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Abstract

This Master Thesis deals with Computerised Maintenance Management Systems,

their utilisation and usage within the Swedish manufacturing industry and suggested

integrations with Material and Production Control Systems (MPC-systems) in order

to gain greater benefits. Information about different maintenance systems was

provided by the suppliers of the software. Most systems were client/server solutions

and built up by modules with similar functions such as, asset register, preventive

maintenance, work orders, technical and economical reports, inventory control,

purchasing, and document management.

Middle-sized, Swedish manufacturing companies were asked to answer a survey

regarding their maintenance activities. Three quarters of the 206 replying companies

(412 contacted), had or were planning for computer support for their maintenance

activities. 54% of the existing systems were standard systems and the rest (46%)

were system developed specifically for the company. 84% of the replying

companies reviewed costs for maintenance and 85% thought that preventive

maintenance would increase their competitive advantage, so maintenance activities

were an important part of their business. The existing systems were largely on a

stand alone basis but requests for further integration with other systems were

becoming more frequent. Advantages like fewer unplanned production shutdowns

and increased availability of production resources were reached within a timeperiod

of three months to two years.

By integration with MPC-systems, maintenance systems could be used more

effectively. When planning maintenance activities, production plans should be

available and planned activities should reduce available production capacity.
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Sammanfattning

Detta examensarbete beskriver datoriserade underhållssystem, dess utbredning och

användning inom den svenska tillverkningsindustrin. Dessutom ges förslag på

integrationer med material- och produktionsstyrningssystem (MPS-system) för att

kunna realisera större fördelar. Information om olika underhållssystem erhölls från

respektive systemleverantör. Flertalet underhållssystem var moduluppbyggda med

likartade funktioner för anläggningsregister, förebyggande underhåll, arbetsorder,

lager, inköp, tekniska och ekonomiska rapporter samt dokumentstyrnings möjligheter

i klient/server utformning.

Medelstora, svenska tillverkande företag ombads fylla i en brevenkät med frågor

angående deras underhållsverksamhet. Tre fjärdedelar av de 206 svarande företagen

(412 kontaktade), hade eller planerade ett datorstöd för sitt under hållsarbete. 54%

av de som hade datorstöd för underhållsverksamheten använde standardsystem

medan resterande 46% använde egenutvecklade system. 84% av de svarande

företagen följde upp kostnader för underhåll och 85% ansåg sig kunna öka sin

konkurrenskraft med förebyggande underhåll. Underhållsverksamheten ansågs vara

en viktig del hos dessa företag. De underhållssystem som användes var till stor del

fristående men krav på integrering med andra system blev vanligare. Fördelar som

färre antal oplanerade driftsstopp och ökad produktionstillgänglighet började synas

inom tre månader till två år.

Genom integrationer med MPS-system kan användandet av underhållssystem

effektiviseras. Vid planering av underhållsaktiviteter bör produktions-beläggning

finnas till hands och inplanerade underhållsaktiviteter bör reducera tillgänglig

produktionskapacitet.
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Förord

”Allt människan skapat av materiella tillgångar kräver underhåll för att det inte ska

förfalla.” Detta citat av Idhammar (1992) ger en viss tyngd åt underhållets betydelse

i dagens samhälle och kanske speciellt inom tillverkningsindustrin som är utsatt för

en hårdnande konkurrens.

Examensarbetet är en avslutning på mina civilingenjörsstudier inom Industriell

Ekonomi, med inriktning mot logistik och materialadministration vid Högskolan i

Luleå. Det behandlar datoriserade underhållssystem och dess användning inom den

svenska tillverkningsindustrin. Det uppkom efter samtal med min före detta lärare

vid Högskolan i Luleå och nuvarande konsult, Niklas Rönnbäck. Jag tyckte det

verkade intressant främst på grund av att det ämnar till att ge en helhetsbild av

intresseområdet. Givetvis berör arbetet många delar av det jag kommit i kontakt

med under min utbildning, däribland logistik, material- och produktionsstyrning

samt delar av marknadsföring men också nya områden som underhållsteknik.

Handledare vid Högskolan i Luleå har varit Per Fohlin, Avdelningen för Industriell

Logistik. Handledare och uppdragsgivare har varit Niklas Rönnbäck, MD Teamco

AB i Skellefteå. Ett stort tack till dessa båda för deras hjälp och synpunkter under

tiden som arbetet har framskridit. Dessutom vill jag tacka de företag och personer

som svarat på frågor i samband med examensarbetet.

Skellefteå, november 1996.

Joacim Lindström
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Ett fungerande underhåll är av stor betydelse för att tillverkning och produktion ska

löpa störningsfritt. Under de senaste årtiondena har underhållet fått en ökad

betydelse, speciellt inom industrin där bristande underhåll kan bli väldigt kostsamt.

Ökade krav på störningsfri produktion och kostnadskontroll ställer också ökade

krav på underhållsverksamheten, som tidigare mest haft en utryckande uppgift, det

vill säga att lösa akuta situationer. Underhållets arbete har övergått till att utföra en

större andel förebyggande underhåll och detta har förändrat dess arbetssätt. För att

hantera denna nya situation finns datoriserade underhållssystem att tillgå.

1.2. Syfte

Examensarbetets syfte är att:

• genomföra en kartläggning av existerande underhållssystem

• undersöka hur och i vilken utsträckning de används inom svensk

tillverkningsindustri

• ge exempel på kopplingar till material- och produktionssystem inom

produktionsplanering och materialstyrning

En allmän beskrivning av underhållssystem och dess uppbyggnad kan ses som

introduktion till intresseområdet.
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1.3. Metod

Kartläggningen genomfördes genom att kontakta leverantörer av olika system för att

få broschyrer, demoversioner och annan information om deras respektive system.

Information hämtades även från Internet och artikelsökningar. En undersökning

genomfördes för att få reda på hur och i vilken utsträckning underhållssystem

används inom industrin. Detta gjordes genom att kontakta ett urval av tillverkande

svenska företag via en brevenkät. För att hitta kopplingar till material- och

produktionssystem kontaktades personer som arbetar med MPS-system samt egna

uppslag efter studier av system och litteratur. För att få belägg för egna teorier samt

för att få nya infallsvinklar att jobba utifrån studerades litteratur inom

underhållsteknik, materialadministration och logistik samt marknadsföring.

1.4. Avgränsningar

I rapporten beskrivs ett urval av existerande underhållssystem. Medelstora,

tillverkande svenska företag med fler än 80 anställda och en omsättning mellan 150

till 500 miljoner kronor kontaktas via en brevenkät för att undersöka användandet av

underhållssystem. Inga ekonomiska kalkyler eller tillvägagångssätt vid val av ett

specifikt system och dess implementering beaktas.

1.5 Disposition

Kapitel 2, Underhållsteknik, innehåller teorimaterial som rör underhållsteknik,

materialadministration och produktion.
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Kapitel 3, Systembyggnad, beskriver hur ett underhållssystem är uppbyggt,

generella drag samt nämnvärda skillnader mellan olika underhållssystem och kapitel

4, Existerande system, presenterar ett urval av underhållssystem.

Kapitel 5, Marknadsundersökning, behandlar den undersökning som utförs för att få

en bild på hur och i vilken utsträckning underhållssystem används inom svenska

tillverkningsindustrin samt resultat från denna undersökning.

Kapitel 6, kopplingar till MPS-system, behandlar kopplingar (dataöverföringar) som

kan behövas mellan underhållssystem och MPS-system för att kunna realisera så

stora fördelar som möjligt vid användandet av dessa system.

Slutligen i kapitel 7, Resultat och diskussion, sammanfattas resultaten från

marknadsundersökningen och egna slutsatser dras samt innehåller en diskussion

angående underhållssystem och dess användning.
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2. Underhållsteknik

Detta kapitel innehåller teorimaterial som rör underhållsteknik,

materialadministration och produktion.

2.1. Definition och begrepp

I Nordin (1995) ges en allmän definition av begreppet underhåll som lyder:

”Alla aktiviteter som utförs i syfte att vidmakthålla en utrustning, eller 

att återställa den i ett sådant skick att planerad verksamhet kan 

genomföras störningsfritt.”

Enligt Nordin (1995) kan underhållet grovt delas in i två huvudgrupper,

förebyggande underhåll (FU) och avhjälpande underhåll (AU). Förebyggande

underhåll täcker in åtgärder som vidtas för att upptäcka tendenser till fel eller

förebygga uppkomsten av fel. Avhjälpande underhåll (i dagligt tal oftast kallat

”reparation”) är åtgärder som vidtas för att avhjälpa uppkomna fel.

Det förebyggande underhållet kan dessutom delas upp i direkt förebyggande

underhåll och indirekt förebyggande underhåll. Direkt förebyggande underhåll är

åtgärder som till exempel rengöring, smörjning, eller utbyten av delar som sker med

fasta intervaller. Indirekt förebyggande underhåll omfattar tillståndskontroll och

funktionskontroll som syftar till att upptäcka fel innan de leder till driftsstörningar

och görs ofta under drift och utan demontering. Figur 1 visar en översikt på hur

underhållet är strukturerat efter begrepp enligt Idhammar (1992).
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Figur 1. Underhåll - begreppsindelning. Rationellt Underhåll 1,

Underhållsteknikens hörnstenar, Idhammar, 1992 sidan 69.

Underhåll kan bedrivas efter tre huvudprinciper, antingen när ett haveri inträffat,

intervallstyrt förebyggande direkt underhåll eller förebyggande indirekt underhåll

baserat på tillståndskontroll. Reparation när ett haveri har inträffat är, i de flesta fall,

den dyraste principen på grund av att ingen förberedelse kan ske och det kan ej

planeras. Intervallstyrt förebyggande direkt underhåll resulterar i mindre oplanerade

reparationer men kan ha följden att vissa åtgärder sker för ofta och andra för sällan.

Om man baserar underhållet på tillståndskontroll kan man hitta feltendenser vid ett
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tidigt stadium så underhållsinsatser kan sättas in innan felen resulterar i

driftsstörningar och man erhåller ett behovsstyrt underhåll.

2.1.1. Underhållets utveckling, ett exempel

Nordin (1995) beskriver hur Ovako Steels stålverk i Hofors har utvecklat sitt

underhållsarbete från 1950-talet fram till i dag och denna utveckling är troligen

representativ för många industrier och deras utveckling av sitt underhållsarbete.

