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SAMMANFATTNING 
Examensarbetet inom produktutveckling - konstruktion har utförts under perioden april till juni 

2012 och omfattar 15 högskolepoäng, en högskoleingenjörsexamen. Examensarbetet skrivs för 

Mälardalens Högskola. 

Efter kontakt med projektgruppens handledare Philip Järpenby påbörjades arbetet med att 

kartlägga underhållet, samt utveckla ett underhållssystem för AT Modellprodukter AB i Eksjö, 

Småland. AT Modellprodukter AB hade då ingen koll på vilket underhåll företagets fabrik 

krävde. Även få verktyg användes för att öka förståelsen kring begreppet underhåll, eller för att 

få någon sorts styrning på underhållet i verksamheten.  

Med produktutveckling i åtanke har projektgruppen använt sig av diverse 

produktutvecklingsverktyg för att kunna presentera det underhållshjälpmedel som presenteras 

i den här rapporten. För att nå bästa möjliga resultat så har produktutvecklingsverktyg 

anpassats efter projektets behov. 

En stor del i examensarbetet har varit att gå in på djupet vad begreppet underhåll egentligen 

innebar i praktiken. Detta ledde projektgruppen till att åka på flertalet studiebesök för att 

undersöka hur underhåll bedrevs idag. Även en konkurrensanalys gjordes för att se vilka krav 

resultatet hade på sig. 

Efter en omfattande idégenerering och diskussion med AT Modellprodukter AB kunde 

projektgruppen enas om hur underhållssystemet skulle se ut och vad som skulle finnas i 

systemet. Tidigt i projektet visste projektgruppen att AT Modellprodukter AB ville att 

underhållssystemet skulle integreras i deras Intranät, vilket projektgruppen genom 

examensarbetet har tagit hänsyn till. 

Utöver arbetet med att ta reda på vad som AT Modellprodukter AB:s underhållssystem ska 

innehålla har projektgruppen även utvecklat en mall som beskriver underhållet för en produkt 

på ett enkelt och effektivt sätt, samt utvecklat ett förslag på hur operatörer och ledning ska 

påminnas frekvent om vilket underhåll som för dagen är högst prioriterat. 
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FÖRORD 

Examensarbetet är utfört hos AT Modellprodukter AB i Eksjö, Småland, inom ämnet 

produktutveckling - konstruktion på Mälardalens högskola och omfattar 15 högskolepoäng. 

Projektgruppen vill tacka AT Modellprodukter AB för möjligheten och förtroendet. 

Projektgruppen vill tacka alla delaktiga nedan för sitt engagemang och för deras hjälp. 

Ett stort tack till Philip Järpenby, Thomas Adolfsson, Antti Salonen, Bengt Erik Gustafsson, Rolf 

Lövgren, Jörgen Öhman, Marcus Bengtsson, studiekamrater, anställda hos AT och företag som 

med bästa förmåga bidragit till ett bättre resultat i examensarbetet. 
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ORDLISTA 
Nedan hittas ord från rapporten som behöver förklaras eller förtydligas. Orden sorteras 

alfabetiskt. 

5S - Metod från Japan för att skapa ordning i verksamheter 

 
AT - AT Modellprodukter AB, uppdragsgivaren i examensarbetet 

 
Barnsjukdomar - Då maskiner är unga uppstår ofta fel, tills dess att maskinen blivit inkörd 

 
Bildbaserat - Uppbyggt med beskrivande bilder där användaren klickar på en länk för att 

komma vidare. 

Chuck – En del av en fixtur. 

 
CMMS – Computerized Maintenance Management System, databas för organisationers underhåll 

 
CNC-maskin - datorprogrammerade, automatiserade maskiner 

 
Excel - Syftar på mjukvaran från Microsoft Office. 

Fixtur – Håller fast arbetsstycket när gjutgodset bearbetas. 

 
FMEA - Produktutvecklingsverktyg, Failure Modes and Effect Analysis, felsöknings verktyg 

 
Flik - virtuella knappar i underhållssystemet  

 
FU - Förebyggande underhåll 

 
Hierarki - Uppbyggnad av flikar, se flik 

 

 
 
Intranätet - Datorsystem där information kring AT sammanställts 

 

Underhåll 

Flik 1 

Underflik 1 

Underflik 2 

Flik 2 

Underflik 3 

Underflik 4 

Flik 3 

Underflik 5 

Underflik 6 
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Ledning - Beslutsfattande organet i verksamheten 

 

Makro - Programmerad knapp som kan utföra många kommandon samtidigt 

 

MTBF–Meantime Between Failures, mätdata 

 

PIPS - Produktutvecklingsverktyg, Phases of integrated problem-solving, utvärderingsverktyg  

 

Projektgruppen - Gustav Berg och Johan Bodin 

 

TPM - Total Productive Maintenance, helhetslösning hur en verksamhet kan drivas 

 

UH - Underhåll 

 

QFD - Produktutvecklingsverktyg, Quality Function Deployment, översättning av marknadskrav 

till funktioner och produktegenskaper 

 

Word - Syftar på mjukvaran från Microsoft Office Word, textbehandlingsprogram.  
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1. INLEDNING 
 
Rapporten omfattar ett examensarbete för högskoleingenjör inom innovation och 

produktutveckling med inriktning mot konstruktion. Examensarbetet har utförts för AT 

Modellprodukter AB av Gustav Berg och Johan Bodin på Mälardalens Högskola. Examensarbetets 

handledare var Philip Järpenby, produktionschef på AT Modellprodukter, och Antti Salonen, 

Universitetslektor Produkt och Processutveckling på Mälardalens Högskola. 

1.1 AT MODELLPRODUKTER AB 
AT Modellprodukter AB startades år 1998 av Thomas Adolfsson där företaget först var ett 

modellsnickeri som jobbade mycket med gjutgods. AT har sedan uppstart varit delaktiga i deras 

kunders konstruktionsarbete, inköp av gjutgods samt formgivning av produkter. Kompetensen 

inom detta har ökat och AT kan idag ta sig an mer omfattande projekt än i uppstarten. 

 
AT Flyttade sina lokaler från landsbygden in mot Eksjö först 2005/2006 och bytte även lokal 

2010 till där AT finns idag. I och med dessa lokalbyten ökades AT:s konkurrenskraft och 

kapacitet vilket gav ännu mer utrymme för expansion och utveckling, exempelvis har AT utökat 

antalet CNC-maskiner över åren och är nu uppe i sju stycken. AT har för nuvarande 22 anställda. 

 
Idag består AT:s verksamhet till största del av att tillverka gjutformar till spisar och kaminer, se 

figur 1. Även andra mindre uppdrag tas på sidan av spis- och kamintillverkningen såsom 

framtagning av lyktstolpar och parkbänkar i gjutjärn till bland annat Göteborgs kommun. AT 

tillverkar gjutformarna och bearbetar detaljerna, men godset gjuts för närvarande i Tyskland. 

 

 

  

Figur 1- Exempel på spiskassetter som 

bearbetas hos AT Modellprodukter AB 
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1.2 BAKGRUND 
Uppdraget att kartlägga underhållet hos AT gavs av företagets produktionschef Philip Järpenby. 

Philip har arbetat med att implementera förbättringsverktyget 5S hos AT. 

Idag sker underhållet väldigt primitivt och ostrukturerat utan styrning, vilket till följd leder till 

brist av kontroll över vad som gjorts eller bör göras. I nuläget används mycket av utrustningen 

tills bristningsgränsen är nådd innan något ordentligt underhåll utförs. Detta leder ofta till ökade 

kostnader, tidskrävande arbete samt oplanerade nedtider i fabriken.  

Om det ovan nämnda underhåll kartläggs så kan det sparas resurser. Tveksamheter kring om en 

maskin är körduglig eller inte försvinner till stor del, oplanerade stopp blir en mycket mindre 

felfaktor i AT:s verksamhet. Produktionen blir pålitligare vilket som följd ger en stabilare 

verksamhet. 
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2. SYFTE OCH MÅL 
 
Nedan beskrivs syftet och målet med examensarbetet, detta är en vägledning för hur 

examensarbetet ska utföras. Målen beskriver projektgruppens vision med vad examensarbetet 

ska åstadkomma. 

2.1 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att lägga en grund för kartläggning av underhållet hos AT och 

visualisera underhållets status genom att ta fram ett hjälpmedel vid hantering av underhållet 

som omfattar det underhåll utrustningen hos AT kräver. Detta för att underlätta dokumentering 

över utrustningens livslängd, skick och säkerhet. 

AT är i väldigt stort behov över en kartläggning av underhållet då mycket av utrustningen är ny 

och kräver ständig kontroll på grund av alla barnsjukdomar. Det här examensarbetet ska 

användas som stöd då efterfrågan är stor och i nuläget skapar enorma möjligheter för AT. 

Projektet ska presenteras med en teoretisk helhetslösning över en lätthanterlig modell som får 

AT att vidareutvecklas och förbättra sin kapacitet samt produktion. 

2.2 MÅL 
Målet med examensarbetet är att utforma ett enkelt och tydligt hjälpmedel vid hantering av de 

underhåll utrustningen hos AT kräver, samt att kartlägga så mycket av AT:s verksamhet som 

tiden tillåter. 

Projektgruppens vision listat i punkter:  

 Undersöka från befintliga lösningar på marknaden för att se vad AT kan dra nytta av 

 Hjälpmedlet ska kunna implementeras i AT:s nuvarande verksamhet 

 AT skall dra nytta av examensarbetet 

 Lösningen ska vara anpassad för framtiden  
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3. PROJEKTDIREKTIV 
Efter kontakt med AT fick projektgruppen direktiv och en uppdragsbeskrivning över 

examensarbetet, detta för att hantera projektet mer strukturerat. Detta medförde att 

projektgruppen fick tillgång till all utrustning på AT för att kunna genomföra examensarbetet. 

Examensarbetets uppdragsbeskrivning och projektdirektiv:  

 Tydliggöra vilket underhåll som skall utföras på utrustningen 

 Visa vad underhållet kräver (exempelvis oljor, lager, filter ) 

 När är underhållet senast gjort? 

 När ska underhållet göras nästa gång? 

 Vem som utfört underhållet på respektive utrustning 

För att kunna bestämma när underhåll skulle ske på AT:s produkter så var en kartläggning 

nödvändig, vilket också var ett projektdirektiv.  

Resultatet av underhållet skulle även kunna implementeras i Intranätet som en egen del, där all 

dokumentation för underhållet inom AT skall finnas tillgängligt. 
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4. PROBLEMFORMULERING 
Problemen projektgruppen har för avsikt att lösa i det här examensarbetet är riktat mot 

underhållsrutinerna hos företaget AT. Underhållet och kartläggningen på företagets utrustning 

är idag bristfälligt och behöver ses om. Det som rapporten kommer ta upp, och besvara, är: 

 Vilket underhåll skall utföras? 

 Hur ska underhållet dokumenteras? 

 Vilken typ av underhållsstyrning behöver AT modellprodukter idag? 

 Vad krävs för att underhållsarbetet ska fortlöpa i framtiden? 

 Vad är lämpliga metoder för underhållsarbete? 

Problemformuleringen utgår från kravspecifikationen, bilaga 1, som examensarbetet förväntas 

uppfylla.  
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5. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng som kommer utföras under tio veckors 

heltidsstudier (40 timmar/vecka). Detta medför en del avgränsningar då uppgiften skall vara 

anpassad efter tidsramen. 

Resultatet av examensarbetet skall i en teoretisk modell vara färdigt för att implementeras i 

Intranätet, med de lösningar som projektgruppen anser passande för AT i nuläget. 

Att arbeta med lager/reservdelsstatus och andra funktioner som inte direkt är kopplat till 

underhåll i projektet har projektgruppen tillsammans med AT Modellprodukter AB kommit fram 

till är för omfattande och är inte nödvändigt för examensarbetet. 

För att kunna ta fram lämpliga underhållsrutiner för AT Modellprodukter AB, var 

projektgruppen tvungna att kartlägga verksamheten. Annars hade inte rutinerna blivit 

realistiska. Från början var tanken att kartläggningen skulle omfatta hela AT:s verksamhet. Att 

endast kartlägga prioriterade maskiner i verksamheten kom projektgruppen fram till i 

konsensus med AT Modellprodukter AB tidigt i examensarbetet. Uppgiften hade annars tids- och 

energimässigt varit för krävande och hade tvingat gruppen att åsidosätta andra viktiga delar av 

examensarbetet. 
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder  

I detta kapitel presenteras teorin bakom de verktyg som projektgruppen har valt att använda 

under examensarbetets gång. Dessa verktyg används för att de på ett strukturerat sätt hjälper 

projektgruppen uppnå de mål och krav som finns på examensarbetet. Att välja rätt verktyg är 

avgörande för resultatet, uteblir viktiga aspekter så tillgodoses möjligtvis inte alla behov och 

krav. Även andra fakta som ökar förståelse kring problemet och projektet finns under denna 

rubrik. 

6.1 UNDERHÅLL 
Det finns främst två olika sorters underhållsprinciper: avhjälpande och förebyggande underhåll. 

Ofta används inte endast en underhållsprincip utan de kombineras efter ett företags storlek eller 

behov. Nedan beskrivs vad de olika underhållen innebär. 

6.1.1 AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL 
Avhjälpande underhåll görs när ett fel på en maskin redan uppstått och därmed är i akut behov 

att lagas för att kunna tas i produktion igen. Oftast är det avhjälpande underhållet oplanerat men 

beroende på hur allvarligt felet är kan det planeras in att utföras vid senare tillfällen. Det kallas 

då vanligtvis antingen akut underhåll eller uppskjutet underhåll. 

6.1.2 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL 
Inom kategorin förebyggande underhåll finns det främst två huvudkategorier: tillståndsbaserat 

och förutbestämt underhåll. 

Det tillståndsbaserade underhållet baseras på mätvärden som fås från en maskin genom 

regelbundna eller på något annat sätt planerade kontroller. Visar något mätvärde att maskinen 

behöver underhållas så kan företaget då ta ställning till om detta behöver utföras direkt eller om 

det kan vänta. Det väsentliga är att informationen om att underhållet behövs kom innan 

maskinen havererade. 

Det förutbestämda underhållet görs med bestämda intervaller. Driftstimmar, antal tillverkade 

produkter eller antal snurrade varv hos en viss komponent kan vara ett tecken på att underhåll 

behöver utföras och det är principen som förutbestämt underhåll använder. (Hagberg, 

Henriksson, 2010, s.315-328, 383-390) 
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6.2 PROCESSBESKRIVNING 
För att ge en bättre bild över examensarbetet delas produktutvecklingsprocessen ofta upp i olika 

faser, se figur 2. Faserna hjälper till att ge en överblick över upplägget, planeringen samt 

strukturen över examensarbetet. (Ullman, 2010, s.82) 

 

FIGUR 2 - EXEMPEL PÅ PROCESSBESKRIVNING 

6.3 GRUPPKONTRAKT 
Ett gruppkontrakt uppförs för att införstå samtliga gruppmedlemmar angående vilka regler och 

förhållningssätt som gäller i projektet. Att tidigt i projektet klargöra vad som gäller, och ta 

eventuella diskussioner då, underlättar när projektet väl börjar på allvar. Hur projektgruppen 

ska arbeta för att nå de mål krav som upprättats bestäms i gruppkontraktet. Därför är det viktigt 

att alla medverkar i framtagningen av gruppkontraktet så alla gruppmedlemmars åsikter tas i 

beaktande.(Folkuniversitetet, 2012-05-23) 
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6.4 PLANERING 
Under tidigare projektarbeten lärde sig projektgruppen vikten av en god planering, när 

aktiviteter skall göras och under vilken period det ska bil klart. En väl strukturerad planering är 

därför otroligt viktig för att ge projektet struktur.  

6.4.1 GANTT-SCHEMA 
För att examensarbetet ska få en struktur krävs en projektplanering. Då kan Gantt-schema, se 

figur 3, vara till stor hjälp. I ett Gantt-schema spaltas aktiviteter och delprocesser inom 

projektets tidsram. Genom att projektgruppen fyller i när aktiviteterna ska ske och hur lång tid 

respektive del av projektet får ta, ges en tydlig bild över när olika saker skall genomföras och om 

det genomfördes i tid. (Johannesson, Persson, Pettersson,2004, s.579-580)   

 

FIGUR 3- EXEMPEL PÅ ETT GANTT-SCHEMA  
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6.4.2 AVSTÄMNINGSMÖTEN 
Att hålla ständiga möten och kontakt med arbetsgivaren med anledning att stämma av att båda 

parter är på samma nivå, strävar emot samma mål och hur projektet ska gå vidare är det 

avgörande för projektets resultat. Då arbetsgivaren är den som kommer ta emot resultatet är det 

viktigt att arbetsgivaren blir nöjd med resultatet och projektet som helhet. 

