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Abstract 
 

Implementation of common and sustainable working methods is highly valued for Scania IM. 

The aim of their maintenance work is to increase availability to enable production targets. The 

maintenance work should be safe with regard to human and environment, cost-effective and 

based on suitable maintenance strategies. In order to achieve this, a common standardized work 

process is required for how Scania IM will work in the preparation phase of the components. 

The purpose of this degree project was to investigate how a new workflow can be used to 

develop appropriate maintenance and stock strategies for components. The work was delimited 

to analyze eighteen components, distributed over nine different subsystems in a multi-operation 

machine. 

The project began with a meeting on Scania IM where the work process and the research object 

were presented. Relevant literature was selected and the selected research object was divided 

into different subsystems. Based on these subsystems, components were selected to be 

investigated. The work process was divided into two parts, process for maintenance strategy 

and process for stock strategy. In order to determine the appropriate maintenance strategy for 

the components, interviews were applied. Interviewers were selected according to the technical 

area of the specific component. The stock strategy process was not complete as it was missing 

a systematic approach. This approach was subsequently developed into a new, expanded work 

process according to the preferences of the company. Afterwards, appropriate stock strategies 

were selected through data collection and interviews. 

  

All components were assigned storage and maintenance strategies based on the characteristics 

of each component, i.e. probability of failure, consequences of failure and lead time. 

Developing an appropriate maintenance strategy, which corresponds to the first part, turned out 

to be easier than determining the appropriate stock strategy. However, it turned out that the first 

part had an unclear decision point - to determine if failure modes occurred regularly or not. 

There was no definition of the concept of regular failures, which may have contributed to no 

component being assigned predetermined maintenance as a strategy. Therefore, this is 

recommended to be done in order for the process to be useful and correct.  

  

This degree project shows that the new work process can be used to develop appropriate 

maintenance and storage strategies, provided that the person using the process has sufficient 

knowledge in the subject. The work process is meant to be used by maintenance staff, and must 

therefore be verified before it can be established as a standardized working method. 
 

Keywords: Workflow, Component, Maintenance Strategy, Stock Strategy, RCM, FMEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 

Implementering av gemensamma och hållbara arbetssätt är en värdegrund hos Scanias IM. 

Målsättningen med underhållsarbetet är att öka driftsäkerheten för att möjliggöra uppsatta 

produktionsmål. Underhållsarbetet som bedrivs ska vara säkert med hänsyn tagen till människa 

och miljö, kostnadseffektivt och baserat på väl avvägda underhållsstrategier. För att uppnå detta 

så krävs det bland annat en gemensam standardiserad arbetsprocess för hur Scania IM skall 

arbeta vid underhållsberedning av maskinkomponenter. Syftet med detta examensarbete var att 

undersöka hur en ny arbetsprocess för underhållsberedning kan användas för att ta fram 

lämpliga underhålls- och lagerstrategier för maskinkomponenter. Arbetet avgränsades till att 

analysera arton komponenter, fördelade över nio olika delsystem i en fleroperationsmaskin.  

Projektet inleddes med ett möte på Scania IM där arbetsprocessen samt undersökningsobjektet 

presenterades. Relevant litteratur valdes ut och det valda undersökningsobjektet delades upp i 

olika delsystem. Utifrån dessa delsystem valdes komponenter ut som skulle undersökas. 

Arbetsprocessen var uppdelad i två delar, process för underhållsstrategi samt process för 

lagerstrategi. För att bestämma lämplig underhållsstrategi för komponenterna tillämpades 

intervjuer. Intervjupersonerna valdes ut efter vilket teknikområde den specifika komponenten 

tillhörde. Processen för lagerstrategi var inte fullständig då den saknade ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt utvecklades efterhand till en ny, utökad arbetsprocess 

i enlighet med verksamhetens önskemål. Därefter valdes lämpliga lagerstrategier ut genom 

datainsamling och intervjuer.  

 

Samtliga komponenter tilldelades lager- och underhållsstrategier som baserades på 

förutsättningarna hos varje komponent, det vill säga felsannolikhet, konsekvens och ledtid. Att 

ta fram lämplig underhållsstrategi, som motsvarar första delen, visade sig vara enklare än att 

bestämma lämplig lagerstrategi. Det visade sig dock att den första delen hade en otydlig 

beslutspunkt - att ta ställning till om feltyper uppstod regelbundet eller inte. Det fanns ingen 

anpassad definition av begreppet regelbundna fel, vilket kan ha bidragit till att ingen komponent 

tilldelades förutbestämt underhåll som strategi. Därför rekommenderas detta att göras för att 

processen ska bli användarvänlig och korrekt.  

  

Detta examensarbete visar att den nya arbetsprocessen går att använda för att ta fram lämpliga 

underhålls- och lagerstrategier, förutsatt att den som använder processen har tillräckliga 

kunskaper inom området. Arbetsprocessen är tänkt att användas av underhållsberedare, och 

måste därför verifieras av sådana innan den kan etableras som en standardiserad arbetsmetod. 
 

Nyckelord: Arbetsprocess, Komponent, Underhållsstrategi, Lagerstrategi, RCM, FMEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Begrepp 
 
Artikelkatalog  
Benämning på en funktion i Maximo som tillhandahåller detaljerad information om en specifik 

komponent. Exempel på information är: Förrådsplacering, leverantör, specifikationer och plats 

där komponenten används. Avseende underhållsberedning så betyder begreppet artikelkatalog 

att komponenten beställs vid behov. Detta är en typ av lagerstrategi. 

 
Artikelnummer  
Nummer som varje komponent tilldelas och som återfinns i artikelkatalogen. Detta nummer 

motsvarar ofta typbeteckningsnumret. 
 
Felträdsanalys 
En teknik för att identifiera och analysera möjliga orsaker som kan påverka en oönskad 

händelse. Orsakerna och deras logiska förhållande till händelsen presenteras i ett träddiagram 

(IEC/FDIS 31010:2009). 

  
FMECA 
FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) är en utvidgad version av FMEA. 

Förutom att feltyper, felorsaker och dess feleffekter analyseras, vilket ingår i FMEA, så utförs 

även en kritikalitetsklassning (IEC 60812:2006). 

  
Kritikalitetsklassning 
En process som genomförs för att visualisera och beskriva feltyper (failure mode) med avseende 

på konsekvenserna av fel och sannolikheten att dessa uppstår. Typiskt så visualiseras detta i en 

riskmatris. Detta moment ingår i FMECA (IEC 60812:2006). 

  
Lagerstrategi  
Strategi där beslut tas om artiklar skall lagerhållas eller beställas vid behov. 

 
Lagerhållning 

En typ av lagerstrategi som innebär att en komponent anskaffas och placeras på förråd i syfte 

att användas vid framtida behov. 

 
Ledtid 
I detta fall tid mellan orderläggning och mottagande av komponent. 

 
Maximo 
Ett underhållssystem. 
 
Myndighetskrav 
Krav som myndigheter ställer på eventuella delar av utrustningen. Det kan exempelvis handla 

om tryckbärande anordningar enligt arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2016:1). 

 
Positionsnummer 
Nummer som finns angivet vid varje komponent i scheman och sprängskisser. Numret finns 

även angivet i postbeteckningslistan för snabb navigering till komponentens 

schema/sprängskiss. 

 
  



 
 

Postbeteckningslista 
Lista med komponenter från maskinleverantören. Här visas i vilket delsystem komponenten är 

installerad i, benämning, Heller nr, postbetecknings- och typbeteckningsnummer. 

 
TBU intervall 
Tid mellan tillståndsövervakning. 

 
Typbeteckningsnummer 
Nummer för varje komponent som finns specificerad i postbeteckningslistan. 

 
Underhållssystem  
Ett tekniskt system som används för att stödja ett företags underhållsarbete. I dessa system 

lagras arbetsorderna, FU-planer, reservdelslistor samt andra typer av underhållsrelaterad data 

och historik som är nödvändigt för att ett effektivt underhållsarbete skall kunna utföras 

(Maintenance Assistant, 2017). Scania använder sig av underhållssystemet Maximo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Definitioner 
 
Degradering 
“Skadlig förändring i en enhets fysiska tillstånd på grund av tid, användning eller yttre orsaker” 

SS-EN 13306:2010 

 
Driftsäkerhet 
“Förmågan att vara i ett tillstånd att utföra vad som krävs och när det krävs, under givna 

förhållanden, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga.” SS-EN 13306:2010 

 
Felorsak 
“Omständigheter kring specificering, konstruktion, tillverkning, installation, användning eller 

underhåll som resulterar i fel” SS-EN 13306:2010 

 
Feltyp 
“Sätt på vilket oförmågan hos en enhet att prestera en krävd funktion uppstår” 

SS-EN 13306:2010 

 
Funktionsfel 
“Tillstånd hos en enhet som utmärks av oförmåga att utföra en krävd funktion, förutom den 

oförmåga som kan uppstå vid förebyggande underhåll eller vid annan planerad verksamhet eller 

av brist på externa resurser” SS-EN 13306:2010 

 
Försäkringsreservdel 
“Reservdel som normalt inte behöver användas under den tänkta livslängden för en enhet men 

vars avsaknad skulle innebära en oacceptabel stilleståndstid vid anskaffning”  

SS-EN 13306:2010 

 
Kritikalitet (för ett fel eller ett funktionsfel) 
“Numerisk siffra på ett fels eller ett funktionsfels allvarlighetsgrad kombinerat med 

sannolikheten eller frekvensen för att ett sådant inträffar” SS-EN 13 306:2010 

 
Reservdel 
“Enhet avsedd att ersätta en motsvarande enhet med avsikt att behålla eller underhålla den 

ursprungligt krävda funktionen för enheten” SS-EN 13306:2010 

 
Tillgänglighet 
“Driftsäkerhet kan kvantifieras genom att lämpliga nyckeltal används och kallas då 

tillgänglighet.” SS-EN 13306:2010 

 
Underhåll    
”Kombination av samtliga tekniska åtgärder, administrativa åtgärder och ledningsåtgärder 

under en enhets livstid som är avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant 

tillstånd att den kan utföra krävd funktion” SS-EN 13306:2010 

 
Underhållsplan 
“Strukturerad och dokumenterad uppsättning uppgifter som inkluderar de aktiviteter, rutiner, 

resurser och tidsomfattning som krävs för att utföra underhållet” SS-EN 13306:2010 

 
 
 



 
 

Underhållssäkerhet  
“En underhållsorganisations förmåga att tillhandahålla underhållsresurser på erforderlig plats 

så att krävda underhållsåtgärder utförs när så krävs” SS-EN 13306:2010 

 
Underhållsmässighet 
“Förmågan hos en enhet som används enligt rådande förhållande, att vidmakthållas i eller 

återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, i de fall där underhållet 

utförs under rådande förhållande och att fastställda rutiner och resurser används”  

SS-EN 13306:2010 
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 Introduktion 

Implementering av gemensamma och hållbara arbetssätt är en viktig del i arbetet med att 

utveckla ett framgångsrikt underhållsarbete. I detta arbete så undersöks hur ett nytt arbetssätt 

kan användas för att ta fram lämpliga lager- och underhållsstrategier på komponentnivå. 

1.1 Bakgrund 

Scania Industrial Maintenance (Scania IM) är ett helägt dotterbolag till Scania som är en global 

lastbilstillverkare. Scania IM, som finns representerade i Luleå, Södertälje och Oskarshamn, 

erbjuder tekniska tjänster inom underhåll till Scanias produktionsanläggningar i Sverige. 

Målsättningen med tjänsterna är att upprätthålla och förbättra driftsäkerheten hos 

produktionsanläggningarna för att möjliggöra uppsatta produktionsmål (Scania IM, 2017). 

 

Området inom underhåll har över tid fått en allt större inverkan på konkurrenskraften hos 

tillverkningsföretag (Najjar & Alsyouf, 2004). Ett korrekt utfört underhållsarbete medför inte 

bara vinster i form av ökad driftsäkerhet och lönsamhet, utan reducerar i många fall även risken 

för tillbud och olycksfall (Holmgren, 2006). När ett funktionsfel inträffar så medför det direkt 

en konsekvens som innebär kostnader i varierande grad. Kostnaderna kan exempelvis härledas 

till reservdelar, kassationer och förlorade intäkter som en påföljd av att produktionen stannat 

(Mobley, 2002; Wilson, 1999). 

 

Scania innehar över 15 000 produktionsutrustningar som kontinuerligt behöver underhållas för 

att säkerställa en hög driftsäkerhet. Underhållsarbetet som bedrivs ska vara säkert med hänsyn 

tagen till människa och miljö, kostnadseffektivt och baserat på väl avvägda underhållsstrategier. 

För att uppnå detta så krävs det bland annat en gemensam standardiserad arbetsprocess för hur 

Scania IM ska arbeta vid underhållsberedning av maskinkomponenter till nya och befintliga 

produktionsutrustningar. 

 

I nuläget finns ingen etablerad arbetsprocess för att ta fram lager- och underhållsstrategier för 

komponenter, utan planering och utföranden av underhållsaktiviteter grundas på tidigare 

erfarenheter samt rekommendationer från utrustningens leverantör. Det sammantaget har 

resulterat i att Scania IM tagit fram en ny arbetsprocess för underhållsberedning som ska testas 

vid produktionsanläggningarna i Luleå, Södertälje och Oskarshamn. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka olika maskinkomponenter som är installerade i en 

produktionsutrustning, för att därefter föreslå lämplig lager- och underhållsstrategi för varje 

komponent med stöd av en framtagen arbetsprocess. Målet är att varje komponent ska ha rätt 

typ av lager- och underhållsstrategi, detta för att öka driftsäkerheten. 