Under 50-talet var trenden ökad automatisering och minskad bemanning. Detta

resulterade i driftsstörningar och behovet för underhåll ökade med omfattande listor

och kortsystem som följd. Dock resulterade det endast i en liten förbättring med för

mycket administration och för lite inspektion.

60-talet gick ut på att effektivisera administrationen och listorna datoriserades.

Resultatet blev varierande med vissa underhållskostnader som gick ned samtidigt

som andra gick upp. Under 70-talets början kom tekniska hjälpmedel för exempelvis

vibrationsmätning och stötpulsindikering av kullager ut på marknaden. Resultatet

blev att man insåg att periodiska utbyten inte alltid var att föredra.

Under 70-talets mitt kom systematiken in i underhållsarbetet med ett stort inslag av

matematiska mått. Mot slutet av 70-talet övergick underhållet i driftssäkerhetsteknik

och en stor datoriseringsvåg tog fart. Japanska konsulter undervisade oss och de

kunskaper som faktiskt redan fanns började användas mera systematiskt.

80-talet karakteriserades av att lägga ut servicen till externa serviceföretag och lite

senare började man inse att egna underhållsarbetare behövdes för att hitta

rationellare lösningar som externa serviceleverantörer inte vill använda för att det

skulle undergräva deras egen position. Dessutom började operatörer användas för
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underhåll av den ”egna” utrustningen samtidigt som de fick en grundläggande

utbildning inom underhållsteknik.

2.1.2. Förebyggande underhåll

Det förebyggande underhållet syftar till att minska mängden oplanerade

reparationer. Om dessutom feltendenser upptäcks i tid så man kan avgöra när felet

ska avhjälpas blir också reparationerna planerbara. Vidare blir planerade arbeten

effektivare utförda än oplanerade. Dock måste man ha en lämplig avvägning så det

förebyggande underhållet inte drivs för långt och kostnaderna börjar stiga.

I vissa branscher där den personliga säkerheten är av stor betydelse, som till

exempel flygtrafik, måste man driva det förebyggande underhållet längre än vad som

är motiverat ur teknisk och ekonomisk synvinkel. I figur 2 visas sambandet mellan

kostnader och mängden förebyggande underhåll.

Figur 2. Förhållande mellan kostnader och mängden förebyggande underhåll.

Produktivt Underhåll, Nordin, 1995 sidan 31.

Enligt Nordin (1995) kan kostnader för underhåll komma att stiga i ett initialt skede

om man bestämmer sig för att införa exempelvis tillståndsbaserat underhållsarbete.

Denna kostnad kommer dock att sjunka efterhand och ett större överskott än
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tidigare kommer att uppstå på grund av de fördelar som också medföljer. Detta visas

i figur 3.

Figur 3. Kostnads- och intäktsutveckling vid införandet av tillståndsbaserat

underhållsarbete. Produktivt Underhåll, Nordin, 1995 sidan 14.

2.1.3. Avhjälpande underhåll

Avhjälpande underhåll benämns i dagligt tal oftast som reparationer. I figur 4 visas

att själva tiden för reparationen endast är en mindre del av den totala stopptiden.

Oplanerade reparationer tar längre tid än planerade eftersom man inte har kunnat

förbereda dem på samma sätt som planerade. Med hjälp av förebyggande underhåll

försöker man med hjälp av olika åtgärder minska mängden oplanerat avhjälpande

underhåll för att öka effektiviteten på underhållsverksamheten.
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Figur 4. Total stopptid uppdelad på olika faktorer. Rationellt Underhåll 1,

Underhållsteknikens hörnstenar, Idhammar, 1992 sidan 89.

Genom att systematisk samla erfarenheter från haverier kan man med tiden bygga

bort felorsakerna. När felfrekvensen är tillräckligt låg kan det vara lönsamt att

minska de förebyggande insatserna och köra till nästa fel inträffar eftersom de

förebyggande insatserna kanske inte kan försvaras. De flesta fel har andra orsaker

än normalt slitage. De kan bero på felaktig montering eller hantering, bristande

rengöring eller smörjning, felaktig uppriktning eller balansering samt material- eller

konstruktionsfel.

Systematik i klassificering av fel och vilka komponenter som orsakar de flesta

störningarna underlättar för ett uppföljningsarbete som strävar till att reducera

störningar. Det kan också stödjas med utbildning och/eller ändrade rutiner.
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Ofta är det så att 20% av utrustningen står för 80% av störningarna och att små fel

som inte upptäcks i tid kan leda till större fel som både är dyrare och mer

komplicerade att återställa.

2.2. Målsättning med underhåll

Idhammar (1992) beskriver hur olika målsättningar kan användas för underhållet. En

traditionell målsättning som är riktig men troligen för diffus och komplicerad för att

vara effektiv är att ”upprätthålla planerad tillgänglighet till lägsta kostnad”. Om man

istället använder målsättningen ”noll fel” och har synen att varje haveri är ett

misslyckande för underhållsverksamheten får man en klar och entydig målsättning

som ger större effekt.

Tillsammans med en sådan målsättning bör underhållsarbetare belönas om inga

haverier uppstår och inte som tidigare när de klarat upp haverier. En klar

målsättning underlättar koordinationen och samverkan mellan olika individer eller

avdelningar eftersom man strävar efter att nå ett väl definierat mål som alla är

medvetna om.

2.3. Underhåll och ekonomi

Underhållsverksamhet kostar pengar och det kan vara i form av kostnader för löner,

reservdelar och förbrukningsmaterial, administration, lokaler, utrustning, inköpta

tjänster och ombyggnader som tjänar till att eliminera eller minska underhållet.

Samtidigt minskar andra kostnader på grund av att underhåll utförs. Här nämner

Nordin (1995) och Idhammar (1992) sådant som att buffertlager kan minskas, behov

av reservaggregat minskar, minskad kassation, minskad energiförbrukning och

minskade miljökostnader samt minskat behov av råvaror.
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Underhållet har dessutom vissa intäktsskapande funktioner som ökad produktion,

leveranssäkerhet och goodwill. Vidare kan man säga att underhållsverksamhet

motverkar intäktsbortfall i och med att vissa driftstörningar som kostar pengar kan

undvikas genom ett väl fungerande underhåll.

Trenden att anläggningar blir större och större och därmed mer kapitalintensiva

leder till att kapitalkostnaden blir högre och detta måste kompenseras av det

mervärde som skapas i produktionen. Därför är det av stor vikt att ha en störningsfri

produktion. Livstidskostnad (LCC) är ett uttryck som används av både Nordin

(1995) och Idhammar (1992). Detta koncept ser till att investeringsbeslut ska fattas

med utgångspunkt ifrån samtliga kostnader under utrustningens livstid.

Anskaffningskostnaden är endast en del av livstidskostnaden vilket visas i figur 5.

Figur 5. Olika kostnader som tillsammans utgör livstidskostnaden (LCC).

Produktivt Underhåll, Nordin, 1995 sidan 19.

Underhållskostnader beskrivs ofta med den så kallade ”badkarskurvan” som visas i

figur 6. Under inkörningsperioden så räknar man med höga underhållskostnader,

dessa planar sedan ut på en lägre nivå som behålls till dess maskinen börjar bli
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utsliten och underhållskostnaderna stiger. Underhållskostnader för utrustning av

sämre kvalitet ligger hela tiden på en högre nivå än utrustning av högre kvalitet.

Figur 6. ”Badkarskurvan” som visar olika nivåer på underhållskostnader för olika

perioder i utrustningens livslängd. Rationellt Underhåll 1, Underhållsteknikens

hörnstenar, Idhammar, 1992 sidan 53.

2.4. Underhåll och produktion

Underhållet kan bidra med möjligheter till en produktionsökning och kan ha en

avgörande betydelse för kvaliteten på de tillverkade produkterna eftersom

inställningar och justeringar av maskiner är svårare att göra på dåligt underhållna

maskiner. Låg nivå på underhållsverksamheten kan också bidra till en felaktig

attityd som påverkar personalens arbetsmoralen negativt.

En strävan att involvera operatörer i underhållsarbetet är av stor vikt för väl

genomfört underhåll, eftersom de kan direkt se effekter av sina insatser och därför
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vara mer motiverade. En fungerande underhållsverksamhet bidrar dessutom till att

öka personlig såväl som produktionsmässig säkerhet enligt Nordin (1995).

Utvecklingen mot användning av allt mer komplexa och dyra maskiner i

produktionen kräver också ett väl fungerande underhåll för att kunna utnyttja

maskinernas fulla potential. Dessutom måste felsökningsmetoder utvecklas eftersom

det krävs förfinade metoder när ny teknik används.

Nordin (1995) skriver att analyser av felorsaker har påvisat att driftavbrott beror till

2/3 på produktionstekniska störningar och till 1/3 av underhållstekniska störningar.

Detta ger belägg för att produktion och underhåll måste arbeta väldigt nära varandra

för att uppnå bästa möjliga resultat och är ett led i en ökad helhetssyn som är en

viktig tanke i Lambert & Stock (1994).

2.5. Underhåll, lager- och materialstyrning

Lagerstyrning av delar som används inom underhållsverksamheten kan ge upphov

till stora kostnadsbesparingar och kan ge upphov till rationellare lagerhantering. Det

kan finnas behov att styra lagret enligt olika materialplaneringsprinciper beroende på

företagets förutsättningar. I figur 7 visas dessa olika planeringsmetoder och när de

kan vara lämpliga.

Orderkvantitet

Fast Variabel

Order- Fast Cyklisk planering Periodbeställningssystem

frekvens Variabel Beställningspunktsystem

Kanban

Nettobehovsplanering

OPT



Högskolan i Luleå, 1996, Joacim Lindström

14

Figur 7. Klassificering av några planeringsmetoder. Effektiv MPS, Olhager &

Rapp, 1985 sidan 53. (OPT - Optimized Production Technology)

En av grundtankarna som Lambert & Stock (1994) framför, är att se helheten och

inte optimera delsystem, eftersom det kan medföra ökade istället för minskade

kostnader. Detta är viktigt även vid underhållsarbete.

