	a	proposal	on	how	to	break	down	a	piece	of	
processing	equipment	for	the	maintenance	system	Maximo.	The	proposal	was	to	include	a	
suitable	method	for	braking	down	the	equipment,	together	with	a	reasoning	about	how	
deep	the	breakdown	should	be	performed.	
	
The	current	state	of	knowledge	was	investigated	by	contacting	a	dozen	Swedish	companies.	
To	solve	the	task,	a	number	of	machines	that	have	gone	through	one	of	Scania	Industrial	
Maintenances	enhancement	methods	called	FUB,	were	examined.	Data	from	these	FUBs	
was	gathered	and	compiled	to	determine	what	subsystems	could	be	used	for	a	
standardized	subgroup	division,	along	with	analysing	the	outcome	of	the	method.	
Calculations	regarding	a	division	of	Scania’s	entire	machinery	was	done	to	decide	if	an	
actual	implementation	could	be	of	interest.	
	
The	final	conclusion	for	breaking	down	machinery	into	standardized	subgroups,	is	that	this	
would	lead	to	a	number	of	positive	effects.	The	recommendation	for	Scania	Industrial	
Maintenance	is	to	go	through	with	a	pilot	project	that	includes	one	entire	building,	and	
from	there	on,	evaluate	how	to	move	forward	with	all	the	machinery.	
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel görs en kort beskrivning av företaget Scania Industrial 

Maintenance AB, följt av bakgrunden till behovet av arbetet. Därefter definieras problemet 

och målbilden, samt använda lösningsmetoder och de avgränsningar som sattes upp inför 

arbetet. En lista med förkortningar och uttryck har tagits fram för att förenkla läsningen 

och ge en bättre förståelse av rapporten. Slutligen gås rapportens upplägg igenom. 

1.1. Bakgrund 

Scania CV AB:s dotterbolag Dynamate AB delades 2010 i två separata bolag. Det ena, 

Dynamate AB skulle uteslutande arbeta internt på Scania, och det andra, Dynamate 

Industrial Services AB skulle fokusera på externa kunder. I mitten av 2015 bytte 

Dynamate AB namn till Scania Industrial Maintenance AB och är fortfarande ett helägt 

dotterbolag till Scania CV AB. Företaget har ungefär 950 anställda fördelade på tre 

verksamhetsområden, produktionsunderhåll, anläggningsunderhåll och industriella 

projekt. Man har i dagsläget cirka 600 anställa inom produktionsunderhåll i Södertälje, 

Oskarshamn och Luleå, där den största anställningsorten är Södertälje med sina 365 

anställda (Hagberg & Henriksson, 2016). 

Scania beslutade under fjärde kvartalet 2011 att man skulle införa ett och samma 

underhållssystem på alla sina produktionsorter i världen, valet föll tillslut på Maximo 

från IBM. Tidigare hade samtliga länder haft olika underhållssystem, och i vissa länder 

användes dessutom flera. På Scania i Sverige användes tidigare ett system från IFS AB 

som man intern på Scania kallade Prima. I Prima fanns tekniska begränsningar som 

gjorde att de lösningar som denna rapport behandlar hade varit svåra, och på vissa 

punkter omöjliga att genomföra. Med införandet av ett gemensamt underhållssystem 

finns förhoppningar om att underlätta arbetet mot ett underhåll i världsklass. 

 

1.2. Problemdefinition 

Scania Industial Maintenance har i dagsläget ingen standardiserad 

undergruppsindelning av kunden Scania CV AB:s utrustningar med avseende på dess 

funktionsdelar. Detta gör det till exempel svårt och tidskrävande att analysera vilka 

delar av en specifik utrustning som bidrar till störst underhållskostnader och/eller 

produktionsbortfall. Utan ett standardiserat arbetssätt saknar man dessutom 

möjligheten att arbeta med ständiga förbättringar på området. 

 

1.3. Mål 

Leverera ett uppdelningsförslag på en bearbetningsmaskin för underhållssystemet 

Maximo. Det presenterade förslaget skall bidra till att förenkla arbetet i Maximo, samt 

möjliggöra hämtning av relevanta produktions- och ekonomiska nyckeltal, som i sin tur 

skall kunna bidra till ständiga förbättringar av underhållsarbetet. Förslaget skall omfatta 
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en lämplig metod för indelningen av maskinen, samt ett resonemang kring hur djupt 

indelningen bör utföras. 

 

1.4. Lösningsmetod 
- Fakta söktes i tryckt litteratur, genom KTHB (Kungliga tekniska högskolans 

bibliotek), på internet och i Scanias interna material.  

- En omvärldsanalysen i form av ett studiebesök och ett tiotal mailkonversationer 

med andra företag. Dessutom en internanalys av Scanias egna verksamhet. 

- Intervjuer och samtal med tekniker, beredare och andra användare av 

underhållssystemet Maximo utfördes löpande under projekttiden. I huvudsak 

användes en halvstrukturerad typ av intervjuer och samtal, där ett fåtal frågor 

tilläts leda till uttryckandet av egna tankar och diskussioner om ämnet i stort. 

- Visuell granskning av den berörda utrustningen, samt undersökning av dess 

historik och ritningar.  

- Beräkningar med hjälp av fakta insamlat från Scania IM:s egna databaser, i syfte 

att visa om en undergruppsindelning av nuvarande maskinpark skulle vara 

ekonomiskt lönsam. 

- Tester i Maximo. Både i systemets testmiljö och den verkliga användarmiljön. 

Detta för att bekanta sig med programmet som sådant, men även för att upptäcka 

eventuella problem vid ett framtida genomförande. 

- Fakta från Scania IM:s databaser, samtal med insatt personal och sökningar efter 

vedertagen standard har gjorts för att kunna presentera ett användbart 

uppdelningsförslag för bearbetningsmaskiner. 

 

1.5. Avgränsningar 
-  Uppgiften kommer endast att utföras på en bearbetningsmaskin. 

-  Tekniska detaljlösningar för hierarkiuppbyggnaden och observerade problem i 

underhållssystemet Maximo kommer inte att presenteras, dock kommer 

möjligheten av ett praktiskt genomförande att beaktas. 

 

1.6. Benämningar och förkortningar 

Under det vardagliga arbetet inom Scania Industrial Maintenance och Scania CV AB 

används ett antal uttryck, termer och förkortningar. Några av dessa förekommer i denna 

rapport, därför följer här en lista över dem med tillhörande beskrivning. 

AAU, ICM    Akut avhjälpande underhåll 

AO     Arbetsorder 

AU     Avhjälpande underhåll 

Beredare    Underhållsberedare 

Delsystem     En avgränsad del eller funktion av en maskin 
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FBU, PDM    Förutbestämt underhåll 

FU      Förebyggande underhåll 

FUB     Förstärkt underhållsberedning 

”Gå och se”    Gå och observera en utrustning grundligt 

JIT     Just in time 

Maskin, bearbetningsmaskin  Produktionsutrustning 

Maximo    Underhållssystemet Maximo från IBM 

Motor     Scania IM:s enhet på Motoravdelningen 

MTBF     Väntevärde för funktionstiden mellan fel 

Prod     Underhållssystemet Maximos verkliga miljö 

Redundans    Fortsatt arbete trots förlust av funktion/maskin 

Rond     En kedja av FBU/TBU-aktiviteter 

Scania     Scania CV AB 

Scania IM     Scania Industrial Maintenance AB 

”Stå och se”    Stå och observera en utrustning grundligt 

Sys     Underhållssystemet Maximos testmiljö 

Transmission    Scania IM:s enhet på Transmissionsavdelningen 

TBU, CBM    Tillståndsbaserat underhåll 

UAU, DCM    Uppskjutet avhjälpande underhåll 

UFO      Underhåll för operatör    

 

1.7. Rapportens upplägg 

Efter rapportens inledande kapitel ges i det nästkommande en aktuell bild av hur det i 

nuläget ser ut på området, såväl i Sverige som helhet som specifikt inom Scania. Tredje 

kapitlet bygger upp en referensram genom att något mer detaljerat beskriva ett antal 

begrepp, metoder och program. Detta för att en läsare utan fördjupade förkunskaper 

skall kunna förstå rapportens innehåll på en rimlig nivå. I fjärde kapitlet beskrivs hur 

faktainsamlingen genomfördes praktiskt och sedermera hur den insamlade faktan 

användes för att kunna uppnå projektets mål. I femte kapitlet, ”Resultat och analys”, har 

den bearbetade faktan samt insamlade kunskaper och uppfattningar från projekttiden 

sammanställs. Sjätte kapitlet utgörs av en diskussion och jämförelse mellan de 

framtagna implementeringsalternativen. Slutligen, i rapportens sjunde och sista kapitel, 

presenteras en slutsats och ett förslag för lämpligt införande. 
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2. Aktuellt kunskapsläge 

I syfte att få en helhetsuppfattning gällande fördelar, svårigheter och eventuella nackdelar 

efter nedbrytningen av maskiner i underhållssyfte. Gjordes en förstudie i form av en 

nulägesanalys internt på Scania och bland andra företag i Sverige. 

2.1. Omvärldsanalys 

För att få en bild av hur nuläget ser ut på andra företag i Sverige, kontaktades drygt tio 

företag med frågor gällande deras syn på en djupare nedbrytning än maskinnivå. Nuläge 

och framtidsplaner på de aktuella företagen efterfrågades också. Urvalet av dessa 

företag gjordes genom att gå igenom Maximo användarförenings medlemslista, då dessa 

företag bör stå eller stått inför liknande frågeställningar som Scania IM gör i nuläget. 

Några företag som hittades vid efterforskningar i ämnet via internetsökningar och 

tidigare rapporter, fick även de samma frågor. Responsen på dessa kontakter har varit 

god, och intresset för en liknande lösning finns på flera företag. Dock belyser också flera 

det ökade administrativa arbete som en uppdelning av en maskinpark i delsystem skulle 

innebära, både vid införandet och vårdandet, och väljer därför att tills vidare skjuta 

denna typ av lösningar på framtiden. Ett av företagen som har planer på likande 

nedbrytningar av sina inventarier för bättre uppföljning är Husqvarna Group, men detta 

kommer dock inte att ske inom en överskådlig framtid (Carlsson, D, 2016). NKT Cables 

AB i Falun är ett företag som redan i dagsläget har brutit ned sina inventarier i delar av 

maskinen, men tyvärr hade de inte tid att bistå med mer information än så inom detta 

projekts tidsramar (Hansson, 2016). 

Ett studiebesök har gjorts på konsultföretaget Midroc, som är ett företag med erfarenhet 

av liknande arbeten i Maximo. Midroc har bland annat utfört nedbrytningar av 

värmepannor åt ett ledande företag inom kraftvärmeverk, med ett lyckat resultat. På 

Midroc ser man ett ökat behov och en ökad efterfrågan på denna typ av lösningar, och på 

redan genomförda projekt inom gruvbrytningsanläggning, pappers-/massaindustrin och 

oljeraffinaderier har så väl ekonomiska fördelar som vinning i användarvänlighet 

kunnat konstateras. Flera av Midrocs kunder befinner sig dock fortfarande på en mer 

övergripande nivå, i vissa fall även en högre nivå än själva maskinen, som till exempel en 

geografisk plats eller byggnad. Alla företag anser inte att vinsterna med nedbrytningen 

väger upp kostnaderna eller arbetet för att utföra det, och väljer därför att stanna på 

någon av de högre nivåerna. Midrocs bedömning är dock att Scania är ett företag där 

införandet av en djupare nedbrytningshierarki har potential att medföra många positiva 

effekter. Midrocs arbete på värmepannorna har skett från ett liknande utgångsläge som 

det Scania har idag. Alla reservdelar låg tidigare placerade direkt under varje 

värmepanna, på samma sätt som Scania har på sina maskiner i skrivandets stund. 

Kraftvärmeverksföretaget hade sedan en längre tid tillbaka haft ambitionen att bryta 

ned dessa värmepannor till komponentnivå, men ett flertal tidigare försök hade 

misslyckats och när man denna gång anlitade Midroc bestämde man sig för att det var 

sista försöket. Anledningen till att företaget ville göra denna nedbrytning på sina 

värmepannor var för att ge stöd till underhållsverksamheten vid exempelvis 

nyckeltalsuppföljning, beredning och planering av aktiviteter på anläggningen samt att 

tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika roller. Den nya uppdelningen är både 



6 
 

funktions- och geografiskt baserad. Hierarkin består nu av tio huvudnivåer, som i sin tur 

består av ett antal undernivåer. En tumregel Midroc använder sig av är att inte ha mer 

än cirka 20 delar under varje kategori, detta för att få en enkel sökbarhet. För att 

identifiera de olika funktioner och underfunktionerna har ett gediget och tidskrävande 

arbete genomförts, där man bland annat har granskat schematiska ritningar över 

anläggningarna tillsammans med experter för att få bästa möjliga uppdelning. På Midroc 

ser man möjligheten att kunna kritkalitetsklassa, följa upp viktiga nyckeltal och 

kostnader samt utveckla en fungerande reservdelsstrategi, som de största positiva 

effekterna av nedbrytningsarbetet (Carter, 2016). 

Vid samtal med Vattenfall berättade Maria Hassel, chef för landbaserad vindkraft i 

Sverige, att de använder en standard som heter RDS-PP för att bryta ned sina 

vindkraftverk i delsystem och komponenter. Man har i dagsläget brutit ned majoriteten 

av sina drygt 1000 vindkraftverk på detta sätt. Nedbrytningsnivån varierar dock mellan 

de olika vindkraftverken beroende på deras uppbyggnad, men ned till de allra minsta 

komponenterna kommer man aldrig. Några exempel på hur djupt man kommer är 

rotorblad, huvudoljepump och hydrauliskt bromssystem. Tanken med standarden är att 

alla skall utföra nedbrytningen på samma sätt, och på så vis underlätta 

kommunikationen mellan leverantörer, kunder och olika operatörer, men ännu är 

branschen inte riktigt där (Hassel, 2016). På frågan vad de anser vara den största 

fördelen med dagens uppdelning svarar Maria Hassel: ”En fördel med systemet är såklart 

uppföljning. Det ställer ju dock lite krav på att alla som rapporterar tid/kostnader har god 

kännedom om systemet och gör på samma sätt. Det har fungerat sådär men vi jobbar med 

att förbättra kvalitén och det blir bättre och bättre. En annan stor fördel är att om man 

har ett fel på en komponent kan man söka ut samma komponent i andra turbiner och se 

om vi har haft liknande fel någon annanstans och på så vis sprida kunskap och ta vara på 

erfarenheter vi får från våra vindkraftverk”. 