1.3 Forskningsfrågor 

o Vilken underhållsstrategi är lämplig för respektive komponent? 

o Vilken typ av lagerstrategi är lämplig för respektive komponent?  

o Hur kan den framtagna arbetsprocessen tillämpas för att ta fram lämplig lager- och 

underhållsstrategi? 
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1.4 Intressenter 

Resultatet av detta examensarbete efterfrågas av Scania IM som ett underlag till 

underhållsberedning av de undersökta komponenterna. Rapporten kan även utgöra ett 

tillvägagångssätt för att undersöka, sammanställa och utvärdera andra komponenter i framtiden. 

1.5 Avgränsningar 

Detta arbete avgränsas till att endast undersöka vissa delsystem i en A-klassad 

produktionsutrustning vid avdelningen för skärande bearbetning på Scania i Luleå. A-klassad 

utrustning innebär i detta fall en utrustning där eventuella funktionsfel medför konsekvenser 

som är oacceptabla. Delsystem som undersöks är begränsade till nio stycken. I dessa delsystem 

finns en mängd komponenter installerade, men på grund av tidsbegränsningen så kommer 

endast arton stycken komponenter studeras. Att utveckla underhållsplaner för komponenterna 

ingår inte i arbetet. Vidare kommer inga kostnadsberäkningar att göras. 

1.6 Rapportstruktur 

Kapitel 1 inleds med problembakgrunden till projektet, där syfte, mål och avgränsningar 

formuleras. Kapitel 2 omfattar den teori som projektet baseras på. Kapitel 3 beskriver 

arbetsmetoden, vilken består av de olika faserna; planera, utför, studera och agera samt de olika 

undersökningsmetoderna som har använts. I kapitel 4 presenteras resultatet av studien. Kapitel 

5 omfattar en diskussion kring metodval och resultat. Kapitel 6 Redogör för slutsatserna genom 

att konkret besvara frågeställningarna. Kapitel 7 tar upp rekommenderat fortsatt arbete. 
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 Teoretisk referensram 

Detta kapitel avser att förse läsaren med relevant teoretisk bakgrund inom det avgränsade 

området som behandlas i arbetet. 

2.1 Underhållsteknik 

Underhållsteknik har med tiden fått en allt större betydelse för verksamheter i takt med att 

komplexiteten hos teknisk utrustning ökar (Waeyenbergh & Pintelon, 2002). Strävan efter ökad 

funktionssäkerhet hos utrustning och minskade produktionskostnader, som många gånger beror 

på konkurrens, har lett till att företag alltmer fokuserar på underhållsprocessen (Endrenyi et al., 

2001). Anskaffning av en utrustning baseras alltid på ett specifikt syfte. Utrustningen ska 

uppfylla vissa krävda funktioner och är förväntad att göra det under hela livslängden - från 

installation till avyttring (Han & Yang, 2006).  

 

Orsaker till att funktionsfel uppstår hos komponenter under utrustningens livslängd kan bero på 

faktorer som åldrande, förslitning, designfel, undermålig kvalitet eller att komponenten används 

under sådana betingelser som den inte är anpassad för. I en tillverkningsindustri så kan ett haveri 

av en utrustning medföra att hela eller delar av produktionen upphör. Effekterna av detta kan 

leda till minskad försäljning som i sin tur ger minskade ekonomiska intäkter till företaget och 

på sikt, vid hög felfrekvens, försämrad konkurrenskraft. Det sammantaget driver verksamheter 

att sträva efter hög driftsäkerhet på deras utrustning (Han & Yang, 2006). 

2.2 Underhållsstrategier 

Samspel mellan produktion och underhåll har blivit allt viktigare för tillverkande företag i 

samband med att kundkrav och konkurrens ökat. Dock så uppstår det många gånger problem 

mellan produktion och underhåll då båda avdelningarna har samma utrustning som arbetsplats. 

Kundtillfredsställelse är en viktig aspekt som baseras på överenskommen servicenivå. Därför 

strävar produktion efter maximal utnyttjandegrad hos utrustningen, som i sin tur beror på hur 

väl underhållsarbetet fungerar. Det är alltså avgörande att produktions- och underhållsplanering 

synkroniserar med varandra för att undvika problem som akuta fel, leveransförseningar och 

omplaneringar. Därför måste tydliga och genomförbara underhållsstrategier implementeras i 

verksamheten (Ghasemi, Rashedi & Mohammadi, 2017). En underhållsstrategi är av ledningen 

uppsatta riktlinjer för att uppnå underhållsmål som exempelvis ökad tillgänglighet hos 

utrustningen, reducerad säkerhetsrisk, optimerat reservdelslager eller förbättrad produktkvalitet 

(SS-EN 13306:2010).  

 

För att lyckas etablera hållbara underhållsstrategier så krävs det förståelse för hur relationen 

mellan underhåll och produktion ser ut. När relationen anses vara känd så kan målarbetet med 

underhåll inledas. Sammantaget så ska underhållsmål och underhållsstrategier utgå från 

organisationens övergripande affärsmål (Kelly, 2006). Wilson (1999) poängterar att beakta 

varje enskild funktion vid verksamheten som har ett inflytande i produktionen, detta för att 

erhålla detaljerad information och ett stabilare beslutsunderlag inför val av underhållsstrategi.  

 

Underhåll delas vanligtvis upp i två typer av huvudstrategier: Förebyggande underhåll samt 

avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll utgörs av tillståndsbaserat och förutbestämt 

underhåll och tillämpas innan ett funktionsfel inträffat. En annan underhållsstrategi, förutom 

avhjälpande och förebyggande underhåll, kan vara att förändra designen på systemet ifråga för 
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att eliminera eller reducera behovet av underhåll under den tänkta livscykeln (Kelly, 2006). 

Underhåll och dess grupperingar illustreras i Figur 1.  

 

 
Figur 1. Underhåll och dess undergrupper (SS-EN 13306:2010). 

 Avhjälpande underhåll 

Avhjälpande underhåll (AU) är reparationer och återställningar vilka utförs efter 

funktionsnedsättningar eller haveri. Denna strategi tillämpas vanligtvis när konsekvensen av ett 

funktionsfel accepteras, om degradering är svår att mäta på grund av att felutvecklingstiden är 

kort, eller om fel inträffar slumpmässigt (Pintelon & Van Puyvelde, 2006). Alternativet, om 

konsekvenserna av ett funktionsfel inte accepteras och AU inte bör tillämpas, är att omdesigna 

systemet (Mobley, 2002).  Det finns två standardiserade begrepp inom avhjälpande underhåll, 

akut eller uppskjutet. I vissa teorier kan akut eller uppskjutet benämnas som oplanerat 

respektive planerat avhjälpande underhåll. Beroende på konsekvenserna av ett funktionsfel, så 

väljs antingen att agera akut eller skjuta upp åtgärderna till en mer lämplig tidpunkt, exempelvis 

om läget är stabilt och om åtgärderna kan utföras senare i anslutning till andra inplanerade 

aktiviteter (Wilson, 1999). 
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Figur 2. Ett exempel på avhjälpande underhåll i ett sammanhang bestående av fyra delsteg, från 

inrapportering av funktionsfel till funktionskontroll, samt de parametrar som inverkar vid varje delsteg. 

Återkoppling (streckad linje) startar vid funktionstest och avser att kontinuerligt meddela resultatet till 

intressenter i syfte att förbättra processen. Service- och underhållspolicy är dokument med riktlinjer för 

att styra beslut och uppnå önskade mål (Fritt från Holmgren, 2006). 

 Förebyggande underhåll 

Förebyggande underhåll (FU) är planerade underhållsaktiviteter vars syfte är att förlänga 

livslängden hos en utrustning, samt för att undvika oplanerade underhållsaktiviteter. FU delas 

upp i förutbestämt underhåll samt tillståndsbaserat underhåll. FU kan vara (Pintelon & Van 

Puyvelde, 2006): 

 

o Rutiner såsom rengöring, städning, inspektioner. Dessa aktiviteter inriktar sig att ta hand 

om mindre problem innan de orsakar fel någonstans i utrustningen.  

o Utbyte av defekta komponenter innan ett funktionsfel inträffar. 

o Planerade underhållsstopp eller planerad renovering av en viss utrustning  

 

Utförande av förebyggande underhållsåtgärder medför alltid kostnader i olika grad. Enligt Figur 

3 kan exempelvis underhållskostnader utgöras av sammanställning av data, planering och 

utföranden av underhållsåtgärder. Reservdelar samt deponi av förbrukat material utgör också 

en betydande del av underhållskostnaderna. Det är dock omfattning och omständigheter som 

avgör hur stora kostnaderna blir för ett specifikt FU.  
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Figur 3. Ett exempel på en förebyggande underhållsprocess. Processen illustrerar fyra delsteg, från 

sammanställning av data till funktionskontroll, samt de parametrar som inverkar vid varje delsteg. 

Återkoppling, (streckad linje) som startar vid funktionstest och utförandet av förebyggande 

underhållsåtgärder, följer samma analogi som för avhjälpande underhåll (Figur 2). Anläggningsdata 

kan bestå av ritningar såsom utrustningens placering och omgivande miljö samt tekniska specifikationer 

(Fritt från Holmgren, 2006). 

Samtidigt som att underhållskostnader tilltar på grund av tätare intervall för FU, så reduceras 

generellt risken för avhjälpande underhåll som också medför kostnader i olika omfattningar 

(Wireman, 1990). Resonemanget kan beskrivas som ett optimeringsproblem. Det är alltså 

önskvärt med en så hög tillgänglighet som möjligt på utrustningen med så lite förebyggande 

underhållsåtgärder som möjligt, det vill säga till en så liten totalkostnad som möjligt.  

 

I praktiken är det generellt svårt att bestämma den optimala totalkostnaden och frekvensen av 

förebyggande underhållsaktiviteter för en specifik komponent då flera faktorer spelar roll i 

sammanhanget (Stenström, Norrbin, Parida & Kumar, 2016). Exempel på kostnader är 

komponent- och personalkostnad, men även kostnader som kan härledas till 

produktionsbortfall. Figur 4 åskådliggör olika typer av underhållskostnader för en enhet som 

funktion av förebyggande underhållsintervall. Om intervallet ökar mellan varje enskild 

förebyggande underhållsåtgärd så avtar kostnaden för FU, men på bekostnad av att avhjälpande 

underhållskostnader tilltar (Tsang & Jardine, 2006). Nyttan med att öka intervallet för varje 

förebyggande underhållsåtgärd måste klargöras. Inom kostnad-nytta-analys, så ska nyttan av en 
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aktivitet, översatt i ett monetärt värde, överstiga kostnaden som nyttan medför, för att projektet 

ska betraktas som lönsamt att genomföra (Pearce, Atkinson & Mourato, 2006).  

Förebyggande 
underhållsintervall [Tid]

[K
o

st
n

ad
/e

n
h

e
t]

Total 
underhållskostnad

Förebyggande  
underhållskostnad

Avhjälpande 
underhållskostnad

Optimal kostnad och 
underhållsintervall  

Figur 4. Totalkostnad (summan av avhjälpande och förebyggande underhållskostnader), avhjälpande 

och förebyggande underhållskostnader som funktion av förebyggande underhållsintervall. Om 

intervallet ökar så medför det generellt att kostnader för avhjälpande underhåll tilltar. Fetmarkerad 

linje illustrerar den totala underhållskostnaden med ett markerat optimum för kostnad och 

förebyggande underhållsintervall (Inspirerad av Pintelon & Van Puyvelde, 2006; Tsang & Jardine, 

2006; Wilson, 1999). 

 Förutbestämt underhåll 

Från figur 1 utläses att förutbestämt underhåll (FBU) även kan kallas schemalagt underhåll. 

FBU definieras som “förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med bestämda 

tidsintervaller eller efter ett bestämt antal, men utan föregående tillståndskontroll” (SS-EN 

13306:2010). Schemalagt underhåll definieras av samma standard som “underhåll som 

genomförs i enlighet med en upprättad tidplan eller efter ett bestämt antal användningstillfällen” 

(SS-EN 13306:2010). Båda dessa typer av underhåll kan alltså utläsas utifrån Figur 1, samt 

utifrån föregående definitioner, att förutbestämt underhåll utförs vid bestämda tidpunkter, utan 

att någon form av tillståndskontroller utförs innan. 

  

Schemalagt underhåll kan vara både utföranden av underhållsåtgärder vid fasta tidsintervall, 

eller att utföra inspektioner vid fasta tidsintervall. Ett exempel på schemalagt underhåll kan vara 

oljebyte med ett fast intervall, vilket utförs även om oljan är funktionsduglig. Detta är inte alltid 

den ultimata formen av underhållsstrategi rent kostnads- eller resursmässigt. Schemalagt 

underhåll som strategi är därför generellt mest fördelaktig vid tillfällen där fel inte kan 

upptäckas i förväg, eller i fall när sådana krav ställs av produktionsutrustningen (Mobley, 2002). 
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 Tillståndsbaserat underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll (TBU) kategoriseras som förebyggande underhåll och omfattar en 

kombination av tillståndsövervakning, inspektioner eller oförstörande provning med påföljande 

underhållsåtgärder. Dessa aktiviteter kan vara schemalagda, utföras kontinuerligt eller på 

begäran (SS-EN 13 306). Exempel på parametrar som kan mätas är läckage, längdavvikelser, 

vibrationer, temperatur och slitage av yttre orsaker (IEC 60300-3-11:2009).  

 

Vanligtvis kräver TBU en relativt hög investering i mätutrustning och ofta behövs det också 

experter för att kunna använda utrustningen till dess fulla potential (Pintelon & Van Puyvelde, 

2006). TBU kan med fördel användas som strategi där det är ekonomiskt försvarbart eller när 

det tekniska tillståndet går att mäta. 