Vidare gäller att en standardisering av komponenter och reservdelar kan medföra

kostnadsbesparingar och rationellare lagerhållning. Detta kan även medge

effektivare (snabbare utfört) underhållsarbete genom kortare leveranstider av

reservdelar. Enligt Idhammar (1992) bör vissa högfrekventa reservdelar placeras vid

respektive maskin och göra operatörerna ansvariga för dessa. Syftet med detta är att

möjliggöra kortare stopp vid utbyte av dessa reservdelar än om de skulle ha varit

placerade i ett centrallager. Denna tanke stämmer överens med helhetssynen från

Lambert & Stock (1994). I ovanstående scenario kan lagerkostnaden öka något men

den ökade produktionstillgängligheten skapar ett större överskott än de ökade

kostnaderna.
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2.6. Underhållsplanering

För att kunna genomföra underhållet på ett effektivt sätt ska det vara väl planerat

och förberett och detta framhålls av både Nordin (1995) och Idhammar (1992).

Underhållsplaneringen kräver bra dokumentation som kan skapas genom fasta

rutiner för arbetsorder och rutiner för hur teknisk information, verktyg och material

tas fram. Dessutom måste resurser tilldelas, personal och personalåtgång samt

tidpunkter för underhåll planeras med avseende på tillgänglighet, säkerhet och

produktionsbeläggning.

Systematik i dokumenthantering förenklar mycket och är av stor hjälp för att uppnå

lägsta livstidskostnad. Språket ska vara enkelt så alla kan tillgodogöra sig

informationen på ett så lätt sätt som möjligt. Instruktioner måste utarbetas för hur

underhållsarbetet ska utföras för att uppnå kontinuitet inom underhållet samt

aktiviteter måste planeras på ett rationellt sätt. Dessa instruktioner bör uppdateras

och revideras baserat på erfarenheter och historik. Detta medför att

tillbakarapportering och uppföljning av underhållsinsatser och felhistorik blir väldigt

viktig för att kunna planera och utföra effektivt underhållsarbete.

Goldstein (1995) påpekar att det finns kostnader som är sammanhängande med

dålig planering av underhållsaktiviteter. Det är främst kostnader som är härledda till

framtagande av information, material och reservdelar, samt skapandet av eller

omplanering av arbetsorder för underhåll.

Vidare bör underhållet, i största möjliga utsträckning ske så att inga onödiga

driftstopp eller övertid krävs. Periodiska utbyten av delar bör ifrågasättas och en

strävan att på något sätt införa en tillståndskontroll för att verkligen se om de

behöver bytas är ett sätt att gå till väga. En strävan efter att minska det oplanerade
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underhållet och öka andelen planerat underhåll är något som bör fokuseras på

eftersom oplanerat underhåll är mindre effektivt än planerat.

2.7. Datoriserade Underhållssystem

Målet med datoriseringen är att informationsflödet ska effektiviseras eftersom

underhållsarbetet kräver en stor mängd information för att bli utfört effektivt. Tiden

för insamlingen av informationen kan förkortas samt att reparationer och

förebyggande underhåll kan effektiviseras vilket medför kortare stillestånd, som

leder till högre tillgänglighet i produktionsresurser.

Enligt Idhammar (1992) så ska införandet av datasystem föregås av andra åtgärder

som kan ge snabba resultat till låga kostnader och att införandet av ett datasystem

ska beaktas som en långsiktig investering. Detta stämmer överens med Jones (1994)

där tre till fem år nämns som tidsrymd innan de fördelar som nämnts i projektets

början börjar realiseras.

Vidare krävs, vilket påpekas av Beszant & Harland (1993), en kravspecification

som klart beskriver vad man vill att systemet ska klara av. Denna specifikation bör

ha föregåtts av en genomgång av existerande rutiner för att korrekt spegla den egna

verksamheten och dess behov.

Aktuell och korrekt data är av största vikt för ett fungerande underhållssystem.

Därför krävs konsekvens vid inmatning och att data inte lagras på flera olika ställen

(förutom säkerhetskopior) för att hålla register uppdaterade. För att lyckas med

implementeringen av ett underhållssystem krävs acceptans hos personalen och

engagemang på ledningsnivå. Detta gäller generellt vid de flesta förändringar.
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Kapitel 3 beskriver underhållssystem, dess funktioner och uppbyggnad mera

ingående.
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3. Systemuppbyggnad

Detta kapitel beskriver hur ett underhållssystem är uppbyggt, generella drag samt

nämnvärda skillnader mellan olika underhållssystem.

Informationen som ligger till grund för detta kapitel har hämtats ur Nordin (1995),

Hughson (1991), Sherman (1990), Dippenaar (1988), samt broschyrer och

demoversioner som har tillhandahållits av systemleverantörer.

3.1. Moduluppbyggnad

Ett övergripande drag är att underhållssystem är moduluppbyggda standardsystem.

Ett standardsystem är färdigutvecklat och går att använda direkt efter installationen

och är inte utvecklat efter någon speciell kunds önskemål. Med moduluppbyggnad

menas att systemet är uppdelat i delar, kallade moduler, och dessa kan kombineras

med varandra på olika sätt för att kunna tillgodose skilda kundkrav på ett enklare

sätt.

Vissa företag kanske inte behöver alla moduler eftersom de flesta system kan länkas

ihop med existerande system inom ekonomi och produktion. De moduler som de

flesta system innehåller är: grunddata, förebyggande underhåll, arbetsorder,

rapport/analys, lager, inköp och dokumentstyrning. Information kan sökas i de olika

modulerna genom sökfunktioner på till exempel:

• inventarienummer

• reservdelsnummer

• arbetsordernummer
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• felkoder

3.1.1. Grunddata

Grunddatamodulen är ett anläggningsregister och är själva grundstenen i systemet. I

denna modul registreras vad som ska underhållas och annan information som:

• anläggningar

• maskiner

• komponenter

• reservdelar

• tekniska data för de enskilda objekten

• information om företaget (kontoplaner, ansvariga personer etc.)

• resurser (till exempel personal, underhållsutrustning, specialverktyg),

• priser

• olika avdelningar inom företaget

Här registreras också olika relationer mellan objekten, till exempel att en viss

reservdel knyts till en viss maskin och att en maskin knyts till en viss avdelning eller

liknande. Sökfunktioner finns för sådant som vilka delar som hör till vilken maskin,

ersättningsartiklar och tillverkare.

3.1.2. Förebyggande underhåll

I modulen för förebyggande underhåll registreras olika objekt som ska underhållas,

olika aktiviteter som ska utföras som till exempel byte slitdetaljer, rengöring,

smörjning, oljebyte eller tillståndskontroller. Här registreras även när dessa

aktiviteter ska ske och om det är efter vissa tidsintervall eller när ett visst gränsvärde

har uppnåtts. Listor över det planerade förebyggande underhållet genereras och

skickas till ansvarig personal. Dessa underhållsaktiviteter utförs och

tillbakarapporteras. De eventuella fel som uppdagats under tiden registreras
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tillsammans med preliminära önskemål om när felet ska åtgärdas (prioriteringar) och

hur lång tid dessa åtgärder beräknas ta.

3.1.3. Arbetsorder

I denna modul registreras arbeten som ska utföras, samt arbetsorder genereras och

registreras. Dessa tidsplanläggs genom att kontrollera när det finns tillgängliga

resurser som personal och reservdelar som behövs. Detta är sammankopplat med

lager- och inköpsmoduler för att kunna få aktuell lagerstatus för reservdelar och

beräknad tid när de kan finnas hemma om det är brister i lagret. Dessutom kan

förkalkyler med egna budgetar utföras. Felregistreringar från modulen för

förebyggande underhåll ligger till grund för de arbetsorder som ska utföras, dessa

felregistreringar kan ses som en beställning av en arbetsorder på det registrerade

felet.

3.1.4. Rapport/Analys

Via denna modul kan uppföljning ske, till exempel felorsaker, kostnadsuppföljningar

för olika objekt, underhållskostnader och anläggningshistorik. Dessa kan

rapporteras per avdelning, felorsak, objekt eller något liknande. Resultatdata kan

visas i både teckenform och grafisk form (diagram). Här sker ofta kopplingar till

andra program som rapportgeneratorer, kalkylblad och andra program för att kunna

presentera materialet på ett annat sätt, utföra beräkningar eller visa grafiska

översikter, eftersom andra program kan vara bättre lämpade för sådant.

3.1.5. Lager

Lagermodulen används för lagerstyrning av reservdelar och behövs för att

lagerstatus och saldon ska kunna presenteras och användas för tidsplanering av

underhållsaktiviteter eftersom olika reservdelar kan ha olika lång ledtid innan de

finns tillgängliga.
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3.1.6. Inköp

I inköpsmodulen finns leverantörsregister, uppgifter om inköpsrutiner och är direkt

länkad till lagerfunktionen för att kunna ersätta använda reservdelar. Lager- och

inköpsmoduler krävs för att utnyttja underhållssystemet på bästa sätt, för att kunna

planera och genomföra aktiviteter på ett effektivt sätt. Vissa underhållssystem kan

använda sig av lager- och inköpsfunktioner från MPS- eller ekonomisystem som

företaget redan använder.

3.1.7. Dokumentstyrning

Dokumentstyrningsmodulen används för att hålla ordning på dokument som rör

underhållsarbetet, exempelvis ritningar, specifikationer, tekniska data,

underhållsinstruktioner och liknande. Denna modul underlättar arbetet med att hitta

rätt dokument vilket är av stor vikt vid exempelvis kvalitetsarbete och för att lättare

och snabbare hitta rätt information.

3.2. Generella drag

De flesta systemen på marknaden är så kallade klient/server system, med det menas

att man via en presentationsdator (klient) är uppkopplad mot en annan dator som

innehåller huvudprogramvaran (server). Denna uppsättning medger att fler än en

användare kan vara uppkopplade mot systemet samtidigt och/eller på olika platser.

Detta kräver dock att systemet är konfigurerat på ett sätt som tillåter mer än en

användare. Det finns också system som är enbart persondatorbaserade för en

användare. Den vanligaste presentationsplattformen är något Windows-gränssnitt

och som server används en kraftigare dator. Ett exempel på databas som används i

stor utsträckning är Oracle men även andra används. Se figur 8 för exempel på vilka

datorer och databaser som används.
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Server Klient Databas

IBM AS400

IBM RS6000

HP 3000

HP 9000

Windows 3.X,

Windows 95

IBM-terminaler

Oracle

Sybase

Btrieve

RDB/SQL

Figur 8. Exempel på server, klienter och databaser som används i

underhållssystem.

De flesta system har ett grafiskt användargränssnitt och menyer som kan anpassas

efter användarens egna önskemål med peka-klicka, klippa-klistra och sökfunktioner

samt kopplingar till andra programvaror, exempelvis kalkylblad.