På Trafikverket berättar Björn Rangdén att man idag arbetar med Maximo på en del av 

sina anläggningar. Utöver det använder de sig av en rad andra system, precis som Scania 

gjorde tidigare. På Trafikverket har man precis initierat ett projekt för att ena dessa 

system till en enhetlig hantering. Generellt bryter man just nu ned till den nivå som 

spårbarheten kräver. Tidigare gick man betydligt djupare, till vad Rangdén kallar, ”skruv 

och mutter”-nivå. Detta ledde dock enbart till att felanmälningar och avrapporteringar 

hamnade på fel objekt och försvårade då istället analyserna. Man tappade även snabbt 

aktualitet då man inte förmådde att hålla anläggningsregistret fullt uppdaterat, vilket 

ledde till att man frångick denna nedbrytningsnivå.  

 

2.2. Internanalys 

För att få en bild av hur nuläget ser ut internt har samtal och intervjuer utförts med olika 

typer av Maximo-användare på Scania IM i Södertälje. Ett studiebesök på Scania i 

Oskarshamn har genomförts, och informationsutbyte med Scania i Brasilien har gjorts. 

På Scania i Sverige är den genomsnittliga användaren av Maximo än så länge något av en 

nybörjare, då introduktionen skedde i september 2015. Den sammantagna bilden av 

Maximo-användarna i Södertälje är att man är positiva till en uppdelning i delsystem. De 
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negativa synpunkter som lyfts fram är snarare systemtekniska hinder, och att 

avrapporteringen av arbetsordrar troligtvis kommer vara det största bekymret, mer om 

detta i kapitel 5.2.1. Ett visst arbete för att standardisera FU på en djupare nivå än 

maskinen pågår redan i Södertälje. Den drivande bakom detta är främst Oskar Jönsson, 

underhållsledare på Motor, arbetet är dock ännu inte implementerat och sker än så 

länge på en lokal nivå. 

På Scania i Oskarshamn utför man en stor andel monterings- och måleriarbete, och 

således inte så mycket bearbetning som i Södertälje. Vilket gör att den maskinparken 

faller något utanför vad detta projekt fokuserar på. Att bryta ned inventarier i delsystem 

eller komponenter är däremot i högsta grad intressant även där, och skulle precis som i 

Södertälje kunna bidra till ett mer standardiserat förebyggande underhåll och bättre 

möjlighet till uppföljning. På studiebesöket visade det sig att det inte var något som de 

aktivt arbetade med ännu, men att intresset fanns och man trodde att det skulle finnas 

fördelar med ett införande av en sådan uppdelning (Phalen, 2016). På Scanias nya 

karossverkstad i Oskarshamn, bestående av knappt 300 robotar, kommer man inom en 

snar framtid att kunna basera sitt underhåll nere på delsystem- eller komponentnivå. 

Anledningen till detta är att dessa moderna robotar är utrustade med ett stort antal 

givare, vilket ger möjlighet att hämta information om robotarnas status på en djup nivå. 

Några planer på att bryta ned sin äldre maskinpark finns dock inte som tidigare nämnts. 

Vid Scania i Brasilien har man redan idag en djupare indelning av sin maskinpark, där 

man kan följa kostnader och nyckeltal på komponentnivå. Nackdelen är att de i 

dagsläget inte gör nedbrytningen i Maximo, utan i ett lokalt utvecklat program som 

ligger vid sidan om och inte har någon kommunikation med Maximo. Detta program 

anses inte nog kraftfullt för att implementera internationellt och beslut har därför tagits 

om att inte sprida detta arbetssätt vidare. Om denna typ av uppdelning skall genomföras 

i större skala bör det utföras direkt i underhållssystemet Maximo (Johansson, 2016). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs ett antal underhållstermer, -metoder och -system. Detta i syfte att 

en läsare utan djupare förkunskaper skall kunna förstå rapportens innehåll. 

3.1. Underhåll 

Svensk standard definierar begreppet underhåll på följande sätt: ”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, 2.1, 2001). 

Underhåll delas in i två underkategorier, förebyggande underhåll och avhjälpande 

underhåll (se figur 3.1 nedan). Förebyggande underhåll är det som utförs innan ett 

funktionsfel har upptäckts. Avhjälpande underhåll är det som utförs efter att ett 

funktionsfel har upptäckts. 

 

 

Figur 3.1, Underhåll – Överblick (Svensk Standard, 2001). 

 

Enligt Johansson (1997) måste underhållsverksamheten ha vissa mål för sin verksamhet 

för att underhållet skall kunna bedrivas på rätt sätt. Följande mål bör gälla: 

- Underhållet skall bedrivas så att utrustningen har hög tillgänglighet och så att 

säkerheten bibehålls. Detta skall göras till så låg totalkostnad som möjligt. 

- Utrustningarna skall underhållas så att de får en lång livslängd och bibehåller sin 

kvalitetsnivå. 

- För att ge underlag för konstruktionsändringar och nyinköp av likartade 

utrustningar skall inträffade händelser dokumenteras. 

En fråga som nästan alltid diskuteras i underhållssammanhang är hur stor mängd FU 

respektive AU som skall utföras, samt relationen mellan dessa. Figur 3.2 på nästa sida 

visar att den totala kostnaden för underhållet är som högst när man enbart bedriver den 

ena typen av underhåll, oavsett vilken av dem. I totala kostnaden inkluderas kostnader 

för underhåll och för stopptid där det annars hade kunnat produceras produkter. Vid FU 
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ges möjligheten att utföra underhållet när produktionen ändå har planerat att stå stilla, 

vilket gör att man minimerar sina stopptider och den totala kostnaden minskar. FU i den 

omfattning att man helt försöker eliminera AU blir dock mycket kostsamt, precis som 

grafen visar. Att i en majoritet av fallen arbeta med FU, men inte uteslutande, har visat 

sig vara den kostnadseffektivaste lösningen. Genom att hela tiden jobba med ständiga 

förbättringar finns det även möjlighet att minska den totala mängden underhåll, och 

följaktligen kostnaderna (Johansson, 1997). 

 

 
Figur 3.2, Avvägning mellan mängden FU och AU (Pääjärvi, 2006). 

 

3.1.1. Förebyggande underhåll (FU) 

”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, 7.1, 2001). 

 Tillståndsbaserat underhåll (TBU) 

(eng. CBM (Condition based maintenance)) 

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

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

Standard, 7.4, 2001). 

Det är mycket viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka när någonting håller på att hända 

med till exempel en produktionsutrustning. Ju tidigare man kan upptäcka en avvikelse 

eller ett fel, desto bättre. Man undviker följdskador och tillverkade produkter behöver 

inte kasseras eller omarbetas. Tillståndsövervakningen har traditionellt delats in i två 

delar, den subjektiva och den objektiva. 
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Subjektiv tillståndsövervakning innebär att man använder sina sinnen, alltså syn, hörsel, 

känsel, lukt och i vissa sällsynta fall smak, för att så tidigt som möjligt upptäcka ett fel på 

utrustningen. Den objektiva tillståndsövervakningen sker med hjälp av givare och 

mätsystem, som antingen larmar direkt vid ett fel, eller används för analys. Båda 

övervakningstyperna är viktiga. Men den ökade komplexiteten hos dagens maskiner och 

den låga bemanningen ute i produktionen, har fått som följd att den objektiva 

tillståndsövervakningen ökat i betydelse (Johansson, 1997). 

Idag används inte TBU enbart för att konstatera att en komponent inte uppfyller sina 

krav och behöver bytas. Man använder även insamlad data för att analysera trender, och 

på så vis försöker förutse när komponenten skall upphöra att vara funktionsduglig. 

Fördelen med detta är att man med ett väl fungerande TBU kan planera sitt underhåll 

för att optimera utnyttjandet av denna komponent, samtidigt som man undviker ett 

haveri och eventuella följdfel. Man kan då även planera sin reservdelsstrategi utifrån 

denna information, och genom att arbeta närmare JIT, minimera sin lagerhållning av den 

berörda komponenten. 

Feluppkomsten på en komponent kan vara regelbunden eller oregelbunden, detta 

symboliserad med hjälp av normalfördelningskurvor i figur 3.3 nedan. Den vänstra 

kurvan visar en komponent där det återkommande felet uppkommer med en stor 

spridning från det tidsmässiga väntevärdet, dessa benämns oregelbundna eller 

oförutsägbara fel. Tiden för fel sprider sig från strax efter installation, till långt över 

väntevärdet för feluppkomsten. Den högra kurvan visar en komponent där man har en 

liten spridning från väntevärdet för felets uppkomst, dessa fel benämns regelbundna 

eller förutsägbara. Som kurvan visar inträffar felen under en begränsad tidsperiod, och 

ytterst få haverier inträffar utanför detta tidsspann.  

Figur 3.3, Tillfälliga och regelbundna fel (Möller & Steffens, 2006). 

För att avgöra om TBU är det rätta valet för en specifik komponent, räcker det dock inte 

med att enbart se till regelbundenheten. En förutsättning för att hitta fel med 

tillståndskontroller är att det bevakade objektet har en felutvecklingstid. I den vänstra 

grafen i figur 3.4 på nästa sida har objektet en felutvecklingstid som är möjlig att följa. 

Det kan då följaktligen vara lönsamt att införa någon typ av TBU på detta objekt. I den 

högra grafen finns ingen felutvecklingstid, och det finns då inte heller någon vinning 

med att utföra mätningar på detta objekt (Möller & Steffens, 2006). 
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Figur 3.4, Felutvecklingstid (Möller & Steffens, 2006). 

Felens regelbundenhet används för att avgöra hur ofta en komponent skall inspekteras 

eller tillståndskontrolleras. Felutvecklingstiden används för att avgöra vilken typ av 

kontroller som skall utföras, eller om komponenten systematiskt skall få gå till haveri. 

Det är inte ovanligt att komponenter ligger i gränslandet för att vara aktuella för TBU. En 

bedömning får då göras från fall till fall, ofta baserad på komponentens inköpspris och 

konsekvenserna vid ett haveri. 

 Förutbestämt underhåll (FBU) 

(eng. PDM (Predetermined maintenance)) 

”Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med bestämda intervaller eller efter ett 

bestämt antal användningstillfällen, men utan att föregås av tillståndskontroll” (Svensk 

Standard, 7.3, 2001). 

 Schemalagt underhåll 

(eng. Scheduled maintenance) 

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

bestämd användning” (Svensk Standard, 7.2, 2001). 

3.1.2. Avhjälpande underhåll (AU) 

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

enheten i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion” (Svensk Standard, 7.6, 

2001). 

 Akut (avhjälpande) underhåll (AAU) 

(eng. ICM (Immediate corrective maintenance)) 

”Avhjälpande underhåll som genomförs omedelbart efter det att funktionsfel upptäckts för 

att undvika oacceptabla konsekvenser” (Svensk Standard, 7.9, 2001). 

 Uppskjutet (avhjälpande) underhåll (UAU) 

(Eng. DCM (Deferred corrective maintenance)) 



13 
 

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

upptäckts utan senareläggs i enlighet med givna underhållsdirektiv” (Svensk Standard, 7.8, 

2001). 

 

3.2. FMEA/FUB 

FMEA (Failure mode and effects analysis) är ett arbetssätt för tillförlitlighetsanalys som 

lämpligast utförs i en tvärfunktionell grupp. Arbetet innebär en systematisk genomgång 

av en produkt eller en process, dess funktion, felsätt, felorsaker och felkonsekvenser. En 

FMEA genomförs i allmänhet som en kvalitativ analys av sambanden mellan 

komponenters felsätt och de motsvarande felkonsekvenserna på systemnivå, och hur 

man kan vidta åtgärder för att förhindra feluppkomst eller reducera felkonsekvenserna. 

Ibland görs också en kvantitativ, numerisk analys vid en FMEA. Man talar då ibland om 

FMECA (Failure mode, effects and criticality analysis). Grundtanken är att man betraktar 

varje tänkbart felsätt på systemets olika komponenter och kvantifierar riskerna, för att 

med hjälp av dessa sedan kunna rangordna de olika felsätten (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Det finns flera metoder för att genomföra den numeriska värderingen vid en FMEA. Ett 

vanligt förekommande sätt att göra en värdering är att väga ihop felsannolikhet, 

allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet till ett risktal, betecknat RPN (Risk priority 

number). Felsannolikheten är en uppskattning av hur ofta felet kan tänkas uppkomma. 

Allvarlighetsgraden är en bedömning av hur stora konsekvenser felet skulle ge upphov 

till vid ett inträffande. Upptäckssannolikheten är en bedömning av hur stor 

sannolikheten är att det specifika felet kan upptäckas innan produkten går vidare till 

nästa interna eller externa kund. Dessa tre faktorer betygssätt sedan mellan ett och tio, 

där tio är det allvarligaste. I allmänhet beräknas RPN som produkten mellan dessa tre 

faktorer, och ger då ett RPN mellan 1 och 1000.  

Nästa steg är att rangordna de olika felen utifrån RPN-talen. Detta för att avgöra i vilken 

ordning man bör åtgärda bristerna som orsakar feluppkomsterna. En tumregel brukar 

vara att de fel som bedöms ha en allvarlighetsgrad på minst nio, alltid skall prioriteras i 

första hand oavsett RPN-tal. Detta för att minimera risken för uppkomsten av allvarliga 

olyckor. 

I korthet kan man säga att en FMEA går ut på att hitta alla tänkbara sätt som en produkt 

eller process kan tänkas fallera på, att bedöma denna sannolikhet, allvarlighet och 

möjlighet till upptäckt, och att försöka hitta lösningar på dessa fel. 