 

Felutvecklingstiden är tiden från att ett potentiellt fel är detekterbart till dess att ett definierat 

funktionsfel inträffar. Tidsintervallet mellan det potentiella felet och definierat funktionsfel 

illustreras i Figur 5. För att så väl som möjligt känna till felutvecklingstiden hos ett system så 

krävs det kunskap i hur systemets initiala tillstånd ser ut och vilken degraderingshastighet ett 

potentiellt fel har (IEC 60300-3-11:2009). Figur 6 illustrerar ett tekniskt tillstånd som funktion 

av tid vars degradering tilltar snabbt. Detta förfarande medför att tillståndsövervakning inte är 

en framgångsrik strategi. Enligt Figur 5 så kan slutsatsen dras att ett tätare inspektionsintervall 

teoretiskt skulle öka möjligheten att upptäcka ett potentiellt fel. Tsang & Jardine (2006) menar 

att ett optimalt förebyggande underhållsintervall, i detta fall inspektionsintervall, generellt är 

svårt att bestämma i praktiken då många parametrar påverkar beslutet.  

 

Nowlan & Heap (1978) beskriver tre kriterier som måste uppfyllas för att en 

tillståndsövervakning ska vara framgångsrik. 

  

o Det måste vara möjligt att kunna identifiera ett potentiellt fel. 

o Det måste vara möjligt att mäta en degradering hos en feltyp. 

o Summan av tid för inspektionsintervall och reaktionstid får inte överstiga tiden från ett 

potentiellt fel till ett funktionsfel. Figur 5 illustrerar resonemanget.  
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Figur 5. Tekniskt tillstånd som funktion av tid hos en enhet med relativt lång felutvecklingstid. Figuren 

illustrerar en tilltagande degraderingshastighet med tidsutrymme att reagera på funktionsnedsättning, 

förutsatt att det potentiella felet är mätbart och att en inspektion genomförs mellan gräns för att kunna 

detektera fel och underhålls- eller säkerhetsgräns. (Figuren är inspirerad av Nowlan & Heap, 1978; 

Stenström, 2014; IEC 60300-3-11:2009). 
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Figur 6. Tekniskt tillstånd som funktion av tid hos en enhet med kort felutvecklingstid. Hög 

degraderingshastighet medför svårigheter att kunna reagera och planera förebyggande 

underhållsåtgärder (Figuren är Inspirerad av Nowlan & Heap, 1978; Stenström, 2014; IEC 60300-3-

11:2009). 
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2.3 Funktionssäkerhetsinriktat underhåll  

Funktionssäkerhetsinriktat underhåll (Reliability Centered Maintenance [RCM]) är en metod 

som systematiskt går ut på att bestämma lämpliga underhållsstrategier i syfte att upprätthålla 

och utveckla hög funktionssäkerhet (Ben-Daya et al., 2009; Pintelon & Van Puyvelde, 2006). 

Metoden används i huvudsak för att optimera förebyggande underhållsplanering på system vars 

konsekvenser av ett funktionsbortfall anses som betydande. Konsekvenser kan utgöras av 

försämrad säkerhet eller ekonomiska förluster (Nowlan & Heap, 1978). De största fördelarna 

från RCM erhålls ifall metoden appliceras vid designstadiet så att återkoppling ständigt kan ges 

under de olika utvecklingsfaserna av utrustningen (IEC 60300-3-11:2009). För att vara 

framgångsrik i arbetsprocessen så krävs det fullständig systemkännedom. Personal från olika 

avdelningar som har ett inflytande på utrustningen bör engagera sig i metoden. Hur som helst 

så kan en rad fördelar med RCM erhållas beroende på hur goda förutsättningarna är, några 

exempel på fördelar är (Tsang & Jardine, 2006): 

  

o Ökad maskinkännedom - hur och varför funktionsfel uppstår och konsekvenserna av 

dessa. 

o Tydliggörande hur drift och underhållspersonal bör arbeta för att uppnå hög 

funktionssäkerhet. 

o Minskad kapitalbindning i form av optimerat reservdelslager. 

o En mer säker utrustning med avseende på människa och miljö. 

o Bra underlag inför förbättringsarbeten. 

o Ökad driftsäkerhet. 

 Tillvägagångssätt  

RCM utgörs av en omfattande arbetsprocess som enligt Tsang & Jardine (2006) beskrivs med 

sjustegsprocessen enligt nedan. Arbetsgången för RCM presenteras på ett liknande sätt av andra 

författare, men gemensamt är att arbetsgången uppdelas i en flerstegsprocess. I vissa steg så 

kan dock skillnader förekomma, exempelvis att några delsteg kan sammanslås.  

  

Steg 1: Avgränsning och prioritering av system 
Om analysen avser FMECA, så ska det i detta delsteg utföras kritikalitetsklassning och 

prioritering på en avgränsad utrustning. Kritikalitetklassning baseras på konsekvenser av ett 

funktionsbortfall och sannolikheten för att detta uppstår under ett givet tidsintervall. Produkten 

av sannolikhet och konsekvens blir då en risk. Analysen kan vara kvantitativ eller kvalitativ, 

beroende på tillgång till data (IEC 60812:2006). Figur 7 visar exempel på en riskmatris, och 

Figur 8 visar ett processflöde för hur kritikalitet bedöms genom en rad aspekter. 

  

Rangordning av risk görs med tillägget att risktalet multipliceras med en faktor. Denna faktor 

beskriver hur upptäckbart ett fel är. Ju högre tal denna faktor tilldelas, desto svårare är felet att 

upptäcka, och i sin tur ökad risk att omgivande miljö påverkas. Därför ska de komponenter med 

högst risktal prioriteras. Liksom sannolikhet och konsekvens, så är denna faktor dimensionslös. 

Om likadana risktal erhålls, så ska tal med störst konsekvens prioriteras (IEC 60812:2006). 

Sannolikhet, konsekvens och faktorn för upptäckbarhet, graderas enligt verksamhetens 

värderingar, och kan inte generaliseras (Crespo Márquez, Moreu de León, Gómez Fernández, 

Parra Márquez, & González, 2009).  
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Figur 7. Exempel på kritikalitetsklassning med riskmatris (IEC 60812:2006). 
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Figur 8. Exempel på en kvalitativ bedömningsmetod för kritikalitetsklassning med hänsyn tagen till 

flera parametrar (Crespo Márquez et al., 2009). Notera att kriterierna för A, B, respektive C, saknas.  

 

Steg 2: Definition av systemets funktioner 
Analysera och definiera systemets funktioner, det vill säga vad som är syftet med varje funktion 

och vad som händer när funktionen aktiveras.  

  

Steg 3: Definition av funktionsfel 
Om systemet ifråga opererar under andra förhållanden än vad syftet är, så har ett funktionsfel 

inträffat. I detta steg så ska samtliga kända funktionsfel listas. Ett funktionsfel kan beskrivas 

med ett adjektiv, exempelvis om systemet ifråga är: På, av, låg, hög, öppen eller stängd. 

  

Steg 4: Identifiering av feltyper och felorsaker 
Feltyp och felorsak kan exemplifieras med en kolv i en hydraulisk cylinder. En krävd funktion 

i detta fall är att kolven ska röra sig linjärt i cylindern. En möjlig feltyp i detta fall är om kolven 

har fastnat i ett läge och är oförmögen att röra sig. En möjlig felorsak till detta förfarande är 

brist på hydraulvätska. Det gäller att noggrant analysera delsystem och komponenter så att alla 

kända feltyper och felorsaker listas. 

  

Steg 5: Definition av konsekvenser 
I detta delsteg redogörs konsekvenserna av ett funktionsfel. En konsekvens kategoriseras i 

huvudsak enligt (Braaksma, Klingenberg & Veldman, 2013; Moubray, 1994; Wilson, 1999): 
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o Säkerhet - Konsekvenser som påverkar människa och miljö till oacceptabla nivåer. 

Exempelvis om konsekvenserna bryter mot standarder och föreskrifter. 

o Operationell - Konsekvenser som utöver reparationskostnader och försämrad 

tillgänglighet, innebär försämrad produktkvalitet och leveransservice.   

o Icke-operationell - Konsekvenser som endast beror på reparationskostnader. 

  

Steg 6: Utformning av underhållsstrategier 
Baserat på resultatet av ovanstående steg, ska val av underhållsstrategi väljas. 

  

Steg 7: Implementering av underhållsstrategier 
I detta delsteg så ska personal med erfarenhet av underhållsplanering tillsammans med 

produktionspersonal enas om en schemaläggning av underhållsaktiviteter. Återkoppling av 

uppnådda resultat ska sedan dokumenteras och utvärderas av en förbättringsgrupp. 

 

Steg 1 Initiering och Planering
Ställ upp avgränsningar och mål för analysen.
Rangordna efter prioritet

Steg 2, 3, 4 och 5 FMEA/FMECA
Identifiera funktioner, funktionella fel, felmod, 
effekter och kritikalitet

Steg 6 Utformning av underhållsstrategi
Identifiera underhållsåtgärder
Prioritera och implementera andra åtgärder

Steg 7 Implementering av underhållsstrategi
Underhållsplanering
Schemaläggning av underhållsaktviteter
Återkoppling

FMEA/FMECA

Underhållsåtgärd

Underhållsplan

Återkoppling

Resultat

Analysplan och 
avgränsningar

 
 

Figur 9. Arbetsgång för RCM utifrån sjustegsprocessen ovan. Flödesschemat är inspirerat av IEC 

60300-3-11:2009. 
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2.4 Feleffektanalys  

Feleffektanalys (Failure Mode and Effect Analysis [FMEA]) är en kvalitativ metod där syftet 

är att identifiera feltyp för varje komponent, orsakerna till felet samt konsekvenserna av ett fel. 

Målet med analysen är att förebygga olika problem genom att framta så effektiva och 

ekonomiska lösningar på problemen som möjligt (Queiroz Souza & Álvares, 2007). FMEA 

utgörs av delsteg två till och med fem i en RCM analys (Tsang & Jardine, 2006). FMEA och 

dess relation till RCM illustreras i Figur 9. Dock så kan en FMEA genomföras fristående en 

RCM, som i många fall är vanligt om avsikten endast är att samla information angående 

funktionsfel, och inte vilka underhållsstrategier som ska implementeras (Braaksma, 

Klingenberg & Veldman 2013). 

 Tillvägagångssätt  

En FMEA inleds med en övergripande plan som kan beskrivas med följande fyra huvudsteg: 

  

1. Formulera syftet med FMEA samt de förväntade resultaten. Etablera grundregler samt 

planering och schemaläggning för att försäkra att tid och kompetens finns tillgängligt 

för att utföra analysen (IEC 60812:2006; Moubray, 1994).  

2. Utför FMEA med lämplig arbetsmetod, exempelvis felträdsanalys. Specificera alla 

undersökningsmetoder som har använts vid genomförandet. FMEA ska i huvudsak 

baseras på expertbedömning och erfarenhet. Användningen av historiska fel data eller 

andra uppmätta data är i allmänhet inte lika gångbart som erfarenhetsbaserad kunskap 

(Braaksma et al., 2013; IEC 60812:2006). 

3. Sammanfatta feleffektanalysen och dra sedan slutsatser och rekommendationer (IEC 

60812). 

4. Uppdatera feleffektanalysen i takt med att mer kännedom om systemet erhålls, detta för 

att kontinuerligt utveckla arbetsmetoder (Braaksma et al., 2013). 

  

Syftet med planen är att den skall underlätta samarbetet mellan alla intressenter. Planen bör 

slutligen godkännas av ledningen (IEC 60812:2006). 

2.5 Lagerstrategier 

Strategisk reservdelshantering är nödvändig för många tillverkningsföretag som prioriterar hög 

tillgänglighet (Bošnjaković, 2010; Moleaners, Baets, Pintelon & Waeyenbergh, 2011). 

Reservdelar lagerhålls i syfte att minimera stilleståndstiden vid ett eventuellt funktionsfel. Att 

bestämma om en reservdel ska lagerhållas eller beställas vid behov är en komplex fråga för 

många verksamheter. Det handlar alltid om en jämförelse mellan kostnader av att ha en 

komponent lagerlagd, och kostnader som uppstår som en påföljd av att produktionen stoppas. 

Enligt Bošnjaković (2010) så krävs det oftast djup kännedom om vilka aspekter som påverkar 

beslutsprocessen, se Figur 10.  
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Figur 10. Exempel på aspekter som påverkar kritikalitet hos komponenter (Fritt från Bošnjaković, 

2010). 

 Kritikalitet hos komponenter 

Första steget i processen för val av lagerstrategi är att bestämma hur kritisk en komponent är. 

Ju mer kritisk en komponent är, desto starkare är skälen att lagerhålla den, och omvänt. Det 

finns ett antal kända metoder för att bestämma kritikalitet. Bland dessa finns en metod som ofta 

förekommer inom tekniska sammanhang - kritikalitetsklassning med riskmatris som verktyg 

(Moleaners et al., 2011). Kritikalitet kategoriseras i ett flertal klasser med tillhörande definition 

av varje klass. Vanligtvis så består dessa klasser av tre nivåer; A, B och C, där A tilldelas högsta 

kritikalitet, B måttlig och C lägst. Det som styr valet av kritikalitetsklass är sannolikheten att 

ett funktionsfel ska inträffa och konsekvenserna av detta funktionsfel (Braglia, Grassi & 

Montanari, 2004). Innebörden av dessa, i detta fall tre klasser, bestäms av organisationen själva 

och kan inte generaliseras. En A-klassad komponent kan exempelvis formuleras eller definieras 

olika beroende på vad för slags miljö den är installerad i (Crespo Márquez et al., 2009).  