6.4.3 PROJEKTLOGG 
Att föra loggbok kan hjälpa till att återkoppla vad som hänt under projektet samt erbjuda 

projektgruppen en tillbakablick för att kunna sammankoppla med Gantt-schemat. Att använda 

loggbok är ett snabbt och enkelt sätt att kort anteckna dagens process och tillvägagångssätt.   

6.5 PROBLEMFÖRSTÅELSE 
För att få förståelse om ett problem är det viktigt med insamling av information för att 

problemet ska kunna lösas. Till hjälp finns det många produktutvecklingsverktyg och metoder 

att ta del av, där de relevanta i rapporten visas nedan: 

 Informationssökning 

 Kravspecifikation 

 Funktionsanalys 

 Konkurrensanalys 

 Marknadsundersökning 

 QFD 

6.6 INFORMATIONSSÖKNING 
Beroende på hur mycket förkunskap som finns i gruppen kan informationssökningen variera i 

omfattning. Syftet med informationssökningen är att samla in så mycket information som möjligt 

och öka förståelsen inom ämnet som projektet handlar om. För att förstå ämnet kan intervjuer, 

böcker och Internet vara till stor hjälp, beroende på hur mycket projektgruppen har 

dokumenterat sedan tidigare.    

6.7 KRAVSPECIFIKATION 
Kravspecifikationen har stor betydelse i en produktutvecklingsprocess. Den sammanfattar vad 

projektet har för mål att uppfylla, vilket gör det extremt viktigt att formulera 

kravspecifikationen väl. En kravspecifikation kan liknas vid ett kontrakt mellan arbetsgivaren 

och projektgruppen men är också till för att säkerställa att alla har samma gemensamma 

projektmål. Kravspecifikationen sammanflätar vad marknaden, kunden och projektgruppen har 

för krav på slutresultatet vilket gör det viktigt för projektgruppen att ha insikt i samtliga delar. 

Ofta finns det vissa krav som måste följas innan projektet startas, exempelvis kan 

tillverkningsmöjligheterna begränsas av kundens maskinpark. Projektet bör ständigt 

kontrolleras mot kravspecifikationen för att se till så det går i rätt riktning. Kravspecifikationen 

är ett levande dokument som ständigt kan ändras, ju mer insatt projektgruppen blir i produkten 

desto fler krav och problem dyker upp. Ett ytterligare krav blir då att även nya problem måste 

finnas med i kravspecifikationen. (Österlin, 2010, s.51) 

  



 
 

11 
 

6.8 FUNKTIONSANALYS 
Funktionsanalysen, figur 4, beskriver de funktioner den kommande produkten ska ha. Viktigt är 

att inte vara för koncis när en funktionsanalys tas fram. Beskrivningen av funktionerna ska inte 

låsa projektgruppen i vissa tankebanor, utan endast beskriva funktionen.  

 
Funktionsanalysen brukar delas upp i: 

 Huvudfunktion, produktens syfte. 

 Delfunktioner, nödvändiga för att uppfylla huvudfunktionens syfte. 

 Underfunktioner, nödvändiga för att uppfylla delfunktionernas syfte. 

 Stödfunktioner, inte nödvändiga för att uppfylla någon funktion men ger produkten ett 

mervärde. 

En funktionsanalys bör upprättas i startskedet av en produktutvecklingsprocess, för att ge en 

tydlig överblick över vad som krävs av produkten. (Österlin, 2010, s.42-45), (Rolf Lövgren, 

”Konceptgenereringsprocessen”, 2012-05-23) 

 

FIGUR 4 - EXEMPEL PÅ FUNKTIONSA NALYS  

6.9 KONKURRENSANALYS 
En konkurrensanalys är bra för att få en inblick på den nuvarande marknaden. Genom att 

studera nuvarande konkurrenter granskas redan existerade produkter och lösningar vilket kan 

ge både lösningsförslag och inspiration till utvecklingsprocessen. Behov som inte uppfylls av den 

existerande marknaden upptäcks även i konkurrensanalysen.(Österlin, 2010, s.127) 

6.10 MARKNADSUNDERSÖKNING 
Att se vad för behov som finns på marknaden är inte alltid enkelt. Ofta kan det hända att 

marknaden är nöjd med det befintliga som finns att tillgå, även fast lösningarna som erbjuds inte 

är optimala. Att upptäcka, eller skapa, dessa outtalade behov är utmaningen i 

utvecklingsprojekt.(Johannesson, Persson, Pettersson, 2004, s.75-77) 
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6.11 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 
Syftet med QFD är att översätta marknadskrav till funktioner och produktegenskaper. Verktyget 

har flera, upp till fyra, steg som blir mer och mer djupgående desto fler som görs, vilket innebär 

att inte hela verktyget behöver användas för önskat resultat. En QFD är ett verktyg och 

dokument som ständigt kommer behöva användas i ett utvecklingsprojekt eftersom kunskapen i 

projektgruppen ständigt ökar. Verktyget jämför befintliga produkter för att sedan se vilka 

egenskaper som är viktiga att utveckla och fokusera på. Kravspecifikationen används till fördel i 

QFD:n som marknadskrav för att försäkra projektgruppen om att de inte går ifrån 

grundmålen.(Johannesson, Persson, Pettersson,2004, s.250-255), (Rolf Lövgren, ”Förstå problemet 

och utveckla kravspec”, 2012-15-23) 

6.12 KONCEPTGENERERING 
Konceptgenereringen utgår från idégenereringen, där idéer blir till koncept. Ett koncept är en 

mer komplett lösning till problemet än vad en idé behöver vara. Idéer som uppkommit 

analyseras och anpassas efter funktionsanalysen och kravspecifikationen för att bli ett aktuellt 

koncept.  

6.12.1 BRAINSTORMING 
Brainstorming är ett erkänt verktyg som ofta används för att ta fram olika idéer i grupp som 

sedan kan göras om till olika koncept. Fördelaktigt är om gruppmedlemmar har olika 

erfarenheter, intressen och kunskaper för att idéerna skall vara så innovativa och olika som 

möjligt. Viktigt vid användning av brainstorming är att gruppmedlemmarna låter varandra 

komma till tals och att det är en positiv inställning till idéer och förslag. 

6.12.2 BRAINWRITING 
Brainwriting är liknande brainstorming förutom att brainwriting sker enskilt och inte i grupp. 

Att ensam spåna fram idéer och förslag för att undvika att andra gruppmedlemmar stör, eller 

gruppens idéer faller samman och liknar varandras. 

(Österlin, 2010, s.55) 

6.13 FYRSTEGSMETODEN 
Fyrstegsmetoden är ett verktyg för att utvärdera koncept emot lämplighet, teknologi, 

kravspecifikation samt Pughs matris. Detta är en enkel metod där varje steg är en gallring. Det 

innebär att om ett koncept inte uppfyller stegen så gallras konceptet bort någonstans längs 

vägen. För att nå ett bra resultat i projektet är det viktigt att tidigt vrida och vända på koncepten 

för att inte lägga onödiga resurser på ett mindre passande koncept.     

6.13.1 LÄMPLIGHET 
Här analyseras koncepten efter hur lämpliga koncepten är i förhållande till marknaden och 

eventuella kostnader för koncepten. Hur lämplig ett koncept är bör besvaras ständigt under 

projektet för att ifrågasätta möjligheterna hos koncepten. 
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6.13.2 TEKNOLOGI 
Det är enkelt att sväva iväg vid idégenerering och komma fram till orealistiska idéer med 

otroliga teknologiska färdigheter, storleks- eller kapacitetsmässiga funktioner. Viktigt är att 

använda sig av realistiska källor så det finns grund för den teknologi konceptet innefattar. Finns 

det inte grund kan konceptet behöva ändras eller tas bort. 

Genom att säkerställa att produkten eller tjänsten fungerar i nutid, förhindras att stora resurser 

läggs ner på koncept som inte är aktuella. 

6.13.3 KRAVSPECIFIKATION 
Utifrån kraven från kravspecifikationen som i flesta fall är både från kund och kompletterade av 

projektgruppen, ges en enkel och tydlig bild över krav koncepten behöver uppfylla. Uppfylls inte 

de uppsatta kraven bör koncepten ändras drastiskt eller tas bort.  

6.13.4 PUGHS MATRIS 
När koncepten uppfyllt lämplighet, teknologi, kravspecifikation används Pughs matris. Pughs 

matris används för att särskilja koncepten ytterligare med grund på logiska och faktabaserade 

beslut. Här används med enkelhet en mall för Pughs matris. 

Pughs matris upprättas genom att lista kravspecifikationen och en lista med koncepten från 

konceptgenereringen. Sedan vägs konceptens duglighet mot kraven.  

(Johannesson, Persson, Pettersson, 2004, s.132-133), (Rolf Lövgren, ”konceptutvärdering”, 2012-05-

23) 

6.14 FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) 
Felsökningsverktyget FMEA används främst för att förutse möjliga brister eller fel hos en 

produkt, tjänst eller process. Fel och brister kan missas under design- och 

tillverkningsprocessen, vilket kan leda till att en komponent eller detalj inte uppfyller sin 

funktion. FMEA hjälper till att förutse fel och brister innan koncept börjar realiseras. 

Under användningen av FMEA bedöms felen i olika skalor; felsannolikhet, allvarlighetsgrad och 

sannolikheten att felen inte upptäcks. Att hitta ett fel tidigt i utvecklingsprocessen kan leda till 

att produkter inte behöver återkallas, vilket kan ge utgivaren ett dåligt rykte.(Rolf Lövgren, 

”produktutvärdering”, 2012-05-23) 

6.15 PHASES OF INTEGRATED PROBLEM-SOLVING (PIPS) 
Används som ett utvärderingsverktyg främst för att analysera projektgruppens struktur samt 

besvara grupprelaterade frågor. Bör användas flertalet gånger under en 

produktutvecklingsprocess för att se till att samtliga gruppmedlemmar strävar mot samma mål. 

Användandet av verktyget kan få projektgruppen att arbeta mer effektivt och ge bättre 

sammanhållning.(Mycoted, 2012-05-23) 
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7. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 
I det här kapitlet beskrivs hur projektgruppen använt de produktutvecklingsverktyg som tas 

upp i föregående kapitel. Vissa verktyg har projektgruppen lagt ned mer tid på än andra, 

beroende på dess relevans i examensarbetet. 

7.1 PROCESSBESKRIVNING 
För att ge en tydlig bild över vilka faser projektet har gått igenom så tog projektgruppen fram en 

processbeskrivning, se figur 5. 

  FIGUR 5 - PROJEKTGRUPPENS PROCESSBESKRIVNING  
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7.2 GRUPPKONTRAKT 
Gruppkontraktet, bilaga 2, uppfördes tidigt i examensarbetet och beskriver hur projektgruppen 

ska nå det uppsatta målet. När och hur arbetet skulle ske nämndes och vilka åtgärder som skulle 

vidtas vid tvister och misskötsel behandlades. Gruppkontraktet framarbetades av hela 

projektgruppen och tog därför upp hela projektgruppens åsikter. 

7.3 PLANERING 
Projektgruppen har under projektet använt olika planeringsverktyg för att kunna följa och styra 

examensarbetet åt rätt håll. 

7.3.1 GANTT-SCHEMA 
Projektgruppen använde gratisprogrammet GanttProject, se figur 6 som har ett enkelt gränssnitt 

och goda uppdateringsmöjligheter, se bilaga 3. Projektgruppen använde Gantt-schemat frekvent 

genom att alltid studera dagordningen innan arbetet påbörjades. Tiden och aktiviteterna var 

realistiskt uppsatt men det kom vissa modifikationer under examensarbetet. 

(GanttProject, 2012-04-11) 

 

FIGUR 6 - PROJEKTGRUPPENS GANTTSCHEMA  
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7.3.2 AVSTÄMNINGSMÖTEN 
För att försäkras om att projektgruppen och AT tänkte likadant och förstod varandra under 

examensarbetets gång så besöktes AT flertalet gånger för att diskutera över de resultat som 

projektgruppen kommit fram till. Ofta gavs positiv kritik till projektgruppen, varför inga 

drastiska förändringar i planeringen ägde rum. 

Se bilaga 4,5 och 6 för utförligare information om besöken hos AT Modellprodukter AB. 

7.3.3 PROJEKTLOGG 
För att ständigt kunna kontrollera hur arbetet fortskred och när saker och ting utfördes så förde 

projektgruppen en logg. Detta underlättade rapportskrivandet, samt gav projektgruppen en 

stund att tänka över vad som utförts och vad som inte gjorts än. Se bilaga 7 för projektloggen. 

7.4 PROBLEMFÖRSTÅELSE 
För att kunna ta fram ett passande underhållssystem för AT Modellprodukter AB så är det viktigt 

att förstå vad underhåll innebär. Projektgruppen tillägnade mycket tid åt att fördjupa sig inom 

området underhåll för att se vilka problem och lösningar som fanns. 

7.4.1 INFORMATIONSSÖKNING 
För att bilda förståelse kring vilka förhållningssätt och inställningar det finns för underhåll så 

införskaffade sig projektgruppen litteratur. En stor del av litteraturen handlade om TPM, Total 

Productive Maintenance, som är en helhetslösning på hur en fabrik kan drivas från lednings- till 

operatörsnivå. Projektgruppen ändrade snabbt synsätt på vad underhållsbegreppet egentligen 

innebar och insåg att det inte bara handlade om triviala problem som bristande städutrustning 

och slarviga operatörer. Det handlade istället om oengagerade ledningar och företag som 

förlorade mängder med resurser just för att ett korrekt underhåll inte bedrevs. Operatörer var 

snarare villiga att ändra rutiner och uppgifter om ledningen tryckte på att det var en av 

företagets nyckelfrågor. “TPM-tänket” har genomsyrat projektet från och med detta och det 

förhållningssätt som projektgruppen har till underhåll går mycket i linje med TPM:s 

underhållstänk. Att även dela upp underhållsarbetet i delmål och att ta fram de mätdata som för 

stunden är relevanta är en viktig del vid implementeringen av ett underhållssystem. Faror vid 

uppstarten av ett underhållstänk är att för lite resultat kan redovisas vilket i sin tur kan leda till 

missnöje och brist på motivation att fortsätta med implementeringen av underhållssystemet. 

 (Johansson, Nord, 1996, s.4-36), (Hagberg, Henriksson, 2010, s.14, 26-70), (Nord, Pettersson, 

Johansson, 1998, s. 34-46, 60-102, 121-124, 139-173, 202-260) 

7.4.2 KRAVSPECIFIKATION 
Kravspecifikationen sammanfattar samtliga krav som fanns på examensarbetet från starten, 

både AT:s och projektgruppens. Att ta med projektgruppens krav i kravspecifikationen gjordes 

för att dessa inte skulle glömmas under examensarbetets gång och därmed hålla projektet i den 

riktning som ursprungligen överenskoms. Kravspecifikationen har använts flitigt under 

examensarbetet och påmint projektgruppen om hur hjälpmedlet ska se ut. För att se 

kravspecifikationen, se bilaga 1. 
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7.4.3 FUNKTIONSANALYS 
Funktionsanalysen behandlar underhåll i sin helhet, därför blev det också huvudfunktionen. För 

att kunna uppnå ett underhåll blev det fyra delfunktioner som sammanfattats för att bibehålla 

huvudfunktionen. Projektgruppen valde att gå djupare och tillförde underfunktioner och 

stödfunktioner för att ge ytterligare kartläggning. Anledningen till detta var för att ge ett ökat 

stöd vid idégenereringen. 

 Huvudfunktion: Säkerställa produktion 

 Delfunktion: Förlänga livslängd 

 Delfunktion: Säkerställa hantering 

 Delfunktion: Underlätta dokumentation 

 Delfunktion: Kartlägga underhåll 

 Underfunktioner: Identifiera problem 

För fullständig funktionsanalys, se bilaga 8. 

7.4.4 KONKURRENTANALYS 
Syftet med konkurrentanalysen är att undersöka vad för underhållssystem som finns ute på 

marknaden. Dessa blir projektgruppens konkurrenter då examensarbetet inte kan ställa lägre 

krav på resultatet än den kvalité som de konkurrerande systemen har. 

