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Sammanfattning 

Företag kan använda sig av olika strategier för underhåll. Det kan vara avhjälpande underhåll som 

utförs först när ett fel uppkommer eller förebyggande underhåll. Ofta används en kombination av 

båda. Det förebyggande underhållet kan vara förutbestämt eller tillståndsbaserat. Fördelar med att 

använda sig av tillståndsbaserat underhåll är exempelvis att utbyte av enheter inte behöver ske i 

onödan utan först när en observation visar att ett fel är på väg att ske. Vid val av förebyggande un-

derhåll kan RCM-metoden användas för att utröna vilka feltillstånd som kan uppstå och som orsakar 

funktionsfel. Val av förebyggande underhåll kan baseras på fakta om nya tekniker, felhistorik samt 

vilken utrustning och kompetens som finns tillgänglig. 

Volvo Cars i Skövde använder sig just nu av i stort sett likadant förebyggande underhåll på nya verk-

tygsmaskiner som på gamla. Företaget använder sig av tillståndsbaserat underhåll på vissa kompo-

nenter och enheter. Det består då främst av inspektioner, subjektiva tillståndskontroller, och vibrat-

ionsövervakning på motorspindlar. Genom intervjuer framkommer att nya tekniker sällan införs och 

att lagda planer sällan ändras. Företaget är dock medvetet om att nya tekniker för tillståndsbaserat 

underhåll finns och är intresserat av att undersöka om ett utökat tillståndsbaserat underhåll är lämp-

ligt på verktygsmaskiner. De tillståndsbaserade teknikerna som det talats om är främst ballbarmät-

ning, övervakning av processparametrar och geometrisk verifiering. 

Ett underlag för att se om nya tekniker bör införas togs fram genom datainsamling av felhistorik på 

maskiner. Avgränsning gjordes genom att en fem år gammal bearbetningslinje för cylinderhuvuden 

studerades. Genom sortering av data från haverier ur underhållssystemet Maximo från de senaste 

åren och prioritering genom Paretoprincipen visade det sig att återkommande haverier på kulskruvar 

finns. Till komponenten finns ett tillståndsbaserat underhåll kopplat, den inspekteras en gång om 

året. Det är dock sällan som fel på komponenten upptäcks på inspektionen, bara fyra av tjugosju 

bytta kulskruvar de senaste fem åren är bytta efter anmärkning från inspektion. Genom att kartlägga 

komponentens haverier på femton verktygsmaskiner och när FU gjorts hittades flera förbättringsmöj-

ligheter. 

Kostnaden för att byta kulskruv när väl fel uppstått är upp till tio gånger så stor jämfört med att byta 

den förebyggande. När fel uppstått har det medfört kassationer av producerade detaljer och lång 

stilleståndstid. Motiv för att införa ett bättre förebyggande underhåll finns därför framför allt i mins-

kade kostnader och ökad tillgänglighet. 

Företaget rekommenderas att införa ballbarmätning som ett nytt tillståndsbaserat underhåll. Detta 

för att öka den objektiva kontrollen av mekaniska slitdelar. Mätmetoden är inte helt okänd för före-

taget och relativt lätt att införa. Den subjektiva kontrollen som görs idag bör göras om för att bättre 

fånga begynnelse till fel. Kontrollen kräver idag en hel del driftstoppstid vilket gjort att den inte ut-

förts i tid och bör därför kortas ner. Företaget rekommenderas också att undersöka nya metoder för 

förebyggande underhåll kontinuerligt. Idag finns ingen anställd med uppdraget och för att utveckla 

underhållet måste företaget hålla sig uppdaterade på nya tekniker.  
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Abstract 

A company can use different strategies when performing maintenance. One strategy is corrective 

maintenance where maintenance is carried out after a failure has occurred. Another strategy is pre-

ventive maintenance. A combination of the two is often used. The preventive maintenance can be 

predetermined or condition based. Advantages with the condition based maintenance are e.g. that 

the replacement of parts can be planned according to observations indicating there’s an increasing 

risk of failure. When choosing preventive maintenance, the RCM method can be used to determine 

risk of failure modes and the cause of function failures. Decisions regarding the preventive mainte-

nance should be based on knowledge in new techniques, history of failures and the equipment and 

competence available.  

Volvo Cars in Skövde is doing more or less the same preventive maintenance on machine tools regard-

less of whether it’s a new or old machine. The company is using condition based maintenance on 

some of the components and units. Mostly it consists of human inspections, a subjective control of the 

machine’s condition, and spindle vibration analysis. Through interviews it has been determined that 

new techniques are rarely implemented and that the decided maintenance plan for a machine is rare-

ly changed. The company is aware of the development of new techniques for condition based mainte-

nance and wants to investigate whether it is appropriate to evolve their condition based maintenance 

on machine tools. The techniques further investigated are measurement with Ball bar, monitoring of 

process parameters and geometrical verification. 

To make accurate decisions regarding the implementation of new techniques, a data collection of the 

history of frequent failures was done. To limit the amount of data a five year old processing line was 

studied. Data from the maintenance system Maximo was sorted by long failures from the recent 

years and by prioritizing with the Pareto principle it showed the recurring failures of ball screws. The 

component do have a condition based maintenance activity today, there is an inspection once a year. 

However, the inspection is rarely able to predict or find a failure on the ball screw. Four out of twenty-

seven ball screws with fault have been changed after inspection over the last five years. By mapping 

the components failures on fifteen machine tools and when preventive maintenance has been done, 

several options for improvements were found. 

The cost of the replacement of a ball screw when a failure has already occurred is as much as ten 

times the cost of replacement before failure. This is caused by cost of scrap and long down time. A 

new, improved preventive maintenance task is therefore highly justified. The motif is both reducing 

the scrap cost related to failure and with increased availability. 

The company is recommended an investment in Ball bar as a new method for condition based 

maintenance. It should be used to increase the objective control of the mechanical parts of a machine 

tool. The method is not totally new for the company and relatively easy to implement. The current 

subjective control on the machine tools should be revised to increase the probability of finding degra-

dation of functions. Today the activity takes rather long time and has therefore not been done in 

time, it should be shorter. The company is also recommended to investigate new methods for preven-

tive maintenance continually. Today there is no employee with that mission and to evolve mainte-

nance, the company has to be updated on new techniques. 
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Nomenklatur 

Förkortningar 
AA – Avhjälpande akut. Stopp på en maskin hos Volvo som skall åtgärdas med en gång av underhålls-
organisationen. 
AU – Avhjälpande Underhåll 
CBM – Condition-based maintenance, tillståndsbaserat underhåll 
CMMS – Computerized Maintenance Management System 
DT – Down Time. Otillgänglig tid, stilleståndstid. 
FBD – Funktionsblockdiagram 
FU – Förebyggande Underhåll 
FU-plan – De förebyggande underhållsåtgärder som finns för en utrustning 
RCM – Reliability Centered Maintenance, Funktionssäkerhetsinriktat Underhåll 
RTF – Run to failure, val att köra tills fel sker 
UH – Underhåll 
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1 Inledning 
Ett företag kan använda sig av olika underhållsstrategier vid utbyte av enheter och komponenter på 

grund av funktionsfel. Jardine, et al., (1997) anger att strategierna går från att bara använda avhjäl-

pande underhåll, AU, till att använda förebyggande underhåll, FU, och tillståndsbaserat underhåll. 

Det avhjälpande underhållet kan användas när risken för funktionsfel på en enhet är konstant. En-

heten byts då bara ut först när den gått sönder. För att undvika stopptid kan istället förebyggande 

underhåll användas, där enheten exempelvis byts ut på bestämda intervall innan den gått sönder. 

För att undvika både stopptid och onödigt utbyte av enheter kan tillståndsbaserat underhåll använ-

das. En enhet övervakas och analyseras då genom datainsamling. Beslut om utbyte sker först när 

indikationen på att ett fel är nära förestående finns, exempelvis genom olje- eller vibrationsanalys. 

(Jardine, et al., 1997) 

Underhållets mål är inte bara att reducera fel och minimera antalet haverier. Målet är att minimera 

de underhållsrelaterade kostnaderna samtidigt som utrustningen kan leverera. Underhållsaktiviteter 

som inte bidrar till att bibehålla utrustningens funktion ska tas bort. (Jardine, et al., 1997) (Tsang, 

1995) 

1.1 Bakgrund 
Volvo Cars fabrik i Skövde tillverkar komponenter och motorer till personbilar. Vid tillverkning av 

komponenter används högteknologisk utrustning och den vanligast förekommande maskintypen vid 

icke roterande tillverkning är fleroperationsmaskiner (Strålman, 2013), se exempel från Figur 1. I ett 

avsnitt för tillverkning av en speciell typ av cylinderhuvud, O-fabriken DW, finns 15st fleroperations-

maskiner som utför bearbetning. 

 

Figur 1. Exempel på en linje med fleroperationsmaskiner. Bild hämtad från GROBs hemsida. 

Maskinerna är av samma märke och hade produktionsstart under 2008. Sedan dess har de körts på 

3-skift under större delen av tiden. Maskinerna har kontinuerligt haft förebyggande underhåll, FU, 

som utförts av den interna underhållsorganisationen och av operatörer. Samtidigt har avhjälpande 

underhåll löpande skett när funktionsfel inträffat. Företaget arbetar efter metoden VDM, Value Dri-

ven Maintenance (Haarman & Delahay, 2004), där den direkta och indirekta underhållskostnaden 

balanseras enligt Svensson (2013).  

Haverier och kvalitetsbekymmer har uppstått på grund av slitage på maskinerna. Kvalitetsbekymmer 

kan exempelvis vara måttvariationer på producerad detalj från maskin eller undermålig duglighet 
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relaterat till maskinkomponenter. Produktion fångar dessa avvikelser innan de når kund, men företa-

get önskar jobba på ett bättre sätt med det förebyggande underhållet på maskinerna. Detta skulle 

inte bara öka tillgängligheten utan också minska kassationskostnader.  

Under 2014 kommer nuvarande tillverkning av cylinderhuvud att upphöra och de flesta av maskiner-

na ska återanvändas till en ny linje. Innan de går in i ett nytt projekt ska maskinernas status kontroll-

eras och då ses bland annat nuvarande underhållsplan över för att säkra funktion. Idag används rela-

tivt förlegade metoder för att kontrollera maskinstatusen ur ett duglighetsperspektiv, alltså om ma-

skinerna kommer att kunna producera detaljer inom angivna toleransgränser. (Strålman, 2013) 

Vid framtagandet av underhållsplan för fleroperationsmaskiner kopieras ofta mycket från liknande 

maskiner. Nya metoder och tekniker för FU införs sällan (Strålman, 2013). Företaget är intresserat av 

att utvärdera om ny teknik kan användas till FU och maskinstatuskontroll. Detta för att undvika have-

rier och kvalitetsbekymmer i större utsträckning än de gör idag. Om examensarbetet kommer fram 

till att dagens FU är undermåligt vill de även att deras arbetssätt för att bestämma FU-plan ses över. 

1.2 Syfte 
Syftet är att utvärdera nuvarande FU-plan på fleroperationsmaskiner genom att hitta samband mel-

lan bristfälligt FU och haverier som varit, se Figur 2. När FU finns men haverier och/eller kvalitets-

avvikelser ändå uppstår fyller FU inte sitt syfte. Förbättringar av FU ska föreslås för att dels nå ökad 

tillgänglighet dels komma ett steg närmare att förhindra uppkomst till kvalitetsavvikelser som beror 

av maskinens komponenter. Företaget vill se över nuvarande FU-metoder eftersom de inte är upp-

daterade på dagens teknik och dagens tillståndskontroller är alltför subjektiva.  

 

Figur 2. Förebyggande underhåll som inte fungerar. Den oönskade händelsen kan också vara slitage. 

En utvärdering av företagets arbetsmetodik vid framtagandet av FU-plan för maskiner skall också 

genomföras. Företaget vill jobba med FU på ett mer strukturerat sätt än vad som görs idag. De är 

medvetna om att de idag inte utnyttjar möjligheten till FU till fullo. Genom att föreslå förbättringar 

till processen för att ta fram FU-planer ska företaget kunna bli bättre på att välja lämpliga metoder 

och intervaller redan vid maskininköpsprojekt. 
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1.3 Mål 
Finna samband mellan bristfälligt FU och haverier samt finna komponenter som havererar trots att 

de har ett FU kopplat till sig. 

Lämna förslag på lämpliga metoder för ett förbättrat tillståndsbaserat FU på fleroperationsmaskiner 

som fångar haverier och kvalitetsavvikelser innan de uppstår, se Figur 3. Nya metoder för FU kan 

användas istället för eller tillsammans med dagens för att öka tillgängligheten. Fördelarna med att 

modernisera nuvarande metoder ska redovias. 

Om det förebyggande underhållet innefattar ny teknik ska investeringsbelopp framgå och om företa-

get kan räkna hem investeringen, exempelvis genom direkta eller indirekta underhållskostnader. 

 

Figur 3. Tillståndsbaserat underhåll som fungerar och gör att kvalitetsavvikelser och haverier undviks. Oönskad händelse 
kan också vara slitage. 

Förslag till hur processen för framtagning av FU-planer på Volvo Cars i Skövde kan förbättras. Företa-

get önskar precisera hur tekniker ska gå tillväga vid val av funktioner som kräver förebyggande un-

derhåll, val av metod för förebyggande underhåll samt vid val av underhållsintervall. 

1.4 Avgränsningar 
Vid analys av befintlig utrustning kommer historiska data över stopp samlas in och för att begränsa 

mängden data avgränsas examensarbetet till fleroperationsmaskinerna på DW-line i O-fabriken.  

2010 genomfördes ett examensarbete på Volvo av Petersen och Danielsson (2010) som fokuserade 

på hur historiska data kan användas för att beräkna underhållsintervall. Resultatet blev ett Excel-

verktyg som beräknade bland annat intervaller och sannolikheter för haverier. Eftersom arbetet re-

dan är utfört och större mängder nya data inte har tillkommit kommer inte det här examensarbetet 

att använda historiska data för uträkning av underhållsintervall. 

Eftersom en FU-plan redan finns fokuseras arbetet på att fånga upp de brister som finns i den nuva-

rande planen. Arbetet syftar alltså inte till att göra en fullständig bedömning från början utan utgår 

från de haverier som sker trots att ett förebyggande underhåll genomförs. 
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2 Litteraturstudie 
För att kunna motivera slutsatser har relevant litteratur studerats och redovisas under litteraturstu-

die. 

2.1 Introduktion till underhåll 
”Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid av-

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

funktion.” 

Definition av Underhåll enligt SS-EN 13306. 

Underhållsfunktionen är en servicefunktion som ibland betraktas som något nödvändigt ont enligt 

Ljungberg (2000). Med det menas att ledningen ofta påpekar när underhållet kostar för mycket eller 

det sker för många haverier. Det är stor skillnad mellan underhållsfunktionen och andra industriella 

funktioner, exempelvis produktionen. Den sistnämnda har en tydlig karaktär och uppenbara resultat 

medan underhållet märks av när något går snett eller vid planerade stopp som stör produktionen. 

Produktionen är kund till Underhåll och det bör finnas tydliga, uppsatta mål för anläggningens olika 

nivåer. Målen bör motivera varför en viss typ av underhåll ska utföras. Ljungberg (2000) ger som 

exempel på mål; förlängd livslängd på utrustning, ökad produktkvalitet, ökad säkerhet och säkrare 

leveranser. Även om det kan vara svårare att mäta, jämförelsevis mot produktionens, finns det mäte-

tal för att mäta underhållets effektivitet och resultat. Oavsett vilket underhållskoncept som väljs 

anger Johansson (1997) att ett övergripande mål för underhållsverksamheten bör vara att underhål-

let ska bedrivas så att utrustning har hög tillgänglighet och att säkerheten innehålls, till så låg total-

kostnad som möjligt. Underhållet på utrustningar ska också bedrivas med avseende på lång livslängd 

och bibehållen kvalitetsnivå. Underhållsverksamheten bör också ha som mål att dokumentera alla 

inträffade händelser för att ge underlag för konstruktionsändringar och nyinköp av utrustning. 