  

Utifrån ett driftsäkerhets- perspektiv, så kan kritikalitet betyda hur kritisk komponenten är för 

tillgängligheten, medan från ett logistik-perspektiv så kan det handla om parametrar såsom 

ledtid och antalet leverantörer (Bošnjaković, 2010; Moleaners et al., 2011). Dessa två 

perspektiv beskriver Huiskonen (2001) som process-kritikalitet och kontrollerbar kritikalitet. 

  

En komponent där upphörande av krävd funktion medför konsekvenser i processen där 

komponenten är installerad i, benämns som process-kritikalitet. Exempel på konsekvenser i 

denna mening är påverkan på tillgänglighet, säkerhet och miljö. Huiskonen (2001) menar att 

lagerhållningskostnader, det vill säga kostnader för att lagerhålla en komponent, har en 

påverkan på kritikalitet om lagerhållningskostnaden överstiger stilleståndskostnaden. Det är 

generellt mycket svårt i praktiken att på förhand uppskatta detta. 

  

Kontrollerbar kritikalitet innefattar bland annat tillgänglighet av komponenter från olika 

leverantörer, ledtider och felsannolikhet. Dessa parametrar kan mer eller mindre kontrolleras, 

särskilt ledtider och tillgänglighet av reservdelar från leverantörer (Huiskonen, 2001). Vid 

uppskattning av felsannolikhet, så är det särskilt viktigt att ta hänsyn till enskilda komponenters 
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driftmiljö. Samma komponent kan ha helt olika felsannolikhet om miljön är olika. 

Felsannolikhet för olika feltyper kan uppskattas med hjälp av (IEC 60812:2006) 

  

o specifikationer från tillverkaren (funktionssäkerhet) 

o felfrekvenser från underhållssystemet 

o felfrekvenser från andra komponenter av samma typ, i liknande utrustningar med 

liknande driftbetingelser. 

  

Huiskonen (2001) kategoriserar fel som slumpmässiga eller predikterbara. Om ett fel inträffar 

slumpmässigt, med stor spridning kring ett medelvärde, så föreligger svårigheter att placera 

komponenten i en riskmatris eftersom en felsannolikhet är svår att uppskatta. Är ett fel däremot 

predikterbart med någon eller några av datainsamlingsmetoderna ovan (IEC 60812:2006), så 

ökar möjligheten att kunna uppskatta kritikalitet hos en komponent. 

 Val av lagerstrategi 

Enligt Huiskonen (2001) och Braglia et al. (2004), så inverkar ett stort antal parametrar och 

kriterier vid beslut av lagerstrategi. Ledtider, antal leverantörer och tillgänglighet är ett urval 

av parametrar. Det finns inga standardiserade kriterier att gå efter, utan varje kriterium styrs av 

vad verksamheten ifråga anser är viktigt (Crespo Márquez et al., 2009). Exempel på ett 

kriterium kan vara att en reservdel ska lagerhållas om ledtiden överstiger ett visst antal dagar, 

eller om felfrekvensen uppgår till ett visst gränsvärde inom ett specifikt tidsintervall. När 

kritiska komponenter är specificerade tillsammans med parametrar och kriterier, så kan 

lagerstrategier enklare bestämmas (Braglia et al., 2004). Ett effektivt verktyg för att bestämma 

lagerstrategi, är att skapa ett beslutsträd som baseras på relevanta framtagna parametrar och 

kriterier. Beslutsträdet ska överensstämma med organisationens värderingar och mål, och bör 

ständigt utvecklas för att förbättra dess tillförlitlighet (Moleaners et al., 2011). 
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 Metod 

Syftet med projektet var att undersöka maskinkomponenter, för att därefter föreslå lager- och 

underhållsstrategier på komponentnivå. Undersökningsprocessen är baserad på Demingcykeln 

som består av fyra olika delsteg; planera, utför, studera och agera, och är en iterativ 

systematisk förbättringsprocess.   

Planera

Utför

Studera

Agera
Komponentbaserad
Underhållsstrategi

 
Figur 11. Illustrativ bild över Demingcykeln (inspirerad av Deming, 1993). 

3.1 Planera 

Planeringsfasen inleddes med diskussioner kring problembakgrunden tillsammans med 

representanter från underhållsstöd på Scania IM, Luleå. I denna fas så presenterades en av 

Scania framtagen arbetsprocess för underhållsberedning (Figur 12–13). Arbetet begränsades 

därefter till ett specifikt undersökningsobjekt och en samling komponenter. Tre 

forskningsfrågor formulerades därefter. 

 

o Vilken underhållsstrategi är lämplig för respektive komponent? 

o Vilken typ av lagerstrategi är lämplig för respektive komponent? 

o Hur kan den framtagna arbetsprocessen tillämpas för att ta fram lämplig lager- och 

underhållsstrategi?  

Utifrån forskningsfrågorna så diskuterades relevant litteratur inom det avgränsade området, och 

metoder för datainsamling togs fram. Sedan gjordes ett urval av intervjupersoner, där urvalet 

grundades på att matcha personal med rätt kompetens mot de valda komponenterna. 
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 Arbetsprocess för underhållsberedning 

Processen för underhållsberedning är en systematisk metod för att bestämma underhålls- och 

lagerstrategier på komponentnivå. Beredning är en förberedelse för att ett specifikt 

underhållsarbete mot ett objekt ska kunna utföras effektivt, tillförlitligt och säkert. När i tiden 

eller av vem som utför underhållsåtgärden, ingår inte i beredningen (Scania IM, 2017). 

Processens uppbyggnad är uppdelad i två delar, där den första delen är inriktad mot att 

bestämma underhållsstrategi medan den andra delen syftar till att bestämma lämplig 

lagerstrategi baserat på resultatet av den första delen. De båda delarna är således integrerade 

med varandra. Processens första del är inspirerad av RCM, men tar också hänsyn till andra 

faktorer som inte direkt framgår i tillvägagångssättet för RCM. I Figur 12–13 illustreras 

arbetsprocessens båda delar. 

 

 

Start
Klassad 

utrustning
(A B C D)

Huvudfunktioner/
sållad stycklista

Omfattas komponenten av 
myndighetskrav?

Upprätta 
handlingsplan

JA

Feltyp/FelorsakNEJ
Påverkas säkerhet, 

kvalitet, tillgänglighet eller 
livslängd?

Finns kända
metoder för att

förebygga Feltyp /
Felorsak?

JA

Förväntas Feltyp /
Felorsak uppstå

under utrustningens
livstid?

NEJ

Lägg till i FU-
plan

JA

Finns det fler
kända metoder?

NEJ

JA

Har komponenten
upptäckbar

felutvecklingstid?

Uppstår Feltyp /
Felorsak

regelbundet?

Lönar det sig
med TBU? 

Avhjälpande 
underhåll

Förutbestämt 
underhåll

Tillståndsbaserat 
underhåll

JA

JA

NEJ

JA

Finns fler Feltyper/
Felorsaker?

JA

JA

Nej

NEJ

Behövs 
instruktion?

Behövs 
instruktion?

Behövs 
instruktion?

NEJ

Lågrisk-komponent
Ingen åtgärd

NEJ

 
Figur 12. Arbetsprocess del 1. Flödet av beslutspunkter och aktiviteter ska ge ett utfall i form av en 

specifik underhållsstrategi för den komponent som arbetsprocessen appliceras på.  
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Avhjälpande 
underhåll

Förutbestämt 
underhåll

Tillståndsbaserat 
underhåll

Byts komponenten oftare 
än var tredje månad?

Lagerlägg

Behövs 
försäkringsreservdel 

eller reservdel?
NEJ

Hänsyn tas till sannolikhet, 
konsekvens, samt ledtid 

Lagerlägg

Artikelkatalog

JA

NEJ

Är ledtiden längre än 
felutvecklingstiden minus TBU-

intervallet?

Är det lönsamt att minska 
TBU-intervallet?

JA

NEJ

JA

JA

NEJ

 
Figur 13. Arbetsprocess del 2. Flödet av beslutspunkter och aktiviteter ska ge ett utfall i form av en 

specifik lagerstrategi för den komponent som arbetsprocessen appliceras på. 

 Val av undersökningsobjekt 

I detta arbete så representerar undersökningsobjektet en fleroperationsmaskin inom kategorin 

verktygsmaskin, och är av fabrikatet Heller H 10000 MC. En fleroperationsmaskin har syftet 

att utföra skärande bearbetning, i detta fall med operationerna: fräsning, borrning och gängning 

i bakaxelbryggor. Figur 14 visar en typ av bakaxelbrygga. Valet av utrustning gjordes av Scania 

IM innan detta arbete påbörjades.  

 

Utrustningen är enligt verksamheten A-klassad, vilket betyder att utrustningen som helhet är 

kritisk, och där ett stillestånd kan medföra oacceptabla konsekvenser. Enligt detta resonemang, 

så är avgränsningen (steg ett, i Figur 9) med avseende på undersökningsobjekt fullbordad. 
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Figur 14. Bakaxelbrygga monterad för bearbetning (Scania, 2017). 

 Val av delsystem och komponenter 

Arton stycken maskinkomponenter valdes ut för att genomgå undersökning. Av dessa arton så 

ansågs fyra komponenter särskilt viktiga att undersöka på grund av att dessa, enligt en intern 

underhållsspecialist, klassas som maskinens mest kritiska komponenter. Motiveringen till att 

dessa bedömdes som mest kritiska är att ett eventuellt funktionsfel hos dessa fyra komponenter 

skulle innebära operationella konsekvenser i form av höga kostnader för stillestånd och 

reparationer. En del av komponenterna är svåra och tidskrävande att montera eftersom stora 

krav ställs på personalen vid samtliga delar av utförandet. 

 

De övriga fjorton komponenterna valdes efter diskussioner tillsammans med underhållsstöd. 

Önskemålet från Scania IM var att olika delsystem skulle undersökas för att få en representativ 

bild, och därigenom en analys av ett antal komponenter från varje delsystem. Det gjordes ingen 

kritikalitetsanalys hos dessa fjorton komponenter för att sålla dessa från återstoden. Däremot så 

framkom det under diskussioner att tillgängligheten påverkas negativt om ett funktionsfel 

inträffar hos dessa komponenter. Samtliga arton komponenter är fördelade över nio olika 

delsystem i utrustningen. Delsystemen är kategoriserade under hydraulik, pneumatik, 

smörjning, mekanik och elektronik.  

 

Ett annat steg i planeringsfasen, som genomfördes parallellt med ovanstående, var att förstå 

vissa funktioner i underhållssystemet, Maximo. En intern utbildare presenterade information 

om hur vissa avgränsade funktioner används. Särskilt viktigt var söktekniker, det vill säga hur 

de valda komponenterna hittas i artikelkatalogen i Maximo. Detta var ingen självklarhet då 

många komponenter hade en annorlunda benämning i postbeteckningslistan i ritningarna 

jämfört med i artikelkatalogen. Ett villkor för att fortsätta analysen var att de valda 

komponenterna skulle finnas upplagda i artikelkatalogen. Om så inte var fallet så valdes andra, 

likvärdiga komponenter som fanns i artikelkatalogen. 
 

3.2 Utför 

Denna fas bestod av datainsamling, där litteraturstudier, observationer, dokumentation och 

intervjuer utgjorde källorna. Litteraturstudier genomfördes när problemformuleringen var 

färdig, och utvecklades från preliminär till mer specifik under arbetets gång. När delsystem och 

komponenter var specificerade så utformades en tabell. Detta för att förenkla intervjuprocessen 

som genomfördes tillsammans med representanter från underhållsberedning och 
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underhållsstöd. Intervjufrågorna som ställdes var samma som frågorna i beslutspunkterna i 

arbetsprocess del 1 (Figur 12). 

 Datainsamling 

Det finns en del källor för datainsamling att tillgå. Varje informationskälla har generellt vissa 

för- och nackdelar, men det är alltid det specifika fallet som avgör vilka datainsamlingsmetoder 

som är mest lämpade att använda sig av, där val av metod ska baseras på syftesformulering och 

frågeställningar. Insamlad data delas normalt upp i två grupper, primär- och sekundärdata (Patel 

och Davidson, 2003). 

 

Primärdata är information som forskaren själv samlar in och analyserar (Patel och Davidson, 

2003). I detta arbete så utgörs primärdata av svar från intervjuer och anteckningar från 

observationer. Sekundärdata är information som insamlats och analyserats av någon annan än 

forskaren och för ett annat ändamål än just det problem forskaren ska lösa. Redan befintlig 

information kan hjälpa till att besvara den valda problemställningen, men forskaren måste ta 

ställning till om informationen är relevant för området (Wallén, 1993). I detta arbete så 

utgjordes sekundärdata av publicerade artiklar, böcker, avhandlingar, teknisk data från 

underhållssystemet Maximo samt ritningar, sprängskisser och standarder. 

 Litteraturstudier 

Efter att problemformuleringen var färdig, med syfte, mål och forskningsfrågor, så inleddes 

litteraturstudier. Denna aktivitet var kontinuerlig och upptog mest tid i början av projektet, och 

minskade allteftersom den teoretiska referensramen började bli färdig. Sekundära källor har 

varit mest framträdande i studierna, som i sig har dominerats av publicerade och granskade 

artiklar inom främst underhållsteknik, underhålls- och lagerstrategier samt reservdels- och 

underhållsplanering. Informationen, som hämtades från databaserna scholar och scopus, har till 

största del varit på engelska av den anledningen att det var svårt att hitta publicerade artiklar på 

svenska. Centrala sökord som användes var: Maintenance strategy, Maintenance planning, 

Reliability centered maintenance, RCM, FMEA, FMECA, Spare parts inventory, Criticality 

classification of spare parts. Dessa sökord kombinerades i en del fall med varandra och med 

ord såsom components, industries, machine, manufacturing och equipment. Tanken med detta 

var att hitta vetenskapliga artiklar som motsvarade samma slags problem som detta arbete. 