Dessutom är de flesta system öppna så till vida att de med hjälp av vissa

anpassningar kan användas tillsammans med andra system som ekonomi eller MPS.

Många används dock som så kallade stand alone system och arbetar fristående.

Behörighet till olika nivåer i systemet registreras och styrs genom

användaridentiteter med begränsade behörigheter till olika områden.

3.3. Olika inriktningar

Det kan skönjas två olika, mer eller mindre uttalade, inriktningar på

underhållssystemen på marknaden, en med koncentration mot underhåll av egna

produktionsresurser samt en med koncentration på kundservice, garantiåtagande och

kontrakterad service.

System med koncentration på kundservice är inte lika många till antalet, men flera

systemleverantörer ser detta som ett växande segment. Även system som inte är

koncentrerade på kundservice kan användas på ett snarlikt sätt. Då är systemet inte
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lika anpassat till kundservicesituationen som ett system utvecklat utifrån specifika

kundservicefrågor.

Speciella särdrag för de system som är mer inriktade mot kundservice är färdiga

mallar för garantikontrakt och servicekontrakt. De kundservicefokuserade systemen

kan användas för intern service efter en lämplig registrering av avdelningar och

maskiner.
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4. Existerande system

Detta kapitel presenterar ett urval av underhållssystem.

Översiktstabell över systemfunktioner

Systemnr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Grunddata X X X X X X X X X X X

FU X X X X X X X X X X X

AO X X X X X X X X X X X

Rapport X X X X X X X X X X X

Lager X X - - X - X X - - -

Inköp X X - - X - X X - - -

Kundservice - - - - - X - - X X -

Dok.styrning X X - - X X X X - - -

Pris från

(tusen kr)

30 100 40 40 45 i.u. 42 35 i.u. i.u. i.u.

Figur 9. En översikt över olika underhållssystem, vad de innehåller och vad de

kostar. Systemnumren hänvisar till system och leverantör enligt nedan.

Nummer Systemnamn Leverantör

1 IFS Underhåll IFS

2 Maximo PSDI Norden

3 Idhammar 400 Frontec

4 Idhammar 2000 Frontec

5 API Pro Frontec

6 Plant Maintenenance SAP

7 Rejus Rejlers
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8 Tisus WM-data

9 Baan Service Baan Nordic

10 Scala Service Scala

11 Formula Underhåll Merkantildata

4.1. IFS Underhåll

IFS Underhåll har cirka 100-120 installationer i huvudsakligen Europa. Detta

system kan kompletteras med ett anläggningsregister speciellt framtaget för

energiproducenter. Moduler för inköp, lager och dokumentstyrning finns integrerade

i systemet. Färdiga länkar finns mot Microsoft Excel och Project samt mot IFS eget

ekonomisystem för att uppnå en högre grad av integration. Systemet arbetar mot en

UNIX-server, Oracle databas samt Windows-klienter, i ett grafiskt

användargränssnitt med anpassningsbara peka-klicka och klippa-klistra funktioner.

Underhållsaktiviteter är grupperade mot olika produktions-förutsättningar och

förberedda med arbetsbeskrivningar, material och dokument för att kunna planera

styra underhållet på ett effektivt sätt.

4.2. Maximo

Systemet har cirka 3000 installationer i världen varav ett 70-tal i Sverige. Det har ett

grafiskt användargränssnitt som kan anpassas efter den enskilde användarens

önskemål med peka-klicka och klippa-klistra funktioner. Förutom

anläggningsregister, förebyggande underhåll, arbetsorder, inköp och lager finns en

rapportgenerator och dokumentstyrningsfunktioner. Server kan vara PC eller IBM

RS/6000, klient är någon Windows-version och databaser som används är antingen

Oracle eller Sybase. Dessutom kan systemet integreras med befintliga

ekonomisystem och kopplingar mot andra Windowsprogram finns också.
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4.3. Frontecs underhållssystem

Frontec Maintenance Systems har skapats genom uppköp av Idhammar TSL AB

och SKF Maintenence Systems och har ett brett utbud av öppna system som

antingen integreras med andra system eller arbetar fristående. Det finns färdiga

kopplingar till större system som MOVEX, AGRESSO och SAP. Deras system är

av klient/server utformning och de har cirka 1500 installationer totalt i världen varav

cirka 350-400 i Sverige. De system som behandlas här är Idhammar 400, Idhammar

2000 och API Pro.

4.3.1. Idhammar 400

Idhammar 400 finns med grafiskt eller teckenbaserat användargränssnitt beroende

på vilken klient man använder. IBM-terminaler har teckenbaserat och Windows har

grafiskt användargränssnitt. Menyer kan anpassas efter den enskilde användarens

önskemål. Som server används IBM AS/400. Aktivitetsplanering sker utifrån

produktions- och resursbehov i produktionsapparaten. Historik för de olika ingående

maskiner och komponenter kan visas. Det finns tillgång till integrerade inköps- och

lagerfunktioner via tilläggsmoduler.

4.3.2. Idhammar 2000

Ett system med grafiskt användargränssnitt med peka-klicka och klippa-klistra

funktioner som använder HP 9000 eller IBM RS/6000 som server, Oracle som

databas och Windows-klienter. Historik kring de olika maskinerna och delarna finns

åtkomlig. Felanmälan med automatiska mottagare och arbetsorderrutiner samt

aktivitetsplanering är ingående funktioner i Idhammar 2000. Förebyggande

underhållsaktiviteter styrs via olika intervaller, antingen fasta eller efter driftstider,
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eller efter tillståndskontroll. För att få tillgång till inköps- och lagerfunktioner kan en

sådan modul integreras i systemet.

4.3.3. API Pro

API Pro är ett system som är utvecklat i Windowsmiljö, PC eller HP 9000 som

server, Oracle som databas och Windowsklienter. Här kan man koppla information

från andra Windowsprogram och multimediastöd för videovisning och liknande.

Systemet visar grafiska översikter i väldigt stor utsträckning, som GANTT-

scheman, beläggningar och historik. Detta system har lager- och inköpsfunktioner

integrerat i systemet och även dokumentstyrningsmöjligheter. Det innehåller också

de vanliga modulerna som anläggningsregister, förebyggande underhåll, arbetsorder

och en rapport och analysdel.

4.4. R/3 Plant Maintenance

Underhållssystemet från SAP har grafiskt användargränssnitt som kan anpassas efter

användaren. Underhållssystemet använder lager- och inköpsfunktioner från andra

system, exempelvis SAPs egna system för att få en hög nivå av integrering och

kunna ta del av central information. Systemet är förberett med en

kundservicefunktioner men det är inte speciellt fokuserat på endast kundservice.

Dokumentstyrning för hantering av dokument finns integrerat i systemet. I övrigt

finns alla funktioner för underhåll såsom anläggningsregister, förebyggande

underhåll, arbetsorder, rapporter för uppföljning samt historik och statistik över fel.

Totalt finns ett 70-tal installationer varav cirka 5 i Sverige.
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4.5. Rejus

Ett underhållssystem som är skapat i Microsoft Access med delvis anpassningsbara

menyer i ett grafiskt användargränssnitt. Det arbetar i Windows-miljö och har peka-

klicka och klippa-klistra funktioner. Ett 60-tal installationer finns, huvudsakligen i

Europa. Anläggningsregister, förebyggande underhåll, arbetsorder, lager och inköp

samt rapporter och analyser finns i systemet som kan testas i en mycket bra

demoversion. Ritningar eller andra bilder kan visas på ett enkelt sätt.

4.6. Tisus

I Tisus finns de vanliga funktionerna för underhåll såsom anläggningsregister,

förebyggande underhåll, arbetsorder, rapporter och uppföljning/analys samt lager,

inköp och dokumentstyrning. Dessutom finns vissa kontrollfunktioner som kan

krävas i vissa branscher som till exempel för tryckkärl och lyftdon samt

tidsredovisning. Det kan också kopplas tillsammans med tillståndskontrollsystem

som finns på marknaden. Det finns med antingen tecken- eller grafikbaserat

användargränssnitt beroende på vilken klient man använder. Systemet kan använda

ett flertal databaser som Oracle eller Sybase. Det är förberett för att kunna hantera

streckkoder för att förenkla materialhanteringen. Systemet har ett 40-tal

installationer i Sverige inom varierande branscher.

4.7. Baan Service

Detta system har en kundservicefokusering, men kan även användas för intern

service. De vanligaste kunderna är sådana som har installationsåtaganden, garanti-

och kontraktsservice. Systemet finns med antingen tecken- eller grafikbaserat

användargränssnitt. Underhållssystemet saknar lager- och inköpsfunktioner och bör
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användas tillsammans med Baans andra delsystem för att kunna använda det fullt ut

via kopplingar till lager och inköp. Historik och statistik kan visas för de

registrerade komponenterna. Mallar för servicekontrakt finns färdiga i systemet. Ett

10-tal företag använder systemet i Sverige.

4.8. Scala Service

Scala finns i en DOS och en Windows version där en UNIX eller Windows NT

maskin arbetar som server. Databasen som används är Btrieve och klienter är DOS

eller någon Windows-version. Detta system har också en inriktning mot kundservice

men kan också användas för intern service. Detta system är inte fristående utan

integrerat med deras övriga system för ekonomi och produktionsstyrning och har

kopplingar med lager- och inköpsfunktioner. Några funktioner som är speciella för

kundservice finns inbyggd såsom garanti- och servicekontrakt. Funktioner för

streckkodshantering finns att tillgå.

4.9. FORMULA Underhåll

I FORMULA Underhåll ingår fyra moduler, anläggningsregister, förebyggande

underhåll, arbetsorder och en analysmodul. För att få tillgång till inköps- och

lagerfunktioner så kan systemet integreras med ekonomi och MPS-system. Systemet

har ett grafiskt användargränssnitt med peka-klicka och klippa-klistra funktioner och

är av klient/server utformning med en UNIX-baserad server och Windows-klienter.

Systemet arbetar mot databaserna Oracle eller Sybase. Funktionerna som finns i

systemet är de som är generella för alla system, såsom anläggningsregister med

företagsdata, felregistrering, underhållsronder som styrs av gränsvärden eller är

datumstyrt, arbetsorder samt tekniska och ekonomiska analyser. Dock saknas
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funktioner för dokumentstyrning och visning av ritningar eller anvisningar annat än

visning av referensnummer på dokument/ritningar.
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5. Marknadsundersökning

Detta kapitel behandlar den undersökning som utförs för att få en bild på hur och i

vilken utsträckning underhållssystem används inom svenska tillverkningsindustrin

samt resultat från denna undersökning.