 

Figur 4. Underhåll - Överblick. Från SS-EN-13306. (SIS, 2001) 

Underhållsaktiviteter faller under två breda kategorier; förebyggande underhåll och avhjälpande 

underhåll, se Figur 4. Det avhjälpande underhållet sker efter att ett funktionsfel upptäckts och är 

därför ett reaktivt tillvägagångssätt. Enligt Tsang (1995) är underhållskostnaden för avhjälpande un-
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derhåll hög, mycket på grund av exempelvis sekundära skador som åsamkats av funktionsfelet och 

kostnader för förlorad produktionstid (se vidare Underhålls ekonomi). Förebyggande underhåll är 

istället en strategi för att undvika förlusterna som tillkommer vid avhjälpande underhåll. Traditionellt 

har FU till största delen bestått av förutbestämt underhåll, schemalagt utbyte av enhet, se Figur 4. 

Men tillståndsbaserat underhåll har med tiden blivit allt mer accepterat som en metod att använda i 

praktiken enligt Jardine, et al. (1997). 

2.2 TAK/OEE 
Utrustningseffektiviteten kan mätas genom TAK-värde, även kallat OEE Overall Equipment Efficiency; 

Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte (Hagberg & Henriksson, 2010).  

               ( ) 
                      -        

                      
                                       (1) 

 

Anläggningsutnyttjande ( ) 
                

                                                     
          (2) 

 

Kvalitetsutbyte( ) 
                -                 

                
                        (3) 

TAK-förlusterna består av  

 Stopptidsförluster, påverkar ”Stopptid” i ekvation (1), i form av utrustningsfel, avbrott, om-
ställning och injustering. 

 Hastighetsförluster, påverkar ”Bruttoproduktion” i ekvation (2), i form av tomgång, små 
störningar och minskad produktionshastighet. 

 Kvalitetsförluster, påverkar ”Defekt produktion” i ekvation (3), i form av processdefekter och 
reducerat utbyte. 

Underhållet påverkar TAK-värdet inte bara genom att skapa tillgänglighet (reducera stopptiden) utan 

även på andra sätt enligt Hagberg och Henriksson (2010). Exempelvis den kvalitetspåverkan som 

underhåll har blir alltmer uppmärksammad. Sambandet är tydligt vid bristfällig teknisk funktion (vil-

ket ger bristande kapabilitet), vid underhållsberoende stillestånd och vid uppstart efter underhållsre-

laterade stopp. Ben-Daya och Duffuaa (1995) beskriver hur utrustning som inte underhålls på rätt 

sätt får hastighetsförluster och/eller bristande noggrannhet vilket resulterar i defekta produkter. 

Risken finns att kontrollen över processen förloras. För att förbättra kvalitetsutbytet behöver maski-

nens status då den producerar detaljer med hög kvalitet identifieras. Målet för underhåll bör sen 

vara att behålla utrustningen i samma status för att producera noll defekta detaljer.  

Även Ahmed et al. (2012) beskriver förhållandet mellan kapabilitet och underhåll. Vanligtvis definie-

ras maskinens kapabilitet av tillverkaren vid installation och eftersom detaljer ofta tillverkas med hög 

noggrannhet är det av yttersta vikt att maskinerna är kapabla. Med tiden kan dock kapabiliteten 

minska pga. exempelvis slitage. Det är därför viktigt att bedöma maskinens kapabilitet vid regel-

bundna intervaller. Andra delar av processen som utgör viktiga delar i processen bör även de överva-

kas. I en studie med BAE Systems, leverantör till flygindustrin, beskrivs företaget i behov av effektivt 

underhåll, som görs i rätt tid (Ahmed, et al., 2012). Genom att använda förutsägande underhåll som 

strategi, genomförs underhåll vid behov och onödig stopptid undviks. Maskinernas status kontrolle-

ras regelbundet och resultatet registreras. Trender hos maskinen kan sen analyseras över tid och 
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underhållsåtgärder kan genomföras innan ett haveri uppstår. Vissa fel kan vara svårupptäckta men 

vissa fel som påverkar maskinens noggrannhet kan identifieras tidigt genom att använda tillståndsö-

vervakande tekniker; genom att mäta maskinens noggrannhet med en utrustning, exempelvis ball-

barmätning, samtidigt som vissa parametrar som omgivningstemperatur och luftfuktighet övervakas 

kontinuerligt, kan relationen mellan parametrarna och maskinens noggrannhet bestämmas. Ahmed 

et al. (2012) drar slutsatsen att ett framgångsrikt underhåll nås genom att rikta arbetet mot rotorsa-

ker till fel samt att ingripa innan fel uppstår för att undvika driftstopp. Genom att använda tillstånds-

övervakande tekniker kan maskiners status utvärderas tillförlitligt. Att gå till ett mer intelligent före-

byggande underhåll kräver relativt stora investeringar i teknik och personal för att säkerställa rätt 

verktyg och kompetens.  

2.3 Driftsäkerhet 
Genom att bedriva ett kvalitativt och systematiskt underhåll uppnås hög tillgänglighet och lång livs-

längd hos en utrustning enligt Johansson (1997). Underhållsarbetet ska vara driftsäkerhetsorienterat 

istället för reparationsorienterat. Driftsäkerhet definieras av Johansson (1997) som ett systems för-

måga att ge hög prestation trots fel och störningar. Driftsäkerheten bestäms av det tekniska syste-

met, maskinen, och av hur snabbt uppkomna fel åtgärdas av underhållsfunktionen. Maskinen har två 

faktorer som inverkar på driftsäkerheten; funktionssäkerheten och underhållsmässigheten. Under-

hållssystemets inverkan på driftsäkerheten kallas för underhållssäkerhet, se även Figur 5.  

 
Figur 5. De tre faktorerna som inverkar på driftsäkerheten. (Johansson, 1997) 

Funktionssäkerheten beskriver förmågan att fungera utan fel hos en enhet enligt Hagberg och Hen-

riksson (2010). Vanliga mätetal är: MTTF, Mean Time To Failure och MTBF, Mean Time Between Fail-

ure. I stort handlar funktionssäkerheten om att reducera antalet funktionsfel och fyra åtgärdsområ-

den har identifierats enligt Hagberg och Henriksson (2010): 

1. Störst påverkan på funktionssäkerheten har systemets konstruktion med ex material och di-
mensionering. Detta hanteras främst i processer vid nyanskaffning av maskinutrustning.  

2. Genom att konstruera parallella delfunktioner, reservkapacitet, begränsas funktionsfelet och 
funktionssäkerheten säkerställs. 

3. Om funktionsfelen som uppstår i en utrustning kan förhindras med förebyggande underhåll 
skall lönsamheten av aktuella metoder prövas.  

4. En stor påverkan på funktionssäkerheten har också operatörsförmågan som i första hand sä-
kerställer att utrustningen fungerar som den ska.  

2.4 Underhålls ekonomi 
Underhållets ekonomiska betydelse beskrivs av Hagberg och Henriksson (2010) i tre delar; Uteblivna 

intäkter, indirekta underhållskostnader och direkta underhållskostnader.  
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2.4.1 Uteblivna intäkter 

Uteblivna intäkter innebär att underhållet påverkar företagets intäkter dels genom mängden produk-

ter företaget kan tillverka och dels genom det pris företaget kan ta ut för en produkt bl.a. pga. pro-

duktkvaliteten. För att tillverka produkter av rätt kvalitet krävs det dugliga maskiner och underhållet 

är en av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla kapabiliteten hos maskinerna.  

2.4.2 Indirekta underhållskostnader 

De indirekta underhållskostnaderna är kostnader som påverkas av underhåll men uppstår någon 

annanstans än hos underhållsorganisationen. Några exempel är kassationer och justering, kapital-

bindning, resursförbrukning som el, olja, vatten, etc., säkerhet och övertid, extra skift, m.m. Kassat-

ioner ger både intäktsbortfall och är upphov till kostnader. Ett bra underhåll kan bidra till att minska 

mängden kassationer. Genom att höja driftsäkerheten kan underhåll bidra till att användandet av 

buffertar minskar och därmed även minska kapitalbindningen (rörelsekapitalet). Stillestånd i maski-

ner leder inte bara till förlorat täckningsbidrag utan även extrakostnader i form av övertid och extra 

skift för att kunna hålla leveransprecision. De orsaker som finns till att avdelningar behöver köra 

övertid och som underhåll kan påverka innebär att underhåll orsakar en indirekt kostnad (Hagberg & 

Henriksson, 2010).  

2.4.3 Direkta underhållskostnader 

Direkta underhållskostnader är kostnader för arbete, material, köpta tjänster, omkostnader, etc. som 

används för att ha en funktionsduglig utrustning enligt Hagberg och Henriksson (2010). Redovisning 

av underhållskostnaderna missar ofta att ta med kostnaden för det underhåll som produktionsperso-

nalen utför, men ofta redovisas också mindre investeringar som en underhållskostnad vilket är felakt-

igt.  

2.5 Förebyggande underhåll 
”Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt 

att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion.” 

Definition av Förebyggande Underhåll enligt SS-EN 13306. 

Hagberg och Henriksson (2010) förklarar förebyggande underhåll som strategiska underhållsaktivite-

ter som utförs innan ett funktionsfel upptäckts. Det förebyggande underhållet kan vidare delas upp i 

förutbestämt underhåll och tillståndsbaserat underhåll. Ett bra FU påverkar tillgängligheten, anlägg-

ningsstatusen och säkerheten i positiv bemärkelse och det är därför av yttersta vikt att ett bra FU 

eftersträvas. Det bästa är att ta hänsyn till underhållsaspekterna redan vid maskininköp och även 

”bygga bort” fel. Men när det inte går bör det förebyggande underhållet baseras på de behov som 

maskinen har. Hagberg och Henriksson (2010) påpekar även vikten av att hålla FU upplägget levande 

och justera efter ändrade förutsättning och teknisk utveckling. 

Det förutbestämda underhållet beskrivs av Hagberg och Henriksson (2010) som FU med bestämda 

intervaller eller efter bestämd användning. Det förutbestämda underhållet föregås inte av någon 

tillståndskontroll. 

Det tillståndsbaserade underhållet består av kontroll och/eller övervakning av en enhets tillstånd och 

kan leda till åtgärder vid nedsatt funktion enligt Hagberg och Henriksson (2010). 
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2.5.1 Syftet med ett bra förebyggande underhåll 

Förebyggande underhåll används för att förhindra att utrustningar går sönder och det finns fyra fak-

torer som spelar in när aktiviteter för förebyggande underhåll ska väljas enligt Smith och Hinchcliffe 

(2004). De grundläggande faktorerna när FU väljs är om det ska användas för att förebygga/mildra 

fel, hitta början till fel eller hitta dolda fel. Ibland väljs att inte göra någonting alls för att förhindra fel 

på grund av begränsningar. 

Smith och Hinchcliffe (2004) listar tolv möjligheter och utmaningar för att nå ett underhåll i världs-

klass med förebyggande underhåll. Bland punkterna återfinns bland annat:  

o Otillräckligt förebyggande underhåll. Underhållet i de flesta fabriker består till största delen 
av avhjälpande underhåll och det förebyggande underhållet är bristfälligt. 

o Problem som upprepar sig. Det avhjälpande underhållet tar sig inte tid för att hitta rotorsa-
ken till problemet. Felet återställs och kommer att komma tillbaka om inte aktiviteter införs 
för att komma åt rotorsaken. 

o Onödigt förebyggande underhåll. I motsats till den första punkten finns det också förebyg-
gande underhåll som görs i onödan. Vid översyn av en FU-plan hittas ofta aktiviteter som är 
helt onödiga och som inte tillför någon nytta. Problemet är oftast att företagen inte har nå-
gon översyn av FU planerna överhuvudtaget, men kan också vara att FU aktiviteten är riktig 
men för konservativ. Ofta visar det sig genom att FUt utförs för ofta. 

o FU saknar logisk grund. FU aktiviteter saknar information om varifrån de kommer, varför de 
utförs. I vissa fall är det onödig information, men i de allra flesta bör en dokumentation över 
varför en aktivitet utförs finnas. 

o FU varierar trots likadana/liknande enheter. I ett företag är det vanligt att flera olika anlägg-
ningar har liknande produktion, men ändå olika FU upplägg.  

o Ineffektiv användning av FU teknologi. Utveckling sker hela tiden och framförallt inom ut-
rustning som kan övervaka och förutsäga haverier. Payoff sker ganska så snart eftersom ut-
rustningen kan tala om när en underhållsaktivitet bör göras.  

När en bra FU-verksamhet eftersträvas är det enligt Hagberg och Henriksson (2010) viktigt att defini-

era vad den ska åstadkomma och sätta upp relevanta och resultatorienterade mål. Exempel på lämp-

liga, långsiktiga mål är total kostnad (kostnad för FU + indirekt UH kostnad + ev. tappat täckningsbi-

drag), tillgänglighet, antal AU insatser, antal förbättringar upptäckta vid FU arbete och kostnad för 

själva FU verksamheten. 
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2.6 TPM 
TPM, Total Productive Maintenance eller Totalt Produktivt Underhåll, är ett förändringskoncept med 

fokus på produktionsutrustningen enligt Ljungberg (2000). Det kommer ursprungligen från bilindu-

strin i Japan men har anammats av företag över hela världen som ett arbetssätt för att öka sin pro-

duktivitet.  

2.6.1 Karakteristik 

Ljungberg (2000) anger tre grundläggande byggstenar som TPM bygger på: Uppföljning av driftstör-

ningar, operatörsunderhåll och förbättringsgrupper. Vid införande av TPM ställs nya krav på under-

hållsorganisationen. Underhållspersonalen får arbeta mindre med avhjälpande underhåll jämfört 

med tidigare och det förebyggande underhållet betonas särskilt. Det är viktigt att underhållspersona-

len, som blir mer specialiserade, ökar sin kompetens inom ny teknik vad gäller produktionsutrustning 

och tillståndskontroll. För att identifiera vilken utrustning som är väsentlig för produktion, kvalitet 

m.m. föreslås att RCM används. 

2.7 RCM 
RCM, Reliability-Centered Maintenance, eller funktionssäkerhetsinriktat underhåll, syftar till att op-

timera underhållsåtgärder och uppkom efter att flygindustrin pressats till ett mer kostnadseffektivt 

underhåll för att klara av finansieringen av den nya jumbojeten Boeing 747 på 1960-talet enligt Smith 

och Hinchcliffe (2004). United Airlines ledde arbetet med att reda ut varför underhållet behövdes och 

hur det skulle göras på bästa sätt. Arbetet visade sig vara så pass bra att det applicerades på fler 

flygmodeller och så småningom spred sig vidare utanför flygindustrin. Även industriföretag har tagit 

till sig RCM metodiken, till en viss grad, och använder den i det förebyggande underhållet (Smith & 

Hinchcliffe, 2004). På lång sikt har RCM-tekniken visat sig vara kostnadsbesparande hos många före-

tag enligt Johansson (1997).  

2.7.1 Karakteristik 

RCM karakteriseras av fyra delar; bevara systemets funktion (funktionssäkra), identifiera specifika 

feltillstånd som kan generera fel, prioritera betydelsen av feltillstånden och välja applicerbara och 

effektiva FU metoder för de prioriterade feltillstånden. De fyra delarna implementeras genom en 

process om nio steg. 

2.7.2 Styrning 

Figur 6 visar processen för att skapa eller uppdatera ett FU upplägg enligt Smith och Hinchcliffe 

(2004). Till att börja med bestäms FU upplägget helt utan ekonomiska, kompetensmässiga eller öv-

riga restriktioner. Initialt väljs alltså FU helt efter vad som vore det bästa möjliga. Detta görs genom 

att först identifiera UH aktiviteterna som ska göras och när de ska göras.  

 
Figur 6. Styrning FU upplägg. (Smith & Hinchcliffe, 2004)  
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I Figur 7 visas mer detaljerat vilka tekniker som är lämpliga att använda för att hitta det ideala FU 

upplägget. Bland annat lämpar det sig att titta historiskt (när det är möjligt) på vilka fel som tidigare 

uppkommit på utrustningen och vad som var rotorsakerna till dem. Liksom Hagberg och Henriksson 

(2010) skriver även Smith och Hinchcliffe (2004) att företaget bör dra lärdom av tidigare uppkomna 

fel och främst bygga bort dem. När det inte är möjligt att bygga bort fel; förebygg dem istället.  

 
Figur 7. Idealt FU upplägg. (Smith & Hinchcliffe, 2004) 

Ny teknik för övervakning och diagnostisering utvecklas hela tiden och bör användas för exempelvis 

rätt utbytesintervall. Exempel på applikationer är vibrationsövervakning, läcksökning med ultraljud 

samt optiska inspektioner. Se vidare under rubriken Tillståndsbaserat underhåll och dess metoder. 