 

 Observationer 

Två observationer utfördes under inledningen av projektet för att få en bättre förståelse över 

problemområdet. Vid det första tillfället så observerades ett möte mellan personal från 

underhållsstöd, förråd och underhållsberedning. Syftet med detta deltagande var att få en 

introduktion i hur Scania IM arbetar med lagerstrategier. Det andra observationstillfället 

genomfördes under ett möte mellan personal från underhållsstöd och underhållsberedning. 

Centrala delar av mötet handlade om komponentbaserad underhållsstrategi. En grupp 

underhållsberedare presenterade ett resultat som dem dittills hade uppnått och som var av 

samma typ av tillvägagångssätt som detta arbete. I anslutning till mötet så fördes diskussioner 

som möjliggjorde en bättre förståelse för hur syfte och frågeställningar ska uppnås. 
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 Dokumentation 

Dokumentation, som i detta fall är en sekundär källa, betraktas som ritningar (scheman), 

sprängskisser, reservdelslistor och förebyggande underhållsplaner. Val av dokumentation 

grundades på vilken typ av delsystem och komponent som skulle undersökas. I huvudsak har 

hydraulik-, pneumatik-, kyl- och smörjscheman använts som dokumentation tillsammans med 

reservdelslistor från Maximo. Dock så har en del komponenter inte kunnat lokaliseras genom 

dessa scheman, utan då har sprängskisser använts som stöd i den utsträckning det var möjligt. 

Samtliga delsystem och komponenter visas i tabell 1. 

 
Tabell 1: Delsystem där komponenter är installerade 

Delsystem Hydraulik Pneumatik El Smörjning Mekanik 
Verktygsväxlare  Pneumatisk 

cylinder 
   

Palletväxlare Hydraulmotor     
Hjälpaggregat 1 Kolvpump Riktnings- 

ventil 
1. Givare 
2. Sensor 
3. Modul 

  

Hjälpaggregat 2 Riktningsventil     
Spindelenhet Tryckvakt   Kuggrings- 

pumpaggregat 
1. Verktygsspindel 
2. Linjärvagn 

Detaljriggningsplats  Strypback- 

ventil 
   

Rundbord    Vingcellpump Kulskruv 

Verktygsmagasin Hydraulcylinder     
Skyddsbeklädnad 

på manöversida 
 Ljud- 

dämpare 
  Gejdskydd 

 Intervjuer 

En väl genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga 

för att vara användbara. Giltigheten av en intervju kan förenklat sägas vara i vilken utsträckning 

resultatet speglar källan samt på ett mer allmängiltigt plan öka förståelsen för det som 

undersöks. I intervjun är det den som intervjuar som styr dialogens utveckling, där intervjuaren 

ska sträva efter att fånga intervjupersonens uppfattning eller upplevelser inom det avgränsade 

området. Dessa kan förändras över tid, men vid intervjutillfället bör intervjuaren ha lyckats 

spegla sin källas uppfattningar (Lantz, 2007). I detta arbete så har intervjuerna haft en kvalitativ 

karaktär med strukturerade frågeställningar enligt arbetsprocessen för underhållsberedning 

(Figur 12). Strukturerade frågeställningar innebär att frågorna alltid ställs i en bestämd ordning. 

Däremot har standardiseringsgraden varit låg, det vill säga intervjupersonen har besvarat 

frågeställningarna med egna ord och inte med formulerade svarsalternativ. Detta menar Patel 

& Davidsson (2003) är karaktäristiskt för en kvalitativ intervju.  

 

Intervjupersonerna bestod av totalt fem personer, där samtliga personer arbetade vid Scania IM. 

Av dessa fem så arbetade två personer som underhållsberedare, en som underhållsspecialist, en 

som tribolog och en chef för underhållsstöd. För elektriska komponenter har en beredare med 

bakgrund som elektriker intervjuats, för komponenter som används för smörjning har en 

tribolog med bakgrund inom smörjning intervjuats. För alla övriga komponenter, har 

underhållsspecialisten intervjuats. För att få ökad förståelse över vilka parametrar och kriterier 

som påverkade valet av lagerstrategi, så genomfördes intervjuer med chefen för underhållsstöd. 
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3.3 Studera 

I denna fas så studerades resultaten från datainsamlingen som sedan jämfördes med syfte och 

forskningsfrågorna från planeringsstadiet. Om resultaten inte motsvarar syftet med arbetet så 

ska orsakerna utredas här, för att sedan behandlas i nästa delsteg (Deming, 1993).   

 
Vilken underhållsstrategi är lämplig för respektive komponent? 
Generellt så kunde samtliga intervjupersoner, med tillräcklig säkerhet, besvara alla 

intervjufrågor som var kopplade mot val av underhållsstrategi. Det vill säga det uppstod ingen 

tveksamhet kring att besvara en avgörande fråga, att denne valde att avstå frågan. En avgörande 

fråga ger i detta fall upphov till en underhållsstrategi. Vid vissa enstaka frågor, för vissa 

intervjupersoner, så uppstod emellertid en viss tveksamhet. Denna tveksamhet nonchalerades 

inte, då detta kunde medföra missvisande resultat. Istället så diskuterades frågan på djupet så 

att intervjupersonen skulle förstå frågan. Efter intervjuerna så diskuterades, tillsammans med 

intervjupersonerna, relevansen av den framtagna arbetsprocessen. Syftet var att utreda, utifrån 

intervjupersonens erfarenhet, om komponenten ifråga ska tilldelas den underhållsstrategi som 

arbetsprocessen visade. Resultaten från intervjuerna har tillräckliga motiv för att kunna besvara 

den här forskningsfrågan. 

 
Vilken typ av lagerstrategi är lämplig för respektive komponent? 
När val av underhållsstrategi var färdig för alla komponenter, så inleddes arbetet med att 

bestämma lagerstrategi. Att bestämma lämplig lagerstrategi visade sig vara betydligt svårare än 

att besluta om lämplig underhållsstrategi. Detta berodde på tre saker: 

 

1. Vissa komponenter hade inte angivna ledtider i reservdelslistan i Maximo.  

2. För komponenter som tilldelats TBU som underhållsstrategi inleds arbetsprocess del 2, 

med frågan: Är ledtiden längre än felutvecklingstiden minus TBU-intervallet? Då det 

inte fanns några uppgifter om hur lång felutvecklingstiden brukar vara hos olika 

komponenter, så var denna fråga omöjlig att besvara. Vidare hade denna fråga en 

följdfråga enligt: Är det lönsamt att minska TBU-intervallet? För att kunna besvara den 

här frågan så skulle det krävas en fördjupad undersökning gällande nyttan med 

kostnadsökningen. Detta var utanför tidsramen i arbetet. 

3. Det tredje problemet var att arbetsprocess del 2, inte var fullständigt utvecklad från 

början. Val av lagerstrategi krävde att hänsyn skulle tas till parametrar, och även vissa 

kriterier som Scania IM ansåg som viktiga. Det fanns inget strukturerat tillvägagångssätt 

för hur dessa parametrar och kriterier kunde användas för att besluta om en viss 

lagerstrategi.  

 

För att kunna besvara den här forskningsfrågan så krävdes det: 

 

o En förändrad undersökningsmetod för att ta fram ledtider. 

o Att två frågor i arbetsprocess del 2 utelämnades. 

o En utveckling av arbetsprocess del 2. 

 
Hur kan den framtagna arbetsprocessen tillämpas för att ta fram lämplig lager- och 
underhållsstrategi?  
Vilket kan utläsas från stycket ovanför så kan den framtagna arbetsprocessen inte tillämpas fullt 

ut för att ta fram lämplig lagerstrategi. Arbetsprocess del 1, fungerade för att ta fram 

underhållsstrategier. Detta tillämpades utifrån intervjuer med erfaren personal på Scania. 

Däremot var arbetsprocess del 2, svår att tillämpa för att ta fram lagerstrategi på grund av 
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ovanstående skäl. För att arbetsprocess del 2, ska gå att tillämpa så måste den ändras och 

utvecklas. Detta görs i nästkommande delsteg. 

3.4 Agera 

Denna fas består i huvudsak av två tillvägagångssätt. Antingen så accepteras resultatet från 

föregående steg (studera) eller så framtas förslag på förbättringar för att uppnå en ännu bättre 

undersökning. Oavsett om en förändring genomförs eller inte, så rekommenderas det att alla 

delsteg i Demingcykeln genomgås igen för att processen kontinuerligt skall förbättras (Deming, 

1993). 

 Förändring av undersökningsmetod 

För att kunna genomföra en hållbar underhållsberedning så krävs det ett effektivt 

tillvägagångssätt för att hämta information om en vald komponent. Ledtid är bland annat en 

överordnad parameter som kom att visa sig påverka beslut om lagerstrategi. Det uppstod 

problem i arbetet att ta fram ledtider, vilket medförde att ett nytt tillvägagångssätt för sökning 

av dokumentation togs fram. Orsaken till detta var att enbart artikelkatalogen användes som 

informationskälla för att ta reda på om komponenten ifråga var upplagd i Maximo. Vad som 

inte undersöktes var om ledtiden fanns specificerad mot den aktuella komponenten. Det kom 

att visa sig att två komponenter, som redan tilldelats en underhållsstrategi, inte hade någon 

ledtid upplagd i underhållssystemet. Dessa togs således bort från undersökningen på grund av 

att ledtider saknades. 

 

Det nya tillvägagångssättet utgår istället från maskinleverantörens rekommenderade 

reservdelslista. I denna reservdelslista fanns all relevant information presenterad, såsom 

artikelnummer, ledtid, komponentpris, benämning av delsystem, Heller nr, med mera. När en 

viss komponent var framtagen genom maskinleverantörens reservdelslista, så användes 

Maximo för att ange artikelnumret som fanns med i reservdelslistan. Funktionen “where used” 

användes för att ta reda på i hur många utrustningar den specifika komponenten är installerad 

i. Sammantaget så är denna metod bättre för att snabbt få fram information om en vald 

komponent, förutsatt att komponenten finns med i den rekommenderade reservdelslistan från 

maskinleverantören. När ledtid, felsannolikhet - på grund av degradering och handhavandefel, 

och konsekvens av fel, är framtagna så kan en modell utvecklas i syfte att bestämma om 

komponenten ska lagerhållas eller beställas vid behov. Figur 15–16 visar skillnaden mellan 

tidigare och det senare arbetssättet för datainsamling. 
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Figur 15. Tidigare arbetssätt för informationsinhämtning. 

 

 
Figur 16. Förändrat arbetssätt för informationsinhämtning. 

 Förändring av arbetsprocess del 2 

Arbetsprocess del 2, bestod av två frågor som var särskilt utmärkande: Är ledtiden längre än 

felutvecklingstiden minus TBU-intervallet? Denna fråga gick inte att besvara, eftersom 

uppgifter om felutvecklingstider inte fanns dokumenterade hos Scania. Följdfrågan den hade 

var: Är det lönsamt att minska TBU-intervallet? För att kunna besvara den här frågan så skulle 

det krävas en fördjupad analys gällande nyttan av att öka frekvensen på TBU-intervallet. Detta 

var utanför tidsramen av arbetet. I samråd med handledaren vid Scania IM, så togs beslutet att 

ta bort dessa två frågor från arbetsprocess del 2 (Figur 17). Oavsett om arbetsprocess del 2, 
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behandlar komponenter som har AU, FBU eller TBU som underhållsstrategi, så kommer alla 

komponenter nu att behandlas genom samma process för att besluta om den kommer att 

lagerhållas eller inte. För att besvara den sista frågan i arbetsprocessen, behövs reservdel eller 

försäkringsreservdel, så skall hänsyn tas till några parametrar som står nedskrivna i Figur 17 

(felsannolikhet, konsekvens av fel samt ledtid). För att med hjälp av dessa parametrar ta beslut 

om komponenten skall lagerhållas eller inte, så har ytterligare en arbetsprocess utvecklats, 

vilket beskrivs i kommande stycke. 

 

Avhjälpande 
underhåll

Förutbestämt 
underhåll

Tillståndsbaserat 
underhåll

Byts komponenten oftare 
än var tredje månad?
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Behövs 
försäkringsreservdel 

eller reservdel?
NEJ

Hänsyn tas till 
felsannolikhet, 

konsekvens, samt ledtid 
Lagerlägg

Artikelkatalog

JA

NEJ

JA

 
Figur 17. Förändrad version av arbetsprocess del 2. 

 Utveckling av arbetsprocess  

Arbetsprocess del 2, var inte fullständigt genomförbar eftersom en strukturerad arbetsgång 

saknades huruvida komponenter ska lagerhållas eller beställas när behov uppstår. Denna del 

var alltså tvungen att utvecklas. Detta arbete var komplext då flera parametrar och kriterier 

påverkade valet av lagerstrategi. Enligt Scania ska ledtid och risk prioriteras som parametrar i 

en modell. Med risk menas produkten av felsannolikhet och konsekvens. Om ledtiden från en 

leverantör är lång, så ska ledtiden om möjligt minskas genom att anskaffa reservdelen från en 

alternativ leverantör. I detta fall kan en konsekvens vara en försämring av något eller några av 

följande alternativ: 

 

o tillgänglighet 

o säkerhet 

o kvalitet 

o utrustningens livslängd. 