7.4.4.1 AM System 

Tjänsten, se figur 7 för logotyp, bygger på ett webbaserat program. Programmet behandlar 

underhållet så som felrapporter, vem, vad och när underhållet ska utföras, materialkrav och -

åtgång, tidsberäkning och kostnader samt historik och uppföljning. Programmet är 

användarvänligt med stora anpassningsmöjligheter. Tjänsten ger total kontroll på avhjälpande 

och förebyggande underhåll. Programmet verkar vara anpassat för ledning såsom operatörer 

och kunna ta fram lite statistik. Positivt är att det är webbaserat och enligt företaget prisvärt 

samt uppmuntrar till användning. Tjänsten verkar enligt projektgruppen vara bra och 

heltäckande. (AM System, 2012-04-18) 

  

FIGUR 7 - AM SYSTEMS LOGOTYP 



 
 

18 
 

7.4.4.2 Active Systems 

Active Systems, se figur 8 för företagets logotyp, har delat upp sin tjänst i tre delar beroende på 

hur stort behov kunden har av ett underhållssystem. 
Det första och enklaste systemet kallas “Effektiv”, som är resurssnål och fungerar bra i 

medelstora system. I detta system tas förutsättningar snabbt fram och lämpligt system väljs 

efter dessa. 
Det andra förslaget, “Balans”, går mer in på djupet angående de förutsättningar som kunden har. 

Både Active Systems och kunden lägger ned mer resurser på detta och får därmed bättre 

kunskap om kundens systemuppbyggnad. 
Det tredje förslaget heter “Projekt” och går mer detaljerat och analytiskt in på vad som kommer 

passa kundens maskiner och system. 

Under en intervju, bilaga 9, med VD och enda anställda Benny Rimfeldt så upptäckte 

projektgruppen att företaget inte erbjöd någon lösning utan erbjöd företag vägledning i denna 

uppsjö med redan existerade underhållslösningar.(Active Systems, 2012-14-18) 

7.4.4.3 Adductor AB 

Tjänsten, se figur 9, kretsar kring att maskinen, som kunden är mest intresserad av att bedriva 

förbättringsarbete på är, kopplad till ett system. Som projektgruppen förstår det så kan alltså 

underhåll endast bedrivas på en maskin i taget, eller om kunden köper in massor av likadana 

apparater. Själva tjänsten behandlar inte vanligt underhåll utan endast förbättringsarbete på 

maskiner, se figur 10. (Adductor AB, 2012-04-18) 

FIGUR 8 - ACTIVE SYSTEMS LOGOTYP 

FIGUR 9 - ADDUCTOR AB:S LOGOTYP 
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7.4.4.4 API Maintenance Systems 

 

 

API, se figur 11, erbjuder ett program, som kräver Windows, som kan fungera i diverse nätverk 

och även över internet. Gränssnittet är fint men verkar vara gjort för mycket större företag än 

AT Modellprodukter AB. Programmet behandlar snarare samarbetet mellan olika fabrikers 

underhåll snarare än en maskinparks artiklar. Dock behandlar API:s program även enstaka 

artiklar. Programmet tar upp det som examensarbetet går ut på. 
Det negativa med programmet är att det antagligen är mycket dyrt, då det är väldigt omfattande. 

AT Modellprodukter behöver inte något så stort, enligt projektgruppen. 
Bland annat SKF använder detta underhållssystem.(API Maintenance Systems, 2012-04-18) 

  

FIGUR 10 –  BESKRIVNING AV HUR ADDUCTOR AB:S PROGRAM FUNGERAR 

FIGUR 11 - API  PRO:S LOGOTYP 
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7.4.4.5 Avantis 

 

Avantis, se figur 12, används bland annat av Volvo CE i Eskilstuna och är en helhetslösning inom 

underhåll. Det datorstyrda programmet kan kopplas ihop med diverse redovisnings- och 

ekonomisystem. 
Programmet är bra på att sammanställa olika data och behandla datan rätt. 
Programmet är dyrt och omfattande och är ingenting som AT behöver.(Avantis, 2012-04-18) 

7.4.4.6 Axami 

Tjänsten som Axami, se figur 13 för logotyp, erbjuder installeras på datorn. Därifrån klickas 

ordrar/felanmälan in med ett fåtal klick. Status visas tydligt när allting fyllts i, se figur 14. 
En nackdel som projektgruppen direkt märker här är att det är ofta bör fyllas i för att fungera 

bra. Programmet verkar inte heller ta fram någon sorts statistik. 
Det positiva med programmet är att det är lätt att förstå sig på, samt går snabbt att använda.  
Axami hävdar att marknaden ska välja deras program för att det är enkelt, effektivt, 

användarvänligt samt att de har lång erfarenhet av databranschen.(Axami, 2012-04-18) 

 

FIGUR 14  –  BESKRIVANDE HIERARKI PÅ AXAMIS UNDERHÅLLSSYSTEM 

FIGUR 12 –  AVANTIS LOGOTYP 

FIGUR 13 –  AXAMIS LOGOTYP  
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7.4.4.7 BIS Production Partner 

BIS, se figur 15 för logotyp, verkar inte köra efter något system eller en mall, utan erbjuder 

företag extern hjälp med hur underhåll i en verkstad utförs enligt praxis. Så förstår 

projektgruppen att det fungerar utifrån deras hemsida. 
Antingen är företagets hemsida otydlig eller så använder sig BIS av den kunskap som deras 

personal har för att lösa kundernas problem. Detta känns inte hållbart i längden och ses inte som 

en direkt konkurrent till det projektgruppen vill utveckla. (BIS Production Partner, 2012-04-18) 

7.4.4.8 Erisma Technologies AB 

Erismas produkt Mobigo, se figur 16 för företagslogotyp, är en helhetslösning som har fyllt 

behovet av en helhetslösning för företag. Med inbyggda planerings-, affärs-, organisations- och 

underhållslösningar täcker systemet mer än endast underhållet. Enligt intervjun med Benny 

Rimfeldt från Active Systems, se bilaga 9, så är inte Erismas underhållstjänst bra nog. Fokuset 

ligger på fel saker och vissa principer de har fungerar inte i verkligheten, såsom deras syn på att 

alltid ha mycket i lager. Detta är inte funktionellt, enligt Active Systems. Projektgruppens åsikt är 

att systemet verkar vara väl utformat och bra på att visa utvecklingar visuellt och fint, se figur 

17. Systemet är dock väldigt omfattande och skulle inte kunna eller behöva implementeras i AT 

Modellprodukter AB:s verkstad. I en fjärran framtid är AT möjligtvis redo för att fundera på 

något som Mobigo, men ingenting som examensarbetet behöver ta hänsyn till. (Erisma 

Technologies AB, 2012-04-18) 

FIGUR 15 –  BIS:S LOGOTYP 

FIGUR 17 –  BILD PÅ HUR MOBIGO SER UT 

FIGUR 16 –  MOBIGOS LOGOTYP  
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7.4.4.9 IBM Maximo 

IBM, figur 18, använder ett webbaserat underhållssystem som med grafiska bilder visar 

underhållets olika områden som användaren klickar sig fram i. I underhållssystemet går det att 

kartlägga företagets underhåll för att ge en tydlig bild och struktur. IBM Maximo hanterar 

arbetsorganisationer, lager, förråd, inköp, avtalshandlingar som enkelt kan anpassas till 

företagets ändamål. 
IBM Maximo har satsat på den mobila marknaden för att alltid finnas tillgänglig via 

mobiltelefoner och är därför väldigt modernt. En nackdel med Maximo är priset, vilket inte är 

rimligt för mindre verksamheter. (IBM Maximo, 2012-04-18) 

7.4.4.10 Idhammar Systems Ltd 

Idhammar, se figur 19, har flera olika datorstyrda system beroende på hur långt i 

underhållsarbetet företaget befinner sig, det kan vara allt från att starta från grunden, hantera 

beräkningar för TAK och förbättringsarbeten. Idhammars underhållssystem är anpassat för att 

ge balans mellan ekonomin och effektiviteten inom företaget. En stor del av Idhammars 

underhållsystem kretsar till just den ekonomiska biten för att maximera tillgångar och sänka 

stopptider. (Idhammar Systems Ltd, 2012-04-18) 

  

FIGUR 19 - IDHAMMARS LOGOTYP 

FIGUR 18 - IBM MAXIMOS LOGOTYP 
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7.4.4.11 Idus 

Idus IS, se figur 20 för logotyp, är ett mjukvarubaserat underhållssystem som är anpassat för att 

passa alla branscher. Idus IS är ett system som enkelt kan kopplas samman med andra system så 

som ekonomisystem och andra som kan tänkas finnas. Underhållssystemet använder 

beskrivande bilder och användaren får klicka sig fram via bilderna för att komma till den allra 

minsta detalj om så önskas, se figur 21. I Idus IS finns även möjlighet att hantera information om 

lagerstatus, inköp, produktionsplanering, historik, statistik och säkerheten på företaget. (Idus, 

2012-04-18) 

 

FIGUR 21 - EXEMPELBILD PÅ IDUS UNDERHÅLLSSYSTEM 

  

FIGUR 20 - IDUS LOGOTYP  
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7.4.4.12 IFS 

IFS, se figur 22, är ett datorsystem som inte enbart specialiserat sig på ett underhållssystem, 

utan ger istället en helhetslösning för företag. En av delarna i systemet hanterar underhållet så 

som förebyggande underhåll, felrapporter, åtgärdsrapporter, planering, schema över 

underhållet, sparar all historik och dokumentering. Upplägget på systemet är anpassat för 

användaren vilket ger ett enkelt och användarvänligt gränssnitt. Har bland annat SAAB som 

kund (Idus, 2012-04-18) 

7.4.4.13 Migalon AB 

Migalon AB, figur 23, använder sig av ett underhållssystem som heter TeReMa. TeReMa är ett 

utvecklat mjukvaruprogram som bygger på CMMS, systemet kan användas via server inom 

företaget eller som vanligt program på Windowsoperativsystem. TeReMa hanterar 

dokumentering, finansiella funktioner, förebyggande underhåll, inköp, förråd, arbetsordrar och 

administration. Underhållsstystemet är uppbyggt på rang, vilket innebär att olika 

användargrupper kan se olika delar i systemet. För att förenkla och ha tillgång till all 

information TeReMa tillhandahåller kan handdatorer finnas att tillgå. En nackdel 

projektgruppen tidigt noterade var hur föråldrat systemet hade till utseende, vilket gav ett 

intryck av att det var omotiverande att använda och gammalmodigt. (Migalon AB, 2012-04-18) 

7.4.4.14 Rejus 

I Rejus, figur 24, underhållssystem är det användaren som för in data för underhållet, 

schemalägger underhållet samt anger tid- och materialåtgång. Systemet kommer sedan att 

generera arbetsordrar automatiskt efter schemaläggningen. För att underlätta sparar Rejus 

underhållssystem historik och viktig data för att enkelt ge tillgång för användaren vid senare 

tillfällen och Rejus kan även konfigureras för att förenkla ytterligare för användaren. Rejus är ett 

mjukvaruprogram som ger ett tydligt och simpelt användargrässnitt för att underlätta för 

användaren.  

  

FIGUR 22 - IFS LOGOTYP 

FIGUR 23 - MIGALON AB:S LOGOTYP 

FIGUR 24 - REJUS LOGOTYP 
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7.4.4.15 SAP 

SAP, figur 25, underhållssystem ger en enkel homogen miljö för användaren. Ger utrymme för 

förebyggande underhåll, bättre produktionsplanering då varje maskin är inlagd i systemet, 

tidsåtgång och kostnader för varje maskin, samt uppföljning och tillgång till historik bakom 

felåtgärder. I systemet går det enkelt att implementera underhållsmanualer, 

maskindokumentation. Systemet kan även skriva ut arbetsordrar i pappersform för att enkelt 

kunna tas med för personal. Projektgruppen upptäckte tidigt många fördelar med 

underhållssystemet hos SAP, speciellt hur systemet strukturerar och kopplar maskinerna och de 

verktyg som tillhör maskinen samman för att ge en god kartläggning över underhållet.  

7.4.4.16 Reflektion kring konkurrentanalys 
Sammanfattningsvis syns det att det finns program som absolut täcker in de behov som AT 

Modellprodukter AB har. Dessa system är dock dyra och extremt omfattande, där bland annat 

ekonomistyrning och lagerstatus inkluderas. Projektgruppen anser att AT inte behöver detta i 

nuläget. Andra tjänster som nämns i konkurrensanalysen är mer inriktade på förbättringsarbete 

och samarbete mellan olika fabriker, vilket AT heller inte är i behov av. Det som projektgruppen 

fick ut av konkurrentanalysen var vilka punkter som de flesta andra underhållssystem belyste. 

Dessa låg som grund för hur projektgruppen utformade underhållssystemet. 

 

  

FIGUR 25 - SAPS LOGOTYP  
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7.4.5 MARKNADSUNDERSÖKNING 
Projektgruppen utförde tre studiebesök för att se hur olika företag på marknaden tog hand om 

sitt underhåll. Studiebesöken var hos GKN Driveline i Köping, Volvo CE i Eskilstuna samt ett 

företag som ville hanteras anonymt, men även det i Eskilstunaområdet. Dessa studiebesök blev 

avgörande till framtagningen av AT:s underhållsystem. Företagen är av olika storlekar, hade 

olika underhållsystem och hade varierande bra underhållsrutiner. Projektgruppen har därför 

granskat företagen för att se helheten och fördelarna med de varierande underhållen, vilket kan 

ses nedan.  

7.4.5.1 Sammanfattning av studiebesöken 
I samtliga av företagen fanns en underhållsavdelning som tog hand om allt större underhåll så 

som förebyggande, avhjälpande, tillgångsbaserat och förutbestämt underhåll, dock i olika stor 

utsträckning.  

Operatörerna sköter allt dagligt, vecko- och månadsvist underhåll. Detta innebär att hålla 

maskinerna rena samt byta olja och filter vid behov. Det finns väldigt tydliga instruktioner på 

vad som ska göras vid varje underhållstillfälle. Något företagen hade gemensamt var att skapa 

egna underhållsmanualer och instruktioner för att enklare hantera arbetsuppgifterna för 

underhållet. Företagens underhållsmanualer varierade men huvudsakligen bestod 

underhållsmanualerna av bilder, med beskrivande text och pilar, som visade var på maskinen 

underhållet skulle ske. 

Ett problem hos varje företag var att motivera ledningen att investera pengar i att förbättra 

underhållet då det tar lång tid att se underhållets lönsamhet och positiva siffror. Därför var det 

väldigt viktigt att följa och analysera statistik och mätvärden över hur underhållet gav både 

mindre stopp och ökad effektivitet hos maskinerna.  

De olika underhållssystemen var köpta färdiga eller skapade internt hos företagen. De köpta 

underhållssystemen, se 7.4.4.5 Avantis eller 7.4.4.9 IBM Maximo, behandlade mer än nödvändigt 

för att skapa en helhet för AT, då underhåll inte var involverade i alla funktioner i systemet 

såsom dess inköps- och ekonomifunktioner. Det egenskapade systemet var istället anpassat 

enbart för underhåll, vilket gjorde systemet mer anpassat för AT. Gemensamt för 

underhållssystemen förutom de olika utseendeförslagen var att samtliga system behandlade 

liknande flikar. Nyckelflikar som samtliga system innefattade:          

 Felrapporter 

 Lager/reservdelar 

 Förebyggande underhåll 

 Åtgärdsrapporter 

 Statistik 

 Historik 

Dessa nyckelflikar ingick som en grund i alla underhållssystemen och fick därför stor betydelse 

för projektgruppen och AT. 

För att se sammanfattningar från de olika studiebesöken hos företagen, se bilaga 10, 11 och 12. 
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7.4.6 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT(QFD) 
Projektgruppen använde sig främst av verktyget QFD, bilaga 13, för att se vilka 

produktegenskaper som vägde mest i projektet, samt för att se hur starka konkurrerande 

system var. 

Först jämfördes hur AT i dagsläget låg till mot de krav som ställts på examensarbetet, sedan 

gjordes en jämförelse med underhållssystemen projektgruppen bekantat sig med i 

marknadsundersökningen. Produktegenskaperna, som kom från idégenereringen, 

funktionsanalysen och marknadsundersökningen fördes sedan in i QFD:n. Sambandet med 

marknadskraven bedömdes olika med fördelaktig skala för att ge ett tydligare resultat. 

Verktygen visade vilka produktegenskaper som var viktigast för hjälpmedlet och därmed AT. 

Konkurrentjämförelsen visade vad konkurrerande underhållssystem fokuserade på, samt vilket 

underhållssystem som projektgruppen kunde och borde ta mest inspiration från. 

De viktigaste produktegenskaperna utifrån QFD:n blev Visa underhållsfrekvens och 

Åtgärdsrapporter, se figur 26.  

 

 

FIGUR 26 –  BILD PÅ PROJEKTGRUPPENS QFD 

I konkurrentjämförelsen visar sig Avantis vara i princip lika bra som projektgruppens resultat. 