5.1. Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar kan bland annat delas in i kvantitativa eller kvalitativa,

enligt Gummesson (1984). Kvantitativa undersökningar bygger på matematik och

statistik och är förankrade i traditionell naturvetenskaplig syn medan kvalitativa

undersökningar är karakteriserade av informella intervjuer och ger snarare ett

idéunderlag än precisa svar.

Enligt Gummesson (1984) är metodvalet en följd av de frågor man vill ha svar på

och Feurst (1993) nämner olika metoder för datainsamling som kan vara:

• skrivbordsundersökningar

• telefonintervjuer

• brevenkäter

• fokusgrupper

• panelundersökningar

Brevenkäten är, enligt Feurst (1993), lämplig när man har fasta svarsalternativ och

ett stort urval. Dock kan bortfallet bli stort, ledtider långa och en okontrollerad

intervjusituation uppstår eftersom man inte vet vem som fyller i undersökningen.

Lönn (1992) beskriver processen för en marknadsundersökning i fem steg:
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1. precisera undersökningsuppgiften, vad vill vi ha reda på, vilka begränsningar

finns

2. val av ansats, kvantitativ eller kvalitativ undersökning

3. val av datainsamlingsmetod

4. urval, vilka ska kontaktas

5. utformning av enkät/mall

Lekvall & Wahlbin (1993) beskriver hur man kan få information genom

databassökningar och genom dessa sökningar kunna hitta företag relevanta för

undersökningen med hjälp av en uppsjö olika sökkombinationer såsom

verksamhetskoder, omsättning, antal anställda och andra.

Vid val av brevenkäter kan svarstider bli långa och man erhåller en okontrollerad

svarssituation. Dessutom kan det bli svårt att följa upp undersökningen med en

bortfallsanalys .

5.2. Metod och urval

För att kunna dra någon slutsats om utbredning och användning av underhållssystem

så valdes att kontakta i storleksordningen 400 företag och därför var valet av en

kvantitativ undersökning (brevenkät) naturligt. Introduktionsbrevet som ger en

beskrivning vad undersökningen syftar till återfinns i bilaga 1 och enkätformuläret i

bilaga 2.

Företagen som kontaktades hade någon form av tillverkning (SNI koder 20 - 3622,

dock inte 2213-2215, 223-2233, 231-233 och 2211, dessa koder beskriver

företagets inriktning), fler än 80 anställda och en omsättning mellan 150 till 500

miljoner SEK, vad som kan säga spegla medelstora svenska företag med
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tillverkande verksamhet. En förteckning över företag som kontaktades finns i bilaga

3.

Mindre företag valdes bort eftersom de ansågs inte ha samma behov av ett

datoriserat underhållssystem samt för att få en mera hanterlig urvalsgrupp med tanke

på tidsbegränsningarna (knappt en månad) som fanns. Större företag valdes också

bort med antagandet att de borde redan ha ett system samt med tanke på

tidsbegränsningarna samt för att få ett hanterbart urval. Dessa kriteria matades in i

en databas (Market Manager från MM Publikationer AB) för att få reda på vilka

företag som skulle kontaktas och deras adresser.

5.3. Utformning av enkät

För att enkäten, som bifogas i bilaga 2, skulle vara lätt att fylla i och lätt att

registrera svaren så utformades de flesta frågor enligt en flervalsmodell med olika

alternativ och kryssrutor. Dessutom hölls antalet frågor ned så det skulle rymmas på

en A4 sida med text på båda sidor. Allt detta med tanke på att göra ifyllandet och

registreringen enkel och inte avskräcka folk från att fylla i den på grund av det

skulle ta för lång tid och verka krångligt.

Undersökningen syftade till att ta reda på mer om användandet och utbredningen av

datoriserade underhållssystem samt vilka funktioner och systemintegrationer som

företagen anser sig behöva/kräver. Enkäten var adresserad till produktions- eller

underhållschefer eftersom de borde ha bäst kunskap om denna typ av

frågeställningar. Utskicken var inte kodade så anonymiteten kunde bevaras.

Företagen kunde dock, om de ville, ange företagets namn samt vem som fyllt i

enkäten.
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5.4. Enkätresultat

Insamlad data analyseras och alla resultat återfinns i bilaga 4. I detta avsnitt

redovisas endast vissa resultat. Av de 412 enkäter som skickades ut har en kommit

tillbaka med adressaten okänd, 11 respondenter har skickat tillbaka enkäten utan att

fylla i den eftersom de inte har någon underhållsverksamhet samt 206 svar som

ligger till grund för svaren. Detta leder till en svarsfrekvens på 52% (206/400).

Antal underhållsarbetare

0-5
38%

6-10
25%

11-20
15%

Fler
22%

Figur 10. Antal underhållsarbetare hos svarsgruppen.

Av de svarande har 38% 0-5 underhållsarbetare, 25% 6-10 stycken, 15% 11-20

stycken samt 22% har fler än 20 underhållsarbetare. Se figur 10 ovan.

Förebyggande underhåll görs hos 67% av de svarande företagen av

underhållspersonal, av maskinoperatören hos 26% samt av annan personal hos 7%.

Reparationer görs hos 81% av de svarande företagen av underhållspersonal, av

maskinoperatören hos 8% och av annan personal hos 11%. I båda dessa fall

förekommer svar med fler än ett alternativ förkryssat.

Användning av listor och protokoll

Hälften av de svarande använder listor eller protokoll i hög utsträckning för sina

löpande underhållsaktiviteter och detta visas i figur 11.
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Ofta
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Ibland
34%

Sällan
11%

Aldrig
5%

Figur 11. I vilken utsträckning listor och protokoll används för löpande

underhållsarbete.

85% av de svarande anser sig kunna öka sin konkurrenskraft med förebyggande

underhåll och 84% följer upp kostnader för underhåll medan endast 33% följer upp

kostnader som kan relateras till bristande underhåll.

ISO-certifiering

64% av svarsgruppen är ISO-certifierade medan 24% planerar en certifiering inom

ett till två år och resterande 12% anser att en certifiering inte är aktuell för tillfället,

vilket visas i figur 12. 72% av svarsgruppen anser att en ISO-certifiering har eller

skulle kunna påverka synen på underhåll.

Planeras
24%

Nej
12%

Ja
64%

Figur 12. ISO-certifiering hos svarsgruppen.

Datorisering

21% av de svarande har egenutvecklade system, 24 % har standardsystem till stöd

för underhållsarbetet och 30% anser sig behöva ett system medan resterande 25%

anser sig inte ha ett behov för datoriserade underhållssystem. Se figur 13.
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Figur 13. Datorstöd för underhållsarbete hos svarsgruppen.

Använda funktioner och integrationer

Funktioner som används mest i systemet är förebyggande underhåll (91% av de som

har ett system) och arbetsorder för underhållsaktiviteter (66%) samt lager och

felregistreringsfunktioner (52% vardera). Se figur 14.

0%

10%

20%
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60%

70%
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90%

100%

FU Fel AO Analys Lager Inköp Dok Annat

Eget system

Std. system

Figur 14. Använda funktioner. (% av svarande med datorstöd)

25% av de som har datorstöd har integrerat detta system med ett lagersystem, 29%

med inköpssystem, 16% med produktion, 23% med ekonomi och 13% med

dokumenthanteringssystem, vilket visas i figur 15.
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Figur 15. Existerande integrationer med andra system. (% av svarande med

datorstöd)

Uppnådda fördelar

Färre oplanerade driftsstopp har 64 stycken svarat (69% av de med system) som en

av fördelarna som man uppnått med datorstöd, ökad produktionstillgänglighet har 55

svarat (59% av de med system) och många har angett fler än ett alternativ. Se figur

16.

0%
20%
40%
60%
80%

Kost.kontroll Tillgänglighet Färre
driftsstopp

Kvalitet Lev.säkerhet Annat

Figur 16. Fördelar som har uppnåtts med underhållssystem. (% av svarande med

datorstöd)
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Tidsrymd innan fördelar

Det tog mellan tre månader till två år för drygt 80% av de svarande med datorstöd

innan de ovan nämnda fördelarna började skönjas och detta visas i figur 17.

0-3 mån
8%

3-6 mån
27%

6-1år
28%

1-2 år
28%

Längre
9%

Figur 17. Tidsrymd innan fördelar började skönjas. (% av svarande med

datorstöd)

Krav på integrering

Av de som behöver ett datorstöd kräver 43 stycken integrering mot ekonomisystem,

36 stycken mot produktion, 30 stycken mot inköp, 28 stycken mot

dokumenthantering och 21 stycken mot lager. Se bild 18. Här förekommer många

svar med fler än ett alternativ förkryssade.

0%

20%

40%

60%

80%

Lager Inköp Prod. Ekonomi Dok.hant Annat

Figur 18. Integrationskrav hos de som behöver ett underhållssystem.(% av

svarande som behöver datorstöd)

I kapitel 7 återfinns egna slutsatser om resultaten från denna undersökning.
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6. Kopplingar till MPS-system

Detta kapitel ger några exempel på kopplingar (dataöverföringar) som kan tänkas

mellan underhållssystem och MPS-system för att kunna realisera så stora fördelar

som möjligt vid användandet av dessa system.

6.1. Lager och inköp

Eftersom lager- och inköpsfunktioner i många fall ingår i underhållssystemet behövs

inte kopplingar till ett MPS-system för att kunna använda dessa funktioner men det

kan behövas nån form av koppling för att möjliggöra en användning av samma

databaser/register och därmed undvika dubbelregistrering av artiklar och

leverantörer. Genom en koppling till MPS-system möjliggörs en samordning av

inköp och leveranser. Man kan möjligtvis undvika att köpa lager- och

inköpsmoduler till underhållssystemet om man kan ordna en fungerande koppling till

ett existerande MPS-system som har lager- och inköpsfunktioner. Dessutom bör det

finnas kopplingar som ger kostnadsbelastningar på arbetsorder av använda

reservdelar samt uppdatering av lagersaldon när reservdelar används i underhållet.