 

 Förstärkt underhållsberedning (FUB) 

Förstärkt underhållsberedning, är en analytisk metod framtagen av Scania IM, vars 

metodstandard bygger till stor del på metoden FMEA/FMECA. Den används för att 

kategorisera samt värdera en utrustnings störningsbild, för att sedan hitta motåtgärder 

och bedöma effekten av dessa. I arbetet ingår även att granska och förbättra det 

befintliga förebyggande underhållet.  
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Metoden FUB kan delas in i fem faser; initiering och planering, funktionsfelsanalys, 

urvalsfas, implementering och slutligen kontinuerlig förbättring. En förutsättning för att 

en FUB skall få klartecken att genomföras, är att behovet skall anses vara större än den 

beräknade insatsen för att tillgodose behovet. 

Utgångspunkten är att störningar som uppstått skall identifieras, definieras, elimineras, 

eller alternativt minimeras. Oftast handlar detta om flaskhalsutrustningar eller 

utrustning med kvalitetsproblem. Åtgärder sker genom föreslagna förebyggande 

underhållsinsatser som skall förhindra att ett funktionsfel upprepas. Stor vikt läggs även 

vid arbetet med att skapa en ny förbättrad underhållsplan.  

Metodens huvudmål är inte att identifiera alla eventuella störningar som kan inträffa. 

Fokus läggs istället på att eliminera störningar som redan har inträffat. I första hand 

återkommande störningar som haft betydande inverkan på produktionen. Anledningen 

till detta arbetssätt, är att det är tidskrävande att förutse och vidta motåtgärder mot alla 

tänkbara fel på varje komponent i en utrustning. Speciellt om man vill göra en långsiktig 

bedömning och se till utrustningens hela livslängd. Ett sådant arbetssätt på befintliga 

utrustningar bedöms av Scania IM vara slöseri med resurser. 

Några av de tänkbara orsaker som kan trigga uppstarten av en FUB är till exempel: 

avvikelser funna vid uppföljningen av ett produktionsstopp, avvikelser funna under det 

förebyggande underhållsarbetet, flaskhalsutrustningar, kvalitetsavvikelser, ekonomiska 

aspekter såsom kostnader för underhåll eller tillverkning, ständiga förbättringar eller en 

maskin som inte uppfyller sina mål. Oavsett vad som triggar en FUB så ska resultatet 

alltid vara ett nytt förbättrat normalläge (Strömbom, 2015). 

Det första steget när en FUB har planerats, är att hämta data från Scania IM:s befintliga 

system, till exempel underhålls-, ekonomi-, reservdels- och 

produktionsuppföljningssystem. Som regel hämtas och granskas de 50 senast inkomna 

arbetsorderna för akut underhåll, stopptider från produktionen det senaste året och 

antal kassationer senaste året. Erfarenheter från underhållstekniker och 

operatörer/montörer samt ”gå och se” och ”stå och se” är andra viktiga källor som alltid 

skall ingå. I det här steget ska ingen problemlösning genomföras utan enbart 

faktainsamling samt en analys av insamlad fakta. 

Sedan följer arbetet med att säkerställa vilket delsystem i utrustningen som varje 

identifierad avvikelse härstammar från. Detta är den första nedbrytningen av 

utrustningen och kan till exempel vara hydraulsystemet. Nästa steg är att ta reda på 

vilken komponent i delsystemet där konsekvensen av felet yttrar sig, i 

hydraulsystemexemplet skulle det kunna vara en hydraulcylinder. Efter det definierar 

man vad den identifierade komponenten har för uppgift/funktion, exempelvis 

fastspänning av arbetsstycke. 

När alla fel har konstaterats ned till komponentnivå, påbörjas arbetet med att göra en 

riskbedömning. För att kunna göra ett urval av vilka punkter som är mest angelägna att 

åtgärda görs en samlad riskbedömning utifrån tre kriterier, frekvens, allvarlighetsgrad 

och sannolikhet för upptäckt. Bedömningen görs utifrån en tiogradig skala för vardera 

kriterium. Dessa tre faktorer multipliceras sedan för att bilda ett risktal för just den 

avvikelsen. 
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Utifrån analysen av fältdata och risktalet ska man nu ta fram förslag på lösningar för 

vardera avvikelse. Det behöver inte vara ett detaljerat förslag i detta skede, utan bara ett 

övergripande förslag till lösning. Om risktalet är litet, det vill säga att frekvensen är låg, 

att konsekvensen är liten och att sannolikheten för upptäckt är stor, behöver man inte 

vidta någon åtgärd. Beslutet kan då vara att ta hand om avvikelsen när den uppstår. För 

varje rekommenderad åtgärd ska man sedan göra en ny riskvärdering med tankesättet 

att den föreslagna åtgärden redan är genomförd. Differensen mellan risktalen i nuläget 

och läget efter genomförd åtgärd ger ett beslutsunderlag för hur man ska gå vidare och 

eventuellt också ordningen för vilka punkter som bör prioriteras. Detta för att säkra att 

man jobbar med det som är värdeskapande. Liten skillnad mellan risktalen kan innebära 

att det inte är värt insatsen att genomföra den rekommenderade åtgärden, eller att man 

måste hitta en ny bättre åtgärd för det aktuella felet. När beslut tagits gällande vilka 

åtgärder man ska gå vidare med är det dags att göra en rotorsaksanalys och ta fram 

bästa lösningen utifrån den rekommenderade åtgärden. Slutligen genomförs de 

beslutade åtgärderna och underhållsplanen uppdateras utifrån den information som 

framkommit under arbetet. 

Efter avslutat genomförande skall en uppföljning ske, enligt standard skall denna utföras 

inom tre till sex månader efter genomförandet. Detta för att säkerställa att de föreslagna 

åtgärderna är implementerade och att underhållsplanen följs. Sedan skall en uppföljning 

med utvärdering och framtagande av aktuella nyckeltal göras efter ungefär ett år, för att 

kontrollera att resultatet av förändringarna blivit det förväntade (Strömbom, 2016). 

 

3.3. Kritikalitetsklassning 

Kritikalitetsklassning är en metod för att skapa en prioritetsordning för företagets 

produktionsutrustning, den är tänkt att ge en drift- och underhållsgemensam syn på hur 

viktig respektive funktion eller utrustning är i anläggningen. Den används i syfte att 

minska slöseri och pekar på vikten av att fokusera på rätt saker. Kritikaliteten kan 

användas som hjälpmedel vid upprättande av till exempel FU-planer och 

reservdelsstrategier. 

Kritikalitetsklassning är beprövat bästa praxis för korrekt kontroll av 

underhållskostnader. I bedömningen tas hänsyn till utrustningens drifttid, felfrekvens 

och hur lång tid det tar för reparation. Störst hänsyn tas till hur ett haveri påverkar en 

process avseende: säkerhet/miljöpåverkan, kvalitet och hur efterföljande utrustning 

påverkas. En förutsättning för genomförandet av kritikalitetsklassning, är att man har 

ett uppdaterat anläggningsregister i sitt underhållssystem (Northmaint, 2013). 

Många företag har fördefinierade konsekvens- och/eller kritikalitetsmatriser som man 

använder för att bestämma funktionens eller utrustningens kritikalitetsklass. Exempel 

på faktorer som kan användas vid bedömningen av kritikalitet är: 

– Funktionssäkerhet 

o Finns det andra alternativa körsätt? Har man redundans på 

funktionen/utrustningen? Finns outnyttjad tid på liknande maskiner?  

– Underhållssäkerhet 
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o Hur snabbt kan vi få fram resurser för att reparera utrustningen? Finns 

kompetensen i företaget för att lösa problemet?   

– Underhållsmässighet 

o Har vi rätt verktyg för att genomföra reparationen snabbt? Hur bra är 

åtkomligheten i maskinen? Besitter vår personal rätt kompetens? 

En annan förekommande benämning för kritikalitetsklassning är ABC-klassning. Detta 

på grund av att man vanligen väljer att dela in de kritikalitetsklassade funktionerna eller 

utrustningarna i klasserna A, B och C. Ibland fortsätter klassningen ännu längre i 

alfabetet. Ett exempel på hur man skulle kunna klassa sina maskiner i en maskinpark 

kommer nedan. 

A – Enda maskinen som kan utföra en specifik uppgift, höga produktionsbortfall vid 

stopptid eller mycket kostsam att reparera. 

B – Höga produktionsbortfall vid stopptid men man har viss redundans. Maskinen är 

kostsam att reparera, eller lång väntetid på reservdelar. 

C - Visst produktionsbortfall vid stopptid men man har redundans och 

reparationskostnaderna är genomsnittliga, kort leveranstid på reservdelar. 

D - Maskin där man har flera alternativ för redundans, man kan klara sig utan maskinen 

under en period, kort leveranstid på reservdelar. 

 

3.4. Underhållssystemet Maximo 

IBM Maximo är ett systemstöd för service- och underhållsverksamheter som ger 

kontroll över all typ av utrustning, produktion, resurser, infrastruktur, anläggningar, 

transport och kommunikation genom att hantera dem alla på en gemensam plattform. 

Denna plattform gör det möjligt att dela med sig av och verkställa best practice, lager, 

resurser och personal (Enfo framsteg, u.å.). 

En del av Maximo är inventariemodulen, som ofta benämns anläggningsregistret. Denna 

används för att spåra fysiska tillgångar, definiera förhållandet mellan olika inventarier 

och för att förvalta inventarier genom hela deras livscykler. Man kan här bygga 

hierarkier på olika sätt, till exempel som förhållandet mellan byggnader, avdelningar, 

inventarier, delsystem och undersystem eller komponenter. Hierarkin utgör grunden för 

att på ett enkelt sätt möjliggöra summering av underhållskostnader och kunna 

kontrollera ackumulerade kostnader på olika nivåer. En annan funktion i 

inventariemodulen handlar om placeringar. Denna funktion ger möjlighet att bilda 

relationer mellan platser och inventarier. Detta kan bland annat användas för att följa 

hur inventarier flyttats mellan olika placeringar, se alla inventarier på en vald plats, visa 

detaljerad information som är specifik för en plats eller avgöra om ett problem är 

kopplat till en plats eller en inventarie (Hagberg & Henriksson, 2016). 

Figur 3.5 på nästa sida visar förenklat hur informationsflödet till och från Maximo ser ut 

vid Scania i Södertälje. Den gula pilen från underhållsberedning symboliserar hela 

arbetet med att bereda in en maskin i systemet. Beredningen innefattar uppläggning av 
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alla maskinens reservdelar samt planering av den kompletta underhållsplanen. De delar 

av underhållsplanen som består av schemalagt underhåll kommer sedan automatiskt att 

generera en arbetsorder ut till berörd personal när datumet för aktiviteten närmar sig. 

Detta är en del av det flöde som visas med helsvarta pilar ut till samordnare och 

underhållstekniker. Arbetsordrar för det förutbestämda underhållet kan även genereras 

efter exempelvis ett visst antal genomförda arbetsmoment, detta används dock inte i 

dagsläget vid Scania i Södertälje. 

Det avhjälpande underhållets arbetsordrar genereras i normalfallet genom att 

maskinens operatör ringer in felet till Scanias ledningscentral, vilket i processkartan 

visas som grå pilar. Ledningscentralen lägger då in informationen i Maximo, som 

genererar en AO ut till berörd personal. Det tredje alternativet som kan generera en 

arbetsorder symboliseras i figur 3.5 av de vita pilarna. Detta är när en samordnare eller 

underhållstekniker lägger in en AO i Maximo som följd av något man observerat vid ett 

annat utfört arbete. Det kan vara ett fel på en annan komponent som uppmärksammats, 

eller följdfel på de delar där man redan arbetat. Dessa benämns i figuren som 

uppföljningsåtgärd. Med feedback i samma ruta menas att man efter utförandet av ett 

FU kan ha åsikter om förbättringar, eller att rekommenderad tidsangivelse inte 

stämmer. Detta kan då redigeras direkt i systemet av en samordnare. 

Efter utförd arbetsorder skall denna avrapporteras. Man fyller i tid, använda delar och 

eventuella kommentarer i fritext. I dagsläget finns också möjlighet att rapportera vilken 

del av maskinen som felet förekommit på, och anledningen till att felet uppkom. Denna 

information är dock frivillig att fylla i. Avrapporteringen, som symboliseras av blå pilar i 

figuren, kan ske direkt i underhållssystemet eller via ledningscentralen per telefon. 

Den gröna pilen är den datahämtning man utför från Maximo för att sedermera 

analysera och använda i arbetet med ständiga förbättringar av maskinparken och sina 

arbetssätt. 

 

   
Figur 3.5, Processkarta för Maximo vid Scania i Södertälje. 
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3.5. SV38006 

SV38006 är Scanias så kallade SV-nummer för en svarv av årsmodell 2008 från den 

tyska maskintillverkaren Weisser. SV står för Scania Vabis, och 38006 är ett i raden av 

löpnummer som Scania tilldelar sina inventarier. 

Svarven är placerad i byggnad 081 vilket är en av de byggnader där Scania bearbetar 

transmissionskomponenter. Mer specifikt så utför SV38006 det första 

bearbetningssteget vid tillverkningen av kugghjul som slutligen monteras i Scanias 

växellådor. Bearbetningen som utförs tillhör den mjuka sidan, vilket innebär den 

bearbetning som sker innan kugghjulen genomgått en härdningsprocess. 

SV38006 består av en inbana på vilken nya arbetsstycken placeras manuellt med hjälp 

av ett lyftverktyg, för att sedan färdas in i maskinens första bearbetningsutrymme. I 

detta utrymme finns en vertikal maskinspindel vars chuck hämtar arbetsstycket och 

sedan roterar detta för att möjliggöra bearbetningen. Första chucken färdas sedan 

horisontellt till hanteringsutrymmet där den lämnar arbetsstycket. Där sker en rotation 

av arbetsstycket med hjälp av en så kallad vändare, innan chucken hemmahörande i 

andra bearbetningsutrymmet hämtar densamma. Efter genomförd bearbetning i andra 

bearbetningsutrymmet transporteras arbetsstycket via utbanan till nästa 

bearbetningsprocess på linen, vilken utför bearbetning av kugghjulens kuggar. 

Nedan ses en bild av SV38006 exklusive in- och utbanor. Bakom de två maskindörrarna 

längst till vänster finns det första bearbetningsutrymmet. Innanför den mittersta luckan 

utförs vändningen av arbetsstycket och överlämningen mellan de båda chuckarna. 