Ett underhållssystem för data (Computerized Maintenance Management System – CMMS) är nöd-

vändigt för att uppnå ett bra förebyggande underhåll enligt Smith och Hinchcliffe (2004). Systemet 

håller exempelvis ordning på historiska data, automatgenererar arbetsorder för FU samt visar kost-

nader. För att komma fram till det ideala FU upplägget görs därför en systemanalys. 

2.7.3 Systemanalys RCM 

Johansson (1997) beskriver kortfattat arbetsgången vid applicering av RCM-tekniken i fyra faser: 

1. Systemets struktur och de viktigaste in/ut funktionerna definieras. Insamling av data. 
2. De enheter som påverkar tillgänglighet eller har höga underhållskostnader identifieras.  
3. Förebyggande underhållsåtgärder samt tidsintervall för dem bestäms och läggs in i ett FU-

system.  
4. Insamling av data från anläggningen och uppdatering av punkterna ovan vid behov. 

Smith och Henchcliffe (2004) beskriver detaljerat processen för att analysera ett system enligt RCM i 

sju steg.  
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Steg 1. Val av system och insamling av information  

Till att börja med bör det väljas på vilken nivå som analysen ska genomföras (komponent-, system-, 

fabriksnivå). När FU planer läggs med en funktonsäkerhetsaspekt är det lämpligt att lägga sig på 

systemnivå (Smith & Hinchcliffe, 2004). För att sedan välja vilket system som ska analyseras (alla 

system på en fabrik är inte ett alternativ på grund av ekonomiska aspekter) kan 80/20 regeln tilläm-

pas. 80/20 regeln, eller Paretoprincipen, säger att generellt står 20% av orsakerna för 80% av ver-

kan/effekterna. Detta kan med fördel användas för att välja system för att maximera effekten av 

förbättringar säger även Smith och Hawkins (2004). Genom att skapa Paretodiagram över systemen 

ges en översyn över var resurserna bör läggas. Smith och Hawkins (2004) ger exempel på användning 

när exempelvis reducering av kostnader står i fokus; identifiera genom Paretodiagram de 20 % av 

systemet som använder 80 % av resurserna. För underhåll på utrustning kan information från CMMS 

visa på vilken utrustning som har störst problem, exempelvis genom att titta på OEE-TAK värdet eller 

andra mätvärden enligt Smith och Hawkins (2004). Smith och Hinchcliffe (2004) har använt sig av 

någon eller flera av följande parametrar för att välja system; kostnad för AU, antal AU insatser och 

antal förlorade produktionstimmar. Samtliga data har studerats över en tvåårsperiod, se exempel 

antal stopp med AU insatser i Figur 8.  

 

Figur 8. Exempel fiktivt Paretodiagram över antal stopp.  

Smith och Hinchcliffe (2004) påpekar att det finns två tillfällen då det inte är lämpligt att gå vidare 

med RCM systemanalys efter att ha valt system. Det ena är då data pekar ut ett system som kräver 

mycket underhåll men som har sin orsak i ett större problem och det redan har åtgärdats men inte 

hunnit visas i data. Det andra är då det är ett system som till största delen består av digital, elektrisk 

hårdvara. Sådan utrustning lämpar sig inte för annat FU än Run to failure, RTF kör till fel, och det 

behövs därför ingen RCM analys för att komma fram till det heller. 

Vid insamling av information bör ritningar för systemet tas med, processkarta, manualer och riskana-

lyser, historik samt tekniska specifikationer. Om det sedan tidigare finns en FU plan bör även den tas 

med i informationsinsamlingen. 
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Steg 2. Avgränsningar i systemet 

Smith och Hinchcliffe (2004) poängterar vikten av att ha avgränsningar i sitt system dels för att veta 

vad som hör till systemet och inte (exempelvis komponentlista) och dels för att kunna avgöra vad 

som kommer in i systemet, indata, och ut ur systemet, utdata. Att ha en tydlig bild över gränssnitt in 

och ut ur systemet är nödvändigt för systemanalysen.  

Steg 3. Systembeskrivning och funktionsblockdiagram, FBD 

I steg 3 beskrivs systemet så detaljerat som möjligt för att registrera hur systemet ser ut och under-

stödja senare identifiering av kritiska delar enligt Smith och Hinchcliffe (2004). Vidare görs ett FBD för 

att visa på systemets funktioner. Här syns delsystem, indata och utdata. En tumregel är att ett helt 

system inte bör ritas med fler än fem större funktioner. En lista över alla indata och utdata tas fram 

och utdata visar på vad systemet producerar. För att få total kontroll över vad systemet innehåller 

tecknas en utrustningslista med alla komponenter (System Work Breakdown Structure – SWBS) som 

systemet innehåller. Smith och Hinchcliffe (2004) rekommenderar att komponenterna kategoriseras 

efter vilka som bör vara ”kvar” i analysen. Flera komponenter kommer inte att vara lämpade för FU 

och är inte med vidare i processen. Till sist tas även felhistoriken med i systembeskrivningen, främst 

är det felorsakerna till AU som är av intresse. 

Steg 4. Systemfunktioner och funktionsfel 

RCM fokuserar på funktionssäkerhet (se Karakteristik) och nästa steg är därför att definiera alla 

funktioner i systemet, exempelvis ”Tillhandahålla ett lufttryck på 100 bar”. Vidare definieras funkt-

ionsfelen som kan uppstå i systemet. Fokuset skall alltså ligga på förlust av funktion, inte fel i utrust-

ningen. Det kan finnas flera fel som kommer orsaka förlust av en funktion.  

Steg 5. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Det är först i steg 5 som systemets komponenter och funktioner kopplas ihop genom att identifiera 

vilken hårdvara som kan orsaka förlust av funktion enligt Smith och Hinchcliffe (2004). All hårdvara 

som identifierats (komponentlistan) kopplas ihop med vilken förlorad funktion komponenten kan 

orsaka. Vidare görs en FMEA på den funktion, eller de funktioner, som har flest komponenter som 

kan vara en orsak till förlorad funktion kopplad till sig. Vid analys av felmöjligheter på en komponent 

är det enda intressanta för RCM om det är ett problem som kan lösas med hjälp av FU (Smith & 

Hinchcliffe, 2004).  

Om redundans finns för att förhindra förlust av en viss funktion får det felläget lägre prioritet i ana-

lysen.  

Steg 6. Felträdsanalys (FTA) 

I det här steget sker prioriteringar än mer för att fördela resurserna enligt Smith och Hinchcliffe 

(2004). Tre frågor ställs om varje feltillstånd som gör att det placeras i en av fyra kategorier, se Figur 

9. Varje fråga kan bara besvaras med Ja eller Nej och gör att feltillstånden rangordnas A-D. Först frå-

gas om operatörer kan upptäcka felet. Om nej; gömt fel. Om ja, ny fråga; Skapar feltillståndet ett 

säkerhetsproblem? Säkerhetsproblem refererar här till personskador eller värre, både på plats och 

utanför, men är upp till företagen att definiera. Är det inget säkerhetsproblem så frågas det om fel-

tillståndet resulterar i driftsavbrott. Om ja; Driftsavbrottsproblem. Om nej; Mindre eller försumbart 

ekonomiskt problem. Frågan fokuserar alltså på driftsavbrott eller förlust av produktivitet och bör 

definieras av företaget vad som är godtagbart och vad som ska räknas som oacceptabelt.  
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Figur 9. Felträdsanalys. (Smith & Hinchcliffe, 2004) 

När felträdsanalysen är färdig ska alla feltillstånd fått en kategorisering; A, B, C, D/A, D/B, D/C. Ef-

tersom inget företag har oändliga resurser enligt Smith och Hinchcliffe (2004) är det lämpligt att prio-

ritera feltillstånden efter kategorin de har blivit tilldelade i FTA enligt följande 

o A eller D/A 
o B eller D/B 
o C eller D/C 

Många av feltillstånden i kategori C kommer med största sannolikhet att bedömas som lämpliga för 

RTF. 

Steg 7. Val av aktiviteter 

Fram tills det här steget har inriktningen i analysen varit att sortera feltillstånden och ta fram de som 

kommer att ge bäst ”avkastning” på FU. I steg 7 listas alla feltillstånden och de FU metoder som kan 

användas. För varje feltillstånd väljs sedan den mest effektiva aktiviteten som uppfyller kraven: 

o Applicerbart; aktiviteten förhindrar eller mildrar fel, hittar början till fel eller upptäcker 
gömda fel. 

o Effektivt; aktiviteten är den mest kostnadseffektiva både i jämförelse med övriga aktiviteter 
som listats och i jämförelse med RTF. 

Finns ingen lämplig aktivitet används RTF, likaså om kostnaden inte är rimlig i förhållande till kostna-

den för haveri. Säkerhetsrelaterade problem undantaget. 

För att hitta lämpliga FU aktiviteter rekommenderar Smith och Hinchcliffe (2004) att såväl under-

hållspersonal som produktionspersonal, tekniker och säljare av ny teknik involveras för att inkludera 

så mycket som möjligt.  
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Figur 10. Riktlinjer för val av FU aktivitet. (Smith & Hinchcliffe, 2004) 

Figur 10 visar förslag på ett schema från Smith och Hinchcliffe (2004) som kan användas för val av 

aktivitet. Till att börja med efterfrågas om fel-tid är känt, exempelvis genom felintensitetskurvor, 

mätningar eller specifikationer från leverantör. Om ja, kontrollera om det finns applicerbara aktivite-

ter för förutbestämt underhåll som kan användas och specificera i så fall dem. Om nej, kontrollera 

om det finns några applicerbara aktiviteter för tillståndsbaserat underhåll och specificera dem. Vi-

dare efterfrågas information från steg 6; är feltillståndet ett gömt fel, kategori D? Om ja, kontrollera 

om det finns applicerbara aktiviteter för att leta efter gömda fel (FF) och specificera dem.  

Nu utreds om någon av aktiviteterna som specificerats är effektiva, finns det ingen bör det utredas 

om en ombyggnation eliminerar feltillståndet annars RTF. Vid säkerhetsproblem är det inte lämpligt 

att välja RTF enligt Smith och Hinchcliffe (2004). Till sist görs en extra koll på de feltillstånd som sorte-

rats bort i tidigare steg. Det finns förstås skäl till att utföra FU även på de feltillstånd som fått lägre 

prioritet under analysens gång. Exempel på orsaker kan vara att kostnaden för ett fel kanske inte är 

kritiskt (sett till driftsavbrott) men kan fortfarande orsaka stora kostnader eller att leverantören re-

kommenderar ett visst FU som inte tagits med i analysen men som kanske måste utföras ändå av 

garantiskäl enligt Smith och Henchcliffe (2004). Finns det en FU plan sen tidigare är det också lämp-

ligt att göra en jämförelse mellan den gamla planen och förslaget från RCM systemanalysen.  

När systemanalysen är färdig och det ideala FU upplägget är framtaget ska det integreras i produkt-

ionen så långt som möjligt. Några problem som kan uppstå är då om material och verktyg inte finns 

tillgängligt för nytt FU, att kompetensen inte finns inom organisationen som sköter underhållet, det 

finns inte tillräckligt med arbetare, osv.    
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2.8 REP-metoden 
Hagberg och Henriksson (2010) beskriver en metodik för att nå underhåll i världsklass som kallas REP-

metoden; Resultat, Effektivisering och Processer. En del av den metoden är FU processen. För att 

styra FU arbetet krävs att FU planer läggs upp utifrån kunskap om utrustningarna, information, men 

också baserat på typ av fel, tillgängliga metoder och kompetens hos medarbetare/externa firmor 

enligt Hagberg och Henriksson (2010). För att förbättra och utveckla arbetet krävs exempelvis att 

intervaller uppdateras, nya tekniker utnyttjas och att personalgrupper kompetensutvecklas. 

2.8.1 Information om utrustningen 

Hagberg och Henriksson (2010) påpekar att för att kunna utföra FU på bästa sätt krävs en riskklass-

ning, en kritikalitetsranking, av maskinerna. Klassningen visar vilken mängd och typ av underhåll som 

är lämplig på en maskin beroende på sannolikheten för att en händelse inträffar och vad konsekven-

sen blir. Riskklassningen är en funktion av sannolikheten för att en händelse inträffar och konsekven-

sen av att denna händelse inträffar. Konsekvensen kan vara driftstörningar, kvalitetsproblem eller 

personskador för att nämna några exempel. Sannolikheten kan uppskattas utifrån erfarenheter eller 

genom att använda metoder, exempelvis empirisk skattning, logiska system eller expertbedömning-

ar. Allting graderas och sedan delas utrustningen in i kritikalitetsklasser, se Figur 11, med olika un-

derhållsintensitet i varje grupp. En A-klassad maskin kan bedömmas vara så viktig för produktionen 

att den har fokus på att helt undvika haverier. En sådan maskin kräver en relativt stor mängd FU för 

att undvika AU medan en C-klassad maskin kan ha minsta möjliga FU och mestadels AU.  

 

Figur 11. Kritikalitetsranking av anläggningar. (Hagberg & Henriksson, 2010) 

Förändringar i användandet av maskinen är också något som bör tas i beaktande enligt Hagberg och 

Henriksson (2010); om användandet av maskinen kommer att ändras, på kort eller lång sikt, skall 

mängden FU också justeras. Om maskinanvändandet ökar ökas även mängden FU på grund av slitage 

och för att förhindra haverier som blir allvarligare vid högre utnyttjandegrad. Om maskinanvändan-

det minskar blir konsekvenserna de motsatta. 

2.8.2 Information om FU insatserna 

Detaljerade FU-instruktioner med bilder säkerställer att alla arbetar på samma sätt enligt Hagberg 

och Henriksson (2010). Den omfattande dokumentationen bör uppdateras/ses över vid regelbundna 

intervall för att se att instruktionen är relevant och korrekt för den specifika maskinen. Vid avrappor-

tering förs lämpligen mätdata in i instruktionen. Istället för att bocka av en ruta med ”Mät tempera-

turen” fyller teknikern i det uppmätta värdet ”62ᵒC”. 

2.8.3 Information från FU insatserna 

Hagberg och Henriksson (2010) trycker på vikten av att dokumentera arbetet av FU-insatserna för 

vidare analys och förbättring. Fel som upptäcks vid FU kan exempelvis visa sig bero på förändrat kör-

sätt av operatörerna (återför information till produktionsorganisationen), återkommande problem 

Sannolikhet\Konsekvens
Stor Medel Låg

Mycket sannolik A B C

Sannolik B C C

Osannolik C C D

Mycket osannolik C D D
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kan kräva modifiering av maskinen hellre än mer FU arbete och om väsentliga delar av maskinen 

bedöms vara i utbytesbehov kan det behöva utredas om ett eventuellt byte av maskin. 

2.8.4 Felintensitet 

Hagberg och Henriksson (2010) anger vilken typ av fel som uppkommer som en avgörande faktor vid 

bestämmande av FU-upplägget. Beroende av hur felen uppkommer väljs förutbestämt eller till-

ståndsbaserat. Genom att titta på kurvor över komponenters felintensitet kan det ”bästa” FU upp-

lägget väljas.  

 

Figur 12. Felintensitetskurvor med tid på horisontella axeln och sannolikhet för fel på vertikala. (Hagberg & Henriksson, 
2010) 

Från Figur 12 ses kurva 1 visa en första period med hög felintensitet, en period med konstant felin-

tensitet och en utslitningsperiod med hög felintensitet. Detta är typiskt för sammansatta tekniska 

system. För enskilda komponenter stämmer oftast någon av de andra kurvorna bättre in enligt Hag-

berg och Henriksson (2010). Kurva 2 visar en komponent som har en ökande felintensitet efter tid 

och lämpar sig därför för förutbestämt underhåll. Kurva 3 visar en komponent med kontinuerligt 

slitage och ett förutbestämt underhåll kan användas även här. Kurva 4 visar en komponent med låg 

felintensitet till en början för att sen plana ut och bli konstant. Relativt ovanlig. Kurva 5 visar en kon-

stant felintensitet och det förutbestämda underhållet på den här komponenten kommer inte att ge 

någonting eftersom den nya kommer att ha samma felintensitet som den gamla. Kurva 6 visar hög 

felintensitet till att börja med för att sedan plana ut. Den här bör inte bytas på förutbestämt under-

håll eftersom det är större sannolikhet att den nya kommer att gå sönder. Genom att samla in in-

formation enligt ovan samt utforska nya tekniker kan ett lämpligt FU-upplägg bestämmas enligt Hag-

berg och Henriksson (2010).  
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2.9 Tillståndsbaserat underhåll och dess metoder 
Undersökningar visar att det är relativt få komponenter som lämpar sig för förutbestämt underhåll 

enligt Hagberg och Henriksson (2010). Det bästa vore att byta komponenten precis innan den have-

rerar och då kan ett tillståndsbaserat underhåll kan användas. Utifrån mätningar planeras underhålls-

insatser och övervakning kan ske i exempelvis ett styrdiagram, för principiellt tillvägagångssätt se 

Figur 13. Genom att mäta exempelvis vibrationer i en spindel hittas en nivå som anses normal och 

sedan en nivå för larm. Vid mätningar som når larmgränsen planeras då ett byte innan ett haveri 

uppstår. Viktigt är att det är relativt lång tid mellan upptäckt larmgräns och haveri så att ett byte 

hinner genomföras.  