6.2. Tillgänglig produktionskapacitet

Underhållsåtgärder minskar tillgänglig produktionskapacitet så det är av vikt för

produktionsplaneringen att inplanerade underhållsåtgärder syns i (minskar)

tillgänglig kapacitet som finns lagrad i MPS-systemet. Detta kan göras genom att

föra över information om inplanerade stopp, när de ska ske och hur lång tid de

kommer att ta. För att möjliggöra en effektiv planering av underhållet så bör man

kunna ta del av produktionsplaneringen och planera underhållsaktiviteter efter
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luckor i produktionen i största möjliga utsträckning. Detta är för att kunna minimera

antalet driftsstopp som beror på underhållsverksamheten och därmed kunna uppnå

färre störningar i produktionen (högre produktionstillgänglighet). Detta kan

vidareutvecklas så att systemet ger förslag på datum för underhållsaktiviteter under

de givna förutsättningarna som produktionsbeläggning, resurstillgänglighet och

beräknad tidsåtgång för aktiviteten. Detta kräver en logisk koppling mellan

underhållssystemets anläggningsregister och MPS-systemets produktionsgrupper.

6.3. Driftstider

Eftersom förebyggande underhållsaktiviteter kan utlösas efter vissa

driftstidsintervall eller efter antal producerade enheter så kan det finnas ett behov av

en koppling mellan underhållssystemet och MPS-systemets återrapportering av

maskintider och antal producerade enheter. Det kan även behövas en koppling till

frisläppning av tillverkningsorder i MPS-systemet som innehåller förkalkylerade

tider och antal enheter. Detta eftersom det kan krävas att någon underhållsaktivitet

görs efter exempelvis halva orderstorleken eller ytterligare en timmes driftstid och

en sådan aktivitet kanske skulle kunna utföras innan den nya tillverkningsordern

påbörjas. Detta görs i syfte att underlätta planeringen och utförandet av

förebyggande underhållsaktiviteter samt minskar antalet avläsningar av räkneverk

och skulle därmed kunna automatisera utlösandet av vissa räkneverksstyrda

underhållsaktiviteter.
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7. Resultat och diskussion

Detta kapitel sammanfattar resultaten från marknadsundersökningen och egna

slutsatser dras samt innehåller en diskussion angående underhållssystem och dess

användning.

7.1. Resultat och slutsatser

Undersökningen visar att underhållssystem används eller behövs i stor utsträckning

(hos 75% av de svarande) hos medelstora svenska tillverkande företag.

Dessa företag har också insett betydelsen av underhållsverksamhet eftersom de

flesta anser sig kunna öka sin konkurrenskraft med förebyggande underhåll och att

de flesta följer upp kostnader för underhållsverksamhet. Detta är i linje med teorier

som återfinns i Nordin (1995) och Idhammar (1992), att man kan öka sin

konkurrenskraft med underhållsverksamhet men en strävan att hålla så låga totala

kostnader som möjligt bör finnas för att kunna fatta de rätta besluten.

De svarande företagen arbetar i stor utsträckning med underhåll. Nästan 2/3 har fler

än fem anställda för underhållsaktiviteter samt är i stor utsträckning ISO-certifierade

eller planerar en certifiering inom de närmaste ett till två åren (89% av de svarande

är eller planerar en ISO-certifiering). De som har datoriserade underhållssystem har

också hunnit lite längre i certifieringsarbetet än de som inte har sådana system och

har fler underhållspersonal än svarsgruppen totalt. En förklaring till detta kan vara

att deras situation är komplex och kräver systematik och någon form av stöd för

rationell hantering av information och effektiv styrning av underhållsaktiviteter och

personal. Dessutom ställer en ISO-certifiering krav på underhållsverksamheten inom
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områden som förebyggande underhåll och dokumentation. I detta fall kan ett

datoriserat system underlätta eftersom en kartläggning och dokumentering av

verksamheten krävs för att använda systemet på ett effektivt sätt.

De svarande företagen som har ett underhållssystem har generellt lite fler anställda

inom underhållsavdelningen än svarsgruppen totalt och detta kanske kan förklaras

med att dessa företag behöver ett hjälpmedel för att planera och utföra sina insatser

effektivt. Dock visar undersökningen att företag med färre anställda också anser sig

behöva ett datorstöd för sina underhållsaktiviteter. Detta kanske kan förklaras med

att personalrationaliseringar har medfört att de kvarvarande måste utnyttjas

effektivare. En annan anledning kan vara att företagets verksamhet och situation har

blivit så komplex att det krävs någon form av datorstöd för att hålla reda på

information och vara ett beslutsstöd.

Knappt hälften (46%) av de svarande företagen som använder underhållssystem har

egenutvecklade system. Undersökningen visar att de som har ett standardsystem

använder systemets funktioner i lite större utsträckning än de med egenutvecklade

system. En anledning till detta kan vara att man inte insett till fullo vilka möjligheter

som fanns samt vilka funktioner som behövdes när man utvecklade sitt eget system

och därför har inte alla tillgång till alla funktioner.

Undersökningen visar också att de som håller på med ett införande av ett

underhållssystem installerar ett standardsystem och detta kan tyda på att man är på

väg bort ifrån egenutvecklade system, vilket får stöd i synsättet att det är väldigt

dyrt att utveckla egna system. Underhållssystem och leverantörer som märks i

undersökningen är framför allt systemen Idhammar och API från Frontec, Rejus från

Rejlers, Maximo från PSDI Norden och IFS Underhåll från IFS. Därutöver finns ett
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flertal andra leverantörer och system. Systemen som finns erbjuder i princip samma

funktioner som anläggningsregister, förebyggande underhåll, arbetsorder, tekniska

och ekonomiska analyser, lager och inköp samt dokumentstyrningsmöjligheter.

Dessa erbjuds på ett antal olika tekniska plattformar och är oftast av klient/server

utformning med grafiskt användargränssnitt.

Underhållspersonal gör de flesta underhållsaktiviteter hos de svarande företagen

även om maskinoperatörer har hand om det förebyggande underhållet hos drygt en

fjärdedel av de svarande företagen. Detta med att ålägga maskinoperatören ett visst

ansvar för vissa underhållsaktiviteter på den ”egna” utrustningen stämmer väl

överens med Nordin (1995) och Idhammar (1992), dels för att betona vikten av

underhåll samt att ge maskinoperatören större ansvar för ”sin” maskin och dessutom

avlasta eller reducera underhållsstyrkan.

Många använder listor och protokoll för löpande underhållsaktiviteter så arbetssättet

är väl inarbetat. Eftersom underhållssystem arbetar efter samma princip med listor

bör användandet av ett system kunna minska chansen att någon underhållsaktivitet

glöms bort. Dessutom blir det lättare att uppdatera information om den lagras i ett

centralt system och inte utspridd på ett flertal ställen.

Undersökningen visar att fördelar som färre oplanerade driftsstopp och ökad

produktionstillgänglighet börjar synas efter tre till sex månader och de som inte har

sett några fördelar efter två år ser antagligen inga. De fördelar som undersökningen

påvisar stämmer överens med vad teorier säger att ett införande av underhållssystem

borde leda till. Jones (1994) nämner dock en tidsrymd innan fördelar kan skönjas

som är något längre än två år, nämligen tre till fem år. Här spelar troligen

programvaruutveckling en viss roll, eftersom ett system som är lättjobbat och
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användarvänligt kan komma att användas i större utsträckning snabbare än

tungarbetade system och därmed kommer fördelarna att skönjas snabbare.

Dessutom betonar Idhammar (1992) att underhållssystemet bör ses som en

investering som kommer att ge fördelar över en lång tid framåt och inte som något

kortsiktigt och det är en tanke som fortfarande har relevans.

7.1.1. Integration

En stor del av de underhållssystem som finns hos de undersökta företagen är

fristående (låg grad av integration mot andra system). Detta kan också skönjas vid

en anblick av systemen på marknaden. Endast ett fåtal leverantörer har färdiga

integrationer mot andra system än sina egna. Dock är funktioner för lager och inköp

ofta integrerade i systemet. Undersökningen visar dessutom att integration med

andra existerande system är något som allt fler börjar önska/kräva. Detta är ett

naturligt steg i strävan att försöka undvika dubbla funktioner, dubbelregistrering och

flera system som bara kan arbeta fristående. Givetvis är detta en naturlig fortsättning

på den ökade helhetssynsättet som återfinns i Lambert & Stock (1994).

Kopplingar som krävs är främst mot ekonomi- och produktionssystem. Kopplingar

mot ett ekonomisystem är konteringar av kostnader på rätt konton för att kunna följa

upp kostnader samt redovisning av dessa på rätt sätt. Mot produktionssystem krävs

kopplingar i form av kapacitetsreduceringar av tillgänglig kapacitet när

underhållsaktiviteter är inplanerade, dessutom krävs lager och inköpsfunktioner.

Dessa funktioner finns i många underhållssystem och i många MPS-system eftersom

lager- och inköpsfunktioner krävs för att styra produktionen på ett effektivt sätt men

man behöver inte dubbla funktioner och vill undvika dubbelregistreringar av artiklar

och annat.
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7.2. Diskussion

Ett datoriserat underhållssystem verkar vara ett effektivt hjälpmedel för

underhållsverksamheten. Denna verksamhet får dessutom ökad betydelse på grund

av komplexitet, investeringsstorlek i produktionsapparaten. Utökat användande av

tredjepartslösningar, det vill säga att någon utomstående sköter delar av

underhållsverksamheten, kommer troligen också att bli en normal del hos många

företag. Dock så behålls antagligen vissa centrala funktioner för underhållet inom

företaget för att behålla kompetens. Detta kommer att leda till en stor komplexitet

hos dessa serviceföretag och de kommer att behöva någon form av datorstöd för

effektiv planering och utförande.

När allt fler större företag minskar sin egen produktion av komponenter och lägger

ut denna tillverkning på underleverantörer så kanske dessa underleverantörer

kommer att efterfråga någon form av datorstöd på grund av ökade krav från deras

kunder. Ett underhållssystem kan vara till hjälp i kvalitetsarbetet genom en

dokumentering av rutiner samt erbjuda en högre grad av kontroll av insatser och

kostnader.

Ett inte alltför vågat antagande är att egenutvecklade system börjar ersättas av

standardsystem. Detta beror på att kostnader för egenutvecklade system är höga och

därför sker inte utveckling i samma takt som i standardsystem samt att ökade krav

på integration kräver utveckling av programvara. Tidsramar blir allt snävare och

företag har inte tid att vänta på resultat i fem år på grund av ökad konkurrens.