Andra bearbetningsutrymmet befinner sig bakom de två maskindörrarna längst till 

höger. 

  

Figur 3.6, SV38006 – Weissersvarv (Scania, 2016). 
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4. Genomförande 

Som fortsättning på den interna delen av förstudien i kapitel 2, följer i detta kapitel en 

fördjupad granskning av Scania/Scania IM:s nuläge. Här beskrivs faktainsamlingens 

tillvägagångsätt och hur insamlade data har använts för att bidra till uppfyllandet av 

projektets mål.  

4.1. Granskning av genomförda FUB:ar 

Som en del i faktainsamlingen har de förstärkta underhållsberedningar som genomförts 

på Scania IM granskats, i synnerhet den på SV38006. Anledningen till att fokus lagts på 

FUB:arna är att dessa är det enda tillfälle där man på Scania IM just nu delar in en 

maskin i delsystem, vilket gör dem till den enda interna källan för hämtning av dylik 

statistik. 

Förekommandefrekvens av olika delsystem har använts för att lägga grunden till en 

uppdelningsstandard. Nyckeltal kopplade till ekonomi och produktion har insamlats för 

perioder före och efter FUB:arna, detta för att utföra kostnadsberäkningar och även 

utvärdera resultatet av färdiga FUB:ar. Tiden för att genomföra en FUB har efter denna 

granskning fastslagits till att omfattar ungefärligen 300-400 arbetstimmar. 

 

4.2. Faktainsamling för kostnadsberäkningar 

För att göra någon typ av jämförelse med nuläget och belysa eventuella skillnader efter en 

nedbrytning av maskinparken, samlades fakta i syfte att utföra jämförelseberäkningar. 

Informationen har även använts för att beräkna kostnaden för en total nedbrytning av den 

berörda maskinparken. 

4.2.1. Uppskattning av berörd maskinpark 

Med hjälp av underhållssystemspecialist Christer Carlsson genomfördes sökningar på 

Scanias totala maskinpark i Södertälje i underhållssystemet Maximo. Genom sökfilter 

som till exempel exkluderar alla handhållna maskiner, då dessa inte är så komplexa att 

en nedbrytning i delsystem är aktuell. Och vissa byggnader där inga 

bearbetningsmaskiner återfinns, och således inte är intressanta för denna typ av 

uppdelning. Så hamnade den slutgiltiga siffran på cirka 4000 maskiner som skulle kunna 

beröras av det arbete som diskuteras i rapporten. 

4.2.2. Samtal med beredare 

För att kunna göra en kostnadsuppskattning för den totala nedbrytningen av Scanias 

maskinpark i delsystem har samtal förts med underhållsberedare. Dessa har då fått 

uppskatta tider för en komplett maskinberedning, en FU-beredning, och en 

omstrukturering på en redan befintlig maskin från dagens hierarki till en uppdelning i 

delsystem eller komponenter. Samtalen fördes enskilt med beredarna för att de inte 

skulle påverkas av vad andra redan hade svarat. 
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Sammanställningen från samtalen med beredarna har resulterat i följande 

tidsuppskattningar för olika typer av beredningar i dagsläget: 

 
Tabell 4.1, tidsuppskattning beredningar. 

Det skall också tilläggas att beredningstiderna från maskin till maskin kan variera med 

flera veckor, bland annat beroende av dokumentationskvaliteten från 

maskintillverkaren. Beredarna ombads därför att uppskatta en genomsnittlig tid för 

varje typ av beredning. Det sammantagna medelvärdet från alla beredare är det som 

syns i tabellen ovan. 

Den enhetliga bedömningen från de tillfrågade beredarna är att det efter ett införande 

av en standardiserad delsystemstruktur i Maximo, troligtvis skulle ta marginellt längre 

tid att bereda in en ny maskin. I normalfallet genomförs en reservdelsberedning i mångt 

och mycket från delsystem till delsystem redan idag, men något sätt att koppla dessa 

delar till ett delsystem finns inte fastslaget. På individuell nivå noterar somliga beredare 

vilket ritningsnummer och vilken position som reservdelen kan återfinnas på, i fält som 

är avsedda för detta i Maximo. Det leder till en förenklad spårbarhet för dessa 

reservdelar, men bidrar inte i praktiken till att de kan kopplas till ett visst delsystem på 

något enkelt sätt. 

4.2.3. Informationshämtning i databaser 

I syfte att säkerställa om arbetet med FUB:arna har gett ett positivt resultat och i så fall i 

vilken grad, hämtades data från Scanias interna databaser. För data från september 

2015 och bakåt finns denna att hämta via ett program som Scania benämnt BI-Cycle. 

Från september 2015 och framåt måste man istället använda sig av manuell kodning i 

frågespråket1 SQL, och utföra hämtningar direkt från databasen. 

Data hämtades för fyra utvalda maskiner på vilka det genomförts förstärkta 

underhållsberedningar. Anledningen till att dessa maskiners data valdes för granskning 

var att de alla hade varit i drift under minst sex månader efter genomförd FUB. Då vissa 

typer av underhållsåtgärder är schemalagda, krävs en så lång period som möjligt för att 

kunna göra en rättvis jämförelse. FUB:en är tänkt att vara en metod som ger 

förbättringar på så väl lång som kort sikt, och vissa förändringar i underhållsplanen 

kommer att visa sina effekter först över tid. För vardera maskin valdes fyra lika långa 

tidsintervall att analysera, där det sista av vardera tidsintervall låg efter genomförd FUB. 

Den data som hämtades för varje maskin och period var; MTBF, MTTR, antal AO, antal 

AAU-AO, reservdelskostnad, personalkostnad, externa kostnader, total kostnad, teknisk 

tillgänglighet och stopptid. 

                                                           
1 ”Ett frågespråk är ett språk som man använder för att ställa frågor till en databashanterare, det 
vill säga göra sökningar i en databas” (Padron-McCarthy, 2005). 
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Underhållet på en maskin är på intet sätt en konstant kostnad. Även efter genomförda 

förbättringar kan någon dyr reservdel behöva bytas inom kort på en annan del av 

maskinen. Med detta i åtanke har den slutgiltiga sammanställningen av datan från 

FUB:arna skett genom att sammanföra all data från de fyra maskinerna, för att jämföra 

den totala förändringen över tiden. Givetvis har även maskin för maskin granskats, men 

för att få bort bruset i statistiken bör den sammanslagna datan ses som det förväntade 

efter en FUB. Sammanslagningen av de fyra maskinernas data och ett resonemang kring 

resultaten följer nedan. Delar av informationen har utelämnats av sekretesskäl. 

 

 
Tabell 4.2, Sammanställning av FUB-data. 

 

Första sifferkolumnen, medel före, består av ett medelvärde som tagits fram genom att 

först addera de fyra maskinernas data för första tidsperioden, sedan den andra och 

tredje. För att slutligen beräkna ett medelvärde av dessa tre och dividera med fyra för 

att få medelvärdet per maskin. Kolumn två, medel efter, är medelvärdet från de fyra 

maskinernas period efter genomförd FUB. Kolumn tre, medeldiff, utgör den 

genomsnittliga differensen mellan medelvärdet före och efter FUB:en, angivet i procent. 

Minskningen i total kostnad per maskin har alltså varit 18 procent, vilket motsvarar 

knappa 200 000 kronor. När man går ner och tittar på delkostnader i form av personal-, 

material- och externa kostnader, kan den mest kontinuerliga förändringen ses på posten 

för personalkostnaderna. Samtliga maskiner hade fått en minskning av sina 

personalkostnader efter FUB:en, spannet sträcker sig från 20 till 51 procent med ett 

totalt medelvärde av 45 procent. Däremot ses variationer av de två andra 

kostnadstyperna, vilket kan förklaras av de ovan nämnda oförutsägbara reparationerna 

som inte direkt kan kopplas till underhållsarbetet. Den tekniska tillgängligheten har i 

genomsnitt ökat med nästan exakt två procentenheter. Det kanske inte låter som en 

speciellt stor skillnad, men för en utrustning som är i drift 24 timmar per dygn, så 

motsvarar dessa två procentenheter nästan 30 minuters drifttid per dygn, vilket är en 

högst betydande skillnad. För ett av de nyckeltal som Scania fokuserar mest på, MTBF, 

har det skett stora förbättringar. För en av maskinerna har MTBF varit i princip 

oförändrat, men den totala medelförbättringen är ändå drygt 109 procent. Den maskin 

som fått störst förändring av sitt MTBF har förlängt medeltiden mellan felen med hela 

231 procent. MTTR, alltså medeltiden för en reparation, har sjunkit med 42 procent. 
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Detta kan troligtvis förklaras av att man åtgärdat de fel som tidigare ledde till behovet av 

mer omfattande reparationer. Stopptiden har minskat för samtliga av maskinerna efter 

FUB:en, och den genomsnittliga minskningen av stopptiden har som man kan se i tabell 

4.2 varit 67 procent. När det gäller antalet arbetsordrar har dessa förändrats marginellt, 

dock har en ökning skett på alla maskiner. Förklaringen till detta bör ligga i att man 

förändrat underhållsplanerna, och då troligen adderat FU som tidigare saknades. Mer 

intressant är då att antalet akuta AO har minskat med 23 procent. Ser man till andelen 

akuta AO av det totala antalet AO, har denna minskat från 35 till 24 procent, vilket är en 

minskning med 32 procent. 

 

4.3. Nyckeltal i nuläget 

Månadsrapporter från Scania IM:s avdelning på Transmission har lästs och analyserats, i 

syfte att kunna föreslå andra relevanta nyckeltal för Scania IM att använda sig av. Några 

av de nyckeltal man inkluderar i sin månadsrapport är: de tio dyraste maskinerna under 

månaden sett till totala UH-kostnader, de tio dyraste maskinerna under månaden sett till 

akut underhåll, totala underhållskostnaden, underhållskostnad per tillverkad enhet, 

MTBF, tio maskinerna med längst stopptid under månaden, tio maskinerna med lägst 

MTBF under månaden och den totala stopptiden. 

En målbild som används av Scania globalt är 0-0-85-95@target cost. Den första nollan 

står för strävan efter att inga olyckor ska ske på Scania som arbetsplats. Den andra 

nollan betyder att man försöker uppnå ett läge där man inte levererar några felaktiga 

produkter. 85 står för arbetet mot ett OPE (Overall Performance Effectiveness) på över 

85 procent. OPE är ett nyckeltal som tar hänsyn till tillgänglighet, effektivitet och 

kvalitet. 95 står för sträva efter att uppnå en direct run på över 95 procent. Direct run 

innebär hur många produkter som är av godkänd kvalitet vid första 

tillverkningstillfället. @target cost innebär att alla dessa mål skall uppnås inom en viss 

förutbestämd kostnad. 

 
4.4. Visualisering av nuläget och en potentiell framtid 

För att tydliggöra skillnaden mellan nuläget och ett potentiellt framtida läge efter en 

utförd maskinnedbrytning, granskades och sammanställdes 41 arbetsordrar från Scania 

IM och 337 felmeddelanden från produktionens underhållssystem, PUS. Denna 

information är hämtad från tidsperioden 2015-01-15 till och med 2015-05-30, och är 

densamma som legat till grund för arbetet med den förstärkta underhållsberedningen 

på SV38006. I dagsläget är inte PUS sammankopplat med Maximo, och Scania IM:s 

personal tar inte del av denna information på en normal basis. Det är endast vid 

särskilda tillfällen, som till exempel granskningen vid en FUB, som denna information 

blir undersökt. En framtida sammankoppling där PUS integreras med Maximo skulle 

kunna ge en mer komplett syn av störningsbilden, detta kommer dock inte att utvecklas 

mer i denna rapport. 
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4.4.1. Nuläget 

I nuläget är det i princip informationen från de två första kolumnerna i tabellen nedan 

som man med säkerhet kan hämta från en maskin i Maximo. Den tredje kolumnen måste 

hämtas manuellt, och har här inkluderats endast för att visa upp en mer komplett felbild. 

Det finns redan i nuläget möjlighet att rapportera in sina arbetsordrar kopplade till en 

viss del av maskinen, detta görs dock inte i cirka 25 procent av fallen, vilket gör att all 

data man hämtar är ytters tveksam (Press, mars 2016). Dessutom finns inget sätt att 

säkerställa att dessa kopplingar är rätt utförda, då det är upp till var och en som 

avrapporterar, vad de vill ange för system/komponent. Med andra ord är den enda 

säkerställda fakta som kan hämtas just den i tabellen nedan. 

 
Tabell 4.3, Felbild i nuläget 

 

4.4.2. Nedbrytning i delsystem 

Om man skulle välja att bryta ned den aktuella svarven i delsystem och använda samma 

data som i kapitlet ovan, får man en tabell som ser ut på följande sätt: 

 
Tabell 4.4, Felbild på delsystemnivå 

Här kan man snabbt och enkelt analysera vilka delsystem som bidragit till störst antal 

arbetsordrar under perioden. För att ytterligare visualisera presenteras samma data i 

ett diagram på kommande sida. 
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Figur 4.1, Felbild på delsystemnivå. 

 

4.4.3. Nedbrytning till undersystem/komponent 

Om man väljer att gå ett steg ytterligare i sin nedbrytning så hamnar vi i vissa fall nere 

på komponent och i andra fall i ett undersystem. Efter denna nedbrytning får tabellen 

följande utseende. 

 
Tabell 4.5, Felbild på undersystems-/komponentnivå. 
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4.5. Standard för maskinuppdelning 

Under faktainsamlingen fanns en förhoppning om att hitta någon typ av standard för hur 

en bearbetningsmaskin kan delas in i delsystem. Någon sådan standard hittades dock 

aldrig. Istället sammanställdes den gemensamma datan från sju genomförda FUB:ar. 

Detta resulterade i en lista med de delsystem som förekommit under dessa FUB:ar, 

sorterade efter hur vanligt förekommande de varit. I samtal med beredare och 

maskinspecialister redigerades och kompletterades sedan listan med ytterligare några 

system som är vanligt förekommande på bearbetningsmaskiner. 