Dock är Avantis dyrt och har många funktioner som AT inte behöver på länge. Själva principen 

med Avantis bygger på att större företag ska använda de. Det blir för krävande för ett litet 

företag som AT, såsom en del andra program som tagits upp i konkurrentanalysen, se 7.4.4.  
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7.5 KONCEPTGENERERING 
Projektgruppen valde att genomföra konceptgenereringen genom att utgå från QFD, 

funktionsanalys och kravspecifikationen som använts tidigare i processen.   

7.5.1 BRAINWRITING OCH BRAINSTORMING 
Till en början valde projektgruppen att använda brainwriting som det första steget i 

konceptgenereringsfasen, för att inte påverka varandra. Detta gjordes för att inte kanalisera 

idéerna och förhindra kreativiteten. Brainwriting är ett bra verktyg där varje individ 

självständigt kan spåna och komma fram med idéförslag, verktyget resulterade en mängd 

kreativa lösningar på problemet.  Som steg två användes brainstorming där projektgruppens 

idéer kombinerades, diskuterades och nya idéer uppkom.  

Projektgruppen kom efter brainwritingen och brainstormingen fram till att det fanns tretton 

flikar, se figur 27, som var relevanta för ett underhållssystem. 

 

FIGUR 27 - DE TRETTON FLIKFÖRSLAGEN  

7.5.1 FLIKARNAS INNEBÖRD 
Nedan beskrivs flikarna som uppkom under konceptgenereringen: 

 
Företagssamling - Lista över företag som på något vis varit delaktiga i AT:s verksamhet. Det kan 

vara leverantörer eller kunder. 

 
Kategorier – Att dela upp AT:s verksamhet i kategorier för att enklare se en helhet över 

verksamheten. Säkerhet, CNC-maskiner, fordon och ventilation är några av kategorierna som 
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projektgruppen har arbetat med. 

 
Lista på aktuellt FU – Visuellt schemalagd överblick där FU visas med intervall passande det 

aktuella behovet.  

 
Översikt – Att se vad som kommer krävas och framtida behov för underhållet har stor betydelse 

för att få en struktur och framförhållning. 

 
Sökfunktion – Möjligheten att söka inom underhållssystemet för att underlätta för användaren 

och förenkla navigeringen inom programmet. 

 
Felrapport – Vid eventuella fel på en maskin skrivs en felrapport där felet beskrivs som 

underhållsansvariga sedan hanterar. 

 
Statistik – Hjälpmedlet visar statistik över mätdata som förts in i underhållssystemet. 

Felfrekvens, underhållsrutiner och i stort sätt all mätdata som kan vara aktuell för AT i 

framtiden. 

 
Åtgärdsrapport – Mall som fylls i av operatörer för att beskriva hur ett fel lösts och under 

vilken tidsaspekt. Åtgärdsrapporten är ett lämpligt verktyg då liknande fel kan lösas med samma 

metoder som då redan är dokumenterat och tillgängligt. 

 
Reservdelslager – Hur många reservdelar som finns att tillgå för en enskild maskin men också 

reservdelar för helheten av verksamheten. 

 
Administrera FU – Att ge mallar och dokument administrationsrättigheter underlättar för både 

ledning och operatörer. En operatör som enbart skall utföra FU på en viss maskin är kanske inte 

i behov att kunna förändra underhållsmanualer, vilket istället en ansvarig kan behöva.  

 
Historikdatabas – Ger användaren möjligheten att följa upp vad som gjorts och inte gjorts. 

Analys av utfört arbete. 

 
Förbättringsförslag – En flik där förbättringsförslag finns tillgängligt till förändringar och 

förbättringar, som fokuserar på underhållet i verksamheten. Det är ofta operatörerna som ser 

brister och nya möjligheter då operatörerna är de som använder maskinerna.  

 
Beställningar – En flik för beställningar där inköp, reservdelar sammankopplas. Att kunna 

beställa direkt i underhållssystemet kan förenkla en annars komplicerad miljö.  
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7.5.2 FYRSTEGSMETODEN 
De tretton flikarna blev sedan analyserade med avseende på dess lämplighet, teknologi och hur 

väl de uppfyllde kravspecifikationen. Nedan går det att följa tillvägagången.  

7.5.2.1 Lämpligt 
Lämplighet var första gallringen, där flikarna för första gången blev ifrågasatta. Hur dyrt och 

omfattande varje flik skulle bli att implementera i Intranätet vägdes mot hur relevant fliken var 

för AT. 

Några av flikarna som inte ansågs lämpliga, som andra underhållssystem innehåller, var 

felrapport, beställningar och förbättringsförslag. 
Felrapporten kändes inte lämplig då kulturen hos AT inte skulle tillåta detta. Operatörerna hos 

AT är inte många, plus att det inte finns någon underhållsansvarig. Detta skulle innebära att 

felrapporterna skulle ligga i underhållssystemet utan att någon skulle ta hand om dessa. Även 

förbättringsförslag via underhållssystemet skulle enligt projektgruppen vara överflödigt då det 

inte skulle behandlas på rätt sätt. 

Beställningar är något andra företag har haft med i sitt underhållssystem. Större företag har ofta 

ett affärssystem som lätt kan kopplas ihop med underhållsystemet vilket ger denna flik en 

anledning att finnas. AT har inte möjlighet att sammankoppla olika system i samma 

utsträckning, vilket ledde projektgruppen till att välja bort en beställningsflik.  

7.5.2.2 Teknologi 
I andra steget diskuterade projektgruppen följande frågor: 

 Tillåter Intranätet flikarnas användning? 

 Om inte, hur ska flikarna anpassas för att kunna fungera i Intranätet? 

För nuvarande är AT inte i behov av ett så omfattande underhållssystem som större företag har 

vilket spelade en stor roll då flikar som reservdelar som är en avancerad och krävande flik 

teknologiskt analyserades och slutligen valdes bort. Detta gjordes efter överrenskommelse med 

AT, se 5. Projektavgränsningar. 

7.5.2.3 Kravspecifikation 
En noga granskning om flikarna uppfyllde alla punkter i kravspecifikationen gjordes, även då 

detta varit högt prioriterat under hela idé- och konceptgenereringen. Flikarna som inte uppfyller 

kravspecifikationen var tvungna att ses över och förändras för att återigen vara aktuella för 

projektet.  

Många av flikarna, så som sökfunktion eller översikt, var inte väsentliga för att uppfylla 

kravspecifikationen men dessa flikar ökade istället underhållssystemets behov av att vara enkelt 

och snabbhanterat, vilket hade stor betydelse i slutändan. 
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7.5.2.4 Pughs matris 
För att visuellt motivera varför de flikarna som projektgruppen diskuterat fram är relevanta så 

gjordes en Pughs matris, se figur 28, där samtliga tretton flikar vägdes mot lämpligt, teknologi 

och kravspecifikation. Projektgruppen valde att göra på så sätt för att flikarna inte riktigt kunde 

vägas mot kravspecifikationen då flikarna i många fall endast fyller ett krav, samt att många 

flikförslag redan jämförts i QFD:n. Pughs matris användes i examensarbetet för att komma fram 

till ett koncept, inte för att jämföra olika koncept.  

Projektgruppen gjorde en förenklad modell av Pughs matris. Poängskalan är från 0-3 där alla 

krav på underhållssystemet ifrågasätts. Höga poäng (3) innebär att det uppfyller 

kravspecifikationen för examensarbetet medan låg poäng (1) innebär att det inte är lika 

relevant. Ges ingen poäng så har fliken ingen anknytning till underhållssystemet. 

 

 

FIGUR 28 –  GRUPPENS VARIANT PÅ PUGHS MATRIS  

Att arbeta fram flera lösningsförslag ansåg projektgruppen var irrelevant för examensarbetet då 

tillvägagångssättet såg ut som ovan. Examensarbetet hade kommit till en punkt där 

projektgruppen visste vilka flikar som var viktiga för hjälpmedlet, vilket ledde projektgruppen 

till att diskutera och vidareutveckla det förslag som fanns snarare än att ta fram andra förslag. 

Efter att projektgruppen använt sig av Pughs matris så hade de tretton ursprungliga 

flikförslagen minskat till sju flikar som ansågs relevanta för AT Modellprodukter AB i nuläget. 

Dessa sju flikar var: 

 Visa underhållsfrekvens 

 Kategorier 

 Sökfunktion, (Kom med på grund av att det var väldigt lämpligt för underhållssystemet.) 

 Administrera FU 

 Åtgärdsrapport 

 Statistik 

 Historikdatabas 

  

 

 

Pughs matris 
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7.6 UPPBYGGNAD AV UNDERHÅLLSSYSTEM 
Större delen av projektarbetet har handlat om att motivera varför AT behövde de flikar i 

underhållssystemet som projektgruppen presenterade. Studiebesök och litteraturstudier var till 

stor hjälp att få projektgruppen att inse vad som är viktigt för ett litet företag som AT och låg 

som grund för hur förslaget på underhållssystemet såg ut. AT är trots allt en liten verksamhet 

som inte är i behov av en del lösningar som exempelvis Volvo CE eller GKN Driveline använder, 

se avsnitt 7.5.2 för utförligare beskrivning om vilka flikar som valdes bort. 

De flikar som projektgruppen bestämde sig för att använda sattes sedan in i en hierarki, se figur 

29, för att enklast beskriva hur underhållssystemet skulle se ut. Knappen underhåll som syns 

nedan är ”huvudknappen” som navigerar användaren till underhållsdelen i Intranätet, där 

underhållssystemet kommer existera. Stora diskussioner inom projektgruppen ägde rum över 

hur flikarna skulle vara uppbyggda och vad de skulle innehålla. 

 

FIGUR 29 - EXEMPELHIERARKI  

  

Underhåll 

Flik 1 

Underflik 1 

Underflik 2 

Flik 2 

Underflik 3 

Underflik 4 

Flik 3 

Underflik 5 

Underflik 6 
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När mallen för underhållsmanualerna, se figur 30, togs fram utgick projektgruppen ifrån 

befintliga lösningar som fanns på marknaden. Alla företag som projektgruppen undersökte hade 

olika lösningar på underhållsmanualernas utformning och projektgruppen tog fram ett förslag 

som de ansåg skulle passa AT bäst. 

 

FIGUR 30 - PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG PÅ HUR UNDERHÅLLSMANUALER SKA VARA UTFORMADE  

För att försäkra projektgruppen och AT om att underhållsmanualerna skulle gå att 

implementera i hela verkstaden så delade projektgruppen, tillsammans med AT, upp 

verksamheten upp i tolv kategorier. Sedan använde projektgruppen mallen ovan för att 

kartlägga underhållet på en artikel i åtta av de tolv kategorierna. Kategoriseringen var uppdelad 

i följande punkter och anses, av projektgruppen och AT, täcka hela verksamheten. De första åtta 

kategorierna är de kategorier som projektgruppen valde att kartlägga en artikel i. 

 Fixturer 

Det som gruppen fokuserade på i fixturkategorin var hydrauliska fixturer. Chuckar 

och andra delar är dyra att byta och var en prioritet vid kartläggningen. 

 Fordon 

Uppgiften blev att kartlägga det underhåll som AT behövde göra på deras truckar. 

Serviceböckerna var extremt omfattande och beskrev inte det underhåll som AT 

behövde göra på deras truckar och vilket underhåll som ingick i serviceavtalet. 

 Spikpistoler 

Underhållet på spikpistoler visade sig inte vara omfattande, men den här sortens 

utrustning kan hos en industri vara dyra. Spikpistolen är i AT:s verkstad en typisk 

gråzon, där alla använder den men ingen underhåller den.  

 Konvajer 

AT:s egenbyggda konvajer som flyttade runt alla spiskassetter i fabriken sköttes 

för nuvarande av en kunnig anställd på AT som varit med och tagit fram 

konvajern. Blir denne sjuk eller byter jobb finns ingen kunskap om vad som 

behöver underhållas på konvajern. 

 Lackområdet 

De filter som regelbundet behöver bytas för att ventilationen ska fungera byttes 

alltför sällan och ingen dokumentation fanns på när det senast bytts. 

Projektgruppen fördjupade sig i detta. 

 Monteringen 
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Att se till så hydraullyftarna var i bra skick och att svetsfogarna höll var allas och 

ingens ansvarsområde. Lite kunskap finns i området hos AT. 

 

 Städutrustning 

En våtdammsugare kartlades. Kunskapen om vad som behövde underhållas visade 

sig vara bristfällig och många viktiga underhållsteg fanns inte. 

 Större maskiner 

Projektgruppen fick uppgiften att kartlägga CNC-maskinen Okuma MA-600 HB. Att 

förstå underhållsmanualerna och sedan göra en ny manual var en stor och 

utmanande uppgift. 

De sista fyra kategorierna valdes att tas med som kategorier för att inte glömmas bort, men 

kartlades inte av projektgruppen efter diskussion med AT Modellprodukter AB. 

 Mätutrustning 

I samtycke med AT kartlades ingenting inom den här punkten. Precisa 

mätmaskiner skickades till Tyskland för kalibrering, medan operatörer märker om 

det är fel på ett skjutmått. 

 Säkerhet och allmänt 

Ursprungligen skulle projektgruppen ta fram underhållsrutinerna för AT:s 

ögondusch. Då denna snart skulle bytas ut så gjordes inget i denna punkt. 

 Ventilation och fläktar 

Gjordes inte av projektgruppen. AT har ett avtal med kommunen där denna punkt 

regelbundet underhölls. 

 Mjukvara 

Görs regelbundet, kategorin valdes att tas med för att den senare inte skulle 

glömmas bort. Väljer AT att utveckla projektgruppens underhållssystem så bör 

mjukvaruunderhåll vara en underhållspunkt som allt annat. 

Att sedan anpassa underhållssystemet till Intranätet var en utmaning som projektgruppen inte 

väntat sig. Intranätet fungerade ungefär som PowerPoint vilket innebar att det som användaren 

såg var bilder som länkades vidare till andra bilder. Själva funktionen i underhållssystemet låg 

därmed i Excel vilket också satte begränsningarna för hur det kunde utformas. 

Efter ett möte med Bengt Erik Gustafsson på Mälardalens Högskola fick projektgruppen djupare 

insikt i vad Excel tillät användare att göra. Bengts förslag, se figur 31, låg som grund för när 

projektgruppen skulle utveckla AT:s program. Exempelvis lades fler knappar och makron in i 

programmet. Riktiga underhåll fördes även in. 
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FIGUR 31 - BENGT ERIK GUSTAFSSONS EXCELFÖRSLAG  
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7.6.1 FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) 

Efter att projektgruppen valt ut en specifik uppbyggnad på underhållssystemet att arbeta vidare 

med så gjordes en FMEA, bilaga 14. 

Felsökningsverktyget användes för att undersöka vilka flikar som kunde skada hjälpmedlet 

mest, alltså vilka flikar som projektgruppen borde fokusera på. Risken för att en person skadar 

sig på grund av brister i hjälpmedlet är långsökt då ingen i AT:s verkstad skadats allvarligt på 

länge, utan att verkstaden ens haft ett underhållssystem. Det som FMEA:n visade för 

projektgruppen var att det som kunde skada verkstaden och AT mest var om hjälpmedlet var 

missvisande. Detta kan då innebära att en maskin underhålls fel samt att AT lägger resurser på 

fel saker. Då gör hjälpmedlet mer skada än nytta, vilket självklart skall undvikas.  

7.7 PHASES OF INTEGRATED PROBLEM-SOLVING (PIPS) 
Verktyget användes för att analysera examensarbetets kvalité. Samtliga medlemmar i 

projektgruppen närvarade för att se till så ingens åsikter åsidosattes. Över lag fick 

konceptgenereringen och gruppdynamiken höga poäng vilket antyder på att projektgruppen har 

utfört arbetet på ett korrekt sätt. Se bilaga 15. 
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8. RESULTAT 
Under kapitlet resultat presenteras vad projektgruppen kom fram till under examensarbetet. 

Det som projektgruppen har åstadkommit är att ta fram ett förslag på hur AT Modellprodukter 

AB:s underhållssystem kan se ut. Utöver det har en del av AT:s utrustning kartlagts samt ett 

förslag i Excel gjorts på hur underhållssystemet kan fungera i praktiken. 

Underhållssystemet är utvecklat för att passa i AT:s Intranät. Intranätet är bildbaserat vilket 

innebär att det inte går att interagera med, mer än att olika länkar vidarebefordrar användaren 

till andra bilder eller program. Användaren klickar sig fram i denna hierarki via en dator. 