Samtidigt blir system allt mer lättarbetade och det leder till att de kan tas i full

användning snabbare och därför kommer fördelar också snabbare.
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Undersökningen som genomförts har svagheter som att inte följa upp orsaker till

varför knappa 50% inte svarat och att vissa frågor kanske blev något av en

önskelista (frågorna 18 och 19 angående funktionsbehov och integrationskrav, se

bilaga 3). Uppföljning av de som inte svarade gjordes inte eftersom ingen kodning

av utskicken fanns samt att alla inte har lämnat uppgifter om vilket företag som

skickat in svaret. Detta skulle medföra stora svårigheter vid en bortfallsanalys. Det

kan tänkas att många av de som inte svarade inte var så insatta i underhållsfrågor

och därför avstod från att svara. Detta skulle i så fall vara en stor svaghet med den

valda formen av undersökningsmetod. Givetvis är svarssituationen okontrollerad

men dessa svagheter till trots så bör undersökningen kunna erbjuda en viss tyngd.

Det finns mycket kvar att göra inom underhållsområdet och detta examensarbete ger

en bild av hur det ser ut idag hos medelstora, tillverkande företag och en överblick

av ett antal underhållssystem på marknaden. Det verkar som att många företag har

insett behovet av en fungerande underhållsverksamhet och att det kan erbjuda

konkurrensfördelar.
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Bilaga 1.

I

Skellefteå 96 09 06

Hej!

Mitt namn är Joacim Lindström och jag studerar på Industriell Ekonomi vid Högskolan i Luleå,
avdelningen för Industriell Logistik. Som avslutning av mina studier håller jag på med ett
examensarbete som behandlar datoriserade underhållssystem.

Den bifogade enkäten syftar till att kartlägga användandet av datoriserade underhållssystem
inom tillverkningsindustrin. Enkäten går ut till drygt 400 företag med fler än 80 anställda, har
en omsättning mellan 150 - 500 MSEK och har någon slags tillverkande verksamhet (SNI-
koder 20 till 3622 med ett fåtal undantag).

Jag skulle vara väldigt tacksam om Ni kunde ta Er tid att fylla i den bifogade enkäten vilket
inte borde inte ta mer än cirka 10 minuter och skicka tillbaka den i det bifogade svarskuvertet,
helst innan den 13:de september.

Resultatet från denna undersökning kommer att utgöra en del i den rapport som ska redovisas i
november i år. Givetvis kommer inga företagsnamn att nämnas och insamlad data kommer
endast att analyseras statistiskt. Om ni har intresse av resultatet så finns det möjlighet att
beställa rapporten från Högskolan i Luleå, avdelningen för Industriell Logistik.

Vid frågor eller om något är oklart kan Ni ringa mig på tel. 0910 - 666 74.

Hoppas att Ni kan ta Er tid till detta och tack på förhand

Joacim Lindström
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Enkätformulär

Företag:..................................................................................................................................

Uppgiftslämnarens befattning/titel:......................................................................................

1. Hur många arbetar med underhåll hos Er?

0-5 st � 6-10 st � 11-20 st � Fler än 20 st �

2. Vem arbetar huvudsakligen med förebyggande underhåll hos Er?

Maskinoperatören �    Underhållspersonal � Annan:................................................

3. Vem arbetar huvudsakligen med avhjälpande underhåll (reparationer) hos Er?

Maskinoperatören �    Underhållspersonal � Annan:...............................................

4. Använder Ni checklistor och protokoll för löpande underhållsaktiviteter?

Ja, i hög utsträckning �  Ja, ibland �         Sällan �            Nej �

5. Anser Ni kunna öka Er konkurrenskraft med förebyggande underhåll?

Ja � Nej �

6. Är Ni ISO 9000 certifierade?

Ja � Planeras inom 1-2 år � Inte aktuellt för tillfället �

Om Ja, vilken ISO-klass?................................................

7. Anser Ni att en ISO-certifiering har påverkat eller skulle kunna påverka synen på underhåll?

Ja � Nej �

Om Ja, på vilket sätt?...............................................................................................................
................................................................................................................................................

8. Följer Ni upp kostnader för underhåll?

Ja � Nej �

9. Följer Ni upp kostnader som kan relateras till bristande underhåll, t.ex. driftsstopp, haverier?

Ja � Nej �

10. Använder Ni datoriserade system som stöd för underhållsarbetet?

Ja � Nej �

Var god vänd.
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Om Ni använder datoriserade system som stöd för underhållsarbetet.

11. Vilket system använder Ni?

Egenutvecklat �              Standardsystem: Namn............................. Leverantör.....................................

12. Vilka funktioner använder Ni i systemet?

Förebyggande Underhåll � Felregistrering �                 Arbetsorder �         Analys/Rapport �
Lager � Inköp � Dokumenthantering �

Annat:..................................................

13. Arbetar systemet integrerat mot andra system?

Lager �      Inköp �          Produktion �        Ekonomi �        Dokumenthantering �
Annat:...................

14. Vilka fördelar anser Ni ha uppnått med Ert underhållssystem?

Bättre kostnadskontroll � Ökad produktionstillgänglighet �               Färre oplanerade driftsstopp �
Bättre produktkvalitet �             Ökad leveranssäkerhet �
Annat:..............................................................................................................................................................

15. Hur lång tid tog det innan fördelarna började skönjas?

0-3 mån � 3-6 mån � 6 mån -1 år �    1-2 år � Längre än 2 år �

Om Ni inte använder datoriserade system som stöd för underhållsarbetet.

16. Behövs ett datoriserat stöd för Ert underhållsarbete?

Ja � Nej �

17. Planeras eller pågår ett införande av datoriserat stöd för underhåll?

Ja � Nej �

18. Vilka funktioner anser Ni Er behöva i ett sådant system?

Förebyggande Underhåll � Felregistrering �                 Arbetsorder �         Analys/Rapport �
Lager � Inköp � Dokumenthantering �

Annat:......................................................

19. Krävs integration mot andra system?

Lager �      Inköp �         Produktion �        Ekonomi �        Dokumenthantering �
Annat:.....................

Tack så mycket för den tid Ni har lagt ned på att fylla i denna enkät.
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Företagsförteckning

Aalborg Sunrod AB

AB C F Berg och Co

ABB Assist AB

ABB Cewe AB

ABB Coiltech AB

ABB Control AB

ABB Hafo AB

ABB Kabel AB

ABB Kabeldon AB

ABB Network Partner AB

ABB Railcar AB

ABB Refrigeration AB

ABB Welding Systems AB

Abetong Miljö AB

Abetong Prefab AB

Abs Pump Production AB

Accalon AB

Agema Infrared Systems AB

Ahlströmsföretagen Svenska AB

Air Liquide Gas AB

Akzo Nobel base Chemicals AB

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Algotimber AB

Alimak AB

Aller Tryck AB

Allgon Mobile AB

Anders Anderssons Sågverk AB

Anders Krahner AB

Anticimex AB

Ap Parts Torsmaskiner AB

Arjo Hospital Equipment AB

Arvika Gjuteri AB

Ascom Tateco AB

Assa AB

Assidomän Karlsborg AB

Atlas Copco Berema AB

Atlas Copco Compressor AB

Atlas Copco Controls AB

Atlas Copco Craelius AB

Atlas Copco MCT Sverige AB

Atlet AB

Avesta Abe AB

Avesta Sheffield Precision Strip AB

Avesta Welding AB

Ballast Syd AB

Ballast Öst AB

Ballingslöv AB

Balton AB

Barometern-Ot AB

Bauer Hiss AB

Becker Acroma AB

Becker Industrifärg AB

Bentone AB

Benzlers AB
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Berifors Production AB

Besam AB

Betongindustri AB

Bilsom AB

Bjurhagens Fabrikers AB

BMH Marine AB

Boc Ohmeda AB

Bofors Carl Gustaf AB

Bofors Explosives AB

Bofors Liab AB

Bofors Underwater Systems AB

Boliden Gusum AB

Boliden-Bergsöe AB

Boliden Metall AB

Boliden Mineral AB

Bonakemi AB

Bongs Fabriker AB

Boo-Hjortkvarn AB

Borås Tidning AB

Bostik AB

Boxholms Stål AB

Boxholms Såg AB

Bridon Svenska AB

Bråntorps Möbelfabrik i Nybro AB

BTG Källe Inventering AB

Bulten Produktion AB

Bundy AB

Burseryds Bruk AB

Calor Industri AB

Camfil Production AB

Car-O-Liner AB

Cardo Door Production AB

Cascades Djupafors AB

Casco Nobel Inks AB

CC Höganäs Byggkeramik AB

Cea AB

Cerbo AB

Cirrus AB

Consilium Marine AB

Ctc AB

Daloc AB

Dalwell AB

Danfoss AB

Davinyl AB

Depenova AB

Derome Såg AB

Deve Schindler AB

Digital Equipment Bcfi AB

Digital System Services AB

Dormer Tools AB

Dresser Wayne AB

Dux Industrier AB

Däckia AB

Ecophon AB

Edsbyverken AB

Egmont AB

Ekmans Jönköping AB

Electroluc Commercial Refrigeration
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Electrolux Constructor AB

Electrolux Electronics AB

Electrolux Euroclean AB

Elektrosandberg AB

Elida Robert Group AB

Elitfönster AB

Elmo Industrier AB

Elopak AB

Emmaboda Glas AB

Emtunga Mekaniska Verkstad AB

Eson-Pac AB

Esselte Sverige AB

Essex AB

Essnet AB

Euromaster AB

Extraco AB

F.M. Mattsson AB

Fagerdala Industrier AB

Fagerhult AB

Fartygsentreprenader AB

FHP Elmotor AB

FHP, Freudenberg Household Products

Figeholms Bruk AB

Finess AB

Flexlink Systems AB

Floatex Glas AB

Fredells Trävaru AB

Fundo AB

G&M Lysekil AB

Garphyttan Wire AB

Gasell Sverige AB

Geijer & Söner AB

Gense AB

Geotronics AB

Getinge AB

Getinge Disinfection AB

Gislaved Folie AB

Gislaved Gummi AB

Gist-Brocades AB

GKN Nordiska Kardan AB

Gordios Desmos Leasing AB

Grace AB

Granstrands Försäljnings AB

Gunnebo Fastening AB

Gunnebo Lifting AB

Gustavsberg VVS AB

Gustavsberg Vårgårda Armatur AB

Gyproc Group AB

Götene Träindustri AB

Hackman Household AB

Hackman Rörstrand AB

Hackman Wedholms AB

Hags Mekaniska AB

Hallberg-Rassy Varvs AB

Hammarverken i Växjö AB

Hannells Industrier i Falkenberg AB

Hartmann Tryckfärger AB

Hasselsfors Timber AB
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Hedin-Krylbo AB