Denna lista skickades sedan ut till underhållsledare, beredningschefer och annan berörd 

personal vid Scania IM i Södertälje, Oskarshamn och Luleå, för att få feedback på listan 

som sådan, men även i allmänhet gällande uppdelningen. 

Vid sökandet efter en standard för denna typ av uppdelning hittades följande två 

paragrafer i Scanias TFP 2015: 

 ”C 2.4.2 Monteringsritningar 

Dokumentationen ska omfatta en komplett uppsättning monteringsritningar med 

tydliga vyer kompletterade med stycklistor över alla delar som ingår i utrustningen, 

såsom mekanik-, el-, hydraul- och pneumatikkomponenter.” 

Och 

 ”C 2.4.5 Dokumentation för elektrisk utrustning 

…… Kretsar för skydds- och nödstopp ska dokumenteras på separata blad.” 

Dessa två paragrafer har av rapportskrivaren och flera andra tillfrågade som dagligen 

jobbar med dessa föreskrifter, tolkats som att några av undergruppernas reservdelar 

redan idag bör komma i separata styckelistor. Och på grund av detta bör vara möjliga att 

direkt överföra till motsvarande delsystem i Maximo vid reservdelsberedningen.  

De grönmarkerade delsystemen är de som redan innan utskicket ifrågasattes gällande 

sin relevans på en genomsnittlig bearbetningsmaskin. Det bestämdes dock att de fick 

vara kvar vid ett första utskick för att ta in fler personers åsikter innan system började 

exkluderas. Den utskickade listan kan ses i sin helhet på nästa sida. 
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Tabell 4.6, Förslagslista standardiserade delsystem. 

 

4.6. Uppdelning av SV38006 

Uppdelningen av SV38006 utfördes i Maximos testmiljö Sys. Ett flertal problem 

uppmärksammades under detta arbete och dessa ligger till grund för flera 

konstateranden i nästkommande kapitel. Figurerna nedan visar hur SV38006 ser ut i 

Maximo före och efter en uppdelning. 

  

Figur 4.2 och 4.3, SV38006 före och efter undergruppsindelning i Maximo. 
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Den vänstra figuren, 4.2, visar hur SV38006 ser ut i Maximos verkliga användarmiljö 

Prod i dagsläget. Det som här syns under rubriken undergrupper är egentligen 

komponenter som innehar lagkrav och regelbundet måste besiktigas. Anledningen till 

att dessa ligger som undergrupper för tillfället, är att man enligt lag måste före ett 

register på denna typ av komponenter, och Scania IM har då valt att göra på detta sätt. 

Under reservdelar finns en lista med alla 300 reservdelar som tillhör maskinen. I den 

högra figuren, 4.3, har en undergruppsindelning utförts i Maximos testmiljö Sys. Som 

undergrupper återfinns här de standardiserade delsystemen som tagits fram under 

projektet. I detta startläge i Maximo är listan med reservdelar helt tom. För att söka 

bland reservdelarna måste man nu gå in i respektive delsystem/undergrupp. 
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5. Resultat och analys 

I följande kapitel sammanfattas och analyseras resultaten från faktainsamlingen och 

genomförandet. 

5.1. Möjligheter 

Under faktainsamlingen konstaterades att ett flertal möjligheter tillgängliggörs som följd 

av att bryta ned en maskin till mindre beståndsdelar, oavsett om man väljer att bryta ned 

till delsystem- eller komponentnivå. I detta kapitel listas de möjligheter som identifierats 

under arbetets gång. 

5.1.1. Tidsbesparing vid FU-beredning  

I dagsläget utförs FU-beredningen på varje enskild maskin och alla dess delar från 

grunden av en beredare. Med en standardiserad uppdelning av maskinparken i 

delsystem skulle denna beredningstid i många fall kunna minskas avsevärt. Skulle man 

till exempel skapa ett väl genomtänkt FU för ett hydraulsystem, så skulle detta FU kunna 

användas på alla maskiner med ett liknande hydraulsystem. I första hand måste man 

dock alltid följa maskintillverkarens föreskrifter när det gäller underhållet, detta för att 

försäkra sig om att man vid användandet av en generell instruktion inte riskerar att 

missa något som tillverkaren kräver under garantitiden. Detta kan lösas genom att 

exempelvis benämna de olika FU-aktiviteterna i Maximo enligt följande: ”FU-

hydraulsystem-generell”, ”FU-Weisser-specifikt” och ”FU-tillägg-SV38006”.  

Anledningen till att man inte kan utgå från ett generellt FU-dokument och sedan 

uppdatera detta vid behov för varje specifik maskin, är att de ändringarna då skulle 

försvinna om man senare uppdaterar huvuddokumentet för det generella FU:t. Istället 

kan man använda sig av det generella FU:t och göra tillägg med maskinspecifika 

ändringar. Detta tillägg kommer då att förbli oförändrat även när det generella 

uppdateras (Gustavsson, 2016). Bilden nedan skall ytterligare förtydliga detta. 

 

 

 Figur 5.1, koppling mellan FU-dokument och maskinparken. 
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Figur 5.1 visar hur dessa FU-dokument skulle kunna vara kopplade till flera olika 

maskiner. ”FU-hydraulsystem-generell” är i detta exempel kopplat till alla sex maskiner, 

trots att dessa har olika tillverkare och är av olika modeller. I ett verkligt exempel är 

tanken att denna instruktion skulle kunna vara kopplad till flera hundra maskiner. ”FU-

Weisser-specifikt” är kopplad till alla maskiner från tillverkaren Weisser och kan till 

exempel innehåll FU-åtgärder som tillverkaren Weisser kräver för bibehållen 

garanti. ”FU-tillägg-SV38006” är en specifik FU-instruktion för SV38006, vilket skulle 

kunna vara en ombyggnation som behöver kontrolleras eller liknande. Troligtvis skulle 

man kunna generalisera detta ytterligare och kanske benämna ”FU-tillägg-SV38006” 

som ”FU-tillägg-SV380XX”, där detta tillägg då skulle vara gällande för kanske ett tiotal 

maskiner istället. Hela denna uppbyggnad är beroende av hur ovanlig maskinen och 

dess delsystem är, sett till övriga objekt i maskinparken. 

Grundtanken med detta upplägg är att en beredare vid FU-beredningsarbetet av en ny 

maskin, skall kunna gå in i systemet och hämta färdiga FU för vardera 

delsystem/komponent i så stor utsträckning som möjligt. I kapitel 4.2.2 uppskattades 

beredningstiden för FU till cirka 40 timmar per maskin. Att bedöma hur mycket denna 

tid skulle minska vid ett väl fungerande system är svårt att göra, men en halvering av 

tiden anses av flera beredare vara en rimlig bedömning. Detta innebär att den totala 

beredningstiden för en ny maskin skulle minska med drygt 10 procent. 

5.1.2. Kunskapsspridning 

Spridningen av de redan genomförda FUB:arna har ännu så länge varit begränsad. De 

framtagna förbättringarna har som mest spridit sig lokalt inom respektive avdelning. 

Något standardiserat sätt för att återföra och sprida informationen som framkommer 

vid arbetet finns inte i dagsläget. 

Att snabbt och enkelt kunna sprida den fördjupade kunskapen som man erhållit vid en 

FUB vidare till ett stort antal maskiner, har potential att spara så väl tid som pengar. 

Som det ser ut idag läggs ett omfattande och grundligt arbete ned vid genomförandet av 

en FUB. Enligt efterforskningarna som gjorts under projektet åtgår det ungefär 300-400 

mantimmar för att genomföra arbetet. I resurser skulle detta kunna översättas till 

ungefärligen 100 000 kronor per FUB. Resultatet av de FUB:ar som hittills har 

genomförts har varit goda, och stora besparingar har varit mer regel än undantag. På 

den svarv som examensarbetet har fokuserat extra på har till exempel drygt 200 000 

kronor sparats i underhållskostnader under den senaste sexmånadersperioden, jämfört 

med motsvarande tidsperioder de två senaste åren. Vilket betyder att arbetet i detta 

specifika fall haft en återbetalningstid på enbart tre månader. Tyvärr stannar denna 

fördjupade kunskap idag på en lokal nivå och inom teamet som utförde FUB:en. I bästa 

fall sprids kunskapen inom byggnaden och till de identiska maskiner som finns där. Med 

en standardiserad uppdelning i delsystem/komponenter skulle de beslutade 

förbättringarna av det förebyggande underhållet kunna spridas över ett stort antal 

maskiner utan att manuellt behöva göra ändringen i varje enskild maskins FU-plan. 

Även förbättringar genom ombyggnation som kommit fram vid en FUB kan spridas på 

detta sätt. I kapitel 4.2.3 kan man läsa vilka positiva effekter som de genomförda 

FUB:arna har haft, och förstå vikten av att de framkomna förbättringarna sprids över så 

stor del av maskinparken som möjligt. 
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För att visualisera kan man återgå till figur 5.1 och där se hur en uppdatering av det 

generella FU:t för hydraulsystem, genom ändringen i en enda instruktion skulle 

uppdatera alla sex maskiners FU. Sett till hela Scanias maskinpark skulle man genom 

detta upplägg, även genom små förändringar i ett FU, som idag kanske resulterar i 

besparingar om tusentals kronor och minuter, istället handla om miljontals kronor och 

timmar i stopptid. Allra störst effekt kommer detta få om man väljer att se denna 

förändring och dess möjligheter som en långsiktig investering. 

Ett annat område där det finns möjlighet att utnyttja denna informationsspridning, är att 

centralt kunna samla data från TBU:er utförda på maskiner med liknande eller identiska 

komponenter. Efter en dataanalys skulle man sedan kunna uppdatera alla dessa 

maskiner med en och samma generella TBU-instruktion, med gemensamma 

gränsvärden för bedömning. I dagsläget utförs exempelvis en hel del mätningar av 

vibrationer på maskinspindlar, men användandet av den insamlade datan varierar stort 

mellan de olika produktionsenheterna. Dessutom analyseras denna information i 

fristående program som inte har någon integration med Maximo ännu. På vissa enheter 

finns tekniker som har full koll på när en typ av komponent är på väg att haverera, 

medan man på andra ännu inte gör någon analys av mätningarna. Ett av problemen i 

sammanhanget är att dessa mätningar utförs med intervall om tre till sex månader, 

vilket medför att det tar lång tid att bygga upp en relevant databas för varje typ av 

maskin (Röding, 2016). Dessutom är det nödvändigt att några av dessa komponenter 

körs fram till, eller nära haveri, för att veta var denna punkt ligger. Detta kan i sin tur ta 

ytterligare ett antal år. Vid sammankoppling av data från ett större antal maskiner skulle 

man således bygga upp denna kunskapsbank många gånger snabbare. Vilket i slutändan 

resulterar i ett bättre utnyttjande av fördelarna med TBU, och ett effektivare underhåll. 

5.1.3. Uttagandet av användbara nyckeltal och analyser 

Vid en nedbrytning till delsystem- eller komponentnivå ökar möjligheterna till 

uppföljning med nyckeltal och analyser markant. I dagsläget kan man till exempel endast 

se hur många akuta arbetsordrar som kommit in på en maskin under en tidsperiod, inte 

på vilka delar av maskinerna man haft störst problem. Med möjligheten att direkt kunna 

se att exempelvis 60 procent av felen i en maskin härstammar från transportbanorna, 

blir det enkelt att förstå var man bör lägga störst fokus för att minska maskinens 

stopptid. Man kan även få en mer generell bild av vilka delar av maskinerna i hela 

maskinparken som orsakar mest stopptid, och fördjupa sig i möjligheterna att förbättra 

FU-planen på just de delsystemen eller komponenterna. Precis som i stycket ovan skulle 

denna uppdatering då kunna spridas snabbt över ett flertal maskiner, och med hjälp av 

nyckeltalen kan man följa effekterna av de genomförda förändringarna. 

5.1.4. Förenklad reservdelssökning  

Istället för att behöva söka igenom hela maskinens reservdelslista, räcker det efter en 

nedbrytning med att leta under det berörda delsystemet. Scanias bearbetningsmaskiner 

har i normalfallet cirka 200-400 reservdelar upplagda i Maximo. Weisser-svarven 

SV38006 som denna rapport behandlar lite extra har som exempel 300 beredda 

reservdelar. Vid en nedbrytning till de rekommenderade 24 delsystemen skulle man då 
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behöva leta bland kanske 10-20 reservdelar, istället för alla 300, vilket vid en 

standardiserad indelning skulle förkorta söktiden avsevärt. 

Man skulle här kunna dra en parallell till sökning efter reservdelar för en bil. Vid 

reservdelssökning för en bil är denna alltid indelad i delsystem eller efter position på 

bilen, till exempel belysning, framvagn, inredning eller motorelektronik. Man kan 

föreställa sig hur svårt det skulle vara att hitta en bussning till framvagnen, om alla 

bilens reservdelar istället låg placerade direkt under bilens huvudnivå. 

Alla tillfrågade under projekttiden har varit överens om att denna typ av uppdelning 

hade förenklat reservdelssökningen. För att detta skall vara möjligt krävs dock en 

väldefinierad standard som efterföljs, något som diskuteras vidare i kapitel 5.2.2. 

5.1.5. Ett mer standardiserat arbetssätt för underhållstekniker 

Scania IM:s andra och sjunde FU-principer, ”2. FU-ronder utförs på komponenter och 

system” och ”7. Hög produktivitet inom FU uppnås genom effektiva ronder och bra 

planering”, kan båda uppfyllas genom uppdelning av maskiner i delsystem (Svensson, 

2014). Låt säga att man har ett tiotal maskiner i en byggnad som har kunnat knytas till 

samma generella FU för ett av delsystemen, till exempel hydraulsystemet. Man skulle då 

kunna planera in en rond där man exempelvis mäter partikelmängden och 

temperaturen i alla hydraulsystemens oljor. Man bygger då under rondens gång upp 

kompetens och rutin vilket medför att man kan upptäcka fel som annars hade gått 

obemärkta förbi. Upptäcks ett fel under rondens gång kan man dessutom kontrollera 

och vidta eventuella åtgärder på alla andra maskiner under samma rond. Repetitionen 

medför att uppgifterna utförs snabbare än om man hela tiden skulle utföra nya moment, 

till exempel genom att göra olika FU:n på en och samma maskin istället. Repetitionen av 

liknande moment vid denna typ av rond gör även att man använder sig av samma 

verktyg och mätutrustningar på varje maskin. Vilket också medför en tidsbesparing 

jämfört med att behöva hämta ny utrustning för olika moment som skall utföras. 