 

FIGUR 32 –  GRUPPENS SLUTGILTIGA FÖRSLAG PÅ UNDERHÅLLSSYSTEMETS UPPBYGGNAD  
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Intranätet har en underhållsflik, där underhållssystemet finns. Projektgruppens förslag innebär 

att det finns sex huvudflikar som alla innehåller olika delar av underhållssystemet, se figur 32. 

Tillsammans bildar flikarna ett komplett underhållssystem. 

8.1 FU-statistik 
För att enkelt följa hur verkstadens underhåll sköts så kan användaren i den här fliken markera 

de maskiner som den anställda vill se underhåll på, eller inte markera någon maskin alls om hela 

verkstadens underhållsstatistik ska synas. Vad som sedan visas är upp till AT. Den statistik som 

kan visas beror uppenbarligen på vad som mäts och med hjälp av exempelvis Excel kan tabeller 

och diagram visualisera underhållets status. 

8.2 Kategorier 
En kartläggning på en verkstads artiklar kräver struktur. Under kategorifliken kan användaren 

navigera sig fram till samtliga maskiner för att sedan hitta all kartlagd information som rör den 

maskinen som användaren vill se. För att motivera till att underhåll ska ske har projektgruppen 

utvecklat en underhållsmanual, se figur 33 nedan, som gör det tydligt att se vad för underhåll 

som ska utföras samt hur det utförs. 

 

 

FIGUR 33  –  PROJEKTGRUPPENS FÖRSLAG PÅ UNDERHÅLLSMANUAL 
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Illustrativa pilar och bilder visar var operatören ska titta för att kunna bocka av en speciell 

underhållspunkt på effektivaste sätt. Se bilaga 16 för samtliga underhållsmanualer som 

projektgruppen tagit fram. 

Eventuella serviceavtal och kompletta underhållsmanualer hittas även här. Projektgruppens 

underhållsmanualer har för avsikt att operatören snabbt ska kunna utföra ett bra och utförligt 

underhåll. Uppstår tveksamheter kring hur underhållet ska utföras så kan operatören alltid titta 

i den kompletta underhållsmanualen. 

8.3 ÅTGÄRDSRAPPORT 
För att effektivisera underhållet, speciellt avhjälpande underhåll (se rubrik 6.1.1), så är det 

viktigt att det finns dokumenterat om hur produkten reparerades sist. Vid akuta tillfällen kan 

timmar sparas om ett liknande fel redan åtgärdats och dokumenterats. AT hade redan en 

fungerande åtgärdsrapport, se figur 34, vilket ledde projektgruppen till att använda denna i 

examensarbetet. Projektgruppen tog dock fram en digital version av denna. Operatören fyller i 

åtgärdsrapporten på datorn. Dokumentet lägger automatiskt till mer plats för text om så krävs. 

 

Åtgärdsrapport 

Datum: 2012-09-06 Tid:  Operatör: 

Beskrivning: 

Åtgärd: 

Förlorad tid: 

 

FIGUR 34 - ÅTGÄRDSRAPPORT  

 

Det som kan skrivas ned på rapporten är den mest relevanta informationen. När det hände, en 

kontaktperson, en problembeskrivning, en åtgärdsbeskrivning och hur mycket tid som 

förlorades är det som krävs för att förenkla för nästa person som stöter på ett likadant problem. 

Tanken är att detta sedan att operatörer ska kunna fylla i och spara åtgärdsrapporten via 

Intranätet. Då kan även statistik hämtas, då åtgärdsrapporterna lagras på samma databas och 

kan eventuellt sorteras efter behov. 
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8.4 ADMINISTRERA FU 
 

För att underhållssystemet ska fungera smidigt även på ledningsnivå så har projektgruppen valt 

att ta med en flik där det förebyggande underhållet administreras. När en ny maskin köps in, 

eller när en gammal slängs eller säljs, så ska verksamhetens underhållsrutiner enkelt kunna 

uppdateras. 

8.5 SÖK 
 

När de anställda hos AT lärt sig systemet kan det hända att de inte orkar klicka sig fram till en 

specifik maskin. Då ska det enkelt gå att söka på den maskinen. Väljer AT i framtiden att utveckla 

systemet får sökfunktionen större nytta då det finns fler artiklar att söka på. 

8.6 RULLANDE FU-LISTA 
 

Det här är huvudfliken i underhållssystemet. Listan är uppbyggt med Microsoft Office Excel, som 

är ett standardprogram som många kan relatera till. I dokumentet finns samtliga kartlagda 

förebyggda underhåll och de sorteras efter när de behöver göras härnäst. För att underlätta 

ytterligare markeras alla aktuella underhåll med färgerna grön och röd för att visuellt visa vilket 

underhåll som bör göras först, då röd betyder att underhållet är försenat medan grön betyder att 

underhållet skall ske den aktuella månaden.  

 

Alla underhållspunkter i listan är dessutom länkade till projektgruppens underhållsmanualer, 

som annars hittas under kategorifliken(se 8.2), för att underlätta användandet. För en anställd 

hos AT, behövs det enbart att kontrollera FU-listan medan ledningen kan gå djupare vid 

hantering och användning, se figur 35.  

 

 

FIGUR 35 –  HUR UNDERHÅLLSSYSTEMET SER UT I EXCEL  

När en operatör alltså har utfört ett underhåll så går operatören in i underhållssystemet och 

klickar på fliken Rullande FU-lista och signerar det/de underhåll som utförts. Detta underhåll 

kommer då uppdateras och hoppa olika långt ned i listan beroende på dess frekvens.  
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8.7 HISTORIKDATABAS 
När ett FU sedan är utfört godkänns det alltså med en signatur som får då får listan att 

uppdateras och skickar information att det förebyggande underhållet har utförts till ett annat 

Excel-ark som hanterar historiken, se figur 36. Excel-arket med historiken är till för att följa upp 

statistiken över underhållet så att konkreta siffror kan tas fram och följas upp. Projektgruppen 

valde efter diskussion att lägga historikfliken under åtgärdsrapporter. Detta då användaren inte 

behöver komma åt fliken akut samt för att det är åtgärdsrapporterna som skapar historiken. 

 

 

FIGUR 36 - UNDERHÅLLSHISTORIKEN   
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9. ANALYS 
I analysdelen besvaras de frågor som ursprungligen ställdes i examensarbetets 

problemformulering, avsnitt 4. Projektet valde att fokusera på dessa frågor främst för att de 

utgör en stor del av kravspecifikationen som utarbetats av projektgruppen tillsammans med AT 

Modellprodukter. 

1. Vilket underhåll skall utföras? 

Det underhåll som i största möjliga mån ska utföras, enligt projektgruppen, är förebyggande 

underhåll, se 6.1.2. Att hålla AT:s produktion så statisk att endast förutbestämt underhåll behövs 

är svårt. Att endast använda tillståndsbaserat underhåll hade tagit lång tid då hela maskinen 

måste undersökas regelbundet, vilket gör inte gör det resurseffektivt för AT. Förebyggande 

underhåll syftar på att båda görs vilket ger ett säkert och stabilt underhåll. Avhjälpande 

underhåll är svårt att komma ifrån, det kommer alltid uppstå akuta situationer som behöver 

avhjälpas akut. 

 
2. Hur ska underhållet dokumenteras? 

Statistik 

Fördelen med statistik är att resultat av underhållet kan visas, vilket också bevisar att 

underhållet blir lönsamt i slutändan. Hos AT behövs statistik som visar att det förebyggande 

underhållet genomförs och godkänns av anställda. I framtiden skulle även statistik över 

stopptider, reparationstider och MTBF huvudsakligen kunna visas.     

Åtgärdsrapporter 

Dokumentation av åtgärder vid stopp i maskiner kan förkorta stopptider avsevärt. Att sedan få 

åtgärdsrapporterna lättillgängliga och enkla att följa är målet.    

Kartläggning av utrustning 

Enkla mallar är framtagna, där ny utrustning enkelt kan läggas till, eller ändras. Mallarna är 

anpassade så att anställda hos AT inte behöver någon utbildning för att förstå funktionen av 

mallen, utan enkelt kunna läsa av och gå igenom mallarna. 

 
3. Vilken typ av underhållsstyrning behöver AT modellprodukter idag? 
I examensarbetet har projektgruppen sett hur diverse företag behandlar underhåll i praktiken 

vilket har fördjupat förståelsen kring begreppet underhåll. För att företag över lag ska lyckas få 

ett bra underhåll så behövs en engagerad ledning som genuint intresserar sig för att 

implementera enkla och effektiva underhållsrutiner på lednings- såväl som operatörsnivå.  
Det AT behöver är att energi läggs ned på att ta fram ett fungerande underhållssystem som 

täcker alla maskiner i verksamheten. När detta sedan finns ska samtliga i företaget bli 

införstådda i systemet, och begreppet underhåll, så inga tvivel råder om hur AT:s maskiner kan 

få ett längre och pålitligare liv. 
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4. Vad krävs för att underhållsarbetet ska fortlöpa i framtiden? 
Framförallt behöver ledningen föregå med gott exempel för att underhållet skall fortlöpa. Om 

exempelvis ledningens kontor inte är i ordning, men samtidigt trycker ledningen på att 

verkstaden inte är ren blir det motsägelsefullt. Om ledningen ständigt engagerar och motiverar 

underhållsarbetet och lägger ner resurser på uppdateringar, förbättringar samt uppföljning av 

underhållet så kommer underhållsarbetet fortlöpa i framtiden. 

 
5. Vad är lämpliga metoder för underhållsarbete? 
Att, för AT:s räkning, hoppas och satsa på ett fullt fungerande underhåll är just nu en vision som 

inte går att uppfylla. Delmål bör sättas upp och utvecklingen av underhållsrutiner och 

underhållstänk bör ske stegvis. Att börja med att kartlägga underhållet för högt prioriterade 

maskiner för att sedan arbeta sig nedåt på prioriteringsskalan är en lämplig strategi till ett bra 

fungerande underhåll. 

Hantering av kravspecifikationen 

Överlag anser projektgruppen att examensarbetets kravspecifikation uppfyllts till största 

möjliga mån. De hjälpmedel som utvecklats under examensarbetet ger utrymme för att uppfylla 

de punkter som kravspecifikationen tar upp. Tidsbegränsningen tillät dock inte att alla punkter 

uppfylldes helt. Projektgruppen har tagit AT:s behov i åtanke under hela examensarbetets gång 

och resultatet, se avsnitt 8, är totalt anpassat för just AT Modellprodukter AB. 

Uppdragsgivaren har ständigt visat en positiv inställning till arbetet och har även varit delaktiga 

i processen. AT är glada över resultatet och har planer på att integrera projektgruppens 

underhållssystem i Intranätet och verksamheten i framtiden, i mån av tid. 

Då examensarbetet har vart inriktat emot underhåll har arbetsprocessen varit inriktad emot 

framtagning av en tjänst, på samma vis som en möjlig produkt genom produktutveckling.   
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10. SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER 
Nedan redovisas slutsatser och rekommendationer som projektgruppen kommit fram till under 

examensarbetet. 

10.1 SLUTSATSER 
Till en början hade projektgruppen en väldigt naiv uppfattning om vad underhåll innebär. 

Genom studiebesöken ändrades uppfattningen radikalt och bristerna låg inte där 

projektgruppen trodde. Det finns system på marknaden som tillåter total kontroll av 

verksamheters underhåll. Även operatörer är kunniga nog att lära sig hur underhåll ska skötas 

på ett korrekt sätt. Problemet visade sig vara ledningens oengagemang i frågan underhåll. 

Pengar och tid läggs inte ned för att uppnå den klass på underhåll som företag i dagens läge bör 

ha för att anses som en stark konkurrent på marknaden. 

För att idag räknas som en stark konkurrent räcker det inte med att kunna leverera en bra 

produkt. Ett företag måste ha en stabil framtidsutsikt, detta innebär ofta i industrialiserade 

länder att anställda och maskiner mår bra för att ett företag ska må bra. Ett bra underhåll är en 

av huvudnycklarna till ett konkurrenskraftigt koncept. 

De system som finns tillgängliga på marknaden idag är väldigt omfattande och ofta går det att 

integrera väldigt många program i underhållssystemen. Dock har projektgruppen insett att 

oavsett hur omfattande system är så passar det sällan företag som handsken. Antingen är 

systemen för omfattande eller så stödjer det inte redan implementerade system. Det är sällan så 

att industrier väljer vilket underhållsystem som ska användas vid uppstarten, utan det väljs när 

behovet växt fram. 

Att implementera ett underhållssystem är en stor uppgift som kräver mycket resurser. 

Utbildningar, produktionsuppehåll och dyra reparationer som till en början inte visar mycket 

resultat är en historia som många företag går igenom vid införandet av ett underhållssystem. 

Underhåll visar sällan resultat direkt och tar även lång tid att införa, vilket kan leda till att både 

operatörer och ledning börjar misstro systemet. Som ledning är det viktigt att veta att systemet 

kommer ge resultat och att inte visa eventuella tvivel för andra anställda på företaget. 

Vid införandet av underhållssystem såväl som vid examensarbeten är planering extremt viktigt. 

Att ha en omfattande och utförlig planering som lämnar utrymme för eventuella misstag och 

förändringar är A och O i ett lyckat projekt.  
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10.2 REKOMMENDATIONER 
Projektgruppen har kommit fram till följande rekommendationer för AT.  

10.2.1 IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEMET 
Ett första avgörande beslut som bör fattas av AT är om examensarbetets underhållssystem ska 

implementeras i verksamheten. Maskiner håller aldrig för evigt utan måste ständigt tas hand om, 

därför är det viktigt att strukturera upp ett underhållssystem som följs och används. Efter detta 

examensarbete har AT en god mall att ta del av och arbeta med då projektgruppen anpassat det 

helt för AT:s nuvarande förutsättningar.  

10.2.2 DELMÅL 
Att genomföra ett underhållsarbete för en hel verksamhet tar tid och kräver utgifter, att därför 

planera in delmål i processen ökar både motivationen och genomförandet. Delmålen blir 

moroten i underhållsarbetet vilket gör att arbetet inte blir så omfattande. Att fokusera på att 

kartlägga resterande delar av verksamheten och skapa ordning är enligt projektgruppen det 

mest väsentliga för AT tills vidare. Att i framtiden även implementera data för mätvärden och 

optimera underhållet är delmål att sträva efter. 

10.2.3 UTBILDNING 
För att få ett underhåll i världsklass krävs det att söka ständigt lärdom, att ta hjälp av 

utomstående eller att gå på utbildningar är av hög prioritet. Utbildningar kan även vara interna 

där det gäller att få alla anställda att förstå varför underhåll är en viktig del av arbetsuppgifterna. 

Att även ge mindre utbildningar om hur underhållet ska gå till, så anvisningar och 

underhållsmanualer följs, ökar förståelsen.  
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http://www-01.ibm.com/software/tivoli/products/maximo-asset-mgmt/ 

 

Idhammar Systems Ltd, 2012-04-18 

http://www.idhammarsystems.com/swedish/ 

 

Idus, 2012-04-18 

http://www.idus.se/newsite/index.shtml 

 

IFS. 2012-04-18 

http://www.ifsworld.com/sv-se/ 

 

Migalon AB, 2012-04-18 

http://www.migalon.se/ 

 

Mycoted,”PIPS” 2012-05-23, 

http://www.mycoted.com/PIPS 

 

Rejus, 2012-04-18 

http://www.rejus.se 

 

Rolf Lövgren, “Förstå problemet och utveckla kravspec”, 2012-05-23 

http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/4-

%20Forsta%20problemet%20och%20utveckla%20kravspec.pdf 

 

Rolf Lövgren, “Konceptgenereringsprocessen”, 2012-05-23 

http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/5-

%20Konceptgenereringsprocessen.pdf 

 

Rolf Lövgren, ”Konceptutvärdering”, 2012-05-23 

http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/7-

%20Konceptutvardering.pdf 

 

Rolf Lövgren, “Produktutvärdering”, 2012-05-23 http://rolflovgren.se/RL-

MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/6-

%20Produktutvardering%20map%20produktion.pdf 

 

SAP, 2012-04-18 

http://www.sap.com 

http://www.sap.com/sweden/sme/whysap/pdfs/Esbe.pdf 

http://www-01.ibm.com/software/tivoli/products/maximo-asset-mgmt/
http://www.idhammarsystems.com/swedish/
http://www.idus.se/newsite/index.shtml
http://www.ifsworld.com/sv-se/
http://www.migalon.se/
http://www.mycoted.com/PIPS
http://www.rejus.se/Index.aspx?PageID=1292
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/4-%20Forsta%20problemet%20och%20utveckla%20kravspec.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/4-%20Forsta%20problemet%20och%20utveckla%20kravspec.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/5-%20Konceptgenereringsprocessen.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/5-%20Konceptgenereringsprocessen.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/7-%20Konceptutvardering.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/7-%20Konceptutvardering.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/6-%20Produktutvardering%20map%20produktion.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/6-%20Produktutvardering%20map%20produktion.pdf
http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Lecture%20notes%20(svenska)/6-%20Produktutvardering%20map%20produktion.pdf
http://www.sap.com/
http://www.sap.com/sweden/sme/whysap/pdfs/Esbe.pdf
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12. BILAGOR 
Nedan listas samtliga bilagor i ordning efter när de först hänvisas till i rapporten. 