 

Figur 13. Trendanalys efter mätningar på tillståndskontroll. (Hagberg & Henriksson, 2010) 

Det tillståndsbaserade underhållet kan innebära regelbundna mätningar eller att det mäts kontinuer-

ligt. Vanligtvis är FU upplägget en kombination av tillståndsbaserade kontroller och förutbestämt 

underhåll enligt Hagberg och Henriksson (2010). Det är också vanligt att arbetet med FU görs av flera 

olika yrkeskategorier, exempelvis operatörer, elektriker, mekaniker, smörjare, osv. Utan samordning 

finns risken att vissa kontroller görs dubbelt. För att orsaka så lite störningar i produktionen som 

möjligt vid FU bör arbetet läggas utanför produktionstid om det är möjligt och ekonomiskt försvar-

bart. 

Johansson (1997) delar upp tillståndsövervakningen i två delar; Subjektiv (se, lyssna, känna, lukta) 

och objektiv där givare och mätsystem ger mätvärden för direktbedömning och/eller trendanalys. 

Båda är viktiga men med ökande komplexitet i kombination med lägre bemanning i produktion har 

betydelsen för den objektiva tillståndskontrollen ökat.  
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Bästa sättet att övervaka en parameter är att följa variationer och Johansson (1997) rekommenderar 

liksom Hagberg och Henriksson (2010) styrdiagram. Felet utvecklas oftast under en längre tid när det 

gäller mekaniska fel.  

Johansson (1997) beskriver acceptanstest, uppmätningen av en produktionsutrustnings tillstånd, som 

ett viktigt moment. Detta har tidigare benämnts som tillståndskontroll. Det används dels vid inköp av 

ny maskin men även som en årlig kontroll av utrustningen. Acceptanskontrollen genomförs, för kom-

plexa utrustningar, både hos leverantör och efter installation hos köparen. Vanligtvis väljs passande 

delar ut av köparen. Acceptanskontrollen kan exempelvis bestå av; jämförelse mellan inställt och 

verkligt varvtal med tachometer, prestanda- och stabilitetstest vid normerad matning, uppmätning 

av vibrationsamplituden vid tomgångsvarvtal och under bearbetning samt geometrisk uppmätning.  

Olika komponenter hos en maskin kräver olika sorters tillståndskontroll. Hagberg och Henriksson 

(2010) föreslår att vid val av metod behövs en teknisk analys av utrustningen för att ta fram typ av 

utrustning och typ av fel som uppkommer samt en ekonomisk analys. Tsang (1995) anger några vill-

kor som måste vara uppfyllda för att tillståndsbaserat underhåll ska vara lämpligt; Hur ett funktions-

fel ska förhindras är inte genomförbart eller ens känt, en mätbar parameter som korrelerar med bör-

jan till fel är identifierad och det går att identifiera ett värde när parametern visar på att nu sker snart 

ett funktionsfel. 

Tsang (1995) klassificerar också teknikerna för tillståndsbaserat underhåll i följande kategorier: 

o Dynamiska effekter, exempelvis vibrations- och ljudnivåer 
o Partiklar och kemikalier utsläppta i närmiljön 
o Fysiska effekter, exempelvis sprickor, slitage och deformationer 
o Lokala temperaturökningar 
o Elektriska effekter, exempelvis resistans, ledningsförmåga, etcetera 

2.9.1 Underhåll på styrsystem 

Moderna styrsystem består av både hårdvara och mjukvara där hårdvaran kräver ytterst lite under-

håll enligt Hagberg och Henriksson (2010). Det handlar till största del om rengöring, kontroll av mat-

ningsspänning och batterier samt översyn. När livslängden är slut uppdateras hårdvaran, det handlar 

om ungefär 3-20 år beroende på komponent. Mjukvarans underhåll består av att övervaka att delar-

na fungerar och är rätt konfigurerat. I nya, moderna styrsystem finns speciell mjukvara som samlar in 

data från objekt, exempelvis motorer, och jämför med gränsvärden för att sedan larma när det krävs 

underhåll. Komponenter behöver inte kontrolleras av en tekniker, det sker i systemet.  

2.9.2 Tribologi 

Smörjmedel är bl.a. till för att minska friktionen och reducera slitage, en grundförutsättning för att 

maskinen ska fungera enligt Hagberg och Henriksson (2010). Det förebyggande underhållet hos ett 

smörjsystem bör läggas upp efter en genomgång av maskinparken; hur och när kontroller ska ske, 

när byten ska ske, samt vilket smörjmedel som är optimalt. Smörjningen påverkas av flera faktorer, 

exempelvis temperatur, hastighet, smuts och vibrationer. Genom att analysera smörjmedlet kan 

konditionen bedömas.  
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2.9.3 Ultraljud på mekanisk utrustning 

Vid direkt kontakt mellan metalliska ytor uppstår problem med nötning och friktion som kan avge 

ljud och värme enligt Hagberg och Henriksson (2010). Ultraljudsmätare kan uppfatta signalerna tidi-

gare än vad ett tränat öra kan. Mätaren används också för att söka luftläckage. 

2.9.4 Vibrationsmätning 

Vid förslitning i ett lager uppstår vibrationsmönster som skiljer sig från maskinens ”normala” vibrat-

ioner enligt Hagberg och Henriksson (2010). Genom att använda en databas och föra protokoll över 

hur vibrationerna är på vissa mätpunkter kan resultaten av mätningar analyseras och eventuella la-

gerskador eller slitage upptäckas innan de leder till haverier.  

2.9.5 Geometrisk verifiering 

För att kontrollera att en maskin har korrekt rakhet, vinklar, etcetera kan maskinens geometri mätas. 

Detta kan ske på olika sätt, en metod är att sätta en sten med snäva toleranser i fixturen för att se-

dan mäta med mätklocka när axlar rör sig mot stenen. En modernare metod är att låta en laser göra 

mätningen och sedan utvärdera med datorns hjälp. Jämfört med stenen är lasermetoden smidigare, 

enklare, tar kortare tid och spänner över längre sträckor i bearbetningsrummet än vad metoden med 

sten gör. (Spetz, 2013) Några som använder och rekommenderar den nya tekniken är Volvo GTO. 

(Ericson, 2013) Där sker verifieringen vid maskininköp men även för att verifiera att maskinen har 

korrekt geometri efter att ha varit i produktion ett tag. På Volvo Cars har metoden använts en gång 

för att hitta felet i en maskin som producerade defekta detaljer. Mätningen visade då på var i maski-

nen felet satt och företaget slapp byta delar i onödan. (Strålman, 2013) 

Vad: Mätning med en laser för att verifiera en verktygsmaskin rent geometriskt. 

Hur: Mätningen sker genom att ett prisma sätts fast på verktyg eller spindel i maskinen och en laser-

tracker följer rörelser. Mätningen registreras i ett datorprogram och ger både grafiska bilder över hur 

den utförda cirkelrörelsen är och en tabell över uppmätta värden. 

Varför: För att hitta avvikelser i maskinens geometri.  Exempelvis vinkelfel.  

När: Spetz (2013) anger att rent erfarenhetsmässigt så ger mätningen störst nytta vid nyanskaffning 

av maskinen. Vid installation på plats innan det är dags för produktionsstart. Hittas felaktigheter är 

det då det är enklast att åtgärda dem. 

Var: På plats i maskinen. Dörrarna öppna och verktygen urplockade. Själva mätningen tar några tim-

mar, men tiden kan förkortas med goda förberedelser. 

Vem: Person som kan hantera utrustningen för geometrimätningen och tolka mätresultaten. (Spetz, 

2013) 

2.9.6 Ballbarmätning 

Om en CNC-maskin programmeras att göra en cirkulär rörelse i ett plan och maskinens position-

eringsnoggrannhet är perfekt så skulle den utförda cirkulära rörelsen exakt matcha den programme-

rade cirkeln. I praktiken är det inte en perfekt cirkel som görs och detta har flera orsaker. Exempelvis 

spelar faktorer som maskinens geometri, styrsystemets parametrar och slitage in. Med hjälp av Ball-

barmätning kan den utförda cirkelrörelsen mätas och jämföras med den förprogrammerade banan. 

Detta ger en mätning av maskinens noggrannhet. (Renishaw, 2001-2013) 

Vad: Ballbarmätningen kan användas som en konditionstest på maskinen för axlarna X, Y och Z i en 

verktygsmaskin. 
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Hur: Mätgivare sätts upp i spindel och maskin programmeras att köra cirkulärt i ett arbetsplan. Mät-

ningen registreras i ett datorprogram och ger både grafiska bilder över hur den utförda cirkelrörelsen 

är och en tabell över uppmätta värden. 

Varför: Ett stort användningsområde är att med hjälp av trendanalyser över tid kan förändringar i 

maskin upptäckas. Dåliga komponenter kan hittas innan de leder till haveri och/eller kvalitetspro-

blem. Exempel på fel som mäts är vändglapp, vändspikar, skalfel och vinkelfel mellan axlar, cykliska 

fel (typ krokig kulskruv), servojusteringar i hastighet, sidoglapp och rakhet enligt Ericsson (2013). 

När: Som FU-metod för att se förändringar över tid, exempelvis mätning 1gång/halvår för en maskin 

som körs tre skift. Mätningen kan också användas vid byte linjärstyrningar för inställning av vinkel-

räthet eller vid injustering av vändglapp. 

Var: Mätningen sker i maskinen och tar upp cirka en timme produktionstid. Utvärderingen och ana-

lyser kan ske offline. Fungerar både till fleroperationsmaskiner och svarvar.  

Vem: En mekaniker med god maskinkännedom och med erforderlig utbildning. (Ericsson, 2013) 

2.9.7 Övervakning av processparametrar 

Tsang (1995) anger att processparametrar täcker en mängd mätningar. Exempelvis effektivitet, vär-

meförluster, temperaturer, strömvärden, tryck, etcetera. Normalt samlas dessa data in för att över-

vaka ett systems prestanda, men datainsamlingen skulle också kunna tjäna som indikatorer på en 

enhets status.  

För att kunna använda tillståndsbaserat underhåll ska därför tre beslut tas enligt Tsang (1995); välj 

parameter som ska övervakas, bestäm med vilken frekvens övervakning ska ske och välj nivå för var-

ning. Dessa beslut tas utifrån faktorer som exempelvis vad för utrustning som ska kontrolleras, vilken 

tillgänglighet till tillförlitlig övervakningsteknik som finns, investeringar i system och kompetensut-

veckling för utförare. 

Företaget Siemens har ett system, ePS, för att övervaka signaler som tas om hand av maskinens NC 

(Numeric Controller). Detta kan användas både för kontinuerlig övervakning och mätning på fasta 

tider. Exempelvis kan alla signaler som skickas in och ut ur servon övervakas. I praktiken brukar mät-

ning ske en gång i veckan då operatören får en indikering om att mätning ska ske på maskin. Opera-

tören startar då mätcykeln och maskinen kör enligt ett fastlagt program. Under tiden loggas para-

metrar som strömvärde, konturavvikelse, matningshastighet, etcetera. När cykeln är klar startas ma-

skinen upp igen för produktion som vanligt. De data som loggats skickas till en server och analyseras 

automatiskt. Sedan innan har larmnivåer lagts in och skulle aktuell mätning visa på avvikelse eller 

uppnådd larmgräns skickas en input till underhållsorganisation, exempelvis genom ett sms, ett e-mail 

eller att en arbetsorder skapas. (Eriksson, 2013) Detta är ett system som kan köpas in och användas 

på befintliga maskiner så väl som nya.  
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2.10 SPS 
Enligt Bergman och Klefsjö (1991) finns många olika källor till variation i en tillverkningsprocess. Ex-

empel på dessa källor är glapp i spindlar, vibrationer, inhomogent utgångsmaterial och varierande 

temperatur. Genom att skaffa sig tillräckligt mycket information om processen kan några identifieras. 

När orsakerna till variationerna är identifierade bör processen göras okänslig mot dem eller i bästa 

fall ska orsakerna elimineras helt.  

2.10.1 Syfte 

Syftet med statistisk processtyrning, SPS, är att möjliggöra identifiering av det som bidrar till variation 

i processen, de urskiljbara orsakerna. De urskiljbara orsakerna som ger upphov till variationer kallas 

ofta systematiska. Övriga kallas slumpmässiga. När de urskiljbara orsakerna är eliminerade eller pro-

cessen är okänslig för dem finns bara de slumpmässiga variationerna kvar. Vid noll systematiska vari-

ationer och när de slumpmässiga variationerna bara bidrar till spridningen är processen i statistisk 

jämvikt enligt Bergman och Klefsjö (1991). Inom vissa gränser, kan då processutfallet vara förutsäg-

bart. Vid statistisk jämvikt används SPS för övervakning av tillverkningsprocessen så att inte nya ur-

skiljbara orsaker uppkommer. Upptäcks nya orsaker blir dessa identifierade och elimineras sedan. 

SPS är en viktig del för att åstadkomma ständiga förbättringar. Genom information kan nya orsaker 

till variation identifieras som urskiljbara och elimineras vilket leder till kvalitetsförbättring. Vid arbete 

med kvalitetförbättringar behövs dataanalys. Från Japan kommer de sju Quality Control-verktygen 

som används för att enkelt och effektivt samla in och analysera data enligt Bergman och Klefsjö 

(1991).  

2.10.2 Datainsamling 

Ett av de viktigaste stegen i ett kvalitetsprogram är insamlingen av data enligt Bergman och Klefsjö 

(1991). Det spelar ingen roll hur bra analysen är om inte data som samlats in är korrekt. Syftet med 

data insamlingen måste vara tydligt från början; Vilket är kvalitetsproblemet och vilken fakta behövs 

för att belysa det? När svaret på föregående frågor är tydligt kan själva insamlandet starta. Bergman 

och Klefsjö (1991) föreslår exempelvis en strecktablå, se Figur 14. 

 

Figur 14. Exempel på en strecktablå för insamling av data från Bergman och Klefsjö (1991). 
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2.10.3 Histogram 

Vid stora datamängder är det lämpligt att dela in mätområdet i delområden, klasser, enligt Bergman 

och Klefsjö (1991). Antalet mätvärden i klassen representeras av en rektangel. Arean på rektangeln är 

proportionell mot andelen observationer, se Figur 15. Med ett frekvenshistogram blir summan av 

rektanglarnas areor lika med ett. Frekvenshistogrammet beskriver i allmänhet andelar och inte antal. 

 

Figur 15. Exempel på ett frekvenshistogram från Bergman och Klefsjö (1991). 

Ett annat sätt att visa data är stam-blad-diagrammet, se Figur 16. Till vänster om strecket visas tio-

talen i observationerna (0-9, 10-19, och så vidare) och till höger finns entalen. I Figur 16 är alltså de 

första numren 3, 8, 10, 10, 11. Om diagrammet vrids 90 grader fås ett histogram. (Bergman & Klefsjö, 

1991) 

 

Figur 16. Stam-blad-diagram över antal fel. 

  

Antal fel

0 3 8

1 0 0 1 1 3 3 3 4 4 5 5 7 9

2 0 0 1 2 3 4 6 6

3 0 1 6 8 9 9 9

4 1 7

5 7 8

6 0 4 4 4
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2.10.4 Paretodiagram 

I samband med kvalitetsförbättringar kommer ofta många problem upp men endast ett problem 

löses i taget. För att prioritera vilket problem som ska angripas kan Paretodiagrammet vara till hjälp. I 

Tabell 1 visas resultatet av strecktablån i Figur 14. 

Tabell 1. Sammanställning av materialet från Figur 14. 