5.1.6. Ger möjlighet att kritikalitetsklassa delsystem 

På Scania IM i Södertälje idag finns en standard för hur man skall kritikalitetsklassa sina 

maskiner. Detta är dock ett arbete som är under införandefasen, så hela maskinparken 

är inte klassad på detta sätt ännu. Syftet med denna kritikalitetsklassning är att fokusera 

och prioritera underhållsinsatserna för att få bästa möjliga vinst/utbetalning 

(Bengtsson, 2016). 

Vid en nedbrytning i delsystem eller komponenter ges möjligheten att kritikalitetsklassa 

varje maskin på en djupare nivå. Istället för att ha en reservdelsstrategi för hela 

maskinen, fokuserar man då strategin på ett delsystem eller en komponent. Frågor man 

skulle kunna ställa sig under detta arbete är: Kan maskinen producera även utan vissa 

delsystem? Kan dessa delsystem repareras/underhållas under drift? Detta skulle 

potentiellt kunna leda till en lägre klassning av ett delsystem än maskinen som det 

tillhör. Exempelvis skulle en A-klassad maskin kunna ha ett B-klassat delsystem, och på 

så vis ha en annan lagerhållningsstrategi för det delsystemet. Vilket i slutändan 
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resulterar i mindre bundet kapital. Att utföra denna typ av klassning ända ned till 

komponentnivå skulle dock vara tidskrävande och påverka beredningstiden avsevärt. 

Ett genomförande på delsystemnivå vore dock fullt rimligt. 

 

5.2. Problem och tänkbara lösningar 

Under arbetets gång har det framkommit ett antal problemställningar som man troligtvis 

kommer ställas inför vid, under och efter införandet av en nedbruten maskinstruktur i 

Maximo. Nedan presenteras dessa problemställningar, och tänkbara lösningar för dem. 

5.2.1. Avrapporteringen av arbetsordrar 

Som det ser ut idag rapporteras en arbetsorder direkt på varje maskin där jobbet har 

utförts, alltså den översta nivån om man ser till figuren nedan. Vid en nedbrytning till 

delsystemnivå skulle allt arbete som utförts på detta delsystem, avrapporteras direkt 

mot delsystemet istället för maskinen. I bilden nedan skulle dessa alltså rapporteras på 

hydraulsystemet. Efter en nedbrytning till komponentnivå skulle följaktligen varje AO 

avrapporteras direkt kopplat till den komponent som jobbet utförts på, här oljetank, 

givare eller ventil. 

 
Figur 5.2, Nedbrytningsträd. 

Under projekttidens samtal har det vid flera tillfällen påpekats att avrapporteringen av 

arbetsordrar troligtvis kommer vara det största problemet efter ett införande, detta på 

grund av att det redan i dagsläget förekommer felrapporteringar. Just nu innebär dessa 

felrapporteringar att AO läggs på fel maskin. Vilket rimligen väcker frågan hur man ska 

kunna rapportera in en AO korrekt på delsystemnivå, och än mindre komponentnivå, 

när man idag hamnar på fel maskin. Dessutom har det tidigare i rapporten påpekats att 

det finns möjligheter att rapportera på delsystem- och komponentnivå redan idag, om 

än på ett begränsat sätt, men att detta inte görs i nog stor utsträckning. Ett annat 

problem är att man sällan redan vid felets uppkomst kan säga vilken komponent som är 

orsaken till felet. Detta gör att man för enkelhetens skull i första läget bör placera sin 

arbetsorder på den översta maskinnivån, för att sedan flytta den till rätt delsystem eller 
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komponent vid avrapportering. Christer Carlsson, underhållssystemspecialist påpekade 

dock att denna lösning medför vissa problem på grund av Maximos arbetssätt. Direkt vid 

arbetsorderns godkännande på maskinnivån börjar kostnaderna för underhållet att 

adderas på denna nivå. Vilket gör att man för att kompensera för detta behöver lägga en 

negativ kostnad i ett senare skede på maskinnivån, när ordern flyttas till delsystem eller 

komponent. 

I tabell 5.1 nedan finns en sammanställning av hur en datahämtning ned på 

komponentnivå kan se ut i dagsläget. Datan är hämtad för SV38006 och varje 

tidsperiods kostnader är summerade från fjärde kvartalet föregående år till och med 

första kvartalet nästkommande år. Tabellen är ofullständig och inkluderar endast de fem 

komponenttyperna med högst inrapporterad kostnad för perioden, kvartal fyra 2015 till 

och med kvartal ett 2016. Fälten som saknar summor hämtades aldrig, då dessa ansågs 

irrelevanta i sammanhanget. Som tidigare konstaterats har besparingar med drygt 

200 000 kronor gjorts för den senaste av halvårsperioderna jämfört med de tidigare. 

Den största besparingen som kan härledas till en viss komponenttyp, är revolver, där 

cirka 100 000 kronor sparats per halvårsperiod. Men man kan också konstatera att för 

komponenttypen som här benämns ”(tom)”, har ännu större besparingar skett. Denna 

komponenttyp innebär att det vid avrapporteringen av arbetsordern inte har fyllts i 

någon specifik typ av komponent, vilket här medför att denna besparing inte kan spåras 

djupare än så. Här kan man ytterligare se vikten av att avrapporteringen sker på rätt 

sätt. Hade man här kunnat konstatera mer exakt var dessa besparingar gjorts, skulle 

denna information kunna spridas vidare till andra liknande maskiner. 

 
Tabell 5.1, SV38006 – Underhållskostnad per komponenttyp. 

Dagens problematik med att avrapporteringen på delsystem- och komponentnivå inte 

sker i nog stor utsträckning grundar sig i att ifyllandet av dessa fällt är frivilligt i 

Maximo. En enkel lösning på detta redan idag hade varit att göra dessa fält obligatoriska 

innan en AO kan färdigställas. Efter en nedbrytning av maskinparken skulle varje AO 

komma att avrapporteras direkt mot det delsystem eller den komponent där arbetet har 

utförts, vilket löser den problematiken. Att få varje tekniker och ledningscentralen att 

rapportera sin AO korrekt kommer dock fortfarande vara ett problem. Den första 

åtgärden för att komma till bukt med detta är information. Som det ser ut idag har ingen 

informerat underhållsteknikerna om vikten av att rapportera sina AO på rätt delsystem 

eller komponent. Ett omfattande informationsprogram för samtliga tekniker, där man 

går igenom fördelarna för alla inblandade med att rapportera sina AO på rätt sätt, skulle 

säkerligen höja nivån på avrapporteringarna. Denna information skulle dessutom inte 

behöva ta mer än någon halvtimme att presentera. Det systemmässiga problemet som 

presenterades ovan, gällande var kostnaderna placeras av underhållssystemet, bör inte 
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vara något annat än ett problem som kan lösas med hjälp av en omprogrammering i 

Maximo. 

5.2.2. Tydlig standard vid beredningsarbetet 

Vid samtal med beredare har det framkommit att tidigare försök gjorts att standardisera 

beredningsarbetet mellan Transmission och Motor, för att på så vis kunna dra nytta av 

varandras utförda beredningar och slippa dubbelarbete. Detta projekt har dock 

avstannat och något egentligt samarbete av denna typ förekommer inte idag (Rosén, 

2016). 

Dagens skilda arbetssätt vid beredningarna kommer troligen att innebära problem vid 

den nya maskinstrukturen i Maximo. Inte bara mellan Transmission, Motor och andra 

avdelningar vid framtida införande, utan även på individnivå mellan beredare. Oavsett 

hur tydlig man gör en standardlista med delsystem kommer vissa reservdelar kunna 

placeras under flera olika delsystem utan att det egentligen kan påstås vara rätt eller fel. 

Ett exempel skulle kunna vara om en elektriskt styrd ventil på pneumatiksystemet skall 

placeras under delsystemet el eller pneumatik. Något rätt eller fel finns inte i detta 

exempel, det avgörs helt av den fördefinierade standarden. 

För att undvika ett ständigt letande bland delsystemen för att hitta reservdelar, och 

möjligheten att bereda korrekta generella FU:n för de olika delsystemen, krävs alltså en 

tydligt definierad och accepterad standard. 

Framtagande av denna standard skulle förslagsvis ske i en tvärfunktionell grupp 

sammansatt av de som jobbar med detta dagligen. Ett antal beredare, samordnare och 

tekniker från Transmission och Motor skulle kunna ses vid några tillfällen och diskutera 

vilka komponenter som kan tänkas bli föremål för denna typ av 

bedömningsproblematik. Denna lista fastslås sedan förslagsvis i ett gemensamt beslut av 

samtliga berörda underhållsledare. Uppföljningsmöten med möjlighet att revidera 

denna standard bör hållas med jämna mellanrum under en förutbestämd 

inkörningsperiod. Senaste versionen av den framtagna listan bör sedan finnas utskriven 

och synlig på samtliga beredares arbetsplatser. 

5.2.3. Svårigheter att hitta i den nya hierarkin 

Som alltid vid en förändring av arbetssätt, kommer användarna till en början att vara 

ovana och ha svårt att hitta i den nya uppbyggnaden i Maximo. Det är därför precis lika 

viktigt att alla som kommer använda Maximo för att leta efter reservdelar får ta del av 

den tydliga standard som tagits fram för beredarna. 

Vid testkörningar i Maximo har det noterats att man vid en nedbrytning av en maskin 

inte längre kan se alla dess reservdelar i en samlad lista någonstans. Som det ser ut idag 

kan man direkt under maskinen se en lång lista med alla reservdelarna. Efter en 

nedbrytning kan endast varje reservdel hittas under vardera delsystem. Efter en 

fullständig nedbrytning i delsystem innebär detta att reservdelslistan direkt under 

maskinen skulle vara tom. 

En lösning för att förenkla införandet och även ge underhållsteknikerna möjlighet att 

välja söksätt, skulle vara att införa en kombinerad vy, där man kan se reservdelarna 
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under det delsystem de tillhör, men även i en komplett lista. Listan skall dock bara vara 

en ”spegling” av reservdelarna, så att det inte finnas någon risk att avrapportera sin 

arbetsorder på rätt reservdel, men fel placering så att säga.  

 
Figur 5.32, Alternativ lösning för reservdelssökning. 

Figuren ovan visar en lösning som skulle förenkla övergångsperioden från nuläget till en 

uppdelning av maskinerna. Denna lösning lämpar sig även för reservdelssökningar där 

man vill undersöka hur stort antal av en specifik reservdel som återfinns på hela 

maskinen. Under rubriken ”Reservdelar” kommer reservdelarna för det i stunden 

markerade delsystemet att finnas. Under ”Reservdelar i hierarki” kommer maskinens 

fullständiga reservdelslista hela tiden finnas tillgänglig. 

Exakt samma problem som med reservdelarna gäller även för arbetsordrar när 

maskinen väl är uppdelad. Det kommer då alltså inte finnas möjlighet att se en lista över 

samtliga AO för en maskin, istället måste man klicka sig ned till den nivå där ordern är 

placerad. Här föreslås samma lösning som för reservdelarna, alltså att man inkluderar 

en lista med rubriken ”Arbetsordrar i hierarkin”, där den fullständiga listan hela tiden 

finns att beskåda. 

                                                           
2 Observera att figur 5.3 är ett montage utfört i Adobe Photoshop. Alternativet att ha flera listor 
finns inte som standard i Maximo, men är möjligt att utföra genom ändringar i programvaran. 
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5.2.4. Komponent saknas 

Vid en beredning i nuläget görs en bedömning av beredaren, ofta i samspråk med 

maskintillverkaren, om vilka delar som bör läggas som reservdelar i lagret. Alla 

reservdelar som lagerhålls läggs även in under maskinen i Maximo. Utöver de 

lagerhållna bedöms även vilka reservdelar som kan tänkas behövas mindre frekvent. 

Dessa delar läggs då in som så kallade fantomartiklar i Maximo, vilket innebär att de 

finns i systemet men inte på lager. Det innebär i praktiken att alla reservdelar inte finns 

tillgängliga i systemet för maskinerna. Vid en nedbrytning till komponentnivå, vilket 

innebär att varje arbetsorder skall placeras på, eller avrapporteras mot, den berörda 

komponenten, skulle detta innebära att det ibland inte ens är möjligt att avrapportera 

sin AO på rätt sätt. En lösning på problemet för redan beredda maskiner, vore då att en 

beredare i efterhand får lägga in den berörda komponenten när en sådan situation har 

uppstått. På nya maskiner vore den bästa lösningen att lägga in alla reservdelar redan 

från början, vilket dock skulle förlänga beredningstiden för alla nya maskiner som köps 

in. 

5.2.5. Olikheter vid en djupare nedbrytning 

Om man väljer att göra en djupare nedbrytning än delsystem kommer detta innebär att 

undersystem behöver identifieras ned till varje komponent. De flesta 

bearbetningsmaskiner består av samma typer av övergripande delsystem, men för varje 

nivå man går djupare blir de mer specialiserade. Vid en djupare indelning med steg ned i 

flera undersystem kommer en standard för beredarna att bli allt svårare att ta fram, 

vilket gör att maskiner kommer se olika ut beroende av vilken beredare som gjort 

jobbet. Det råder ingen tvekan om att detta jobb skulle utföras på ett bra sätt på 

individuell nivå. Men för en underhållstekniker som ska leta reservdelar i olika 

uppbyggnadstyper, skulle det många gånger kunna vara svårt att hitta rätt.  

5.2.6. Delvis nedbruten maskinpark 

Ett problem vid genomförandet är att man under införandeperioden kommer att ha en 

maskinpark där vissa maskiner är uppdelade och andra inte, vilket utan tvekan kommer 

att skapa problem vid avrapporteringen, då denna kommer ske på olika sätt beroende 

av vilken maskin arbetet utförts på. En lösning på detta problem skulle kunna vara att 

göra nedbrytningsarbetet offline vid sidan av det verkliga systemet, och senare införa 

allt vid ett och samma tillfälle. 