Bilaga 1: Kravspecifikation, sida 1 

Bilaga 2: Gruppkontrakt, sida 2-3 

Bilaga 3: Gantt-schema, sida 4 

Bilaga 4: Avstämningsmöte 1, sida 5-7 

Bilaga 5: Avstämningsmöte 2, sida 8 

Bilaga 6: Avstämningsmöte 3, sida 9 

Bilaga 7: Projektlogg, sida 10-11 

Bilaga 8: Funktionsanalys, sida 12 

Bilaga 9: Intervju Active Systems, sida 13 

Bilaga 10: Studiebesök GKN Driveline, sida 14-16 

Bilaga 11: Studiebesök anonymt företag, sida 17-19 

Bilaga 12: Studiebesök Volvo CE, sida 20-23 

Bilaga 13: QFD, sida 24-25 

Bilaga 14: FMEA, sida 26 

Bilaga 15: PIPS-analys, sida 27-31 

Bilaga 16: Underhållsmanualer, sida 32-57 
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Bilaga 1: Kravspecifikation 

Kravspecifikation 

Vad ställer AT Modellprodukter för krav på examensarbetet? 

- Enkelt, snabbhanterat 

- Lättillgänglig via dator 

- Kartlägger hela verksamheten 

- Går i linje med företaget 

- Anpassningsbart för framtida förändringar 

- Visar dokumentation på hur frekvent underhåll bör ske 

- Tydligt och visuellt (visa exakt vilken olja, filter lager, artikelnummer och inköpsställe som 

använts) 

- Ska vara en del av intranätet 

- Finnas utrymme för notifikationer (ex. en logg där problem med lämpliga åtgärder beskrivs) 

- Ta upp underhållsrutiner för varje dag/vecka/månad/år om maskinen kräver detta underhåll 

- Minska antalet oförutsedda stopp och nedtider 

 

Vad ställer Vi för krav på examensarbetet? 

- Uppfylla AT Modellprodukters Krav. 

 

- Genomföra examensarbetet på ett sätt så det går mot utbildningen innovation och 

produktdesign. 

 

- Undersöka från befintliga lösningar på marknaden för att se vad AT kan dra nytta av 

 

- AT skall dra nytta av examensarbetet 
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Bilaga 2: Gruppkontrakt 
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Bilaga 3: Ganttschema  
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Bilaga 4: Avstämningsmöte 1 

Sammanfattning av fo rsta beso ket hos 
AT Modellprodukter 10/4 -12 

Den 10 april besökte vi företaget för första gången. Syftet med besöket var att få en djupare inblick i 

vad examensarbetet skulle gå ut på. 

Innan besöket ägde rum var vi inriktade på att eventuellt ta fram ett hjälpmedel i pappersformat. 

Efter besöket har vi insett att detta är utdaterat och att vi bestämt oss att gå i linje med företagets 

nuvarande utveckling. Det vill säga att anpassa hjälpmedlet till det intranät som företaget har för 

avsikt att implementera på sikt. 

Vi har även insett att företaget har vissa underhållsrutiner. Vissa följs och vissa följs inte. De som följs 

är i regel de som sker dag- och veckovis på en viss station. De områden som befinner sig i någon sorts 

gråzon, där ansvaret är allas och ingens, underhålls väldigt sällan utan regler för underhåll. 

Inget sorts underhåll noteras och standarden är att hålla förbättringsåtgärder och vad som behöver 

underhållas för sig själv. Företaget tar alltså ingen del i vad som egentligen behöver underhållas utan 

varje person underhåller när de känner för det. Detta är negativt då denne kan vara sjuk när 

underhållet behövs som mest, eller så kan denne helt enkelt glömma bort. Gråzonen har ingen mall 

för underhåll utan underhållet sker när någon erfaren märker på maskinen att den inte fungerar som 

den ska. Detta underhållssätt har fått flera maskiner att gå sönder, eller tappa livstid. 

Vi har gått igenom hela fabriken och kollat vad som behöver underhållas, samt dokumenterat en stor 

del av vad vi såg behövde underhåll i fabriken. Tanken är att kategorisera detta för att sedan ta ut en 

maskin i varje kategori för att ta reda på mer om. Kan vi då finna ett verktyg som täcker alla 

kategorier så anser vi att detta hade varit ett verktyg som kan implementeras på gamla såsom nya 

produkter. 

Vi har tillsammans med AT Modellprodukter insett att någon fullständig kartläggning inte kommer 

kunna ske inom tidsramen, då vi måste fokusera på att ta fram ett bra verktyg för företaget. 

Varje enskild anställt bör enligt oss inte behöva ha koll på vilket underhåll som behöver göras varje 

månad/halvår/år osv. då detta är en tidskrävande uppgift. Ledningen bör då istället delegera ut vilket 

underhåll som behöver göras exempelvis varje fredagsstädning, utöver det vanliga som görs varje 

fredag. Förslagsvis så görs ett schema för anställda och ett för ledningen. 

Efter besöket har vi fått en mycket bättre uppfattning om hur företaget fungerar och vad 

examensarbetet egentligen kommer gå ut på. Det blir inte lika mycket kartläggning som vi hade tänkt 

oss vilket förhoppningsvis ger oss mer tid att arbeta på att ta fram ett bra verktyg. Målet är såklart 

att AT Modellprodukter implementerar detta i verksamheten. Inom den snaraste framtiden kommer 

vi att arbeta med att ta fram en planering för hur examensarbetet ska läggas upp, samt att 

kategorisera bilderna som vi tagit under besöket. När kategoriseringen är klar kan vi arbeta med att 

ta fram ett verktyg som täcker alla underhållskategorier som företaget innefattar.  
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AT Modellprodukter var inne på ett ”rött,gult,grönt”-system som indikerade underhållets status. 

Detta är garanterat något som vi kommer ta med in i idégenereringsfasen. 

Den största delen av underhållet hos AT idag skedde 1,5h varje fredageftermiddag. Det märktes 

tydligt att den uppfattning som ledningen hade angående underhåll inte stämde till hundra procent 

med vad de anställda på golvet sa om underhållet. Exempelvis visade det sig att de underhållsmallar 

som fanns inte följdes till punkt och pricka på grund av tidsbrist eller energibrist (vissa lager som 

skulle bytas varje vecka byttes var tredje). Ledningen kanske var medveten om detta, men att vi 

missförstått läget. 

I och med detta besök kan vi nu få ner en preliminär kravspecifikation på hjälpmedlet. 

De egenskaper som vi hittills förstått är önskvärda hos verktyget/hjälpmedlet: 

- Enkelt, snabbhanterat 

- Lättillgängligt 

- Omfattande 

- Går i linje med företaget 

- Anpassningsbart 

- Visa dokumentation på hur ofta underhåll bör ske 

- Tydligt (säga exakt vilken olja etc, inget rum för missförstånd). Artikelnummer och 

inköpsställe) 

- Ska vara en del av intranätet 

- Finnas utrymme för notifikationer (ex. en logg där problem med lämpliga åtgärder beskrivs) 

- Ta upp underhållsrutiner för varje dag/vecka/månad/år om maskinen kräver detta underhåll. 

Första utkast på kategorisering: 

- Större maskiner 

- Lackområdet 

- Montering 

- Konvajern 

- Säkerhet & allmänt(lampor, dörrar, brandsläckare, ögondusch, ställningar mm.) 

- Fordon(truck, saxlift, pallyft) 

- Ventilation & fläktar 

- Mätutrustning 

- Handverktyg & lättare maskiner(svets, vinkelslip, gradare, pelarboll, kallsåg, lackspruta mm.) 

På väg till AT Modellprodukter författade vi ett antal frågor som vi ville ha besvarade i slutet av 

dagen. Vi inser nu att vissa av frågorna var fel ställda men det är en vetskap i sig. 

- Hur många maskiner? 

Svar: Extremt många, så många så en kartläggning av samtliga produkter inte kan ske. 

Därför ska vi fokusera på en artikel inom varje kategori. 

- Redan utförda förbättringsåtgärder? 

Svar: I princip inga, en anställd hade gjort ett dokument som inte implementerats. Företaget 

och anställda visste att underhållet var bristfälligt. 

- Vad tänker de sig för hjälpmedel? 
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Svar: AT Modellprodukter tänkte sig att hjälpmedlet skulle integreras i dess intranät som 

håller på att utvecklas. 

- Hur ser det nuvarande underhållet ut? 

Svar: Det nuvarande underhållet fungerar som det ska i vissa avseenden. Det veckovisa 

underhållet på en station där någon specifik person arbetar fungerar. Värre är det med 

stationer i gråzonen samt med månatligt eller under håll som sker ännu mer sällan. 

- Hur sker inköp av underhållsprodukter? 

Svar: Det finns ingen ”inköpslista” även fast det uttryckts behov för det. Varje artikel beställs 

för sig, vilket antagligen tar mer tid och energi än nödvändigt. 

- Synkas alla maskiners underhåll? 

Svar: Det städas alltid varje fredag, vilket innebär att det synkas till viss del. Det mer 

omfattande underhållet som sker mindre frekvent finns det ingen styrning för. 

- Vet alla vad för underhåll som måste ske eller finns det någon underhållsansvarig? 

Svar: Det finns en anställd som verkar vara händig och kunnig inom underhåll. Han jobbar 

dock som alla andra så han har inte tid att se efter fabriken. Kunskapen kring hur maskinerna 

behöver underhållas är bristfällig. 

- Hur dokumenteras fel? 

Svar: Ett verktyg har tagits fram men används inte. Detta verktyg kan vi komma att använda. 

Fel dokumenteras nu inte alls. 

- Design for maintenance? 

Svar: Ströks, kommer aldrig hinna med det här. 
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Bilaga 5: Avstämningsmöte 2 

Sammanfattning av andra beso ket hos 
AT Modellprodukter 26/4 -12 

Den 25 april besökte vi AT för andra gången. Både Philip och Thomas var med under hela dagen. Det 

vi hade på agendan för dagen var: 

- Göra fullständigt underhåll på minst en maskin.  

- Visa presentationen. 

- Stämma av, är vi på väg mot rätt mål? 

- Ska vi ta reda på faktan om maskinerna i vardera kategori eller kan AT bidra med detta? 

- Kolla med Kenneth, underhållsansvarig, och se vad han har för input på verkstaden och 

projektet. 

Vi började med att visa presentationen över vad vi hade kommit fram till hittills. Det gick bra och fick 

bra feedback kring upplägg och arbete. AT tyckte även vi var väl förberedda.  

Sedan stämde vi av med Philip och Thomas om de tyckte vi var på rätt väg eller om vi var tvungna att 

tänka om och omvärdera vårt slutmål. Vi var överrens på samtliga punkter och beslutade att vi skulle 

fortsätta längs samma stig. 

Vi kom sedan överrens om att ett till möte var nödvändigt eftersom AT önskade att vi skulle kartlägga 

resterande maskiner från varje kategori. Mötet bestämdes senare att äga rum mellan 7-9 maj. 

Kenneth, killen med underhållskollen, var fortfarande iväg på semester vilket oturligt nog innebar att 

vi fick vänta med att fråga ut honom. 

Den största punkten som tog ens tog en stor del av dagen var att kartlägga en maskin. Denna maskin 

blev Okuma MA-600HB vilket är en av de stora CNC-maskinerna. Detta visade sig vara krångligt men 

vi fick till slut kläm på hur manualen fungerade. Detta gav oss insikt i varför underhållet kanske inte 

sker som det ska, då det tog oss två flera timmar att klura ut var allting satt och hur det fungerade. 

Dock är vi av det oerfarnaste slaget. Vi insåg i och med besöket att kartläggningen, trots 

avgränsningen till en maskin per kategori, kommer ta väldigt lång tid. 

Thomas (VDn) föreslog även en ny kategori, mjukvara. Denna kommer vi ta med. 

Gantten kommer få ändras om lite men det här ska gå bra. 
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Bilaga 6: Avstämningsmöte 3 

Sammanfattning av tredje beso ket hos 
AT Modellprodukter 8/5 -12 

Den 8 maj besökte vi AT för tredje gången. Det projektgruppen hade på agendan var: 

- Kartlägga – ta bilder på allt, fråga Kenneth hur det fungerar. 

- Få en bättre blick på vad som är möjligt att åstadkomma i intranätet. 

Dagen började med att visa Philip och Thomas vårt hjälpmedelsförslag i form av en hierarki. Vi visade 

även hur vi hade tänkt att manualerna skulle se ut. 

Varken Philip eller Thomas var helt nöjda med hjälpmedlet som det såg ut nu, det fanns 

tveksamheter kring åtgärdsrapporten. Frågan var om det faktiskt var aktuellt med åtgärdsrapport 

eller ej. Manualerna fick väldigt bra kritik. 

Projektgruppen gick sedan ut i verkstaden med Kenneth, en anställd på företaget som kan allting, där 

alla maskiner som Philip valt ut för kartläggning undersöktes närmare. Det gick fint och 

projektgruppen fick mycket info att arbeta med. 

Vad gäller intranätet så blev projektgruppen förvånade. Vad som presenterades i hierarkin gick inte 

att genomföra. En sökfunktion gick inte att fixa och ett rullande underhåll gick egentligen inte heller. 

Intranätet fungerar som Powerpoint, vilket begränsas interaktionen med intranätet till att länka från 

det. 

Projektgruppen får tänka om för att få det att passa AT. Allting måste vara länkat till Excel eller Word. 
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Bilaga 7: Projektlogg 

Examensarbete Logg 

11 april 

Referenslitteratur, Kravspecifikation, Ganttschema, Kategoriserat, Möte med Antti. 

Läxa att läsa examensarbeten. 

12 april 

Utökat ganttschema, jobbat med rapport, mailat Antti. 

16 april 

Sen sist har vi samlat litteratur, och läst detta över helgen. Johan har läst om TPM, Gustav har läst 
underhåll i världsklass. 

Idag har vi ringt företag angående studiebesök, skrivit rapport. 

17 april 

Gruppen läste i referenslitteratur och lunchmötade för att diskutera kring dessa. Volvo var 
intresserade av att visa oss deras underhåll. 

18 april 

Konkurrentanalys tog fart och tog längre tid än planerat. Även det anonyma företaget och GKN ville 
att vi ska komma och kolla på deras underhåll. Johan hade 45 min samtal med Benny från Active 
systems och vi stämde av med Philip från AT Modellprodukter för att se så han tyckte vi skötte oss. 
Han tyckte vi arbetade på bra. 

19 april 

Idégenerering skedde på morgonen, efter lunch förbereddes frågor till GKN inför besöket. Därefter 
fortsatta idégenerering. 

20 april 

Besök hos GKN i Köping. Väldigt informativt och nyttigt. Sammanfattning av besök skedde sedan, och 
diskussion kring idégenereringen. 

23 april 

Ägnades åt att påbörja en QFD och PIPS. Skrevs även i rapport. 

24 april 

Presentation inför besök hos AT gjordes. Idégenereringen sammanfattades. 

25 april 

Möte hos AT, tog hela dagen. Se sammanfattning 

26 april 



11 
 

Studiebesök hos hemligt företag under förmiddag. Sedan sammanfattades besöket hos AT samt 
besöket hos företaget. 

27 april 

Kartläggning av maskinen Okuma, samt arbetat fram en mall för förebyggande underhåll. Vi fortsatte 
med QFD och uppdaterade Gantt. Gruppen förberedde sig för nästkommande studiebesök som äger 
rum den 30e april. 

30 april 

Idag har vi varit på studiebesök hos Volvo CE, se sammanfattningen för mer info.  

Vi har skrivit sammanfattningen samt planerat torsdagens möte med Antti genom att ta fram 
mötespunkter och maila ett manus till Antti. 

2 maj 

Studiebesök hos Atlas Copco i Fagersta. 

3 maj 

Möte med Antti, fick tips om trädstrukturer.  