 

Med felsannolikhet menas hur troligt det är att en viss konsekvens kommer att inträffa under 

en på förhand bestämd tid, typiskt under den tid som utrustningen förväntas vara i drift. För att 
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kunna uppskatta felsannolikheten så krävs det antingen historik gällande felfrekvens, eller 

generella uppfattningar om en komponents genomsnittliga livslängd. Handhavandefel är en 

annan viktig parameter att ta hänsyn till hos Scania. Denna typ av fel kan uttryckas som risken 

att komponenten ifråga tar skada genom att använda utrustningen på ett felaktigt sätt. En annan 

parameter att beakta är antalet komponenter på ort. Om exakt samma komponent finns 

installerad i flera utrustningar, blir argumenten starkare att den kommer behöva lagerhållas. Ju 

fler komponenter som används i andra utrustningar, desto större är sannolikheten också att mer 

historik finns tillgänglig. Historiken är naturligtvis inte fullständigt generaliserbar, då 

förutsättningarna kan variera från en utrustning till en annan. Sammanfattningsvis så inkluderar 

den utvecklade modellen följande tre parametrar med tillhörande kriterier: 

 

1. Felsannolikhet: Uppskattning att ett funktionsfel kommer att inträffa under ett visst 

tidsintervall. De olika kriterierna - hög, medel och låg, framtogs tillsammans med 

underhållsstöd på Scania IM. Felsannolikhet inkluderar degradering och 

handhavandefel, och baseras på felfrekvens och/eller empiri:  

  

o hög felsannolikhet (A): Funktionsfel inträffar i genomsnitt ≥ 1 gång/år 

o medel felsannolikhet (B): Funktionsfel inträffar i genomsnitt ≥ 1 gång/5 år, men < 

1 gång/år 

o låg felsannolikhet (C): Funktionsfel inträffar i genomsnitt < 1 gång/5 år. 

 

2. Konsekvens: Innefattar att tillgängligheten försämras enligt tre nivåer: 

  

o stor – Krävs specialkompetens, omfattande byte, fullständigt produktionsbortfall 

o medel – Krävs instruktioner, krävs ingen specialkompetens, fullständigt 

produktionsbortfall 

o liten – Krävs inga instruktioner, reducerad produktionskapacitet. 

  

3. Stilleståndstid: Summan av ledtid och genomsnittlig reparationstid. Här ska hänsyn tas 

till kortast möjliga ledtid, det vill säga från maskinleverantör, grossister eller andra 

produktionsorter. 

 

o Om stilleståndstiden är längre än tre dagar, så ska komponenten lagerhållas om 

felfrekvens inte kan uppskattas. Detta kriterium baseras på ett rimligt antagande, som 

senare godkändes som en första ansats av underhållsstöd på Scania IM. Om vissa 

produktionsutrustningar är otillgängliga i mer än tre dagar, så kan det finnas risk för 

stora stilleståndskostnader på grund av produktionsbortfall. Dock så fanns det 

redundans i produktionsflödet, med dåvarande produktionstakt, som tillät en viss 

otillgänglighet i den aktuella utrustningen. Hos Scania är lagerhållningskostnader av 

underordnad betydelse då dessa kostnader ofta är obetydliga i jämförelse med 

eventuella stilleståndskostnader. 
 

Om tillgängligheten inte påverkas av att en komponent inte längre kan utföra krävd funktion, 

så föreligger stort intresse om säkerheten påverkas, det vill säga om funktionsfelet äventyrar 

säkerheten till oacceptabla nivåer. Därför tilldelades processen den frågan. För att utreda detta 

så krävs det kännedom om eventuella myndighetskrav som komponenten innefattas av. I 

arbetsprocess del 1, så ställs samma fråga, och då kan svaret återanvändas med villkor att inga 

förändringar av myndighetskrav har skett. Visar det sig att komponenten inte omfattas av 

myndighetskrav, så ska hänsyn tas till att andra komponenter kan påverkas av funktionsfelet. I 

denna fas tas beslut om utrustningen kan användas eller inte, baserat på risken att andra 
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komponenter kan ta skada. Om det föreligger risk att andra komponenter kan påverkas av 

funktionsfelet, så bör den defekta komponenten ersättas så snart som möjligt, och då är det 

ledtiden som styr valet av lagerstrategi. Den utvecklade arbetsprocessen illustreras nedan i 

Figur 18. 
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Figur 18. Utvecklad arbetsprocess. 

En riskmatris utformades i samråd med representanter från underhållsstöd. Denna riskmatris 

består av nio celler, där varje cell tilldelas ett beslut som baseras på en risk (tabell 2). Beslut 

utifrån ledtid innebär att en komponent ska lagerhållas om ledtiden är längre än tre dagar. 

Artikelkatalog innebär att komponenten beställs när behov uppstår. Försäkringsreservdel är en 

komponent som normalt inte behöver användas under den tänkta livslängden för en enhet, men 

vars avsaknad skulle innebära en oacceptabel stilleståndstid vid anskaffning (SS-EN 

13306:2010). 

 
Tabell 2. Riskmatris 

 Konsekvens 

  

                   Sannolikhet 

 

Liten 

 

 

Måttlig 

 

 

Stor 

 

Hög (A):  

Funktionsfel inträffar i genomsnitt 

 ≥ 1 gång/år 

 

Beslut utifrån ledtid 

 

Reservdel 

 

Reservdel 

Medel (B):  

1 gång/5 år ≤ Funktionsfel inträffar 

i genomsnitt < 1 gång/år 

 

Artikelkatalog 

 

Beslut utifrån ledtid 

 

Beslut utifrån ledtid 

Låg (C): 

Funktionsfel inträffar i genomsnitt  

< 1 gång/5 år 

 

Artikelkatalog 

 

Artikelkatalog 

 

Försäkringsreservdel 
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 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av arbetet. Resultatet kan delas upp i två delar, en utvecklad 

arbetsprocess för underhållsberedning samt underhålls- och lagerstrategier för varje 

undersökt komponent. 

4.1 Utvecklad arbetsprocess för underhållsberedning 

Arbetsprocess del 2, ändrades då den inte var helt fullständig samt innehöll frågor som ansågs 

vara för omständiga att besvara. För komponenter med TBU som underhållsstrategi, var det två 

frågor som togs bort.  

  

1. Är ledtiden längre än felutvecklingstiden minus TBU-intervallet? Denna fråga togs bort 

då felutvecklingstider inte finns dokumenterat hos Scania.  

2. Är det lönsamt att minska på TBU-intervallet? Denna fråga togs bort eftersom den 

ansågs för tidskrävande för detta arbete.    

  

Arbetsprocess del 2, ändrades så att alla tre underhållsstrategier; AU, FBU samt TBU, 

kopplades till den sista frågan i processen: Behövs försäkringsreservdel eller reservdel? För att 

besvara frågan skulle hänsyn tas till parametrarna; felsannolikhet, konsekvens av fel samt 

ledtid, men det fanns inget tillvägagångssätt för hur detta skulle genomföras. Denna metod 

utvecklades av gruppen och resultatet visas i Figur 19.   
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Figur 19. Den inrutade delen är den utvecklade arbetsprocessen som tagits fram. Delen som är 

utanför är den förändrade versionen av arbetsprocess del 2. 

Den utvecklade arbetsprocessen inleds med frågan: Påverkas tillgänglighet om komponenten 

inte längre kan utföra krävd funktion? Om svaret på denna fråga blir JA, kommer följdfrågan: 

Går felsannolikhet att ta reda på? Blir svaret JA, även här, ska en riskbedömning utföras med 

hjälp av tabell 3. Denna tabell, som godkändes som en första ansats av Scania IM, är utvecklad 

av gruppen, med riktlinjer för kritikalitetsklassning enligt IEC 60812 (2006). Det är här som 

parametrarna felsannolikhet och konsekvens, med tillhörande kriterier, behandlas.  

 
Tabell 3. Riskmatris för val av lagerstrategi 

  Konsekvens 

  

                   Sannolikhet 

 

Liten 

 

 

Måttlig 

 

 

Stor 

 

Hög (A):  

Funktionsfel inträffar i genomsnitt 

 ≥ 1 gång/år 

 

Beslut utifrån ledtid 

 

Reservdel 

 

Reservdel 

Medel (B):  

1 gång/5 år ≤ Funktionsfel inträffar 

i genomsnitt < 1 gång/år 

 

Artikelkatalog 

 

Beslut utifrån ledtid 

 

Beslut utifrån ledtid 

Låg (C): 

Funktionsfel inträffar i genomsnitt  

< 1 gång/5 år 

 

Artikelkatalog 

 

Artikelkatalog 

 

Försäkringsreservdel 
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4.2 Lager- och underhållsstrategier 

Tabell 4-8 illustrerar det slutgiltiga resultatet av arbetet. Ingen komponent fick förutbestämt 

underhåll som underhållsstrategi. Fördelningen mellan avhjälpande underhåll och 

tillståndsbaserat underhåll blev 80/20. Fördelningen mellan komponenter som ska lagerhållas 

som reservdel och komponenter som beställs från artikelkatalog vid behov, blev cirka 60/40. 
 
Tabell 4. Hydrauliska komponenter 

Hydraulik Artikel 

nr 

Delsystem Ledtid 

(dagar) 

Uh-

strategi 

Pris 

SEK 

Typ av 

konsekvens 

Antal 

utrustningar 

(Luleå) 

Antal 

utrustningar 

(Totalt) 

Lagerstrat

egi 

Axial- 

kolvpump 

963431 HELP1 147 AU 2627 Tillgänglighet 

Kvalitet 

1 

 

10 Lagerhåll 

Tryckvakt 
 

3677719 
 

Spindel- 
enhet 

 

3 
 

AU 
 

1545 
 

Tillgänglighet 
 

4 
 

240 
 

Artikel- 
katalog 

 

Hydraul- 
cylinder 

 

962607 
 

Verktygs- 
magasin 

 

56 
 

AU 
 

5998 
 

Tillgänglighet 
 

1 
 

17 Artikel- 
katalog 

 

Hydraul- 

motor 

200061 

32 

Palett- 

växlare 

28 AU 5678 Tillgänglighet 

 

1 1 Artikel- 

katalog 
 

Riktnings- 

ventil 

200057 

54 

HELP2 56 AU 9590 Tillgänglighet 

 

1 1 Lagerhåll  

 
Tabell 5. Pneumatiska komponenter 

Pneumatik Artikel 

nr 

Delsystem Ledtid 

(dagar) 

Uh-

strategi 

Pris 

SEK 

Typ av 

konsekvens 

Antal 

utrustningar 

(Luleå) 

Antal 

utrustningar 

(Totalt) 

Lagerstrategi 

Riktnings- 
ventil 

 

195494 
48 

HELP1 35 AU 1263 Tillgänglighet 
 

1 
 

33 Lagerhåll 

Pneumatisk 
cylinder 

200061 
21 

Verktygs- 
växlare 

25 
 

AU 
 

9127 
 

Tillgänglighet 
Säkerhet 

1 
 

1 
 

Lagerhåll 

Ljud- 

dämpare 

200061 

51 

Skydds- 

beklädnad 

7 

 

AU 

 

2269 

 

Tillgänglighet 

Säkerhet 

1 

 

1 Lagerhåll 

Stryp- 
backventil  

96260 
48 

Detalj- 
riggnings- 

plats 

7 AU 183 Tillgänglighet 
 

1 9 Artikel- 
katalog 

 

 
Tabell 6. Elektriska komponenter 

Elektronik Artikel 

nr 

Delsystem Ledtid 

(dagar) 

Uh-

strategi 

Pris 

SEK 

Typ av 

konsekvens 

Antal 

utrustningar 

(Luleå) 

Antal 

utrustningar 

(Totalt) 

Lagerstrategi 

Elektronik- 
modul 

 

96218 
14  

HELP1 5 AU 1516 Tillgänglighet 
 

1 
 

5 Lagerhåll 

Tryckvakt  36648 

70  

HELP1 10 

 

AU 

 

2661 

 

Tillgänglighet 

Säkerhet 

1 

 

157 

 

Lagerhåll 

Temperatur

- givare  

200080 

29  

HELP1 21 

 

AU 

 

435 

 

Tillgänglighet 

Kvalitet 

1 

 

1 Lagerhåll 

 

Tabell 7. Tribologiska komponenter 

Smörj Artikel 

nr 

Delsystem Ledtid 

(dagar) 

Uh-

strategi 

Pris 

SEK 

Typ av 

konsekvens 

Antal 

utrustningar 

(Luleå) 

Antal 

utrustningar 

(Totalt) 

Lagerstrategi 

Kuggring- 
pump- 

aggregat 

200058 
12  

Spindel- 
enhet 

14 AU 10 
092 

Tillgänglighet 
 

1 
 

1 Artikel- 
katalog 

Vingcell- 
pump  

9636013  Rundbord 42 
 

AU 
 

4201 
 

Tillgänglighet 
Livslängd 

1 
 

2 
 

Artikel 
katalog 
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Tabell 8. Mekaniska komponenter 

Mekanik Artikel 

nr 

Delsystem Ledtid 

(dagar) 

Uh-

strategi 

Pris 

SEK 

Typ av 

konsekvens 

Antal 

utrustningar 

(Luleå) 

Antal 

utrustningar 

(Totalt) 

Lagerstrategi 

Verktygs- 

spindel 

 

200058 

47 

Spindel- 

enhet 

70 TBU 208 

362 

Tillgänglighet 

Kvalitet 

 

1 

 

1 Lagerhåll 

Linjärlager 9515191 Spindel- 
enhet 

7 
 

TBU  106 Tillgänglighet 
Kvalitet 

2 
 

41 
 

Lagerhåll 

Kulskruv 200058 

10 

Rundbord 56 

 

TBU  32 

120 
 

Tillgänglighet 

Kvalitet 

1 

 

1 Lagerhåll 

Gejdskydd  200057 

61 

Skydds- 

beklädnad 

35 TBU 6992 Tillgänglighet 

Livslängd 

 

1 9 Lagerhåll 
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 Diskussion 

Studien visade att arbetsprocessen har potential att användas för att ta fram lämplig 

underhålls- och lagerstrategi. I detta kapitel diskuteras reliabilitet och validitet av 

undersökningsmetod och resultat. 