 

I tabellen visas inte informationen på ett särskilt överskådligt sätt och därför illustreras materialet 

grafiskt istället i Figur 17. Den typ av defekter som är störst placeras längst till vänster. En linje för att 

visa det ackumulerade antalet defekta detaljer finns också i en del Paretodiagram. Det ackumulerade 

antalet kan användas vid Paretoprincipen, se tidigare avsnitt. (Bergman & Klefsjö, 1991) 

 

Figur 17. Paretodiagram baserat på Tabell 1. Sammanställning av materialet från Figur 14.. (Bergman & Klefsjö, 1991) 

  

Typ Antal defekta

Andel av det 

totala antalet %

Rispor 17 25%

Sprickor 11 16%

Ofullständig 28 42%

Felaktig form 4 6%

Övrigt 7 10%

Summa 67 100%
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2.10.5 Ishikawadiagram 

Efter val av problem att jobba med är det dags att försöka reda ut orsaken eller orsakerna till pro-

blemet. I ett ishikawadiagram, kallas även fiskbensdiagram eller orsak-verkandiagram, tas huvudor-

sakerna till problemet fram först och sedan förfinas diagrammet enligt Bergman och Klefsjö (1991). 

Johansson (1997) föreslår att det används genom brainstorming över orsaker till ett problem och 

sedan förs det in i diagrammet. Brassard et al. (2003) skriver att för en tillverkningsprocess används 

ofta maskin, metod, material, människor och miljö som huvudorsaker, se Figur 18. I en tjänstepro-

cess används traditionellt policy, process, produktionsställe och personal. Kategorierna bör hur som 

helst anpassas till problemet. 

 

Figur 18. Exempel ishikawadiagram. (Brassard, et al., 2003) 

Sedan eftersträvas att finna orsaker till huvudorsaker, alltså ”bena ut” problemet, se Figur 19. 

(Bergman & Klefsjö, 1991) 

 

Figur 19. Exempel 2 av ishikawadiagram. (Bergman & Klefsjö, 1991) 

2.10.6 Stratifiering 

Med hjälp av stratifiering kan data delas upp i grupper och sen jämföras för att hitta orsaker till vari-

ation enligt Brassard et al. (2003). Exempelvis kan en jämförelse mellan två maskiner göras för att 

upptäcka mönster och skillnader. En grundregel vid stratifiering är dock att undvika att blanda data 

med olika ursprung. (Bergman & Klefsjö, 1991) 

  

Kvalitetsbekymmer

MänniskaMetoderMaskin

Miljö Material

Material
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2.10.7 Sambandsdiagram 

I ett sambandsdiagram visas en produktegenskaps relation till en parameter. Ofta är det många pa-

rametrar som inverkar på en egenskap, ett diagram är därför inte hela sanningen! Det kan dock ge en 

god grund för kvalitetsförbättringsåtgärder enligt Bergman och Klefsjö (1991). De samband som upp-

täcks kan också användas för styrning och övervakning av processen. Istället för att mäta produkt-

egenskapen ”Hårdhet” kan den förklarande parametern ”Temperatur” övervakas, se exempel Figur 

20. 

 

Figur 20. Exempel på sambandsdiagram från Bergman och Klefsjö (1991) 

2.10.8 Styrdiagram 

Bergman och Klefsjö (1991) skriver att det alltid är viktigt att försöka illustrera data grafiskt. Tolk-

ningen av resultat blir då enklare. I en tillverkningsprocess är ett av de mest användbara sätten styr-

diagram. Men jämna mellanrum mäts ett antal enheter ur produktion. Informationen vägs sedan 

samman, exempelvis till ett medelvärde och prickas in i ett diagram. Vid förändring i processen visas 

detta tydligt i styrdiagrammet, se Figur 21. Syftet är att snabbt upptäcka förändringar som påverkar 

medelvärde och/eller spridning. De röda strecken CU och CL är övre och nedre styrgräns. I Figur 21 

syns tydligt att någonting händer med medelvärdet, det sticker iväg uppåt. Även i slutet syns att me-

delvärdet ligger stabilt, men spridningen ökar. Någonting har hänt i processen! 

 
Figur 21. Exempel på styrdiagram över medelvärdet på fem stycken stickprov. 



 26 

3 Metod 
För att få en bild av hur företaget arbetar idag och hur det fungerar samlades data in. Den bestod av 

både kvalitativ data från djupintervjuer med personal och kvantitativ data från underhållssystemet 

Maximo, Volvos CMMS. Maximo har data från flera år tillbaka över AU, FU och modifieringar som 

gjorts. Därefter analyserades den data som tagits fram och om det finns nyare metoder för till-

ståndsbaserat underhåll som kan passa. 

3.1 Intervjuer 
Intervjuer av personerna som hanterar en kvalitetsavvikelse genomfördes: mekaniker, operatörer 

och kvalitetsstöd. Frågor som personerna fick svara på: 

o Hur går man tillväga för att mäta kvalitet på detalj? Ex frekvensmätning, duglighetsanalys. 
o Hur går man tillväga vid upptäckt kvalitetsavvikelse? Ex arbetsinstruktioner, finns systematik? 
o I vilket skede ringer man och begär hjälp av underhållsorganisationen? 

Intervjuer av personer som lägger upp FU-plan, som håller den levande och som utför FU genomför-

des. Frågor som personerna fick svara på: 

o Hur går man tillväga för att lägga upp FU-plan? (Jämförelse mot processbeskrivning) 
o Hur hålls FU-planen levande? 

3.2 Dokument och processbeskrivningar 
De dokument och arbetsinstruktioner som finns kring förebyggande underhåll gicks igenom för att se 

hur arbetet vid framtagning av FU-plan är tänkt.  

3.3 Insamlade data från underhållsarbete i Maximo 
För att få en överblick av vad som görs idag studerades dagens FU-plan. Data hämtades ur Maximo 

och jämfördes med liknande maskiner för att se om det fanns några skillnader inom avdelningen. FU-

planen sorterades på vad som är förutbestämt och vad som är tillståndsbaserat. Vidare hämtades 

data över det tillståndskontrollerande FU som utförts de senaste två åren och hur ofta det upptäckt 

begynnelse till fel, se Figur 22. Sedan stratifierades data för att se vilka av tillståndskontrollerna som 

gett anmärkning. 

Genom utsortering av data över registrerade haverier i Maximo kunde en första överblick över vad 

som orsakat långa stopp göras. Sortering skedde genom begränsning till AA, Servel/Servmek som 

yrkeskategori, operationer med felklass F240 (fleroperation), 2 år bakåt i tiden och stilleståndstid 

längre än 3h, se Figur 22.  

 

Figur 22. Datainsamling. Kategorisering data i Maximo. 
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Genom att använda Paretoprincipen valdes sen de delar av maskinen som stått för 80 % av den 

sammanlagda stilleståndstiden för valda arbetsorder. Av de 80 % gicks sedan rapporterna igenom 

noggrannare och den komponent som orsakade problemet angavs. Ett nytt diagram som visar hur 

lång stilleståndstid varje komponent stått för togs fram. 

Den komponent som orsakade längst stilleståndstid kartlades sedan i jämförelse mot FU som gjorts 

för att se samband. I kartläggningen sorterades maskiner, datum när komponent har bytts ut och vad 

som då var orsaken till bytet. Även tidpunkt för FU togs med. 

3.4 Framtagning av förslag 
Efter att komponenten som orsakat längs stilleståndstid bestämts och kartlagts, togs förbättrings-

förslag fram. Förluster och felaktigheter i dagens FU samt nya FU-aktiviteter listades enligt riktlinjer 

från Smith och Hinchcliffe (2004), se Figur 10. 
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4 Nulägesanalys 

4.1 Framtagande av FU-plan 
Underhållsorganisationen har med projekttekniker vid maskininköp som lägger upp en underhålls-

plan för varje maskin. Underhållsplanen innefattar driftsäkerhetsupplägg; exempelvis förebyggande 

underhåll och reservdelar kopplade till maskinen. Vid val av förebyggande underhåll finns intern in-

struktion ”Skapa FU-planer”  (Volvo Personvagnar, 2009). Där anges att projekttekniker för att få 

fram ett beslutsunderlag bland annat ska samla in data från liknande utrustning, leverantörers för-

slag till FU och höra med kollegor som har erfarenhet av likande utrustning. Vidare ska projekt-

tekniker besluta om lämplig FU-metod och intervall utifrån insamlad data. Trots att nuvarande in-

struktion anger att projekttekniker ska titta på historiska data görs det sällan, utan liknande utrust-

ning får stå som modell för nästa maskins underhållsplan. Vid intervju framkom att de projekt-

tekniker som under en längre period jobbat med samma typer av maskiner och med samma leveran-

tör får till sig in-formation om problem med de tidigare maskinerna (Mantler & Windestål, 2013). 

Informationen tas med in i nya projekt och projekttekniker har flertalet exempel på ombyggnationer 

på grund av problem som har uppstått efter en tid i fabriken.  

Däremot använder projektteknikerna inte felhistorik i särskilt stor utsträckning från tidigare utrust-

ning för att förbättra det förebyggande underhållet. Får de till sig problem från driftsäkerhets-

teamen, de som håller FU-planen levande, kan det dock hända att de gör förändringar, se Figur 23. 

Ett projekt på företaget från 2009 standardiserade till viss del arbetet med att ta fram förebyggande 

underhåll. Tidigare kunde det se olika ut på likadana maskiner, men efter projektet är det mer lik-

riktat. Finns det en motorspindel i maskinen ska exempelvis en viss instruktion användas. I samband 

med projektet togs också en FU-utbildning fram för de som utför FU. Där klargörs hur ett begyn-

nande slitagefel på en komponent kan se ut, alltså exempel på vad det är som eftersöks vid subjek-

tiva tillståndskontroller. 

 

Figur 23. FU-planens upplägg och efterlevnad. 
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Projektteknikerna har som krav på leverantören av maskinen att de ska leverera en FU-plan, men det 

är inte specificerat på vilken nivå, bara att det ska levereras en plan över hur maskinen bör underhål-

las. Planen är heller ingenting som används rakt av utan eventuella förändringar jämfört med tidigare 

maskiner diskuteras innan införande. (Mantler & Windestål, 2013) 

4.1.1 Processbeskrivning  

Enligt processbeskrivningen ska projektteknikerna lägga upp FU-plan och välja FU-metod för funkt-

ioner/komponenter som de tycker ska ha FU. Varje FU kategoriseras ”Tillståndsbaserat” eller ”Förut-

bestämt”. De bestämmer intervall baserat på antal dagar, eftersom det för närvarande inte finns 

någon möjlighet att lägga intervall baserat på drifttid maskin. Resursbehovet definieras genom yrkes-

kategori, tidsåtgång, verktyg och material. Därefter klassificeras FU efter vilken aktivitetstyp det är, 

exempelvis normal, besiktning, säkerhet eller kalibrering. Detta för att vid behov kunna korrigera de 

FU som är klassificerade normal vid exempelvis lägre takt eller att maskinerna ska tas ur bruk. (Volvo 

Personvagnar, 2009) 

Företagets processinstruktion anger sedan att liknande FU ska grupperas och ges en lämplig totaltid. 

För FU i bearbetningslinjer bör inte totaltiden överstiga fyra timmar för en FU-aktivitet som kräver 

driftstopp. Detta på grund av svårigheten att planera in arbetet på icke produktionstid. Arbets-

instruktionerna skrivs sedan i Maximo. Till instruktionerna hör också en pärm med bilder för att un-

derlätta, det går inte att ha bilder i nuvarande version av Maximo. För att se till att FU görs på samma 

sätt oavsett utförare finns en utbildning kopplad till de vanligaste FU-aktiviteterna.  

4.2 Levande FU-plan 
Om förändringar i användandet av maskin sker, exempelvis genom utökning eller minskning av skift, 

får driftsäkerhetsledaren för aktuellt avsnitt veta det från produktion. Om brister upptäcks vid ut-

förande av FU rapporteras dessa av underhållsmekanikern eller elektrikern som utfört FU till drift-

säkerhetsteamen, se Figur 23. Teamen har som uppgift att bibehålla överenskomna nivåer av exem-

pelvis tillgänglighet, antal haverier och underhållskostnad på maskiner över olika produktionsavsnitt. 

Vid brister i FU åtgärdar DS-teamen dem, se Figur 23. FU-planen i stort ses egentligen bara över vid 

maskinstatuskontroll som sker mellan 5-15 år efter att maskinen installerades; vid större förändring-

ar eller när maskin ska in i ett nytt projekt. Enligt Svensson (2013) är det inte vanligt att FU-planen 

ändras när den väl är bestämd. Instruktioner och tillvägagångssätt kan ändras efter feedback från 

exempelvis servicemekaniker som utför arbetet. Vid återkommande fel jobbar teamen oftast med att 

försöka komma till rotorsaken och ofta byggs felet bort, ett nytt FU är sällan lösningen enligt Svens-

son (2013). Vid uppdatering av FU-plan anger arbetsinstruktionen att tekniker ska jämföra den gamla 

FU-planen med de nya förutsättningarna. I praktiken innebär detta att om en komponent är tillagd 

som är lämpad för FU läggs det till. Om en komponent som är kopplad till ett FU tas bort från maski-

nen, tas även den delens FU bort.  
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Underhållsorganisationen på Volvo har ett mål för tillgänglighet på varje maskin, enligt teknisk spec-

ifikation, på 98% (Strålman, 2013). Tillgängligheten på maskinerna på O-DW är idag inte uppe i den 

siffran. Fördelningen mellan de olika typerna av arbetsorder för underhållsorganisationen syns i Figur 

24. AA, AU och AUU är avhjälpande akut, uppskjutet och uppföljning. FT, FF och FTU är förebyggande 

tillståndsbaserat, förutbestämt och uppföljning. Övriga är effektiviseringsåtgärder och modifieringar. 

Fördelningen av arbetsorder följs upp och vid förändringar, exempelvis vid ökad andel AA, AU och 

AUU, undersöks möjligheter till ökad FT, FF och FTU. 

 

Figur 24. Fördelning arbetsordrar O-DW 2012. 

4.3 Innehåll i FU-plan 
Volvo beskriver i sina instruktioner det förebyggande underhållets syfte som ”att skapa optimal till-

gänglighet till lägsta möjliga kostnad” (Volvo Personvagnar, 2009). Det förebyggande underhåll som 

utförs idag består bland annat av vibrationsmätning av spindlar, förutbestämt underhåll där kompo-

nenter/olja byts ut vid intervall samt subjektiva tillståndskontroller av en mekaniker där en enhets 

status bedöms för att upptäcka början till funktionsfel, se bilaga A. Precis som beskrivits tidigare är 

det primära målet med det förebyggande underhållet idag att säkra driften och upprätthålla produkt-

ion (Volvo Personvagnar, 2009).  

Trots en FU-plan där stora delar av maskinen kontrolleras regelbundet för att förhindra oförutsedda 

stopp inträffar haverier och även kvalitetsproblem. I Figur 25 visas tillståndskontroller som gjorts på 

spindel, axlar och kylanläggning de senaste två åren. I snitt har 19% av arbetsorderna anmärkningar 

som servicemekaniker anser bör åtgärdas.  

 

Figur 25. Antal utförda FU på tillståndskontroll spindel, axlar, kylanläggning med och utan anmärkning. 
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4.4 Tillvägagångssätt kvalitetsavvikelser 
Om det uppstår en kvalitetsavvikelse upptäcks den oftast först av operatörer. Är det relaterat till 

maskinkomponenter kontaktas sedan underhåll för hjälp med felsökning och återställande. 

4.4.1 Operatörer 

På bearbetningslinje för cylinderhuvud O-DW kontrolleras detaljer regelbundet för att fånga eventu-

ella kvalitetsavvikelser, se Tabell 2.  