4 maj  

Pughs matris gick igenom flikarna emot lämplighet, teknologi och kravspec 

7 maj 

Påbörjade FMEA, jobbade med uppbyggnaden av underhållssystemet, förberedelse inför tredje 
mötet hos AT 

8 maj 

Besökt AT, se sammafattning 

9-13 maj 

 kartläggning, rapport 

14 maj 

Möte med Bengt Erik Gustafsson om Excel 

16-20 maj 

Rapport, excel 

21-25 maj 

PIPS, excel, rapport 

25 maj 

Rapporten lämnas in till handledaren Antti för kontroll 
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Bilaga 8: Funktionsanalys 

Funktionsanalys 

 

 

Stödfunktioner:  
 

Punkter från funktionsanalys Förklaring 

Säkerställa produktion Garantera leveranssäkerhet, minska kostnader kring produktion, 
förlänga maskiners livslängd 

Behandla inköp Underhållssystem omfattar ibland inköp av underhållsartiklar 
såsom oljor och lager 

Förlänga livslängd Genom att identifiera och gå till botten med problem och åtgärda 
dessa på bästa möjliga sätt 

Säkerställa hantering Lära anställda om underhåll och hur produktionen fortlöper på 
bästa sätt 

Underlätta dokumentation Strukturera AT:s dokumentationsrutiner 

Visualisera status På ett enkelt och övergripligt sätt visa hur underhållet i fabriken 
ligger till och vad som behöver göras härnäst 

Kartlägga underhåll För att säkerställa produktionen så behöver hela verksamheten 
kartläggas och arbeta via samma system 

Motivera 
företaget 

Motivera 
ledningen 

Motivera 
operatörer 

Sä
ke

rs
tä

lla
 p

ro
d

u
kt

io
n

 

Behandla inköp 

Förlänga livslängd 

Identifiera problem 

Åtgärda problem 

Säkerställa hantering 

Öka 
medvetenhet/kunskap 

Balansera kapacitet 

Underlätta 
dokumentation 

Visualisera status 

Kartlägga underhåll 
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Bilaga 9: Intervju Active Systems 

Active Systems 

Det som följer är vad som dokumenterades under samtalet, vilket gör texten enormt kortfattad och 

osammanhängande. 

Reservdelar, produktionsbortfall bör tas upp i hjälpmedlet.  

Problemen börjar med ledningen, där de inte delar med sig av varför underhållssystem bör införas. 

Om inte de anställda vet vad som kan vinnas på införandet, varför ska de då känna sig motiverade 

att engagera sig? 

Någon sorts motivation för att införa underhållet behövs, människan är lat i naturen och gör 

ogärna saker som kräver extra energi. 

Ambitionsnivå hos chefen på företaget krävs, ett företag kommer inte kunna införa ett genuint bra 

underhållssystem om inte chefen är engagerad, ibland kan vissa större företag kräva att deras 

leverantörer uppgraderar sitt underhåll för ett fortsatt samarbete. Att finna motivation är komplext. 

”Vad bör göras för att bli bättre?” är en fråga som bör ställas. 

Det är svårt att sätta fingret på vilken underhållsmodell som är bäst.Det viktiga är hur företaget 

jobbar när detta bestämts. 

Optimering: hitta en balans, hur mycket bör en maskin underhållas för att lägga minst pengar på 

det. (underhåll kontra akut reparation) 

Effektivitet:Rapportering ska ske snabbt. Info ska finnas lättillgänglig och ska synas väl. Det ska 

vara korrekt och aktuell info som användaren efterfrågar. Har användaren lagt ner tid på något ska 

det inte behöva göras igen. 

Det finns tre delar i underhåll: Informationssystem (uppslagsbok), aktivitetshantering (alla 

aktiviteter hantering osv) och analys (uppföljning, hur förhindrar vi detta). Skrivs det inte ner hur 

aktivitetshanteringen sker så är det svårt att analysera. 

Ofta är analys bristfällig på grund av tidsbrist eller okunskap. 
De tre är överlappande. 
Alla anställda ska känna medansvar för företaget. 
Företagsledningen ska vara tydlig med avsikten för underhåll och dokumentation. 
Benny tackar vi. Intervjun tog cirka 45 minuter. 
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Bilaga 10: Studiebesök GKN Driveline 

GKN Driveline studiebeso k 

Den 20/4 var Gustav Berg och Johan Bodin på studiebesök hos GKN i Köping mellan 9.00-12.00. Vår 

kontakt på GKN, som även visade oss runt, var Jörgen Öhman. Jörgen är underhållschef för det 

mekaniska underhållet i verkstaden, bland annat. Jörgen visade oss runt i fabriken där vi fick se och 

höra hur tillverkningen fungerade, så vi visste vad underhållet handlade om. Sedan satte vi oss ned 

och fick se hur Maximo fungerade och hur GKN såg på underhåll. GKN har ungefär 800 anställda i 

Köping och har ungefär lika många maskiner. Underhållsarbetet blir således stressigt och 

omfattande. Underhållet sker i princip endast med interna resurser. 

Till mötet hade vi ett par frågor som vi ville ha besvarade, dessa var: 

Har GKN något speciellt underhållssystem eller har de något eget internt system? Hur fungerar det 

i så fall? 

Systemet heter Maximo, som utvecklas av IBM. Det är ett webbaserat system som finns med i vår 

konkurrensanalys. Det är omfattande och kan kopplas till många andra program, även fast detta inte 

hade gjorts hos GKN. Mer om Maximo i konkurrentanalysen. 

Hur stor del av underhållet gör operatörerna? 

Operatörerna sköter allt dagligt, veckovist och månadsvist underhåll. Detta innebär att hålla 

maskinerna rena samt byta oljor vid behov. Det finns väldigt tydliga instruktioner på vad som ska 

göras vid varje underhållstillfälle. Underhållsavdelningen ser även till så att operatörerna sköter sitt 

underhåll. När en underhållsanställd(inte operatör) ska utföra större underhåll på maskinen så 

undersöks hur maskinen sköts, sköts den inte så tas det upp med teamledaren. 

Hur sker dokumentation? Felrapporter? Loggar? 

Allting som ska rapporteras går genom Maximo. Finns det inte i Maximo så sker inte underhåll där. I 

Maximo är meningen att loggar ska föras, åtgärder och problem finns loggade där. Nu sker inte 

dokumentationen perfekt, informationen är otydlig och åtgärder finns inte alltid.  

Hur sker uppföljning på underhållet? 

Om underhållsavdelningen märker att underhållet på en avdelning inte sköts kontaktas teamledaren 

som får stå till svars. Uppföljning beror på teamledarens svar, är kunskapsbrist en orsak så utbildas 

personalen av underhållsavdelningen.  

Hur engagerad är ledningen? 

Ledningen är såklart mån om att underhållet ska fungera. I en konkurrensutsatt marknad som GKN 

befinner sig i så hålls det hårt i pengarna. Ledningen vill gärna se bra resultat, vilket underhållet har 

svårt att visa då de mest behöver pengar för att få ett bra underhåll. Det är en konstakt balansgång 

för företaget. Ledningen är engagerad men ser det mer som en utgift än som en tillgång. 
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Hur motiveras operatörer? 

Det är teamledarens ansvar att se till så underhållet sköts. Underhållsavdelningen tjatar på 

teamledaren som i sin tur ska tjata på operatörerna. Någon annan motivation ges inte. Det fanns 

inget motivationssystem. Operatörerna får betalt för att bedriva underhåll, och det förväntas skötas. 

I början av varje skift är det möte, där mötet tar plats finns en whiteboard som visar hur underhållet 

sköts för avdelningen. Detta kan vara en motivation för operatörerna. 

Finns det något belöningssystem? 

Nej. 

Visualiseras underhållet? 

Inte för operatörer, men sköts dokumentationen så kan Maximo enkelt ta fram siffror som beskriver 

hur bra underhållet sköts för ledningen. Hur själva underhållet sker finns väldigt bra beskriver vid 

varje maskin, ytterst tydligt. 

Hur använder sig GKN av olika förhållningssätt till underhåll? (förebyggande, avhjälpande, 

tillståndsbaserat, förutbestämt) 

Allt avhjälpande underhåll sågs som akut, men var uppdelade i två kategorier. Maximo har närmare 

3000 olika förebyggande underhåll som skulle utföras var 4/13/26/52 vecka som kontinuerligt dök 

upp. Ofta synkroniseras dessa förebyggande ihop. Det gäller att hitta en bra balans för att göra det så 

kostnadseffektivt som möjligt. 

Vad har GKN för problem med underhållet? 

Systemen pratar inte med varandra. Exempelvis var det svårt att redovisa vad underhållet kostade, 

eftersom reservdelar beställdes via ett system och allting redovisades via ett annat. Dessa kostnader 

fanns alltså inte med, vilket gör det svårt att motivera att en maskin kan behöva rustas upp. 

Underhållspersonalen bockar inte av underhållet direkt, vilket kan leda till att ledningen tycker att 

underhållet sköts för långsamt. 

Även åtgärder på problem skrivs inte ner så mycket som är önskvärt, vilket gör att det är svårt att 

behandla samma problem på ett smartare sätt nästa gång. 

Badkarsprincipen? 

Maximo behandlade datan och kunde visa hur maskinerna hade fungerat, badkarsprincipen var 

tydlig. 

Hur mäts verkstadens effektivitet? 

MTBF användes. Annars var det ganska mycket brist på siffror, det fanns ett system men många 

slarvade med det. Detta gjorde att en helhetsbild var svår att få. 

Utbildas operatörer? 
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Nej, kamratuppfostran. Alla utbildas dock i säkerhet. 

Erfarenhet Vs. Standard, vad sköts underhåller efter? 

Det finns ju en standard som ska följas. Information byttes dock kollegor emellan snarare än att 

operatörerna lästa manualerna till punkt och pricka. Detta kan leda till brist i underhåll, därför var 

GKN måna om att se till så teamledarna höll standarden uppe vilket faller sig mer och mer naturligt. 

Ju mer man gnäller och engagerar sig, desto mer följs det (tråkigt nog). 

Underhålls bara aktiva maskiner eller fixas avställda maskiner också? 

Det finns knappt några avställda, men dessa underhålls när de tas i bruk igen eftersom GKN inte vill 

riskera att reparera något som kan kasseras sen. 

Kan vi använda all info vi får idag i vårt arbete? 

Ja, inga problem. 

Egna anteckningar under besöket 
Förebyggande UH förbereds bra tag innan så det kan skötas effektivt när det sker. Lådor med färdiga 

underhållsprylar fanns att ta. 

Reservdelar kvitteras ut av operatör, då vet GKN vilken avdelning som tar mest resurser osv. 

Vid större underhåll hade GKN planerade slutdatum. I ett perfekt underhåll finns slutdatum på ALLA 

underhåll. 

Visa nyckeltal för hur bra det går, detta är något GKN inte var bäst på men ville bli bra på. 

Bilder med beskrivande text till för operatörerna att följa. 

Fem olika knappar i Maximo, operatörerna kunde bara se de två översta: 

- Snabbrapportering (skriver ny order, tar en gammal order) 

- Arbetsbeställning 

- Arbetsorderbevakning 

- Säkerhetsinstruktioner 

- Ändra lösenord 

Ledningen ska veta hur saker och ting fungerar för att få en bättre bild över hur saker och ting sköts. 

Inventarienummer för alla jobb. Alla maskiner har ett namn. 

GKN bedömer prioriteringar via FMEA-analys. Visar tydligt vilket underhåll som var viktigast. Alla 

avdelningar följde samma. 

Någon ska kunna beskriva felet som rapporterats. Annars kan det bli förvirrande. 

Hos GKN fanns det inte resurser att kartlägga alla reservdelar, annars hade gärna alla reservdelar 

varit kopplade till en viss maskin.GKN tillverkade egna reservdelar. De reparerade även spindlarna. 

Tack till GKN och Jörgen Öhman.  



17 
 

Bilaga 11: Studiebesök anonymt företag 

Studiebeso k 2, hemligt fo retag 

Den 26/4 var Gustav Berg och Johan Bodin på studiebesök hos ett företag mellan klockan 9.30-11.20. 

Vår kontakt, som även visade oss runt, var Micke. Micke är underhållschef i fabriken. Tanken var att 

vi först skulle diskutera hur fabrikens underhåll fungerade och sedan kolla på det i fabriken. Vi hann 

inte med att kolla på det i fabriken men tid gavs för diskussion kring underhåll. 

Företaget håller för nuvarande på att utveckla sitt underhållssystem vilket gav oss en blick i hur 

företaget handskades med problem i detta stadie. Underhållssystemet är deras egna interna som de 

utvecklar själva med hjälp av konsulter(inom TPM). 

Företaget har ungefär 220 anställda och 100 maskiner som i dagsläget behöver förebyggande 

underhåll.Till mötet hade vi ett par frågor som vi ville ha besvarade, dessa var: 

Vilket UH-system använder ni, eller är det internt? 

Internt, de tittade på olika lösningar för att sedan plocka godbitarna från dessa. 

Hur stor del av UH gör operatörerna? 

De gör underhållet upp till varannan månad.  Byter olja, filter etc men gör inget som kan innebära 

fara. 

Hur sker dokumentering, och vad dokumenteras? 

Dokumentering sker via felrapporten. Felrapportens status skrivs sedan in i en logg, där skrivs också 

en åtgärd. Icke brådskande UH förs in i en annan rapport, en förslagsrapport. 

Hur sker uppföljning?  

Det sker ingen systematisk uppföljning. Finns inget mätetal. Uppföljning är dock önskat. 

Hur engagerad är ledningen? 

Ledningen inser mer och mer att UH behövs. De motiveras med Powerpoints. 

Hur motiveras operatörer? 

De blir lärda i UH-tänket snarare än bara blir tillsagda hur det ska vara. 

Belöningssystem? 

Nej. Det fanns men togs bort. 

Visualiseras underhållets resultat? 

Finns inte enkelt, men fanns i systemet. Inte för operatörer. 

Vad för UH hanterar ni? (Förebyggande,avhjälpande, tillståndsbaserat,förutbestämt) 
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Endast förebyggande och avhjälpande. 

Största problemen med ert UH? 

Motivera personal 

Badkarsprincipen? TPM? 

TPM fullt ut, fabriken är pilotfabrik. 

Hur mäts er effektivitet/resultat? 

Tid tills någon tar jobbet, från anmälan. 

Enklaste siffrorna började de mäta. Pers/(UHpers+pers) 

Månadskostnad 

Utbildas operatörer? 

Ja, två dagars utbildning där de gör sina egna manualer efter en mall. Bilder+text. 

Erfarenhet vs. Standard? 

Olika för varje avdelning. Upp till produktionscheferna att hålla koll. Lite antingen eller. 

Underhålls ”vilande” maskiner? 

Nej. Upplevs inte som ett problem. Finns det något problem när den används så felrapporteras detta, 

annars inget speciellt. 

Kan vi använda oss av all info? 

Helst inte företagsnamnet. 

Vad är jobbigast vid införandet av UH? 

Få in tänket hos alla. Vad ska systemet innehålla. 

Gråzoner, hur arbetar ni med de? 

Gasar tills det rasar. 

Egna anteckningar under besöket 
Det fanns ett underhållssystem tidigare som föll isär i samband med nya chefer. Nu har Micke 

utvecklat ett nytt UH-system som fortfarande håller på att byggas upp. Detta nya system innehåller 

godbitarna från många olika system som företaget undersökt. Det var två killar som arbetade med 

underhållssystemet och 7 reparatörer. Fem andra jobbade också med det förebyggande UH. 

Företaget har 220 anställda och 120 utrustningar som det göra FU på. 

I maskinerna finns ingen prioritering, heller inte i underhållet. 
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Allt operatörerna ser i systemet är ”felrapporteraren”. 

Ingen delegering av UH, man kör bara. 

Det finns operatörsunderhåll, och förebyggande underhåll. 

Fabriken kör TPM, implementerar i alla fall. De hyrde in konsultfirma för att få kunskap om TPM och 

UH. 

PRP – ishikawa, 5varför. 

”månadens värsting” kollar de upp för att granska med PRP. 

All statistik kan exporteras till många formar. (Word, Excel, PP, PDF osv) 

De fokuserar på maskiner som kommit senare än 2005. Andra maskiner tas senare, fanns inge FU på 

de. 

Företaget är bra på att jämföra olika maskiner och avdelningar men det fanns inga egentliga siffror 

som såg hur maskinen fungerade över tid. 

Bra med en förbättringsförslagsrapport utöver felrapport och åtgärdsrapport. 

Interna systemet 
Ange status, felrapport kommer in från operatör och här skriver reparatör hur statusen är. I samma 

logg skrivs även åtgärdsrapporten. Levande dokument. 

Rapportera jobb, vad som gjorts skrevs. Vilket tid det tagit, kostnader kunde skrivas in (reservdelar, 

extern hjälp).  När jobbet är klart skrivs det här och förs sen in i historiken. 