 

5.3. Detaljnivå 

Hur djupt man skall välja att bryta ned sina maskiner är ingen enkel fråga att besvara. 

Under arbetet med nulägesanalysen kunde det konstateras att det inte finns någon 

direkt samsyn bland företagen gällande vad som är den bästa nivån att lägga sig på. Att 

likställa nedbrytningen av värmepannorna eller vindkraftverken med att bryta ned en 

bearbetningsmaskin är något man bör undvika. De förstnämndas storlek och 

komponenternas karaktär gör att en jämförelse med fastigheter bör ligga närmare 

sanningen. Detta medför bland annat skillnader vid inrapporteringen av arbetsordrar, 



38 
 

vars problematik tidigare diskuterats i kapitel 5.2.1. På en fastighet eller större 

inventarie kan det många gånger vara enklare att konstatera i ett tidigare skede, vilket 

delsystem eller vilken komponent som är orsaken till felet. 

Att det finns möjlighet att göra fler och mer detaljerade analyser desto djupare man 

bryter ned varje maskin är givet. Att ta sig till denna nivå, bibehålla den, och slutligen 

utnyttja denna data är något annat. Några relevanta frågor att ställa i sammanhanget är:  

- Kommer nedbrytningen ända till komponentnivå att underlätta beredningsarbetet?  

- Hur skall vi utnyttja den data vi får om komponenterna?  

- Kommer avrapporteringen av AO på komponentnivå att fungera tillfredställande? 

Och frågan som sammanfattar det hela: vinner vi mer än det kostar, att gå ned till 

komponent istället för delsystem? 

 

5.4. Standard för maskinuppdelning 

Tanken med denna standard är inte enbart att få alla beredare att arbeta efter samma 

modell, även om det är det primära målet i första skedet. En fortsatt användning av 

standardlistan skulle kunna vara att införa den i Scanias TFP, Tekniska föreskrifter för 

maskiner och produktionsutrustning, och ha denna uppdelning av reservdelarna som ett 

krav vid inköp av nya maskiner. Även om maskintillverkaren inte helt skulle lyckas följa 

den standard som Scania tagit fram, skulle säkerligen ändå en viss del av 

beredningsarbetet kunna sparas in. Det slutgiltiga steget hade varit att kunna få en 

ytterligare förfinad version av listan godkänd som en ISO-standard. Att referera till en 

ISO-standard skulle troligtvis få mer genomslagskraft än en lista som Scania själva tagit 

fram. 

I den bästa av världar skulle Scania med en ISO-standard kunna få sina nya maskiner 

levererade med reservdelslistor nedbrutna och klara i delsystem. Den skulle då vara helt 

klar att föra in i Maximo utan vidare efterforskningar på det området. 

Vid sökandet efter en befintlig standard, och arbetet med att färdigställa listan, har flera 

visat intresse för en standard av denna typ, och varit förvånade över att det inte redan 

existerar. 

I tabell 5.2 på nästkommande sida finns den slutgiltiga versionen av delsystemlistan. 

Listan består i nuläget av 24 delsystem, vilket bör kunna omfatta de allra flesta 

reservdelarna på beredningsmaskiner i Scanias maskinpark. 
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Tabell 5.2, Lista över standardiserade delsystem för bearbetningsmaskiner. 

 

5.5. Kostnadsberäkningar 

De tidsmässiga aspekterna av att dela upp varje inventarie i delsystem eller 

komponenter bör inte förringas. Att bereda en ny bearbetningsmaskin tar 

uppskattningsvis 160 timmar. Med en väl fungerande standard och ett inkört arbetssätt 

bör inte denna tid bli nämnvärt mycket längre om man väljer att dela upp maskinen i 

delsystem. För att göra samma arbete på en befintlig maskin finns det däremot inga 

genvägar. Vid en rundfrågning bland beredare uppskattades samma arbete på en redan 

beredd maskin enligt dagens arbetssätt, till cirka 15 timmar, alltså två arbetsdagar. Ser 

man till hela Scanias maskinpark som består av ungefär 4000 maskiner så skulle detta 

arbete omfatta 60 000 timmar. Om man räknar med en genomsnittlig lön för en 

beredare och adderar sociala- och arbetsgivaravgifter hamnar denna på cirka 325 

kronor per timme för arbetsgivaren. Det totala arbetet skulle i pengar då motsvara 

knappt 20 miljoner kronor. Med tanke på de möjligheter som denna typ av uppdelning 

skulle kunna resultera i är kanske inte summan det största hindret, utan tiden man 

måste avvara för detta. Scania IM har i skrivandets stund ett 20-tal beredare totalt, av 

vilka hälften arbetar med maskiner som denna rapport i första hand behandlar. Vilket 

betyder att arbetet skulle ta omkring 80 veckor om man idag lät alla sina beredare jobba 

heltid med denna uppgift. Problemet är att dessa beredare redan nu är fullbelagda, och 
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något utrymme för liknande omflyttningar finns inte, inte ens för en liten del av styrkan. 

Skulle man välja att via bemanningsföretag ta in till exempel 15 extra beredare skulle 

alltså detta arbete i bästa fall kunna utföras under två års tid. Man kan konstatera att 

arbetet med nedbrytningen i delsystem kommer att vara lång och krävande, speciellt om 

man även väljer att göra en fullständig nedbrytning på alla gamla inventarier. 

Scania har som tumregel att man vill se sina investeringar betala tillbaka sin egen 

kostnad inom fem år, för att ett beslut om genomförande skall fattas. För 

delsystemsnedbrytningen skulle det enligt beräkningarna i detta kapitel innebära en 

genomsnittlig årlig besparing på knappt fyra miljoner kronor. Som tidigare nämnts i 

kapitel 5.1.2 har besparingar gjorts med ungefär 200 000 kr per sexmånadersperiod 

efter att FUB:en genomfördes på SV38006. Det är givetvis inte rimligt att förvänta sig 

den typen av besparingar på alla maskiner. Men att i genomsnitt spara summor i den 

storleksordningen på 0,25 procent (10 maskiner) av den berörda maskinparken skulle i 

sig räcka för en återbetalningstid på fem år. Ännu rimligare låter kanske ändå en 

besparing om 40 000 kronor per maskin för 2,5 procent (100 maskiner) av 

maskinparken. Även detta motsvarar alltså fyra miljoner kronor årligen. Troligast är 

ändå att de största besparingarna kommer göras genom små ständiga förbättringar som 

sprider sig över stora delar av maskinparken. Dessa är dock svåra att förutspå och 

beräkna på ett rimligt sätt. Man skulle även kunna titta på de resurser som kan tänkas 

sparas in på beredningssidan och i teknikernas vardagliga arbete, genom de möjligheter 

som beskrivits i kapitel 5.1. Detta kommer dock inte att göras, då det allt för mycket 

kommer handla om gissningar och antaganden. Man kan istället konstatera att det finns 

potential att inte bara spara pengar genom införandet av nedbrytningen, utan också 

skapa möjligheter för ett effektivare underhållsarbete. 

 

5.6. Indelning efter område/placering 

En lösning att överväga, som bland annat Midroc delvis använt sig av vid nedbrytningen 

av värmepannorna är att dela in objektet i områden eller placering istället för delsystem. 

I exemplet med SV38006 skulle detta kunna vara att dela in denna i områden efter 

maskinritningarna. I figuren nedan (jämför figur 3.6 i kapitel 3.5) har denna 

nedbrytningsstrategi visualiserats. Dessa områden skulle i detta fall då kunna 

benämnas; inbana (röd), bearbetningsutrymme 1 (grön), hanteringsutrymme (rosa), 

bearbetningsutrymme 2 (blå) och utbana (gul). 

Figur 5.3, SV38006 områdesindelad, vy från sidan. 
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Väljer man att titta på maskinritningen för SV38006 ovanifrån upptäcker man direkt att 

indelningen från figur 5.3 skulle medföra problem. I figur 5.4 nedan ser man att det i 

både bearbetnings- och hanteringsutrymmen finns ett gemensamt förflyttningssystem 

(markerat med lila) som de vertikalt placerade svarvchuckarna rör sig på. Vilket skulle 

medföra att de komponenter som tillhör detta system bör finnas representerade i 

vardera av dessa områden efter en nedbrytning i underhållssystemet. En annan lösning 

skulle då kunna vara att som i bilden nedan slå samman hela bearbetningsutrymmet 

(grönt), och eventuellt dela in denna i undergrupper av mindre utrymmen eller zoner. 

 

 

Figur 5.4, SV38006 områdesindelad, vy ovanifrån. 

Bara av detta korta exempel kan man direkt se hur svårt det skulle vara att 

standardisera denna typ av indelning för en hel maskinpark. Trots att många 

bearbetningsmaskiner är uppbyggda av liknande delsystem kan de skilja i den faktiska 

uppbyggnaden. 

Även om man skulle fastslå ett standardiserat sätt att benämna vanligt förekommande 

områden på bearbetningsmaskiner för att använda i denna områdesindelningsmetod, 

skulle ändå varje maskins individuella utseende behöva granskas på ritningar vid 

beredningen av den gamla maskinparken. Denna typ av beredning börjar då istället 

närma sig beredningstiden för en helt ny maskin. Och är knappast jämförbar tidsmässigt 

med den tidigare diskuterade indelningen efter en framtagen standardiserad 

uppsättning delsystem. 
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6. Diskussion implementeringsstrategier 

I följande kapitel diskuteras ett antal alternativa tillvägagångsätt vid en tilltänkt 

implementering av nedbrytningen till delsystem- eller komponentnivå. 

6.1.  Pilotprojektets omfattning 

Som det konstaterats i kapitel 5.5 kommer ett införande av denna typ av nedbrytning att 

ta lång tid att genomföra. Det är därför av yttersta vikt att man vid ett totalt införande är 

helt säker på vad man vill få ut av sin nedbrytning. Oavsett vilken nivå man väljer att 

utföra detta på, rekommenderas det att man i första läget genomför det i en mindre 

skala. Eftersom uppföljning med hjälp av nyckeltal enligt flera erfarna är den största 

fördelen efter en nedbrytning av maskinparken, bör man genomföra det i den 

omfattningen att man kan få ut en relevant datamängd utan att behöva köra 

pilotprojektet allt för länge. Att göra uppdelningen på några få maskiner eller en enstaka 

line skulle resultera i ett för litet dataflöde. Dessutom skulle blandade arbetssätt inom 

samma avdelning eller byggnad kunna medföra förvirring hos alla inblandade. Att införa 

detta arbetssätt på en hel byggnad bör vara en lämplig storlek för pilotprojektet. Man 

kan då ha några beredare som arbetar enbart enligt denna modell, och vid ett senare 

eventuellt införande i större skala får dessa agera som ansvariga på beredningssidan. De 

underhållstekniker som arbetar inom denna byggnad kommer vara viktiga 

informationskällor som man bör hålla en nära kontakt med under hela projekttiden. Det 

är de och övriga underhållstekniker som kommer att vara de slutgiltiga användarna av 

arbetssättet, vilket gör att deras åsikter är vitala att ta med i beräkningen vid ett 

slutgiltigt beslut. 

 

6.2. Uppdelningsalternativ 

I följande kapitel presenteras de olika nedbrytningsalternativ som framkommit under 

projektets gång. 

6.2.1. Behålla nuvarande indelning 

Det första alternativet är helt enkelt att behålla sitt nuvarande arbetssätt. Det finns 

andra mindre detaljer man skulle kunna åtgärda för att uppnå en något bättre möjlighet 

att hämta data till nyckeltal exempelvis. En åtgärd skulle kunna vara att göra vissa fält 

obligatoriska vid avrapporteringen av arbetsordrar. Även om man bestämmer sig för att 

behålla den nuvarande nivån rekommenderas det att informera underhållsteknikerna 

och ledningscentralen om vikten av en korrekt avrapportering. 

6.2.2. Delsystem 

Att bryta ned maskinparken i delsystem är till stor del vad rapporten har fokuserat på. 

Fördelarna man får möjlighet att utnyttja jämfört med dagens läge är egentligen alla de 

punkter som diskuterats i kapitel 5.1; tidsbesparing vid FU-beredning, en effektivare 

plattform för kunskapsspridning, förenklad reservdelssökning, ett mer standardiserat 

underhåll för underhållstekniker samt möjlighet att kritikalitetsklassa delsystem. Man 
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skulle också kunna se det som att denna uppdelning ersätter de första stegen av en 

fullskalig FUB, där man idag måste gå in och studera varje arbetsorder separat för att 

konstatera vilka delsystem som orsakat felen. Om man går tillbaka till kapitel 4.4.2 och 

tabell 4.4, kan man se att det bara är ett fåtal arbetsordrar som behöver granskas för att 

få en bättre bild av ett enskilt delsystem, då det första steget med genomgång av alla 

arbetsordrar helt försvinner. 

Detta har under projekttiden framstått som den lämpligaste nivån för Scania IM att 

genomföra. Denna nedbrytningsnivå förhindrar på intet sätt att man vid ett senare 

tillfälle göra en djupare uppdelning i undergrupper och/eller komponenter, utan kan ses 

som ett steg på vägen. Att bryta ned till delsystemnivå bedöms med rapportens 

faktainsamling som stöd, vara den bästa kombinationen för att kunna arbeta både 

standardiserat och möjliggöra detaljerad informationshämtning. 

6.2.3. Delsystem exklusive reservdelar 

En mellanväg skulle kunna vara att man på äldre maskiner väljer att skapa de 

standardiserade delsystemen som föreslagits i kapitel 5.4, men att man inte bereder in 

varje reservdel under respektive delsystem. Det denna lösning gör är att man 

fortfarande kan hämta nyckeltal som grundar sig i fel på delsystemnivå, och man kan 

använda sig av standardiserade FU-planer för dessa delsystem. Det man går miste om 

med denna lösning är den förenklade reservdelssökningen och möjligheten att på ett 

enkelt sätt ta steget till en djupare nivå i framtiden om man så önskar. En annan risk 

med denna enklare variant är att underhållsteknikernas subjektiva bedömningar skulle 

avgöra under vilket delsystem som en arbetsorder ska avrapporteras. Något som vid en 

fullständig delsystemnedbrytning skulle motverkas av att en underhållstekniker då per 

automatik går in i rätt delsystem för att hitta reservdelen, och sedan avrapporterar mot 

detta.  