5.1 Tolkning och värdering av metod 

Här diskuteras datainsamlingen med avseende på reliabilitet och validitet, där syftet är att dra 

slutsatser om någon förändring av tillvägagångssätt krävs i framtida undersökningar. 

  

Reliabilitet handlar om hur pålitliga resultaten är, det vill säga hur väl det går att uppnå samma, 

eller i varje fall liknande resultat om undersökningen upprepas under lika förhållanden, 

oberoende av vem som utför mätningen. En förutsättning för att uppnå hög reliabilitet är att alla 

undersökningar utförs med noggrannhet (Patel & Davidson, 2003). 

  

Validitet avgör hur riktig undersökningen är, det vill säga om det faktiskt mäts det som avses 

att mätas. För att uppnå en hög validitet måste syfte och forskningsfrågor vara klarlagda och 

konkretiserade, och all data som samlas in måste kontrolleras så att det verkligen stämmer 

överens med problemformuleringen (Eliasson, 2006).  

  

Validitet kan uppdelas på ett flertal sätt, bland annat intern validitet och extern validitet (Patel 

& Davidson, 2003). Intern validitet förklarar hur pass väl undersökningen återspeglar 

verkligheten vilket i detta fall omfattar hela intervjuprocessen - från val av intervjupersoner till 

genomförande av intervjuer. Extern validitet anger graden av generaliserbarhet, det vill säga 

vad som utifrån resultatet av undersökningen kan sägas om liknande komponenter som inte 

undersökts. Dessa begrepp anses viktiga att beakta vid utvärdering av intervjuerna i detta arbete. 

 

 Litteraturstudier 

Vetenskapligt publicerade artiklar med liknande karaktär och tillvägagångssätt som detta arbete 

har använts för att förstå bakomliggande teorier. Som ett komplement till artiklar har litteratur 

i form av tryckta källor använts, till stor del producerade av Kelly, Tsang och Jardine, men även 

andra författare med högt anseende inom området. Litteraturen förekommer frekvent inom 

området för underhåll, och har använts som referenser till avhandlingar och en mängd 

examensarbeten på olika nivåer. I övrigt har internationella standarder bistått med definitioner 

till en del återkommande begrepp i studien. Baserat på detta så anses litteraturstudien ha 

tillräckligt hög reliabilitet för att användas. 

  

Detta arbete ingår i underhållsteknik och har stora inslag av arbetsmetoderna FMEA och RCM. 

Samtliga böcker som har studerats handlar om dessa områden, exempelvis Maintenance 

Replacement and Reliability av Tsang och Jardine, och Strategic Maintenance Planning av 

Kelly. Likaså har vetenskapliga artiklar valts som har berört detta område. Alltså litteratur som 

är relevant för detta examensarbete, vilket indikerar en hög validitet.   
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 Dokumentation 

Att undersöka och analysera relevans hos dokumentation har utgjort en stor del av 

undersökningsprocessen. När val av delsystem och komponenter var specificerade så framtogs 

rätt dokumentation för varje komponent. Dessa dokument har både bidragit till ökad kännedom 

över det delsystem som komponenten ifråga är installerad i, men även hur komponenten 

fungerar. 

 

När ökad kännedom erhålls om delsystem och komponenter så kan intervjuaren delta i intervjun 

på ett bättre sätt. Intervjupersonen erbjöds även möjlighet att kunna orientera sig i 

sprängskisserna och scheman för att kunna besvara frågorna på ett mer rättvist sätt, det vill säga 

ge ett svar på frågan som är direkt anpassad mot den miljö och delsystem som komponenten 

ifråga befinner sig i, och inte enbart ge ett generellt svar om exempelvis felsätt, felorsak och 

konsekvenser av ett funktionsbortfall. Det sammantaget medför att dokumentationen anses som 

ett viktigt hjälpmedel i hela undersökningsprocessen.  

 

Alla ritningar och flödesscheman som undersöktes har en hög reliabilitet just för detta arbete, 

då dessa var framtagna av maskintillverkaren. Validiteten av dokumentationen anses hög av 

den anledningen att det bidragit till ökad systemkännedom för de undersökta delsystemen. 

Dokumentationen bidrar även till att hitta komponenter som ska undersökas, specificera exakt 

vad det är för kategori av komponenter, krävd funktion och i vilken miljö de finns i, vilket anses 

avgörande för att kunna genomföra en hållbar underhållsberedning. Med dessa argument så 

undersöks det som ska undersökas för att kunna uppnå syftet med arbetet. Detta menar Eliasson 

(2006) är utmärkande för en hög validitet. 

 

 Intervjuer 

Intervju som undersökningsmetod har generellt vissa för- och nackdelar. Yin (2006) beskriver 

bland annat en del svaga sidor hos intervjuer som bör beaktas vid planering och genomförande 

av en intervju: 

 

o Formulera frågorna väl. 

o Det kan uppstå skeva svar. 

o Brister kan uppkomma på grund av minnesluckor (brist på anteckningar). 

o Intervjupersonen även kan ge intervjuaren svar som inte direkt motsvarar 

intervjufrågorna, utan information som intervjupersonen själv anser är viktigt i 

sammanhanget.  

 

Reliabiliteten av intervjuer hänger till viss del på de som blir intervjuade, och hur väl de olika 

intervjupersonerna samtycker med varandra om liknande komponenter. En annan viktig faktor 

är hur väl intervjupersonen känner till området som intervjun berör. Detta styrs dock av 

intervjuaren, det vill säga om lämpliga personer valts ut för de specifika komponenter som 

intervjun berör.  

 

Validiteten av intervjuer styrs i det flesta fall av intervjuaren. Frågor som är relevanta för arbetet 

bör ställas, och intervjupersonen bör styras så att intervjun hålls inom ramen av arbetet. I detta 

fall var frågorna alltid färdigformulerade innan intervjun påbörjades. Intervjupersonerna 

rekommenderades av handledaren som har kännedom över vilka kompetensområden respektive 

intervjuperson har. För elektriska komponenter har beredare med bakgrund som elektriker valts 
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ut, för hydrauliska komponenter har personal med kunskap inom hydraulik valts ut och så 

vidare. Därför bör resultaten av intervjuerna återspegla verkligheten, vilket tyder på en hög 

intern validitet. Vissa mindre missöden har dock uppstått där elektriska komponenter har 

misstagits för att vara tribologiska komponenter och liknande. 

 

Gällande extern validitet och generaliserbarhet av komponenter så bedöms resultaten av 

intervjuerna, det vill säga val av underhålls- och reservdelsstrategi, inte vara fullständigt 

generaliserbara. En viss komponent har generellt samma feltyp och felorsak, oberoende var 

denna är installerad, men konsekvenserna av eventuella funktionsfel varierar beroende på i 

vilken utrustning och delsystem komponenten ifråga är installerad i. Därför måste det på 

förhand antas att varje komponent är unik eftersom tillgänglighet, säkerhet och produktkvalitet 

visade sig påverkas olika mycket. 

 

För att besluta om vilka kriterier och parametrar som ska ingå i en modell för val av 

lagerstrategi, så ska det alltid utgås från verksamhetens värderingar, mål och krav. Om det råder 

konsensus mellan Scanias produktionsorter gällande kriterier och parametrar, så kan det antas 

att generaliserbarheten är hög, i annat fall inte. 

 

 Förändrad och utvecklad arbetsprocess 

Två stycken frågor togs bort från arbetsprocess del 2, samtidigt som processen kompletterades 

med den utvecklade arbetsprocessen. Den första frågan som togs bort var: Är det lönsamt att 

minska på TBU-intervallet? Att besvara den frågan kan vara ganska tidskrävande. Här 

diskuterades om frågan skulle vara med eller inte. Frågan handlar om att bestämma om nyttan 

av att utföra mer förebyggande underhåll, är större än kostnaden som nyttan medför. En ansats 

i analysen, kan grovt delas upp av följande delsteg:  

  

o Börja med att ta reda på nuvarande TBU-intervall för den specifika komponenten. 

o Beräkna de totala TBU-kostnaderna över en viss tidshorisont.   

o Uppskatta sannolikheten att fel ska inträffa mellan TBU-intervallen. Sannolikheten kan 

förslagsvis estimeras med felhistorik, förutsatt att sådan finns tillgänglig.  

o Beräkna kostnader som kan härledas till sannolika funktionsfel mellan TBU-intervallen, 

under motsvarande tidshorisont som ovan. Kostnad av ett sannolikt funktionsfel kan 

inkludera eller exkludera följande: Kostnad för kassation, övertidskostnader för att ta 

igen produktionsförluster samt reparationskostnader. 

o När beräkningarna är färdigställda, så ska beslut tas om det är lönsamt att minska TBU-

intervallet. Detta kan förslagsvis göras med kostnad-nytta-analys, enligt gängse 

tillvägagångssätt. En lönsamhetskvot, förhållandet mellan nyttan och kostnaden av 

förändringen (Pearce et al., 2006; Stenström et al., 2016), kan används som stöd för att 

bestämma om det är lönsamt att öka det förebyggande underhållet, det vill säga minska 

TBU-intervallet. 

  

Utifrån detta bör det mest fördelaktiga alternativet ha framkommit. Om den genomsnittliga, 

uppskattade kostnaden av funktionsfel mellan TBU-intervallen är högre i relation till kostnader 

för att utföra underhållet, så skulle det vara lönsamt att minska på TBU-intervallet, eller 

åtminstone vara värt att utreda frågan på en mer detaljerad nivå. Hur mycket intervallen skall 

minskas torde bero på hur ofta funktionsfel historiskt sett har inträffat mellan dåvarande TBU-

intervall. Här måste det dock finnas i åtanke att personalkostnader ökar i takt med att TBU 

intervallen minskas. För att kunna utföra denna kostnad-nytta-analys på dessa fyra 
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komponenter, så skulle det behövas mer tid än vad som fanns till förfogande. Ett beslut togs 

därför, efter godkännande av Scania IM, att frågan skulle tas bort från arbetsprocessen. 

  

Tsang och Jardine (2006) menar att det generellt är svårt att bestämma den optimala 

totalkostnaden och frekvensen av förebyggande underhållsaktiviteter för en specifik 

komponent, då flera faktorer spelar roll i sammanhanget, exempelvis komponent- och 

personalkostnad, men även kostnader som kan härledas till produktionsbortfall. Om intervallet 

ökar mellan varje enskild förebyggande underhållsåtgärd, så avtar kostnaden för FU, men på 

bekostnad av att avhjälpande underhållskostnader tilltar.   

  

Den andra frågan som togs bort behandlade felutvecklingstider, vilket inte är något som fanns 

dokumenterat hos Scania, därför går frågan inte att besvara. Frågan skulle gå att besvara för 

komponenter som inte alls har någon felutvecklingstid, men frågan är inte relevant för sådana 

komponenter då den var kopplad till tillståndsbaserat underhåll.  

  

Den utvecklade arbetsprocessen, som godkändes av underhållsstöd, var menad att behandla 

godtyckliga komponenter, oavsett tilldelad underhållsstrategi. Eftersom arbetsprocessen skulle 

ta hänsyn till alla relevanta frågor angående lagerstrategier, sett utifrån underhållssäkerhet, så 

kunde beslutet tas att de båda frågorna kunde tas bort.    

5.2 Tolkning och värdering av resultat 

Resultatet av studien är baserad på arbetsprocessen för underhållsberedning, och kommer i detta 

kapitel att utvärderas med avseende på dess relevans och användbarhet i framtida 

underhållsberedningar.  

 Val av underhållsstrategi 

Arbetsprocess del 1 är inspirerad av RCM, och då särskilt FMEA. Enligt Tsang & Jardine 

(2006) så beskrivs RCM med en sjustegsprocess. Arbetsprocessens beslutspunkter och 

aktiviteter jämförs med denna sjustegsprocess för att diskutera skillnader och likheter mellan 

arbetsprocessen och RCM.  

  

Steg 1: Avgränsning och prioritering av system 
Rangordna efter prioritet baserat på konsekvenser av ett funktionsbortfall och sannolikheten för 

att detta uppstår.  

  

Arbetsprocess del 1 inleds med att avgränsa en utrustning utifrån hur kritisk den anses vara för 

produktionen. I detta fall var hela utrustningen kritikalitetsklassad som A, innan detta arbete 

påbörjades. Ingen kritikalitetsklassning genomfördes för att prioritera vissa komponenter 

framför andra på grund av att arbetsprocessen inte erbjöd den möjligheten. Om arbetsprocessen 

ska genomföras utefter en FMEA, så ingår ingen kritikalitetsklassning enligt IEC 60812 (2006). 