Tabell 2. Mätningar i produktion. (Magnusson, 2013) 

Typ av mätning När 

Förstabitskontroll Efter verktygsbyte eller längre produkt-

ionsstopp 

Frekvensmätning för hand (tolkar, okulärt) Var 25:e-50:e bit beroende på maskin 

Frekvensmätning i mätmaskin 1 gång/skift 

Stor mätning i mätrum 1 gång/vecka 

Duglighetsstudie Vid maskin med måttvariationer och vid 

maskin som ska in i nytt projekt 

När någon av mätningarna som utförs visar på en kvalitetsavvikelse finns ett standardiserat arbets-

sätt för att stoppa och återstarta maskin enligt Magnusson (2013). Ansvarig operatör stoppar maski-

nen och följer sedan en checklista för att avgränsa och förhindra att felaktiga detaljer når nästa kund 

i produktionskedjan. Parallellt med avgränsningen sker en rotorsaksanalys för att komma tillrätta 

med varför avvikelsen uppträtt och för att återställa maskinen till normal status innan återstart. Det 

operatörerna själva kan kontrollera är exempelvis verktyget och ämnet. I de flesta fall kallas under-

hållsorganisationens serviceavdelning in för att hitta orsaken. Operatör och servicemekani-

ker/elektriker felsöker sedan tillsammans för att lösa problemet. Efter åtgärd kontrolleras kvaliteten 

igen och vid godkända mätningar startar produktion åter. Vid fråga om vilket som är det vanligaste 

kvalitetsfelet kopplat till underhållet på maskinen svarar Magnusson (2013) kulskruvar. 
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4.4.2 Underhållspersonal 

För underhålls del finns ingen checklista att gå efter utan servicemekaniker och elektriker felsöker 

fritt enligt Brodén (2013). Ofta kan felet lokaliseras till en axel eller en enhet och byte sker då. Men 

det händer att det tar lång tid att komma fram till var i maskinen, vad det är och vilken komponent 

som orsakar kvalitetsproblem.  

De felsökningsverktyg som används beror på var i maskinen felet finns. Vanliga verktyg är exempelvis 

glappmätning med mätklocka, spännkraftsmätning och vibrationsmätning på spindlar samt sviktmät-

ning enligt Brodén (2013). Beroende på vem som felsöker (kompetens) så har Servo Trace använts 

för att utröna om någon axel är i sämre skick. Servo Trace är ett Siemens-program som finns inbyggt i 

maskinerna och övervakar in- och utdata från servon, se exempel Figur 26. I de fallen har bland annat 

konturavvikelse och strömvärdet mätts och jämförts. Det har hänt att ett fel har tagit lång tid att 

åtgärda och servicemekaniker hittar inget som felar. I dessa extremfall har extern expertis anlitats för 

att utföra ballbarmätningar för att se om det kan tala om vart felet ligger. Servicemekaniker har inget 

bra sätt att exempelvis kontrollera efter en krasch eller större reparation att maskinens geometri är 

korrekt enligt Strålman (2013). Maskinens status kontrolleras oftast genom att de producerade detal-

jerna mäts. 

 

Figur 26. Exempel på mätning med Servo Trace som visar konturavvikelsen på en axel vid körning. 
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5 Resultat 

5.1 Dataanalys 
Genom analys av underhållsdata från fleroperationsmaskiner kunde ett samband mellan fel på kom-

ponent och brister i FU-planen påvisas. 

5.1.1 Stopptid 

När underhåll är inblandat i kvalitetsfel registreras det i Maximo och generellt sätt är det då ett ha-

veri. Efter att en maskin haft ett haveri och sen återstartats, kodas arbetet av servicemekani-

ker/elektriker för att tala om var i maskinen orsaken till haveriet fanns. Efter utsorterad data enligt 

Figur 22 i Metod-delen, gjordes följande diagram över sammanlagd stilleståndstid per felkod, se Figur 

27. 

 

Figur 27. Sammanlagd stilleståndstid per felkod. 

I Figur 27 visar ett Paretodiagram genom sortering på felkoder, vilken del av fleroperationsmaskiner-

na på O-DW som har orsakat mest stilleståndstid de senaste två åren. I det här fallet är det mer in-

tressant att prioritera de med lång stilleståndstid än med flest antal på grund av kostnaderna som 

uppstår vid produktionsbortfall. Z-axel står för 35 % av total stilleståndstid för stopp över 3 timmar. 

Genom Paretoprincipen valdes de felkoder som stod för 80 % av total stilleståndstid. Det blev de fem 

felkoderna till vänster i Figur 27. Dessa rapporter studerades sedan och noterades för vilken kompo-

nent som var orsak till haveriet. I Figur 28 ses antalet fel sorterat på komponent och även om kul-

skruv sticker ut i antal är det inte med mycket. 
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Figur 28. Antal fel per komponent. 

Genom att istället titta på sammanlagd stilleståndstid per komponent, se Figur 29, syns det att kul-

skruvarna står för en stor del av stilleståndstiden på de aktuella haverierna. Av dessa kulskruvsbyten 

är alla utom en ersatta i Z-led i fleroperationsmaskinerna på O-DW, en är bytt på X-axeln.  

 

Figur 29. Sammanlagd stilleståndstid per komponent. (Sorterat från långa stopp >3h på O-DWs fleroperationsmaskiner, 2 år 
tillbaka) 

Genom att analysera de långa stoppen som varit på O-DWs fleroperationsmaskiner de senaste två 

åren visar data att kulskruvarna i Z-led har orsakat stopp på ca 200 timmar. Då är det inte medräknat 

de stopp som eventuellt kulskruvarna har orsakat som varit kortare än tre timmar. Inte heller de 

stopp som produktion har tagit hand om själva utan att ringa in underhåll finns medräknade. 
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5.1.2 Kulskruvar 

I Figur 30 syns hur Z-axeln är uppbyggd i fleroperationsmaskinerna på den aktuella bearbetningslin-

jen. Enheten drivs med hjälp av en servomotor som roterar en kulskruv. På kulskruven sitter kulmut-

tern som är fastsatt i enheten. I var sin ände av kulskruven sitter också lager. Volvo har tidigare un-

dersökt möjligheten till att använda sig av vibrationsövervakning som tillståndskontrollerande un-

derhåll på kulskruvens lager. Men eftersom inte rörelsen är kontinuerlig, utan lagren bara snurrar en 

kort tid var detta inte möjligt enligt Florén (2013). Volvo är alltså medvetna om den höga kostnad 

som är kopplad till kulskruvshaverier på fleroperationsmaskiner, men har inte hittat någon lösning 

ännu. Arbetet har främst inriktats på att byta ut nuvarande komponent mot en hållbarare variant 

eftersom det har bedömts vara för tung belastning för skruven och dess lagring. 

 

Figur 30. Till vänster visas en bild från maskinleverantören över hur enheten är uppbyggd. Till höger syns en bild på en 
kulskruv med kulmutter. (SKS Sweden) 

På det aktuella avsnittet finns ett FU kopplat till kulskruvar i X-, Y- och Z-axel. Det är ett tillståndsba-

serat FU där en underhållsmekaniker var 365:e dag ska gå in och titta i maskinen okulärt hur kompo-

nenterna mår. I instruktion står att kulskruvar ska kontrolleras okulärt genom  

o kontroll av eventuell förslitning och skador på kulskruv 
o kontroll av avstrykare på kulmutter (ej smuts) 
o kontroll av förekomst av oljefilm på kulskruv 
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5.1.3 Kartläggning av kulskruvsbyten Z-axel 

För att undersöka hur stort problemet med kulskruvar egentligen är på den aktuella bearbetningslin-

jen gjordes en kartläggning inspirerad av ett arbetssätt använt på Volvos fabrik i Gent, se bilaga D. 

Kartläggningen visar på flera saker: 

1. Oavsett när på året kontrollen av kulskruvarna görs sker ändå haverier, se blåa vs röda fält i 
Figur 31. 

2. Trots att en kontroll av kulskruv skett och kontrollen inte gett några anmärkningar, sker ha-
verier där kulskruven bedömts vara orsak så tätt inpå kontrollen som tre veckor. 

3. I de fall skador upptäckts på skruven (okulärt) på tillståndskontrollerna har byte skett så långt 
efter upptäckt som fem veckor, se Figur 31. 

4. De maskiner som är tvåspindliga (och därmed har två Z-axlar) har i vissa fall haft haveri på 
båda axlarna relativt nära varandra och i vissa fall inte. Det ser inte ut att ske konsekvent vid 
en första överblick. 

5. I vissa fall har FU planlagts till att göras en viss månad, men har inte skett förrän flera måna-
der senare. Under tiden har ett haveri hunnit ske.  

6. Både tid och kostnad för ett akut byte av kulskruv varierar kraftigt.  
7. Ibland har kulskruvar och lager bytts ut i felsökningssyfte (exempelvis vid dåliga ytor), det har 

senare visat sig vara andra orsaker till felet. 
8. Dåliga ytor och måttvariationerna är ett av de vanligaste felsymptomen när UH kallas in för 

felsökning. 
9. De flesta av maskinerna på den aktuella bearbetningslinjen har FU-intervall på 365 dagar, 

men en maskin (OP65:2) har 720 dagar. 
10. Vid en jämförelse med maskiner av samma modell på en bearbetningslinje i samma fabrik 

upptäcktes likheter: likadan FU-metod, samma problem med kulskruvar. Maskinerna hade 
också en annan intervall, där gjordes FU var 125:e dag.  

 

Figur 31. Utdrag ur dokumentet över kartläggningen av kulskruvsbyten sept-12 till sept-13. Blått är FU, rött haveri, orange 
är kulskruv bytt efter FU-anmärkning och lila är kulskruv bytt i felsökningssyfte. 

Sammanfattningsvis: Det FU som görs idag på kulskruvar är tillståndsbaserat, mest en inspekt-

ion/kontroll för att leta efter fel. Fel upptäcks sällan på FU; 4 kulskruvar är bytta efter FU-anmärkning 

mot 23 kulskruvar bytta på haveri över en fem-årsperiod, se Figur 32.  

OP/grupp sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13

OP10

OP20:1

OP20:2

OP30:1 Z2

OP30:2 Z1

OP40:1 Z1

OP40:2 Z1 Z2

OP40:3

OP65:1 Z1 Z2

OP65:2 Z? Z1

OP70

OP80:1 Z1

OP80:2

OP80:3

OP130
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Figur 32. FU och byte av kulskruv. 

Hur FU fungerar på kulskruvar i den aktuella bearbetningslinjen kan också sammanfattas med Figur 2 

under rubriken Syfte. Trots att tillståndsbaserat FU utförs så upptäcks inte fel utan måttvariationer 

och/eller haverier uppstår med höga kostnader och stilleståndstider som följd. 

Vid en första analys kan tyckas att kontrollen åtminstone görs alldeles för sällan, men det finns också 

ett tillfälle då inspektionen gjordes på en kulskruv som sen havererade tre veckor senare. Ett ishika-

wadiagram med möjliga orsaker har upprättats efter diskussioner med berörda, se Figur 33. Som 

nämnts tidigare har tidigare utredningar visat på att komponenten inte klarar av de belastningar som 

är och att förloppet från bra till dålig är snabbt enligt Florén (2013). Dock har skalningar på kulskruv 

hittats på FU tidigare, om än väldigt få gånger, och maskinen har kunnat producera dugliga detaljer i 

fem veckor efter upptäckt. Det kan vara så att FU vid tidpunkten var dåligt utfört eller så är förloppet 

väldigt snabbt. Det kan också vara så att något ovanligt inträffat som inte rapporterats, exempelvis 

krasch. Efter att ha diskuterat med mekaniker som utför det förebyggande underhållet så framkom-

mer det dock att det är svåråtkomligt att titta på kulskruv i Z-led i maskinen. Ändå är det just det som 

ska göras i inspektionen när mekaniker letar efter fel.  
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Figur 33. Ishikawadiagram på orsaker till misslyckat FU. 

Genom att sortera och stratifiera data från kulskruvsbyten togs diagrammet i Figur 34 fram. Här är 

samtliga fleroperationsmaskiner på O-DW med och sorterade under maskinmodell; G303, G321, 

G503 och G521. Även tre stycken fleroperationsmaskiner från O-diesel är med som är lika gamla och 

av samma modell. Diagrammet visar tydligt att kulskruvarnas livslängd varierar, men också att G5XX-

maskinerna är de maskinerna som har kortast livslängd på kulskruvarna. 

 

Figur 34. Diagram över livslängd kulskruvar sorterat på maskinmodell. 

  

         FU-metod ej tillräcklig         "Dåligt" utfört FU

             Ej utbildad

          Kommit in smuts

Kulskruv havererade tre 
veckor efter ansedd "okej"

Metoder Människa

Miljö

Krasch

Fel på kulskruv/lagring

Maskin

Geometriproblem
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5.2 Riktlinjer för val av FU 
Tidigare resultat visar alltså att ett feltillstånd som händer frekvent på verktygsmaskinerna i den ak-

tuella bearbetningslinjen är trasig kulskruv. Genom att använda riktlinjerna från Smith och Hinchcliffe 

(2004), se också Figur 10, kan lämpliga FU-aktiviteter bestämmas.  

I Figur 35 har riktlinjerna följts och FU-aktiviteter som kan användas har specificerats. Frågan om 

någon av aktiviteterna är effektiva diskuteras under Diskussion och Slutsats. 

 

Figur 35. Val av FU-aktiviteter utifrån feltillstånd. Schema från Smith och Hinchcliffe (2004). 
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5.3 Förbättringar som kan göras 
Utifrån resultatet av kartläggningen och riktlinjer för val av FU-aktivitet, se Figur 35, listas förbätt-

ringar som företaget kan göra. 

5.3.1 Förbättring av nuvarande FU-aktivitet 

Den nuvarande FU-aktiviteten som behandlar mekaniska slitdelar är ”FU Smörj Kontroll Axlar”, se 

Bilaga A. Den nuvarande FU-aktiviteten kan kortas ner, förmodligen från 5,5h till 3h. Vid kartlägg-

ningen syntes att några maskiner som är likadana har olika intervall och olika tider för FU. Dessa kan 

ändras till rätt nivå.  

En annan åtgärd som skulle kunna göras för att förbättra nuvarande FU-aktivitet är att slå isär kon-

trollen till två aktiviteter. En för kontroll smörjning och en för kontroll axlar, se Figur 36. 

 

Figur 36. Skapa två FU från det nuvarande. 

Utöka nuvarande FU för att försöka hitta fel på kulskruv Z-axel. Exempel på utökad text, se bilaga B.  

Gör kontroll på endast Z-axel var tredje månad enligt text bilaga B. 

5.3.2 ePS 

Inför Siemens system ePS för kontinuerlig övervakning av vissa parametrar och veckomätningar som 

genererar trenddiagram. Drifttidsavläsning spindlar kan ingå här då systemet kontinuerligt läser av 

drifttid. Därmed kan också FU-intervall på drifttid användas. Kostnaden för införande är installations-

kostnader plus en kostnad för uppläggning av företagskonto på Siemens server. Därefter är kostna-

den ca 790€/maskin och år plus mantid för analys och uppföljning av data. 

5.3.3 Ballbarmätning 

Inför ballbarmätning som ny FU-aktivitet. Mät upp maskin en gång i halvåret och jämför med data 

från leverantör då maskinen var ny. Visa mätdata i diagram över tid för att kunna analysera trender 

och ta fram larmgränser. Kostnaden för inköp av mätutrustning är ca 97000kr för en verktygsmaskin 

(ej svarv). Ingen årlig kostnad tillkommer förutom årlig kalibrering om ca 5000kr. I övrigt är det man-

tiden för utbildning, mätning, analys och uppföljning som kostar. 
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5.3.4 Felsökningsmetod service 

Vid felsökning på maskin kan service använda Servo Trace och mäta konturavvikelse vid måttproblem 

för att snabbare komma till rotorsaken. Om mätningar ger misstanke om fel på kulskruv; mät vänd-

glappet med mätklocka.  

När det inte går att utröna vilken komponent som felar inom rimlig tid, bör service begära ballbarm-

ätning. Detta för att få en objektiv mätning och ytterligare data att analysera. Nästa steg bör vara att 

begära geometrisk verifiering. 

5.3.5 Metod FU-upplägg 

Vid uppläggning av FU ska enligt processen aktivitetstyp i Maximo anges. I det här fallet bör proces-

sen definitiv följas eftersom det kan vara till hjälp för de som håller FU-planen levande att veta om 

FU är Normal, Kalibrering eller annat. 

Nya metoder måste eftersökas någonstans! För att underhållet ska utvecklas måste nya metoder 

eftersökas. Personal som lämpligen kan göra detta är projekttekniker, teknikutvecklare eller annan 

person inom företaget som jobbar med förebyggande underhåll. 

Eftersom texten i FU idag är ganska omfattande, se Bilaga A, bör det göras på annat sätt. Exempelvis 

genom att använda bilder i Maximo för att beskriva hur FU ska göras. 

Vid upplägg av nytt FU på en maskintyp bör de tekniker som ska bestämma FU-planen ta en diskuss-

ion med de som analyserar befintlig utrustning av samma maskintyp.  De som analyserar vet proble-

men med utrustningen och har värdefull information om vad som bör tänkas på till den nya. 