Historik akuta jobb, här finns de avslutade jobben. Man söker efter problem på en viss maskin eller 

en detalj som är trasig för att få reda på med om de. 

Förebyggande UH, här läggs nytt FU till. Kan se gamla. 

Beställningar, lägger in ordrar till reservdelar. 

Lager, Här läggs till eller tas ut reservdelar. (Ta ut, uttag FU, uttag akut, lägga in) 

Rapporter, Här visas förbättringsförslag. 

Företag, leverantörer samlar här. 

Maskinreservdelar, här visas lager igen. 

Inställningar, Vilka är servicetekniker och vilka av dessa får sms när saker går sönder osv. 

Reservdelar, reservdelar igen? 

Beställda, Här visas beställda delar och leveransdatum 

Sedan fanns även en lista på startsidan över vad som behöver beställas. 
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Bilaga 12: Studiebesök Volvo CE 

Studiebeso k hos Volvo CE 30/4-12 

Den 30/4 var Gustav Berg och Johan Bodin på studiebesök hos Volvo CE mellan klockan 8-10.30. 

Fabriken i Eskilstuna tillverkar transmissioner och hjulaxlar till bland annat dumpers och lastare. 

Vår kontakt, Marcus Bengtsson, visade oss runt i fabriken och besvarade de frågor och funderingar vi 

hade på hur Volvo bedrev sitt underhåll. Huvudsyftet var att undersöka hur företaget bedrev sitt 

underhåll och hur vi kunde koppla detta till AT Modellprodukter, företaget vi skriver för, men vi hann 

också se hur allt underhåll fungerade i verkstaden. 

Företaget har , i Eskilstuna, runt 2000 anställda varav 900 i fabriken. Dessa 900 behandlar ungefär 

300 bearbetningsmaskiner men upp till 3000 entiteter som kräver underhåll finns registrerade i 

systemet. Inom underhåll jobbar ungefär 85 personer, där 50 är reparatörer. 

Underhållssystemet som Volvo använder sig av heter Avantis. Vi gick inte in mycket på hur själva 

systemet fungerade och pratade mest om dess övergripande egenskaper. Avantis behandlar bland 

annat reservdelar som länkas till arbetsordern som sedan länkas till maskinen, detta gör det väldigt 

enkelt att följa och visar historik. Avantis är även kopplat till andra system som tex Crystal report som 

behandlar statistik.  

Till mötet hade vi ett par frågor som vi ville ha besvarade, dessa var: 

Vilket underhållssystem använder ni er av? 

Volvo använder sig av ett program som heter Avantis, som senare är sammankopplat med andra 

program som inte rör underhåll. 

Hur stor del av underhållet gör operatörerna? 

Operatörerna gör det dagliga och veckovisa underhållet. De inspekterar även maskinerna samt byter 

filter. Allt detta görs efter mallar som de själva varit med och tagit fram. 

Hur sker dokumentering, och vad dokumenteras? 

Dokumenteringen sker i Avantis. Det börjar med att en operatör märker ett fel, operatören lägger en 

arbetsbeställning som sedan blir en arbetsorder när en reparatör tar på sig uppgiften. Delegeringen 

sker främst av "order desk". Teamledarna loggar vad som händer vid respektive cell och hur 

utvecklingen samt reparationer sker. 

Vår uppfattning om hur dokumentationen sker är att den är väldigt tydlig och följs ofta. Beskrivningar 

på problem var bra, men åtgärdsrapporterna var ännu bättre. Det var lätt att gå tillbaka och se hur 

problem hade åtgärdats. 

Hur sker uppföljning?  
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Volvo lägger starkt fokus på uppföljningen. Ledningen, upp till underhållschefen, är med och ser till 

så till och med det mest grundläggande underhållet sköts i cellerna. Varje moment i underhållet 

signeras och bockas av i slutet av veckan för att försäkra sig om att allt underhåll sköts. 

Hur engagerad är ledningen? 

Ledningen verkar förstå hur underhåll bör ingå i en process. Med tanke på att även cheferna ser till 

så det vanliga underhållet sköts så ser vi att engagemanget sträcker sig "långt upp i stegen". 

Hur motiveras operatörer? 

Tid för underhåll ges. Underhållsuppgiften är självklar och underhållstänket verkar genomsyra hela 

personalen. Driftsrapporter skrivs ut så även operatörer kan se hur de ligger till. 

Belöningssystem? 

Volvo använder sig inte av något belöningssystem. 

Visualiseras underhållets resultat? 

Ja! Som vi förstod det så var grafer/paretodiagram och mätetal väldigt enkelt att få ut, samt att de 

verkade användas för att peka ut var underhållets fokus bör läggas. Exempelvis hade Volvo personal 

som var anställd enbart för att styra upp de maskiner som är mest problematiska. 

Vad för UH hanterar ni? (Förebyggande,avhjälpande, tillståndsbaserat,förutbestämt) 

Förebyggande underhåll var en stor del i verksamheten. Det avhjälpande underhållet låg på en bra 

nivå kontra det förebyggande, ungefär 70/30. Det undersöktes även hur tillståndsbaserat underhåll 

kunde implementeras i vissa celler/entiteter. 

Största problemen med ert UH? 

För mycket oplanerat underhåll, såklart. Vem vill inte undvika oplanerade stopp. Att bli effektivare 

var även något som togs upp. Att ha så korta nedtider som möjligt är önskvärt. Grundorsaksanalysen 

kunde förbättras. Kommunikationen i skiftbyten var enligt personal på golvet bristfällig. 

Badkarsprincipen? TPM? 

Volvo använde sig inte av TPM då det uteslöt vissa delar av ett underhåll som Volvo ansåg sig 

behöva. Däremot använde sig Volvo av vissa verktyg som TPM använder sig av. badkarsprincipen 

kände Marcus till men användes inte som ett mätetal då det fanns korrektare mätetal på när en 

maskin behövde ett ingrepp. 

Hur mäts er effektivitet/resultat? 

Volvo hade massor med tal som mätte hur verkstaden presterade. Bland annat, MTBF, MTTR, 

Ao(operative availability), MTW, MDT, konstruktiv, uppnådd och operativ tillgänglighet. 

Utbildas operatörer? 
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Väldigt lite.EPL, enpunktslektioner, fanns att tillgå om något var diffust kring hur maskinen skulle 

skötas eller underhållas på rätt sätt. Operatörerna kunde få i uppgift att göra en underhållsmall för 

maskinen i fråga. 

Erfarenhet vs. Standard? 

Gärna så ska erfarenhet inte påverka hur underhållet bedrivs, då mallarna ska vara så pass bra 

utformade så alla kan utföra underhållet. I Volvos fall så beskrevs det som att mallarna följdes 

snarare än att operatörerna "latade till sig" och glömde vissa punkter. Varje vecka fanns det 

underhåll som maskinen krävde och operatören var tvungen att signera att detta var gjort, annars 

fick de backning. 

Underhålls ”vilande” maskiner? 

Volvo upplevde inte detta som något problem då alla maskiner alltid var i bruk och då inte många 

fixturer etc. användes i tillverkningen. 

Kan vi använda oss av all info? 

Ja, men de dokument som blivit skickade till oss ska vi endast se som inspiration och inte en mall. 

Dessa ska inte finnas med i rapporten. Text skickas till Marcus för godkännande. 

Vad är jobbigast vid införandet av UH? 

Att visa att det ger resultat. Motivera till långsiktighet. 

Gråzoner, hur arbetar ni med de? 

Finns inte. Områden var uppdelade så allting täcktes. Om operatören missar det så är det alltid 

någon annan som lyckas upptäcka det i kontroller. 

Egna anteckningar under besöket 
Prioriteringar av maskiner 

Volvo hade 5 olika generella prioriteringar AAA, AA, A, B och C, där AAA var högst prioriterad. 

Eftersom fabriken var uppbyggd efter Lean, som skapar ett flöde vilket innebär att om en maskin 

stannar, stannar alla. Detta betydde att många maskiner var högt prioriterade och nyckelmaskiner.  

5S, 5 Varför 

Volvo arbetar efter 5S, och har även en ansvarig för varje cell för att det ska följas. Fabriken var 

därför väldigt ordningsfull och kartlagd.  

5 varför används ofta vid problemlösning. 

VPS-Volvo 

Samtliga inom Volvokoncernen arbetade efter Volvo Production System som hanterar kvalité, 

säkerhet och miljö. Det bygger på punkter som varje fabrik skall sträva efter och uppfylla punkterna 

för att betygssättas. 
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Övrigt 

Volvo delar upp problemen i driftstopp och driftstörningar, där driftstopp är akut och driftstörningar 

inte är det.  

Arbetsbeställning --> arbetsorder --> avrapportering 

Alla förbättringsförslag ligger utanför Avantis även om det handlar om underhåll.  

Ledningen, är inte ledningens kontor städat kan inte heller ledningen förvänta sig att fabriken ska 

vara städad. 

I verkstaden har Volvo bland annat problemtavlor, där kortare problem kunde skrivas upp av vem 

som helst, även operatörer.  

För att hantera mer avancerade underhåll för operatörerna fanns veckovis fack med T-kort där 

underhållet kort beskrevs och hänvisade till utförligare beskrivningar. Dessa kort var tvungna att 

signeras och efter någon gjort det flyttades T-kortet till en ny vecka.   

När en operatör har lagt en arbetsbeställning dokumenteras namn men inte telefonnummer. Detta 

kan leda till oförstånd och förvirring då personen som lagt arbetsbeställningen varit otydlig och gått 

hem. 
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Bilaga 13:  QFD 
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Bilaga14: FMEA 
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Bilaga 15: PIPS-analys 
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Bilaga 16: Underhållsmanualer 

Dagligen 

Hydrauliska fixturer 

 

1. Ta bort spånor och fett från 
känsliga och rörliga delar. 

2. Kolla eventuella läckage, skruva 
åt. 

 
3. 220 bar. 
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Dagligt 

Fixtur 

 

 
 
 

1. Ta bort spånor och fett från känsliga 
och rörliga delar. 
 

2. Kolla eventuella läckage, skruva åt. 
 

3. Gör rent håligheter från olja. 

 
4. 50 bar hydralutryck.  
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Varje dag 

Konvajer 

 

 
 
 

1. Kontrollera vagnen 
 

2. Smörj vagnarnas kedja 
 
Fett:  
 

 
 

 

  



35 
 

Varje vecka 

Konvajer 

 

 
 
 

1. Byta plats på koppen, det finns bara 2 
ställen. Båda finns runt lackrummet. 

 
De smörjs varannan vecka. 

 
2. Fylla på olja i koppen 

 
Olja: Klübersynth CH 2-100N 
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Varje månad 

Konvajer 

 

 
 
 

1. Smörj växlar 
Finns flera 
 
Fett:  

 
 
 
 

2. Kontrollera så givare är fettfria 
Finns flera 

 
 
 

3. Smörja drivning, sitter i taket. 
Smörj ovanifrån. 
 
Fett:  
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Varje halvår 

Konvajer 

 

 
 
 

 
 

1. Kontrollera kedjan 
 

2. Kontrollera låsning på hängare 
 

3. Grovrengöring 
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Varje år 

Konvajer 

 

 
 

1. Kontrollera kolvar så de håller tätt 
och sitter fast. Det finns flera. 

 
 
 
 
 
 

2. Kontrollera hydraulolja på lyftbord, 
under bordet. 
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Varje vecka 

Lackbås - filter 

 

1. Dammsug i lokalen innan filterbyte, 
stäng även av ventilationen innan 
filterbyte. 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Byt filter 
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Varannan vecka 

Lackbås - filter 

 

 
 

1. Byt filter, bakom lackbås. 
 
Stäng av ventilationen innan byte.  
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Var sjätte månad 

Lackbås - filter 

 

1. Kontroll/byte av filter. 
 
Sitter i ventilationen i lagret, i en av 
luckorna. 

 
 

  



42 
 

Varje vecka 

Monteringsstation 

 

 
 
 

1. Lägga på fett 
 
Fett:  
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Var sjätte månad 

Monteringsstation 

 

 
 
 

1. Kontrollera svetsfogar 
 

2. Dra åt skruvar 
 

3. Kontrollera glidlager, inuti 

 
 
 
 
 

4. Kontrollera lyft och kedja 
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Varje år 

Monteringsstation 

 

1. Kontrollera hydraulolja Kommer ej ihåg var. 
2. Kontrollera elmotorer 
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Dagligt underhåll 

Okuma MA-600HB 

 

 
 
 
 
 

1. Hydraultryck 6,5 MPa. 
 
 

 
 
 
 

2. Kontrollera oljetryck. 
 
 

3. Kontrollera oljenivå. 
 
Olja: Mobil DTE Oil Light 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
4. Källtryck 0,5 MPa. 

 
5. Kontrollera oljenivå och 

fyll på vid behov. 
 
Olja: Mobil DTE Excel 32 
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6. Rengör konad genomgång. 

 
7. Ta bort spånor och rengör. 
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Veckovis 

OKUMA MA-600HB 

 

 
 
 
 
 

 
 

1. Rengör kylvätskebehållarens filter 
 

2. Kontrollera kyloljebehållare. 
 
Olja: Mobil VelociteOil No.3 
 

 
3. Rengör filterelement Bild saknas, vilket filterelement? 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kontrollera oljenivå i hydraulenheten. 
 
Olja: Mobil DET Excel 32 

 
 
 
 
 

5. Kontrollera växellådans oljenivå 
 
Olja: Mobil VactraOil No.2 
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Var tredje månad 

Okuma MA-600HB 

 

1. Kontrollera maskinens invägning Bild, bädd. 
2. Rengör kylvätskebehållaren. Bild 
3. Rengör kylarens luftfilter. Bild 
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Var sjätte månad 

Okuma MA-600HB 

 

1. Kontrollera och smörj 
verktygsväxlarens kamlåda 

Bild saknas 

2. Kontrollera filtret i olje-luft 
smörjenheten 

 
3. Inspektera och byt ut den 

genomgående stiftförseglingen om 
maskinen är utrustad för kylning genom 
spindeln(extra) 

Bild 

4. Inspektera och fyll på 
kylvätskebehållaren för kylning genom 
spindeln om maskinen är utrustad med 
denna utrustning (extra) 

Bild 

5. Applicera fett på ATC-magasinkedjan 
 
Fett: Mobilux EP2 
Unirex N2 
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Årligen 

Okuma MA-600HB 

 

1. Justera spänningen för 
verktygsväxlingsmagasinet 

Bild 

2. Justera spänningen för 
spåntransportörskedjan för 
spåntransportör av skruvtyp 

Bild 

 
 
 

3. Byt filter i olje-luft smörjenheten 

 
 
 
 
 

4. Byt olja i hydraulenheten och rengör 
eller byt oljefilter 

 
Avtappningsöppning 
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5. Byt olja i spindelns kylenhet 
 
Avtappningsöppning 

 
6. Byt olja i växellådan för bordets 

rotation 
 
Avtappningsöppning 
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Dagligen 

Spikpistol 

 

 
 

1. Fyll på 
dimsmörjningsolja i 
slutet av dagen. 
 
Några droppar räcker. 
 
Olja: ?? 

 
2. Håll ingångar och 

rörliga delar rena. 
 
Glöm inte att koppla ur 
verktyget vid 
underhåll. 
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Årligen 

Spikpistol 

 

1. Kontroll av verktyget.  
2. Smörj med specialfett. Bild 
3. Smörj cylinderenhet med 

lubrikator/ledningslubrikator. 
Bild 
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Veckovis 

Motviktstruck E12 2,5 ton 

 

1. Kontrollera trucken visuellt. 

 
2. Funktionstesta för 

kommande veckas 
uppgifter. 

 

3. Kontrollera eventuella 
läckage. 

 

4. Kontrollera hydraulolja. Bild 
5. Fyll på vatten efter laddning, 

torka bort spillt vatten. 
Bild 

6. Borsta bort eventuella 
oxider från batteriet. 
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Dagligen 

Våtdammsugare 

 

1. Ladda batteriet  
 
 
 
 

2. Rengöra gummiskrapa 
Byt vid behov 

 
 
 
 

3. Rengöra borste/rondell 

 
 
 
 

4. Kontrollera lockpackning 
 

5. Rengöra uppsugningsgaller med flottör 
 

6. Rengöra tank 
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Varje vecka 

Våtdammsugare BA531D 

 

 
 
 
 

1. Filterrengöring, uppsugningssystemets 
motor 
 

2. Rengör lösningstank 

 
3. Kontroll av batterisyrans nivå (WET)  
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Var sjätte månad 

Våtdammsugare BA531D 

 

1. Dra åt skruvar och muttrar.  
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