6.2.4. Komponentnivå 

En komplett nedbrytning till komponentnivå med fullt fungerande beredningar och 

avrapporteringar, är utan tvekan den nivå som ger flest möjligheter att utvinna data och 

sprida detaljinformation. En av de största fördelarna är att man på denna nivå kommer 

ha möjlighet att skilja på och följa komponenter som individer, även i de fall där flera 

identiska komponenter förekommer i samma del-/undersystem. Som exempel kan man 

föreställa sig ett transportsystem som innehåller tio identiska positionsgivare. För att 

veta om det är en specifik givare som orsakar fel oftare än andra, vill man här kunna 

skilja givarna åt. Vid en uppdelning i delsystem kräver detta att varje 

underhållstekniker, via fritext vid avrapporteringen, har angivit den bytta givarens 

placering. Vid en nedbrytning till komponentnivå kommer man automatiskt att lägga 

arbetsordern direkt på eller avrapportera mot den specifika givaren, och denna 

information finns då att hämta från systemet. 

Som Maria Hassel på Vattenfall poängterade så har de haft nytta av att kunna följa 

felfrekvens på komponenter som förekommer i flera olika vindkraftverk, och på så vis 

spridit sin interna kunskap vidare. Att ta sig dit är dock inte enkelt, speciellt inte om man 

vill arbeta standardiserat. Att redan från första början ta steget ända ned till 
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komponentnivå, från att man i dagsläget ibland rapporterar in på fel maskin, är ett långt 

steg att ta. Att man tillslut skall komma ned till komponentnivå är definitivt inte 

uteslutet, men det framstår som lämpligt att genomföra detta genom att ta mindre steg. 

Risken med att gå för djupt för snabbt, är att vid ett misslyckande är man tillbaka där 

man började igen och mycket troligt med en organisation som är skeptisk till att testa en 

högre nedbrytningsnivå. Som tidigare nämnts i kapitel 2.1 så har både företaget med 

värmepannorna och Trafikverket misslyckats i sina tidigare försök att komma ned till 

och stanna på komponentnivå, och då handlar det ändå om betydligt större 

komponenter för dessa företag, vilket förenklar något. Om man vill ner till 

komponentnivå rekommenderas det att man tar ett steg i taget och börjar med 

pilotprojektet på delsystemnivå. Man kan se det som ett test för att se hur djupt 

organisationen är mogen att gå. Att sträva mot komponentnivå bör vara det slutgiltiga 

målet, men ”man måste lära sig gå innan man kan börja springa”. 

6.2.5. Indelning efter område/placering 

Som tidigare diskuterats i kapitel 5.6 kan i många fall en uppdelning efter områden eller 

placeringar vara ett bra alternativ. Även på SV38006 skulle man kunna göra en 

nedbrytning på detta sätt och få ett minst lika bra resultat som med 

delsystemsindelningen. Frågan är då bara hur man skulle kunna standardisera denna 

typ av nedbrytning för en maskinpark av Scanias storlek. Det troliga svaret på den 

frågan är att det helt enkelt inte går. För att genomföra denna typ av uppdelning på 

Scania skulle man behöva gå igenom maskin för maskin, och det skulle helt enkelt inte 

vara ekonomiskt försvarbart när det finns standardiserade alternativ. Som tidigare 

påpekats är denna typ av uppdelning lämpligare för fastigheter och större inventarier, 

vilket gör att den fortfarande är intressant för Scania IM. Fastighetssidan på Scania IM 

skulle kunna se över detta alternativ för att bryta ned sina fastigheter. Men det finns 

även fall inom produktionen där detta skulle vara en lämplig metod. Exempelvis 

processutrustningar som en stor ugn, skulle lämpligen kunna delas in enligt denna 

strategi. 
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7. Slutsats och diskussion 

Uppdelningen av maskinparken i underhållssystemet ses, med rapportens framtagna 

fakta som stöd, som ett naturligt steg i utvecklingen för ett företag som vill kunna styra 

sina underhållsinsatser till de delar av sina maskinpark där behovet är som störst. 

Genom denna förändring kommer man ett steg närmare framtidens uppkopplade 

verkstäder, där maskinerna själva kommer kunna ge informera om när det är dags för 

en underhållsåtgärd. Denna framtidsverkstad kräver dock stora ombyggnationer och är 

knappast försvarbart på äldre utrustning. Nedbrytningen av maskinparken i delsystem, 

och eventuellt senare i komponenter, är därför troligtvis det ekonomiskt effektivaste 

sättet att komma vidare med dagens utrustning. 

Det arbete som tidigare beskrivits i kapitel 5.6 för att lokalisera lämpliga delsystem eller 

områden, är inte aktuellt att genomföra på den typen av maskinpark som ett företag som 

Scania innehar. Det vore helt enkelt för tidskrävande att utföra på de uppskattningsvis 

4000 maskinerna som skulle omfattas av den tänka förändringen. Då många av dessa 

maskiner består av liknande delsystem sett till grundkomponenter och funktioner, 

gjordes bedömningen att en standardiserad uppsättning delsystem hade varit 

lämpligare som indelningsgrund för Scanias maskinpark. Indelning efter 

område/placering bör dock beaktas som ett alternativ vid nedbrytningen av fastigheter 

och processutrustning. 

Rekommendationen är att börja med en nedbrytning av bearbetningsmaskinerna till 

delsystemnivå, för att därifrån utvärdera en eventuell djupare nedbrytning. Som det 

redan nämnts i kapitel 6.2.2 så förhindrar på intet sätt delsystemsnivån att man vid ett 

senare tillfälle göra en djupare nedbrytning i undergrupper och/eller komponenter, 

utan kan ses som ett steg på vägen. Att bryta ned till delsystemnivå bedöms med 

rapportens faktainsamling som stöd, vara den lämpligaste nivån för att kunna arbeta 

både standardiserat och möjliggöra detaljerad informationshämtning. Riskerna med att 

försöka göra för mycket på en gång anses vara större än den troliga vinsten. Pilotprojekt 

som föreslås, rekommenderas omfatta en hel byggnad på Scanias område i Södertälje. 

Listan med de standardiserade delsystemen, som återfinns i kapitel 5.4, kommer att 

medföra en förenklad reservdelssökning. Detta då användarna istället för att leta 

igenom hundratals reservdelar, bara behöver söka bland några tiotal delar i det berörda 

delsystemet. De standardiserade delsystemen kommer även att förenkla 

beredningsarbetet genom att generella FU:n kan kopplas till flera maskiner. Upptäckta 

förbättringsmöjligheter kommer även dem att kunna spridas på detta sätt, och den 

gemensamma kunskapen inom företaget kommer utnyttjas bättre än den gör idag. Som 

det ser ut nu stannar det mesta av den framkomna informationen på en lokal nivå. 

I kapitel 4.4 visualiseras vilken typ av data man med säkerhet kan hämta ur systemet 

idag. Ett införande av delsystemsuppdelning skulle per automatik medföra att AO 

rapporteras in direkt på delsystemen, vilket möjliggör hämtningen av nya och mer 

djupgående nyckeltal. Där man idag får utreda en avvikelse på en maskin genom 

manuell granskning av arbetsordrar, skulle det här räcka med att hämta statistik som 
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redan är indelad och klar. Uppdelningen kan på detta sätt användas för att bedöma vilka 

delar av en utrustning som är i behov av ändrade underhållsrutiner. 

Nya nyckeltal man kan tänkas övervaka är vilka delsystem som bidrar till flest akuta 

arbetsordrar sett till hela maskinparken, och till exempel automatiskt dela upp de tio 

sämsta maskinerna för månaden i delsystem, för att se om man kan hitta något 

samband. På så vis belyser man direkt vilka delar av den totala utrustningen som orkar 

flest stopp. 

Några troliga problem som framkommit vid upprepade tillfällen under arbetet är 

avrapporteringen av AO och svårigheter att hitta reservdelarnas placering efter den nya 

indelningen. För problemet med att hitta reservdelar rekommenderas lösningen som 

presenteras i kapitel 5.2.3, där man behåller den tidigare modellen med en komplett 

reservdelslista i kombination med den nya indelningen. På så sätt ger man användaren 

alternativ att arbeta efter eget tycke, och möjliggör även sökning bland alla reservdelar 

när detta anses lämpligt. En annan viktig del för att få både beredningen och möjligheten 

att hitta reservdelar att fungera tillfredsställande, är framtagandet av en tydlig standard 

för beredningsarbetet, något som diskuteras ingående i kapitel 5.2.2. När det gäller 

avrapporteringen är det stora nyckelordet utbildning. För att få avrapporteringen att 

fungera på ett tillfredställande sätt krävs det att man är tydlig med informationen till 

dem som faktiskt ska utföra jobbet, samt att man bygger ett system som gör det lätt att 

göra rätt! 

Enligt Scania IM:s standard är målet med varje genomförd FUB att uppnå ett nytt 

förbättrat normalläge, och bevisligen har resultatet varit just detta. På samma vis bör 

man efter en uppdelning i delsystem kunna höja stora delar av maskinparken till ett nytt 

förbättrat normalläge genom den ökade kunskapsspridningen, och på så sätt komma 

närmare att uppnå sin målbild 0-0-85-95@target cost. Med ett gemensamt globalt 

underhållssystem och en nedbruten maskinpark, finns god möjligheter för Scania att 

kunna standardisera, och på så vis effektivisera, sitt underhållsarbete inom hela 

företaget. 

 

7.1. Kritisk granskning av arbetet 

FUB:en är en ny metod och man bör ha i åtanke att antalet genomförda FUB:ar är relativt 

lågt. Dessutom bör de granskas efter en längre tidsperiod, då de genomförda 

förbättringarna även är tänkta att verka långsiktigt. Trots detta har resultatet från de 

sammanställda FUB:arna varit entydigt och bör inte ifrågasättas i sig, men ett större 

urval hade gett ett mer statistiskt säkerställt resultat.  

Samtalen med beredare utfördes endast på Transmission. Trots att dessa beredare utgör 

cirka 50 procent av beredarna för bearbetningsmaskiner på Scania IM, är det troligt att 

intervjuer med samtliga beredare hade resulterat i andra siffror vid 

kostnadsberäkningen. Variationen från beredare till beredare var dock små, så troligtvis 

skulle detta handla om relativt små förändringar vid beräkningen. 

Den standardiserade listan som skickades ut till underhållsledare, beredningschefer och 

annan berörd personal vid Scania IM i Södertälje, Oskarshamn och Luleå bemöttes med 
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dålig respons. De som tog sig tid att svara ansåg sig inte vara nog insatta eller hade av 

andra anledningar inte så mycket feedback att ge i de flesta fall. Många valde dessutom 

att inte svara alls. Ett fåtal engagerade sig dock och gav bra feedback, men åsikterna som 

samlats in kan inte direkt anses vara representativa för hela Scania IM. Detta gör att 

innan listan skulle kunna användas vid en implementering, bör den stämmas av med 

berörd personal i ett mer officiellt sammanhang, där allas åsikt kan utkrävas på ett annat 

sätt. 

Åsikterna i ämnet är många och kunskapen internt på Scania är säkerligen stor. Arbetets 

omfattning och tidsramen har gjort att man någonstans var tvungen att nöja sig med 

mängden information. Eftersom inga egentligen tester har utförts är förslaget som läggs 

fram byggt i mångt och mycket på subjektivitet och antaganden om vad som bör hända 

vid införandet av olika alternativ. 

 

7.2. Förslag till fortsatt arbete 

Något som tyvärr inte rymdes inom tiden för examensarbetets, var att utföra en 

nedbrytning av en maskin i Maximo, inklusive en fullständig reservdelsindelning. Med 

denna som utgångspunkt skulle man till exempel kunna undersöka den tidsmässiga 

skillnaden vid reservdelssökningar mellan de olika strukturerna. Den skulle även kunna 

fungera som en plattform där man låter berörda användare sitta och testa den tänka 

uppdelningen, för att sedan göra ett utlåtande och komma med förbättringsförslag. 

Den standardiserade listan med delsystem bör förfinas och fastslås av en utvald grupp 

med stor kunskap och erfarenhet på området. I förlängningen föreslås det även att man 

försöker fastställa denna lista som någon officiell standard. Allra minst i Scanias egen 

TFP, men om möjligt även av någon standardiseringsorganisation som ISO. 

Att se över möjligheten att göra en djupare indelning av några utvalda delsystem skulle 

kunna vara något att arbeta vidare med. Transportsystem är exempelvis ett relativt 

brett begrepp som innefattar många olika typer av utrustningar, något som också 

bekräftas av att det är det vanligast förekommande delsystemet i de granskade 

FUB:arna. Vid en djupare indelning av detta skulle mer detaljerad information kunna 

hämtas direkt i systemet. 

Något som funderades kring, men inte hanns med var hur indelningen skulle kunna leda 

till ett mer standardiserat underhåll för operatörer (UFO). För att underlätta vid 

förflyttningen av en operatör till en annan maskin skulle man här kunna standardisera 

operatörernas underhåll enligt delsystemen, på samma sätt som underhållsteknikernas 

underhåll. Detta skulle göra att man med kortare framförhållning kan flytta operatörer 

mellan olika maskiner vid behov, och dessutom veta att dennes underhållskunskaper på 

maskinens delsystem redan från början är på en högre nivå. Resultatet blir ett 

standardiserat och återkommande underhåll på ett större antal maskiner, med ett bättre 

operatörsunderhåll som följd. Hur stort detta problem är, eller vilka effekter det skulle 

få är dock oklart. 

I dagsläget är inte PUS sammankopplat med Maximo, och Scania IM:s personal tar inte 

del av denna information på en normal basis. Det är endast vid särskilda tillfällen, som 
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till exempel granskningen vid en FUB, som denna information blir granskad. En framtida 

sammankoppling med Maximo skulle ge en mer komplett syn av störningsbilden och var 

underhållsbehovet är som störst. En möjlig lösning för integration mellan Maximo och 

PUS bör alltså ses över. 
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