Helsingborgs Dagblad AB

Hemocue AB

Herberts Powder Coatings AB

Hercules Grundläggning AB

HL Display Production AB

Hoechst-Perstorp AB

Horda Compound AB

HP Flügger AB

Hultafors AB

Husquarna Sewing Machines AB

Hycop AB

Hydrauto AB

Hägglunds Drives AB

Hörle Tråd AB

Icopal AB

Idab Wamac AB

Idealplast AB

Imatra Kilsta AB

Industri Thule AB

Industriventilation Svenska AB

Inexa Profil AB

Infjärdens Värme AB

Ingenjör Torsten Ullman AB

International Färg AB

Interprint Kungens Kurva AB

Interspiro AB

Iso Svenska AB

Isaberg AB

Isaksson - Nyström AB

Isringhausen AB

J D Stenqvist AB

Jede AB

Jofa AB

Johnson Metall AB

Josef Kihlberg Ab

Karlit AB

Knappåssågen AB

Kockums Submarine Systems AB

Konstruktions-Bakelit AB

Korsnäs Strömsnäs AB

Kvaerner Gotfab AB

Kvaerner Kamfab AB

Kvaerner Turbin AB

L.H.G. Kanalfläkt AB

Lidköping Machine Tools AB

Limmareds Skogar AB

Lindab Profil AB

Lindab Ventilation AB

Ljungdahls Kuvert & Kontorsmateriel

Ludvig Svensson AB

Lövholmens Trä AB

Malå Trä AB

Maskin AB Rapid

Meco-Pac AB

Melitta Scandinavia AB

Metallfabriken Ljunghäll AB

Mitex AB
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Mo och Domsjö AB

Moelven Dalaträ AB

Moelven Töreboda Limträ AB

Monark-Cresent AB

Moore Paragon Svenska AB

Mora Armatur AB

Morgårdshammar AB

Motala Verkstad AB

Motoman Robotics AB

Moving AB

Munksjö Hygien AB

Munksjö Lagamill AB

Myresjöfönster AB

Myresjöhus AB

Naf AB

National Starch & Chemical AB

Nefab Emballage AB

Nerikes Allehanda AB

Nexor Perinet Service AB

Niab Hestra AB

Nibe AB

NKR Kontorsmöbler AB

Norba AB

Nordbakels AB

Norden Pac machinery AB

Nordflex AB

Nordic Synthesis AB

Nordisk Carbon Black AB

Nordkalk Kalcium AB

Nordwin AB

Norrmejerier Ekonomiska Förening

Norstedts Tryckerier AB

Notnäs AB

Nya Arbetet AB

Nya Swedspan AB

Nya Wermlands-Tidningen AB

Närkes Elektriska AB

Nässjö-Tryckeriet AB

Océ Svenska AB

Optiroc AB

Otis AB

Outokumpo Copper Brass Rod AB

Ovako Arvika AB

Parajett AB

Parker Pneumatic AB

Partnertech Subcontractor AB

Permascand AB

Peterson Seffle AB

PH. Nederman & Co AB

Pharmacia Biotech AB

Pilkington Bilglas AB

Plannja Hardtech AB

Plastunion Invest AB

PLM Lidköping AB

PLM Limmared AB

Pm-Luft AB

Polarcup AB

Polyclad europe AB
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Polykemi AB

Primus AB

Procter & Gamble Hygien AB

Profilgruppen i Åseda AB

Purac AB

Reci Industri AB

Rieber Folie AB

Rifa AB

Rifa Electrolytics AB

Rohm and Haas Nordiska AB

Rosenlew Emballage AB

Rottne Industri AB

Saab Ericsson Space AB

Saab Instruments AB

Saab Marine Electronics AB

Saab Training Systems AB

Sab Wabco AB

Samhall Alea AB

Samhall Aros AB

Samhall Dacke AB

Samhall Erress AB

Samhall Formel AB

Samhall Högland AB

Samhall i Härnösand AB

Samhall Kablage AB

Samhall Kalmarsund AB

Samhall Lavi AB

Samhall Midland AB

Samhall Safac AB

Samhall Vestgöta AB

SBL Vaccin AB

SCA Packaging Munksund AB

SCA Timber AB

Scana Björneborg AB

Scana Framnäs AB

Scandiamant AB

Scandinavian Mobility Reastolen AB

Scandmec AB

Scapa Inter AB

Segerström & Svensson Eskilstuna AB

Sekurit Saint-Gobain Scandinavia AB

Sem AB

Skanska Maskin AB

Skanska Stålteknik AB

Skellefteå Kommun

Skellefteå Kraft

SKF Mekan AB

Skinnskatteberg Trä AB

Skrivab Skol och Kontorsmateriel AB

Skultuna Folie AB

SL Tåg AB

Slipnaxos AB

Solna International AB

SSAB Oxelösund AB

SSAB Tunnplåt AB

STC Productions AB

Stiga AB

Stjernfjädrar AB
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Stohne Elteknik AB

Structo Sverige AB

Stråbruken AB

Sundo AB

Sunds Defibrator Manufacturing AB

Svedala Pump & Process AB

Svedala Skega AB

Svedala Svenska AB

Svedala Trellex AB

Svedbergs i Dalstorp AB

Swedish Match Industries AB

Swedplan AB

Svenska Höganäs AB

Svenska Rayon AB

Swep International AB

Swepart Plast AB

Svetruck AB

Sydsvenskan Tryck AB

System 3 R International AB

Säffle Karosseri AB

Sörmlands Grafiska AB

Tanum Komponent AB

Tecator AB

Tefco AB

Teknos Tranemo AB

Teli Service AB

Terrama AB

Thermopanel AB

Thorn Lighting AB

Thorsman & Co AB

Tidningstryckarna Aftonbladet/Svensk

Trelleborg Byggprodukter AB

Trima AB

Träspecialisten Produktion AB

Tudor AB

Tumba Bruk AB

Turnils AB

Ubi Printer AB

Uddeholm Strip Steel AB

Ulricehamns Bleck AB

Uponor AB

Upsala Nya Tidning AB

Wahlquists Verkstäder AB

Walker Sverige AB

Vanern Timber AB

Varta Batteri AB

VB Autobatteri AB

VBG Produkter AB

Weland AB

Wibe AB

Victor Hasselblad AB

Wirsbo Bruks AB

Wirsbo Smide AB

Wirsbo Stålrör AB

Volvo Aero Engine Services Arboga AB

Volvo Lastvagnar AB

Vädestad-Verken AB

Vänerply AB
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Västerbottens-Kuriren AB

Yxhult AB

Z-Lyften Produktion AB

Åkers International AB

Ålö-Maskiner AB

Åmotfors Bruk AB

Åtvidabergs Industrier AB

Älvsbyhus AB

Öresundsvarvet AB

Östgöta Correspondenten AB
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Resultat från marknadsundersökningen.

1. Hur många arbetar med underhåll hos Er?

0-5
38%

6-10
25%

11-20
15%

Fler
22%

2. Vem arbetar huvudsakligen med förebyggande underhåll hos Er?

Operatör
26%

UHpers.
67%

Annan
7%

3. Vem arbetar huvudsakligen med avhjälpande underhåll (reparationer) hos Er?

Operatör
8%

UHpers.
81%

Annan
11%

4. Använder Ni checklistor och protokoll för löpande underhållsaktiviteter?

Ofta
50%

Ibland
34%

Sällan
11%

Aldrig
5%

5. Anser Ni kunna öka Er konkurrenskraft med förebyggande underhåll?

Ja
85%

Nej
15%
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6. Är Ni ISO 9000 certifierade?

Planeras
24%

Nej
12%

Ja
64%

7. Anser Ni att en ISO-certifiering har påverkat eller skulle kunna påverka synen på underhåll?

Ja
72%

Nej
28%

8. Följer Ni upp kostnader för underhåll?

Ja
84%

Nej
16%

9. Följer Ni upp kostnader som kan relateras till bristande underhåll, t.ex. driftsstopp, haverier?

Ja
34%

Nej
66%

10. Använder Ni datoriserade system som stöd för underhållsarbetet?

Ja
45%

Nej
55%

11. Vilket system använder Ni?
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Eget
46%

Standard
54%

12. Vilka funktioner använder Ni i systemet?

(% av de med system, vissa svarar med fler än ett alternativ)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FU Felreg. AO Analys Lager Inköp Dok.hant Annat

(antal svar, vissa svarar med fler än ett alternativ)

0

20

40

60

80

100

FU Felreg. AO Analys Lager Inköp Dok.hant Annat

13. Arbetar systemet integrerat mot andra system?

(% av de med system, vissa svarar med fler än ett alternativ)

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

Lager Inköp Prod. Ekonomi Dok.hant Annat

(antal svar, vissa svarar med fler än ett alternativ)
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0
5

10
15
20
25
30

Lager Inköp Prod. Ekonomi Dok.hant Annat

14. Vilka fördelar anser Ni ha uppnått med Ert underhållssystem?

(antal svar, vissa svarar med fler än ett alternativ)

0

20

40

60

80

Kost.kontroll Tillgänglighet Färre
driftsstopp

Kvalitet Lev.säkerhet Annat

(% av de med system)

0%
20%
40%
60%
80%

Kost.kontroll Tillgänglighet Färre
driftsstopp

Kvalitet Lev.säkerhet Annat

15. Hur lång tid tog det innan fördelarna började skönjas? (antal svar)

0

5

10

15

20

25

0-3 mån 3-6 mån 6-1år 1-2 år Längre

(% av de med system)
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0-3 mån
8%

3-6 mån
27%

6-1år
28%

1-2 år
28%

Längre
9%

16. Behövs ett datoriserat stöd för Ert underhållsarbete?

Ja
54%

Nej
46%

17. Planeras eller pågår ett införande av datoriserat stöd för underhåll?

Nej
62%

Ja
38%

18. Vilka funktioner anser Ni Er behöva i ett sådant system?

(antal svar, vissa svarar med fler än ett alternativ)

0

20

40

60

80

FU Felreg. AO Analys Lager Inköp Dok.hant Annat

19. Krävs integration mot andra system?

(antal svar, vissa svarar med fler än ett alternativ)

0
10
20
30
40
50

Lager Inköp Prod. Ekonomi Dok.hant Annat
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Övriga resultat som uppkommit efter sorteringar med olika kriteria.

Datorstöd för hela svarsgruppen.
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