Motivera varför ett FU har fått den tiden som angetts, varför intervallet är som det är och varför FU-

aktiviteten görs över huvudtaget. Dokumentera detta! För att de som håller FU-planen levande ska 

kunna göra en god bedömning bör motiven till ett FU vara tydliga. Risken är annars stor att FU läggs 

till som tidigt bedömts som onödiga eller att FU tas bort som är viktiga. 

5.3.6 Metod levande FU-plan 

Kartlägg maskinen genom att dokumentera när haverier sker, när FU-aktivitet sker och övrigt. I första 

steget kartläggs de största problemen, exempelvis genom att söka ut vilka feltillstånd som återkom-

mer och kostar mest pengar eller tar längst tid. I nästa steg, gör större kartläggning över hela maski-

nen. Gör dokumentet levande genom att kontinuerligt analysera, utvärdera och fylla på med inform-

ation från FU, AU och så vidare. Vid förbättringar syns då också förändring över tid. 

Om ett allvarligt fel uppkommer på en enhet borde det kontrolleras om FU finns och varför inte FU 

har fungerat; Borde vi ändra intervall eller metod? Riktlinjer för val av FU-aktivitet kan användas, se 

Figur 10, exempelvis att feltillståndet definieras och sedan följer frågorna. Till slut bestäms om nytt 

FU ska användas eller ombyggnation ska ske. Ett tredje alternativ är RTF, att köra till haveri. 

Fråga de som utför FU vad som kan förbättras. Exempel på saker utförare bör påverka är tid, antal 

personer och metod. Lägg inte upp FU längre än fyra timmar och helst inte längre än två. Detta för 

att service skall kunna planera in FU och utföra dem i tid på de linjer som har produktion nästan dyg-

net runt. Samla de som skapat, de som utvärderar och de som utför FU för att komma fram till nya, 

bättre metoder. 
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5.3.7 Operatörer 

Produktion mäter detaljer och borde uppmärksamma måttvariationer som tyder på dålig kulskruv Z-

axel med en gång. Exempelvis vid borrning av hål yttrar det sig som variation i djup och vid fräsning 

av ytor yttrar det sig som ”vågighet”. Ju tidigare de påpekar avvikelser, desto snabbare kan en felakt-

ig enhet bytas ut. 
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6 Diskussion och slutsats 
Här diskuteras för- och nackdelar med en del av förbättringsförslagen och vad som slutgiltigt rekom-

menderas utifrån examensarbetet. 

6.1 Nuvarande FU-aktivitet 
Den nuvarande FU-aktiviteten för kontroll av axlar består av inspektion utan någon objektiv mätning. 

Den enda dokumentationen efteråt är om den kontrollerade enheten är okej eller inte okej vilket i så 

fall triggar planering av reparations- eller utbytesåtgärder. Johansson (1997) påpekar att även om 

den subjektiva kontrollen är viktig så bör den objektiva öka med ökad komplexitet. Så är det i det här 

fallet. Analysen av data hämtad från Maximo visar att den nuvarande, subjektiva tillståndskontrollen 

inte fångar en hel del av de fel som den är tänkt att fånga, se exempelvis Figur 25, Figur 29 och Figur 

32. Ska FU-aktiviteten behållas så föreslås den därför utökas för att kontrollera mer på de ställen i 

maskinen där företaget är medvetna om att återkommande och kostsamma fel finns. Exempelvis 

kulskruv i Z-led. Föreslagen åtgärdstext återfinns i Bilaga B. FU-aktiviteten har också en lång planerad 

tid vilket gör den svår att genomföra när bearbetningslinjen utnyttjas för produktion större delen av 

dygnet. Det vore lättare att planera om aktiviteten delades upp i ett FU för smörjkontroll och ett för 

kontroll av axlar. Den nuvarande delen för smörjkontroll görs två gånger om året och det är inte allt-

för mycket jobb att slå isär FU. Det skulle ge två FU som är på max två timmar vardera. Enligt service-

ledarna som planerar in när FU-aktiviteter ska göras skulle det underlätta betydligt med kortare FU-

aktiviteter (Brodén, 2013). Även för utföraren borde arbetet bli tydligare då aktiviteterna fokuserar 

på olika kontroller. Besparingen skulle inte bli lika tydlig i kostnader för mantid, men skulle generera 

andra fördelar. Troligen skulle FU utföras mer fokuserat då aktiviteten är kortare och instruktionerna 

skulle kunna bli bättre, jämför text i Bilaga A. Men framförallt skulle FU bli lättare att planera in och 

därmed utfört i tid. Kartläggningen av kulskruvsbyten, se Bilaga D, visar på att FU ofta inte hinner 

utföras i tid och utan inspektionerna hittas inte felen innan haveri. För övrigt har likadana maskiner 

med likadant FU olika tid planerat och olika intervall. Detta verkar omotiverat och bör ses 

över/ändras. 

Företaget rekommenderas att slå isär nuvarande FU som berör tillståndskontroll av axlar och smörj-

ning till två; ett för smörjning och ett för inspektion. När FU är kortare är det lättare att planera in 

och det finns idag en fungerande process för utförande av FU. Använd kunskapen hos de som utför 

FU, de som håller FU-planen levande och de som skapar FU för att göra ett nytt, effektivare, till-

ståndskontrollerande FU. 

6.2 Nya FU-aktiviteter 
En mätning som skulle kunna startas och införas utan större nyinvestering i maskin är mätning med 

Servo Trace. Detta fordrar dock en manuell mätning och analys av diagram. Ett semiautomatiskt sy-

stem som istället skulle kunna användas är Siemens ePS. Där sker mätningen veckovis på maskinen 

och värden skickas till en server. På servern jämförs mätvärden från maskinen med förinställda vär-

den och underhåll får en trigger att något är på väg att hända när värdena överskrider förutbestämda 

nivåer. Detta kräver dock en investering i maskin och kompetens. Vidare undersökningar för lämplig-

heten i att använda ePS behöver göras innan beslut kan tas, men mätningen av processparametrar 

sker på ett smidigt sätt för underhållsavdelningen. Fördel är att inget behöver mätas fysiskt i maski-

nen utan det sker mjukvarumässigt. Underhåll behöver därmed inte störa produktionstiden i alltför 
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stor utsträckning under analys av utrustningen. Underhåll behöver heller inte riva skydd eller dylikt 

för att komma åt att mäta. 

En tillståndskontrollerande mätning som bör införas är ballbarmätning. Enligt flera källor (Spetz, 

2013) (Ericson, 2013) (Ericsson, 2013) (Ahmed, et al., 2012) är ballbarmätningen en bra metod att 

börja med. Som det är idag har företaget inget tillståndsbaserat underhåll på axlarna som är objek-

tivt. Däremot har företaget vibrationsmätning på spindel infört sen länge. Företaget uttrycker att de 

vill gå mot ett mer mätande tillståndsbaserat underhåll och då är ballbarmätningen en av de meto-

derna som är välkänd, beprövad och enkel i jämförelse enligt tidigare angivna källor. Det finns dessu-

tom redan mätprotokoll på den aktuella bearbetningslinjen från när maskinerna var nya, alltså finns 

data att jämföra med. Metoden kräver dock ett långvarigt engagemang, både från ledning och från 

utförare. En mätning behöver inte säga så mycket om maskinen i övrigt inte uppvisar några avvikel-

ser. Däremot kan företaget över tid följa en maskin och se förändringar som kan orsakas av slitage. 

Här ligger en stor del av förbättringspotentialen med tillståndsbaserat underhåll (Hagberg & 

Henriksson, 2010), att hitta felen innan de visar sig i måttavvikelser eller haverier, se Figur 13. Dock 

så märks det att i vissa fall med kvalitetsavvikelser borde mätning med exempelvis ballbar ha använts 

i ett tidigt skede för att upptäcka var i maskinen problemet ligger. Serviceavdelningen bör få till sig 

att mätningen finns tillgänglig även i felsökningssyfte i större utsträckning än vad som sker idag. 

Även om nya FU-aktiviteter till en början innebär ökade kostnader innebär det inte automatiskt att 

det är en förlust i det långa loppet. Om nya FU-aktiviteter börjar fånga fel innan de orsakar haverier 

och måttavvikelser, se Figur 3, försvinner en hel del kostnader som orsakas av bristande underhåll. 

Hagberg och Henriksson (2010) anger exempelvis kassationer och övertid som indirekta underhålls-

kostnader. Med företagets siffror för kassationer och kostnader för övertid är skillnaden i kostnader, 

för en kulskruv bytt akut eller efter upptäckt om att den är på väg att gå sönder, stor. På den aktuella 

linjen har ett kulskruvsbyte akut kostat så mycket som tio gånger mer mot vad det kostat att byta ut 

förebyggande, se Bilaga C. Då har det förebyggande bytet skett först efter en inspektion ska tilläggas. 

Materialkostnaderna skiljer i princip ingenting och skillnaden i mantidskostnader är marginell, men 

framförallt att undvika kostnader för stillestånd och kassationer gör mycket. En dålig kulskruv orsakar 

kassationer i form av dåliga ytor samt stilleståndstid för felsökning och utbyte av felaktig enhet, se 

kartläggningen Bilaga D. Det sämsta fallet som kan ske är när operatören inte upptäcker de dåliga 

ytorna förrän det är dags för frekvensmätning vilket innebär många skrotade cylinderhuvuden. Om 

dessutom underhåll tar lång tid på sig att felsöka och inte upptäcker vad som är orsaken till felet med 

en gång drar kostnaden i väg. Det kan också innebära att komponenter som det inte är fel på byts ut i 

onödan. Kostnad i kronor samt fördelning på de olika posterna kan ses i Bilaga C. I det långa loppet 

motiveras alltså ett förbättrat tillståndsbaserat underhåll med dels minskade underhållskostnader för 

avhjälpande underhåll men också med hur det påverkar resterande TAK-förluster. Detta gäller de 

TAK-förluster som hör till tillgänglighet och kvalitetsutfall. 

Brister i dagens tillståndsbaserade underhåll motiverar införandet av nya metoder för FU. Företaget 

rekommenderas starkt att påbörja ballbarmätningar som FU. Metoden är känd sen innan och viljan 

finns hos personalen att införa något nytt. Företaget har tidigare tagit steget att införa vibrations-

mätningar och borde därför klara av införandet av nya mätmetoder utan större problem. 
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6.3 Hur fungerar arbetssättet 
En brist i nuvarande metod för att ta fram FU-plan är att FU saknar logisk grund (Smith & Hinchcliffe, 

2004). Projekttekniker som lägger upp FU visar inte på nyttan med det. Är det ett genomtänkt FU bör 

det redovisas/dokumenteras någonstans, exempelvis i en mall för FU-plan på varje maskin. Annars 

finns risken att teamen tar bort eller modifierar FU på grund av missförstånd, se Figur 23.  

Enligt Mantler och Windestål (2013) läggs inte längre nya FU upp på över fyra timmar. Dock hittas FU 

planlagt till sex timmar på ny maskin som fortfarande har garanti till år 2014. Nyttan med kortare FU 

bör förtydligas. Dessutom räcker det inte att bara nya FU-aktiviteter kortas till under fyra timmar, de 

befintliga borde göras om och anpassas för att fungera bättre i nuvarande produktion. Detta gäller de 

som har ansvar för levande FU-plan. 

När det gäller att hålla FU-planen levande fungerar det endast till viss del. Instruktionerna uppdate-

ras och nya FU-aktiviteter kan läggas upp vid behov, men det verkar som att de befintliga planerna 

sällan gås igenom. Lagd plan ligger så att säga. Att bara anta att FU-aktiviteterna som finns fungerar, 

när kartläggningen i det här examensarbetet så tydligt visar att de inte gör det, är inte bra. Dels re-

kommenderas att kartläggning av maskinernas FU och stopp fortsätter och även utökas. Dels re-

kommenderas att alla delar av de som är involverade i FU sätts tillsammans för att utvärdera FU; De 

med expertkunskap på hur utrustningen fungerar, de som analyserar stopp, de som utför AU och FU 

och de som har kunskap om nya tekniker (Smith & Hinchcliffe, 2004). Att fortsätta utföra FU-

aktiviteter som inte fungerar och som inte uppskattas av utförare är inget som rekommenderas.  

Nya metoder måste sökas efter någonstans. Som det är idag på företaget är det ingen som har som 

uppgift att ta reda på nya metoder för förebyggande underhåll. Enligt flera källor (Hagberg & 

Henriksson, 2010) (Smith & Hinchcliffe, 2004) bör nya metoder utvärderas. Antingen bör projekttek-

niker som lägger upp FU-plan vara de som håller sig uppdaterade, eller teknikutvecklare eller annan 

central roll i underhållsorganisationen. Vill företaget hela tiden utveckla sig och bli bättre måste ny 

teknik utforskas. 

Företaget rekommenderas att hålla FU-planen levande, det är DS-teamens uppgift, genom kartlägg-

ning av haverier och FU. De som utför FU måste få veta vilken viktig roll de har så att de ger feedback 

till DS-team om FU som inte fungerar. DS-team måste i sin tur återföra till projekttekniker som skapar 

FU-planen så att nya FU-planer inte baseras på gamla, ineffektiva och icke-fungerande FU-aktiviteter. 

Vidare bör företaget se till att hålla sig uppdaterade på nya FU-aktiviteter och metoder. 

6.4 Förslag till fortsatt arbete 
På grund av tidsbrist avgränsades arbetet med förbättrat tillståndsbaserat underhåll till att bara un-

dersöka de delar av maskinen som visat långa stopp trots befintligt FU. En del av fortsättningen bör 

därför vara att även undersöka de andra FU-aktiviteterna som finns. Förslag till fortsatt arbete: 

o Utökad kartläggning av maskinerna. Kartläggningen enligt Bilaga D kan utvidgas till att inne-
fatta hela eller större delar av maskinen. Nedbrytning av stopp på enhet/komponent samt 
vart FU görs kan då föras in och analyseras. 

o Fortsatt eftersökning av nya tillståndskontrollerande metoder och utvärdering av dessa. Det 
kommer hela tiden att komma nya metoder som bör undersökas. 

o Begynnande fel på en maskin kan upptäckas snabbare om all data från en maskintyp samlas. 
Liknande maskin kanske redan utsatts för samma fel. 
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Bilaga A 

FU-plan på op40:1 O-DW. 

 

När FU ”Smörj Kontroll Axlar” ska göras printas en arbetsorder ut med följande text (utan bilder, utan 
indentering, precis som det ser ut här): 
 
FU-instruktion: 
”Maskin ska vara tomkörd innan fu påbörjas.    

Man bör kunna köra maskinen manuellt, alternativt operatörshjälp.   

Säkerhetsåtgärder 

- Vidta säkerhetsåtgärder i underhållningsområdet så långt som möjligt och häng upp varningsskyl-

tar! 

- Underhållsarbeten får endast utföras av personer som förfogar över en lämplig fackutbildning för 

den typ av arbeten som  skall utföras. 

--------------------- 

- Axelbeteckningskylt finns på maskin. 

X-AXEL   (Servicepos 2,3,5,6  finns för X-axel) 

- Alternera serviceläge 3och 5för att komma åt x-axeln. 

> HMI (knapp/display) > Manuellfunktion (knapp/display) > Underhåll (knapp/display) > Servicepos. 

(knapp/display) > serviceläge 5 resp. 6 (knapp/display). 

Innan man vill gå till nytt serviceläge så måste man först trycka på Grön knapp till utgångsläge. 

- Begär inträde 

                                                                                   

Jalusi/Rullgardinsskydd X-Y axlar 

                                          

- Kontrollera att Jalusi/Rullgardinsskyddens kondtion. 

- Ev spån som ligger bakom Jalusi/Rullgardinsskyddens städas bort med dammsugare. Lämpligt att 

göra med skydden i utdraget läge. 

- Kontrollera att Jalusi/Rullgardinsskyddens styrningar/glidbanor map.skador,slitage (vid behov ren-

gör). 

                      

Description Frequency Kommentar Typ

Fu-mek kontroll ackumulator 180 Manuell kontroll av ackumulator. Påfyllning vid behov. Tillståndsbaserat

Byte batteri Sinumerik NCU 1095 Elektriskt, byte. Förutbestämt

Byte batteri PCU50.3 1825 Elektriskt, byte. Förutbestämt

FU Spindel -Byte tätning,Kontroll 365 Mekanisk kontroll OCH byte.  Vad görs om något är slitet? Förutbestämt och Tillståndsbaserat

FU - Rengöring Filtersilar 365 Rengöring. Förutbestämt

BYTE OLJEFILTER OF-88 360 Byte filter. Förutbestämt

Kontroll nivå/kondition på olja i växel (Laddörr) 1000 Manuell kontroll av oljenivå samt kondition av olja. SMÖRJ Förutbestämt

OLJEBYTE VÄXLAR TILL IN & UT LADDARE 1000 Byte av olja i växel. SMÖRJ Förutbestämt

OLJEBYTE VÄXEL VERKTYGSMAGASIN 1000 Byte av olja i växel. SMÖRJ Förutbestämt

Byte Olja i A-axel 365 Byte av olja i rundbord. SMÖRJ Förutbestämt

FU - Högtryckspump/Backspolningsfilter. 365 Kontrollera läckage samt rengöring Tillståndsbaserat

FU - Pneumatik - Kontroll, Byte av filter 1095 Kontrollera läckage samt byte luftfilter. Förutbestämt

FU - Rengöring kondensor (värmeväxlare) 1095 Rengöring. Förutbestämt

FU - Kontroll - Fönster/Kylanläggning/Fixtur 365 Kontroll. Förutbestämt

FU-Smörj- Kontroll - Axlar 180 Kontroll av axlar i maskinen Förutbestämt och Tillståndsbaserat

Vibration On-line övervakning samt analys 7 Vibrationsmätning online (vibtekniker) Förutbestämt

FU -Backpumpningsanläggning 360 Kontroll backventil samt slitage. Förutbestämt och Tillståndsbaserat

OP-FU 4

Kontroll/påfyllning olja 7 Påfyllning av olja SMÖRJ Förutbestämt

Drifttidsavläsning motorspindel 90 Avläsning av drifttid för uppföljning DS-verktyg spindlar VIBTEK Förutbestämt
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Kabelsläp 

                                                 

- Kontrollera kabelsläp X-axel. Kontrollera att kablar och slangar är hela, samt att de är ordentligt 

dragavlastade.           

                                                                   

Kulskruv - Okulär kontroll   (Servicepos 5)   

- Kontrollera ev förslitningar och andra skador på kulskruv. 

- Kontroll avstrykare på kulmutter.  

- Kontrollera förekomst av oljefilm på kulskruv. Vid behov rengör och olja in på nytt.             

                                                                

Skenstyrningar, Mätskala - Okulär kontroll   (Servicepos 5 och 6 =höger /vänster sida) 

- Kontroll av oljefilm och avstrykare.    

- Kontroll av eventuella skador och förslitning av skena. 

- Kontrollera centralsmörjningens funktion;  (Servicepos 2,3=vänster/höger sida) 

- Tryck in stift på smörjenheter som sitter vid skenstyrningar (FU-pärm, flik 2, bild 1). 

- Slå över vred på kontrollpanel till manuellkörning. 

- Tryck 'Driftsinställning'. 

- Tryck 'Startvillkor'. 

- Bläddra ner i displaymenyn till centralsmörjning. (sid.2/2) 

- Tryck 'Tillkopplad' > smörjcykel utförs. 

- Kontrollera om stiften har återgått, d.v.s. smörjning har utförts.                                

  Övrigt: 

- Kontrollera att smörjslangar ej är skadade eller klämda.     

- Kontrollera att luftanslutningen på mätskalan sitter på plats samt  att slangen är hel och ej ligger i 

kläm.                                                                                          

         

-Välj (Enkeltakt mode (vred) > tryck på Grön knapp till utgångsläge 

Y-AXEL   (Servicepos 4,5,6  finns för Y-axel) 

Välj (Enkeltakt mode (vred) > Underhåll (knapp/display) > Servicepos. (knapp/display) > serviceläge 5. 

För att underlätta okulär kontroll demontera de två skyddsplåtarna på maskinens utsida (se FU-pärm, 

flik 1, bild 5). 

Demontera 4 skruv till skyddet över A-axeln inne i maskinen. När man gjort detta över A1 och A2 

kommer man åt allt utom mätskalans luftanslutning. Man kan dock se att den sitter på plats om man 

tittar uppifrån.                            

         

Kulskruv - Okulär kontroll                                                    

         

- Kontrollera ev förslitning och skador på kulskruvar.               

- Kontroll avstrykare på kulmutter genom att eventuellt smuts avstryks. 

- Kontrollera förekomst av oljefilm på kulskruv. Vid behov rengör och olja in på nytt.                      

                                                                      

Skenstyrningar, Mätskala - Okulär kontroll  (Servicepos.6) 

- Kontrollera förekomst av oljefilm och avstrykarnas kondition. 

- Kontroll av eventuella skador och förslitning av skena. 

*Vid Smörjkontroll  Y-axel välj servicepos.4 
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YM-AXEL   Verktygsmagasin  (Servicepos 3,4  finns för kontroll av YM-axel) 

Välj (Enkeltakt mode (vred) > Underhåll (knapp/display) > Servicepos. (knapp/display) > serviceläge 4. 

Kulskruv - Okulär kontroll                                                            

- Kontrollera ev förslitning och skador på kulskruvar.              

- Kontroll avstrykare på kulmutter genom att eventuellt smuts avstryks. 

- Kontrollera förekomst av oljefilm på kulskruv. Vid behov rengör och olja in på nytt.                      

                                                                   

 Skenstyrningar, Mätskala - Okulär kontroll    

- Kontrollera förekomst av oljefilm och avstrykarnas kondition. 

- Kontroll av eventuella skador och förslitning av skena. 

*Vid Smörjkontroll  YM-axel välj servicepos.3 

- Kontrollera centralsmörjningens funktion; 

- Tryck in stift på smörjenheter som sitter vid skenstyrningar (FU-pärm, flik 2, bild 1). 

- Slå över vred på kontrollpanel till manuellkörning. 

- Tryck 'Driftsinställning'. 

- Tryck 'Startvillkor'. 

- Bläddra ner i displaymenyn till centralsmörjning. (sid.2/2) 

- Tryck 'Tillkopplad' > smörjcykel utförs. 

- Kontrollera om stiften har återgått, d.v.s. smörjning har utförts.                                      

  Övrigt: 

- Kontrollera att smörjslangar ej är skadade eller klämda.     

- Kontrollera att luftanslutningen på mätskalan sitter på plats samt  att slangen är hel och ej ligger i 

kläm.                                                                                          

-Välj (Enkeltakt mode (vred) > tryck på Grön knapp till utgångsläge 

                                

Kabelsläp                                                              

- Kontrollera kabelsläp inklusive att kablar och slangar är ordentligt dragavlastade.                                                                                                           

Jalusiskydd 

- Kontrollera ev förslitning och skador. 

- Kontrollera avstrykare. 

 

Z-AXEL    (Servicepos 2,3,,4,5,6  finns för Z-axel) 

Välj (Enkeltakt mode (vred) > Underhåll (knapp/display) > Servicepos. (knapp/display) > serviceläge 4. 

                       

Kulskruv - Okulär kontroll                                               

           

- Kontrollera ev förslitning och skador på kulskruv.                

- Kontroll avstrykare på kulmutter genom att eventuellt smuts avstryks. 

- Kontrollera förekomst av oljefilm på kulskruv. Vid behov rengör och olja in på nytt.  

                                                                                                                   

Skenstyrningar, Mätskala - Okulär kontroll   (Servicepos. 5 för Z1 och servicepos.6 för Z2-axel)   

- Kontroll av oljefilm och avstrykare.                                  

- Kontroll av eventuella skador och förslitning av skena. 

- Kontrollera centralsmörjningens funktion; (Servicepos. 3 för Z1 och servicepos 2 för Z2-axel)   

- Tryck in stift på smörjenheter som sitter vid skenstyrningar (FU-pärm, flik 2, bild 1) 
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- Slå över vred på kontrollpanel till manuellkörning. 

- Tryck 'Driftsinställning'. 

- Tryck 'Startvillkor'. 

- Bläddra ner i displaymenyn till centralsmörjning. (sid.2/2) 

- Tryck 'Tillkopplad' > smörjcykel utförs. 

- Kontrollera om stiften har återgått, d.v.s. smörjning har utförts.                                        

  Övrigt: 

- Kontrollera att smörjslangar ej är skadade eller klämda.     

- Kontrollera att luftanslutningen på mätskalan sitter på plats samt  att slangen är hel och ej ligger i 

kläm.                                                                                          

-Välj (Enkeltakt mode (vred) > tryck på Grön knapp till utgångsläge 

  Kabelsläp                                            

- Kontrollera kabelsläp samt att kablar och slangar är hela och ordentligt dragavlastade.          

                                                                      

A-AXEL                                 

- Kontrollera centralsmörjningens funktion; 

- Tryck in stift på smörjenheter som sitter vid skenstyrningar (FU-pärm, flik 2, bild 1). 

- Slå över vred på kontrollpanel till manuellkörning. 

- Tryck 'Driftsinställning'. 

- Tryck 'Startvillkor' 

- Bläddra ner i displaymenyn till centralsmörjning. (sid.2/2) 

- Tryck 'Tillkopplad' > smörjcykel utförs. 

- Kontrollera om stiften har återgått, d.v.s. smörjning har utförts. 

-Välj (Enkeltakt mode (vred) > tryck på Grön knapp till utgångsläge 

Verktygsmagasin (FU-pärm, flik 6, bild 1-3) 

Säkerhetsåtgärder 

- Vidta säkerhetsåtgärder i underhållningsområdet så långt som möjligt och häng upp varningsskyltar. 

- Underhållsarbeten får endast utföras av personer som förfogar över en lämplig fackutbildning för 

den typ av arbeten som skall utföras. 

-------------------------------------------- 

Välj (Enkeltakt mode (vred) > Underhåll (knapp/display) > Servicepos. (knapp/display) > serviceläge 1. 

- Begär inträde och 

- Kontrollera (stickprov) spännspakens manövervippor, spännspaksänden samt verktygsuppspän-

ningsradien på verktygsstångens hållare i fråga om slitage och skador - okulär kontroll,  samt fjäder-

kraft (FU-pärm, flik 6, bild 2-3). 

Kontrollenhet. (FU-pärm, flik 6 bild 4.)  

- Begär inträde och öppna främre underhållsdörr för inspektion. 

- Kontrollera remmens samt remhjulens kondition och slitage. 

  (OBS! finns ej på  på G-modul G524 maskiner installerade efter sem-2010) 

- Kontrollera okulärt så att inga skador finns på kontrollenheten.     

          

Borstenhet.   

- Kontrollera okulärt så att inga skador finns på borstenheten.          

- Kontrollera vridcylinderns kondition ,slitage och läckage  

Laddstation (FU-pärm, flik 10) 
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Säkerhetsåtgärder 

- Vidta säkerhetsåtgärder i underhållningsområdet så långt som möjligt och häng upp varningsskyl-

tar! 

- Underhållsarbeten får endast utföras av personer som förfogar över en lämplig fackutbildning för 

den typ av arbeten som skall utföras. 

--------------------------------- 

Skenstyrning, Drivning och Gaffel (FU-pärm, flik 10, bild 1) 

- Kör maskinen till utgångsläge. 

-Positionera laddning i serviceläge2 (Enkeltakt mode (vred) > HMI (knapp/display) > Manuellfunktion 

(knapp/display) > Underhåll (knapp/display) > Servicepos(knapp/display) > serviceläge 2 

(knapp/display).  

- Begär inträde. 

- Demontera skydd och kontrollera remmens samt remhjulens kondition (FU-pärm, flik 10, bild 1). 

- Kontrollera gaffel m.a.p. slitage och skador samt indextappar och upplägg (FU-pärm, flik10, bild 1). 

Kontrollera centralsmörjningens funktion; 

- Tryck in stift på smörjenheter som sitter vid skenstyrningar (FU-pärm, flik 10, bild 2). 

- Slå över vred på kontrollpanel till manuellkörning. 

- Tryck 'Driftsinställning'. 

- Tryck 'Startvillkor'. 

- Bläddra ner i displaymenyn till centralsmörjning. (sid.2/2) 

- Tryck 'Tillkopplad' > smörjcykel utförs. 

- Kontrollera om stiften har återgått, d.v.s. smörjning har utförts. 

-Välj (Enkeltakt mode (vred) > tryck på Grön knapp till utgångsläge 

Laddörr, Skenstyrning och Drivning (drivning sitter på takdelen av maskin) 

- Kontrollera fettskikt på skenstyrning. 

- Kontrollera remmens samt remhjulens kondition.” 
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Bilaga B 

Exempel på utökad text i nuvarande FU för tillståndskontroll axlar. Nuvarande text i blått. 
 
Z-axel 
Kulskruv - Okulär kontroll                                               
           
- Se till att den del av kulskruven som används vid bearbetning syns. Annars skruva för hand enheten 
framåt så att den delen av skruven som slits är tillgänglig för kontroll. Kontrollera ev förslitning och 
skador på kulskruv. Snurra skruven ett halvt varv för att se runt hela skruven.  
- Kontroll avstrykare på kulmutter genom att eventuellt smuts avstryks.  
- Kontrollera förekomst av oljefilm på kulskruv. Vid behov rengör och olja in på nytt. 
- Testkör axeln (vid två axlar, en axel i taget) med testprogram under HMI/---/Testprogram Z-axel. 
Pröva med olika matningshastighet för att lyssna efter oljud och känna vibrationer.  
- Starta Servo Trace och öppna filen ”FU-mätning Z-axel”. Fortsätt köra axelns testprogram, nu på 
100 %, och starta mätningen. När mätningen är slut, ta en bild över diagrammet för att kunna jäm-
föra med tidigare mätning. Bilden lagras sen i ---. 
- Vid misstanke om att förspänningen i kulmuttern släppt, mät vändglappet med mätklocka.  
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Bilaga C 

 

  

Exempel kostnad akut haveri

AO Datum TTR DT Kostnad mtrl Kostnad man Kostnad DT Kostnad kassation (wcs) Total kostnad

OP65:2 1390027 2013-09-11 13,8 24 31936,49 7 162,20 kr 120 000,00 kr 65 000,00 kr 224 098,69 kr

OP65:1 1384377 2013-09-02 14 7,2 29536,49 7 266,00 kr 36 000,00 kr 65 000,00 kr 137 802,49 kr

OP40:2 1334201 2013-05-07 42,3 32,6 29537,92 21 953,70 kr 163 000,00 kr 65 000,00 kr 279 491,62 kr

OP30:2 1228201 2012-09-25 11,3 8 22 552,49 kr 5 864,70 kr 40 000,00 kr 65 000,00 kr 133 417,19 kr

OP30:1 1088182 2011-12-14 5 7 29 424,98 kr 2 545,00 kr 35 000,00 kr 65 000,00 kr 131 969,98 kr

OP30:1 1135524 2011-03-16 19,7 5,4 35 280,49 kr 10 224,30 kr 27 000,00 kr 65 000,00 kr 137 504,79 kr

Exempel kostnad FTU

AO Datum TTR DT Kostnad mtrl Kostnad man Kostnad DT Kostnad kassation (wcs) Total kostnad

OP30:1 1281493 2013-01-30 16 0 37 184,26 kr 8 303,71 kr 0,00 kr 0,00 kr 45 487,97 kr

OP40:1 1293186 2013-03-02 18 0 27 943,19 kr 9 342,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 37 285,19 kr

OP130 939266 2011-01-29 9,5 0 23 855,21 kr 4 835,50 kr 0,00 kr 0,00 kr 28 690,71 kr

Största differens

250 800,91 kr
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Bilaga D 

Kartläggning av kulskruvsbyten och FU. Bilder från Exceldokument. 

 

 

 

Kulskruv Z-axel O-DW

FU Bytt FU AA Bytt fel

Antal bytta OP/grupp jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09

2 OP10

1 OP20:1

1 OP20:2

6 OP30:1 Z2 Z1

4 OP30:2 Z2

1 OP40:1

2 OP40:2

1 OP40:3

3 OP65:1

3 OP65:2

1 OP70

2 OP80:1

1 OP80:2

1 OP80:3

3 OP130 Z

Summa 32

7 75D1 Z2

2 30:1D1

0 30:2D1

Summa 9

Kulskruv

2686968

O-DW

O-D1

jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10

Z

Z

Z1

Z1 Z2

Z2

Z1 och Z2

Z1 och Z2

Z

Z2 Z2 och Z1

Z1
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nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12

Z

Z1

Z1

Z?

Z1 Z2

Z1

mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13

Z

Z2 Z2

Z1

Z1

Z1 Z2

Z1

Z?

Z1

Z2

Z2 Z1

HYBRID
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jul-13 aug-13 sep-13

Z2

Z1

Z2 Z2