Då målsättningen är att samtliga komponenter, vid nya beredningar, ska genomgå 

arbetsprocessen så bör komponenter med högst kritikalitet ändå prioriteras. I så fall genomförs 

en FMECA. Däremot så framkom det under en intervju att fyra komponenter rekommenderades 

att undersökas då dessa, enligt intervjupersonens erfarenhet, ansågs som kritiska. Dessa var; 

kulskruv, verktygsspindel, gejdskydd och linjärvagn. Motiveringen till detta är följande:  

  

o Verktygsspindeln är i särklass den komponent i utrustningen som belastas mest (enligt 

underhållsspecialist). Komponenten är även en av de mest utsatta med avseende på 
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handhavandefel. Den är även troligtvis den överlägset dyraste komponenten i 

utrustningen, bara en renovering av spindelverktyget överstiger 100 000 SEK. 

o Kulskruven är en dyr komponent som är omständig att underhålla. Den måste installeras 

med stor noggrannhet, och med en tidsåtgång upp mot flera dagar. Ett fåtal mekaniker 

på Scania i Luleå har kunskaper att underhålla dessa, och om ett akut avhjälpande 

underhåll inträffar så påverkas tillgängligheten så pass mycket att produktionsbortfallet 

blir omfattande. 

o Linjärvagnarna är egentligen vanliga rullager. Dessa är inte dyra, men de påverkar 

tillgängligheten så pass mycket att utrustningen helt måste avbryta sin operation vid ett 

haveri. Även dessa är omständiga att byta och måste installeras med stor noggrannhet. 

o Gejdskyddet är en relativt dyr komponent. Vid ett haveri så påverkas maskinens 

livslängd eftersom den skall skydda maskinbädden och gejdrarna från smuts och 

dylikt.    

  

Om analysen ska genomföras efter en FMECA, så har de övriga fjorton komponenterna svaga 

motiv att prioriteras framför andra komponenter i utrustningen, just för att dessa inte genomgått 

en kritikalitetsanalys. Eftersom att komponenter inte är generaliserbara så går det inte att på 

förhand känna till vilka konsekvenser ett funktionsfel ger upphov till. Ett funktionsfel hos en 

komponent kan medföra konsekvenser i olika grad beroende på i vilken miljö den är installerad 

i. Därför borde hänsyn tas till komponenternas kritikalitet efter att utrustning avgränsats. Om 

felsannolikhet hos en komponent går att uppskatta, över ett givet tidsintervall, och vilken grad 

av konsekvens detta fel ger upphov till, i kombination med upptäckbarhet av fel, så går det att 

utifrån det prioritera en komponent. Enligt detta resonemang så borde det finnas ett 

användarvänligt tillvägagångssätt för hur komponenter prioriteras, innan dessa bereds i 

arbetsprocessen. 

  

Steg 2: Definition av systemets funktioner 
Analysera och definiera systemets funktioner, det vill säga vad som är syftet med varje funktion 

och vad som händer när funktionen aktiveras.  

  

Detta steg motsvarar huvudfunktioner/sållad stycklista, i arbetsprocessen. Intervjupersonerna 

var tvungna att ta ställning till vilka krävda funktioner komponenterna hade för att kunna 

bedöma resten av frågorna.  

  

Steg 3: Definition av funktionsfel 
Om systemet ifråga opererar under andra förhållanden än vad syftet är, så har ett funktionsfel 

inträffat. I detta steg så ska samtliga kända funktionsfel listas. Ett funktionsfel kan beskrivas 

med ett adjektiv, exempelvis om systemet ifråga är: På, av, låg, hög, öppen eller stängd. 

  

Detta delsteg ingick inte i arbetsprocessen. Däremot så framgick det under intervjuerna vilka 

typiska funktionsfel varje komponent har. Att känna till vilka funktionsfel en komponent har är 

en förutsättning för att kunna besvara andra frågor i arbetsprocessen, i synnerhet frågan om 

konsekvenser.  

  

Steg 4: Identifiering av feltyper och felorsaker 
Feltyp och felorsak kan exemplifieras med en kolv i en hydraulisk cylinder. En krävd funktion 

i detta fall är att kolven ska röra sig linjärt i cylindern. En möjlig feltyp i detta fall är om kolven 

har fastnat i ett läge och är oförmögen att röra sig. En möjlig felorsak till detta förfarande är 

brist på hydraulvätska. Det gäller att noggrant analysera delsystem och komponenter så att alla 

kända feltyp och felorsaker listas. 
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Detta delsteg ingick i arbetsprocessen. Syftet med detta steg är att skapa ett beslutsunderlag 

inför konsekvensanalysen. Om feltyp och felorsak är känd så går det att på goda grunder avgöra 

vilka konsekvenser som kan uppstå. Det krävs oftast stor erfarenhet för att kunna detaljera rätt 

feltyp och felorsak. Detta steg anses särskilt viktigt att svara rätt på, eftersom ett felaktigt svar 

kan bidra till att en felaktig typ av underhållsstrategi väljs. 

  

Steg 5: Definition av konsekvenser 
I detta delsteg redogörs konsekvenserna av ett funktionsfel. Konsekvenser kategoriseras bland 

annat genom följande (Braaksma et al., 2013; Moubray, 1994; Wilson, 1999): 

  

o Säkerhet - Konsekvenser som påverkar människa och miljö till oacceptabla nivåer. 

Exempelvis om konsekvenserna bryter mot standarder och föreskrifter. 

o Operationell - Konsekvenser som utöver reparationskostnader och försämrad 

tillgänglighet, innebär försämrad produktkvalitet och leveransservice.   

o Icke-operationell - Konsekvenser som endast beror på reparationskostnader. 

  

Om varken säkerhet, kvalitet, tillgänglighet eller livslängd påverkas vid funktionsfel, så ska 

ingen åtgärd utföras, detta enligt arbetsprocess del 1. Dessa komponenter benämns då som 

lågrisk-komponenter. I denna undersökning så tilldelades varje komponent minst en av 

ovanstående konsekvenser. Påverkan på tillgänglighet var särskilt utmärkande. Med dåvarande 

produktionstakt så fanns utrymme för redundans i produktionen, vilket i sin tur tillät en viss 

otillgänglighet hos den aktuella utrustningen. Redundans anses dock inte vara relevant att ta 

hänsyn till om det på förhand inte går att garantera en viss acceptans av otillgänglighet hos den 

aktuella utrustningen. Om en viss otillgänglighet initialt accepteras, baserat på en viss 

utnyttjandegrad, så kan det uppstå problem ifall nya omständigheter uppstår, exempelvis om 

utnyttjandegraden ökar i produktionsflödet. 

  

Steg 6: Utformning av underhållsstrategier 
Baserat på ovanstående steg så ska val av underhållsstrategi väljas. Det finns tre frågor i 

arbetsprocessen (Figur 12) som ger upphov till en underhållsstrategi. Dessa frågor diskuteras 

nedan: 

  

Fråga 1. Förväntas feltyper uppstå under utrustningens livstid? 

Den här frågan visade sig vara svår att besvara, och då särskilt för komponenter i en ny 

utrustning som inte har någon felhistorik. Intervjupersonerna antog då, i de flesta fall, att 

komponenterna någon gång under sin livstid kommer upphöra att fungera. Det var endast en 

komponent, vingcellpump, som förväntades vara fri från funktionsfel under utrustningens 

livstid. För att kunna besvara frågan med säkerhet så krävs felhistorik. I annat fall så bör det, 

om komponenten är kritisk, antas att fel kommer att inträffa under utrustningens livstid. 

  

Fråga 2. Uppstår feltyper regelbundet? 

Denna fråga ger antingen AU eller FBU som underhållsstrategi beroende på om fel inträffar 

regelbundet eller inte. Pintelon & Van Puyvelde (2006) menar att AU ska väljas som strategi 

om funktionsfel inträffar slumpmässigt över tid, vilket överensstämmer med arbetsprocessen 

och alla intervjuer där komponenter blivit tilldelade AU. Mobley (2002) menar att för 

komponenter vars funktionsfel inträffar regelbundet, så kan schemalagt underhåll vara en 

fördelaktig strategi. Vad som betraktas som regelbundna fel bör definieras av verksamheten för 

att på ett bättre sätt kunna ta ställning till frågan, vilket även kan ha varit en möjlig orsak till att 

ingen komponent tilldelades FBU som underhållsstrategi. 
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Fråga 3. Lönar det sig med TBU? 

Om komponenten har mätbar felutvecklingstid, så ska det utredas om det är lönsamt att använda 

TBU som underhållsstrategi. Av de komponenter som tilldelades TBU som strategi, så 

genomfördes aldrig några beräkningar för att utreda om det var lönsamt i relation till AU eller 

FBU. Intervjupersonerna menade att det inte behövdes göras en beräkning för att utreda detta, 

eftersom stilleståndskostnaden vid ett eventuellt haveri av dessa komponeneter uppskattades 

överstiga kostnaden för att utföra TBU med dåvarande TBU intervall. 

  

Steg 7: Implementering av underhållsstrategier. 
I detta delsteg ska personal med erfarenhet av underhållsplanering tillsammans med 

produktionspersonal enas om en schemaläggning av underhållsaktiviteter. Utfallet är en 

strukturerad underhållsplan. Återkoppling av uppnådda resultat ska sedan dokumenteras och 

utvärderas av en förbättringsgrupp. 

  

Detta delsteg ingick inte i studien av tidsskäl. Däremot bestod arbetsprocessen av en aktivitet 

för att ta fram en underhållsplan för komponenten. Denna aktivitet kommer innan beslut om 

underhållsstrategi.  

 Val av lagerstrategi 

Att bestämma om en komponent ska lagerhållas eller inte, handlar enligt Bošnjaković (2010) 

om en jämförelse mellan lagerhållningskostnader och kostnader som uppkommer av 

produktionsbortfall. Detta arbete var dock avgränsat till att ta beslut om lagerstrategier endast 

utifrån ett underhållssäkerhets-perspektiv. Därför har inga jämförelser gjorts mellan 

lagerhållningskostnader och kostnader av produktionsbortfall. Värt att nämna är att uppgifter 

för kostnader för produktionsbortfall, orsakat av att utrustningen är otillgänglig under en viss 

tid, inte fanns specificerat hos den aktuella utrustningen. Dock fanns det genomsnittliga 

beräkningar för detta, som inkluderade ett helt avsnitt i produktionsflödet. Eftersom dessa 

kalkyler inte direkt kunde härledas till den specifika utrustningen, så uteslöts denna aspekt i 

analysen.  

  

Första steget i processen för val av lagerstrategi är enligt Moleaners et al. (2011) att bestämma 

hur kritisk en komponent är. En vanligt förekommande metod för detta är kritikalitetsklassning 

med riskmatris som analysverktyg. Den utvecklade arbetsprocessen inleddes med en fråga om 

tillgängligheten påverkas ifall komponenten inte längre kunde utföra krävd funktion. Om svaret 

på detta blir JA, kommer en följdfråga om felsannolikhet går att ta reda på. Blir svaret JA även 

här, följs undersökningen upp av en kritikalitetsanalys med riskmatris. Alltså användes inte 

kritikalitetsklassning för alla komponenter i detta arbete. I detta arbete användes riskmatris 

(inspirerad av IEC 60812:2006), där konsekvens och felsannolikhet vägdes mot varandra. 

Konsekvens innefattade hur mycket ett funktionsfel påverkade tillgängligheten hos 

utrustningen, och bestämdes utifrån intervjupersonernas erfarenhet.      

  

Ett kriterium i detta arbete, för att tillämpa riskmatrisen på någon komponent, var att 

felsannolikheten skulle gå att ta reda på, antingen genom erfarenhet eller felstatistik, och skulle 

vara på en noggrannhet mellan 1 gång/år - 1 gång/5 år. Felsannolikheten bedömdes bara utifrån 

erfarenhet. Om felsannolikheten inte gick att ta reda på för någon komponent, beslutades 

lagerstrategi endast utifrån ledtid. Detta resonemang stöds även av Huiskonen (2001), som 

menar att om funktionsfel inträffar slumpmässigt, med stor spridning kring ett väntevärde, så 

föreligger svårigheter att kvantitativt bedöma en komponent med riskmatris som analysverktyg.  
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Scanias tre prioriterade parametrar vid beslut om lagerhållning av en komponent är; ledtid, 

felsannolikhet och konsekvens av funktionsfel. Därför har dessa tre parametrar legat till grund 

för alla beslut huruvida en komponent ska lagerhållas eller inte. Även detta har sitt stöd i teorin. 

Huiskonen (2001) menar att ett stort antal parametrar påverkar val av lagerstrategi, bland annat 

ledtid och antal leverantörer. Ingen av dessa parametrar har allmängiltiga kriterier, utan detta 

styrs utifrån vad verksamheten anser är viktigt. I detta fall antogs kriteriet för ledtid vara tre 

dagar. Detta kriterium gäller endast för den aktuella utrustningen, förutsatt att inga förändringar 

har skett efter att undersökningen genomfördes. Det är viktigt att utreda samtliga komponenters 

ledtider i en utrustning, för att därefter ta beslut om ett kriterium för acceptabel stilleståndstid. 

5.3 Relevans 

Arbetet gick ut på att undersöka en redan framtagen arbetsprocess för underhållsberedning med 

avseende på dess relevans och användbarhet. Om det visar sig från resultaten att 

komponentbaserat underhåll är effektivare än den metod som används idag, så kommer 

troligtvis arbetsprocessen att utvecklas ytterligare. Arbetsprocessen möjliggör ett gemensamt 

arbetssätt, och kan efter vidareutveckling ge en rad fördelar, som ökad kunskap om 

komponenters feltyper och felorsaker. Denna kunskap förbättrar förståelsen för hur 

riskbedömning utförs med avseende på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet. Om så sker, så är 

förutsättningarna goda för att förbättra delar av underhållsprocessen, och därmed få bättre 

lönsamhet. 

5.4 Reflektion 

En utmaning med det här projektet har varit att utveckla arbetsprocessen för beslut om 

lagerstrategi. Eftersom många parametrar och kriterier påverkade beslutsprocessen, så blev det 

en svår uppgift att utforma en så enkel arbetsprocess som möjligt. Utvecklingen av 

arbetsprocessen har inte följt någon standard i metodutveckling, vilket skulle kunnat 

undersökas. För att öka förståelsen i hur Scania arbetar med lagerhållning av artiklar, så hade 

rutiner och arbetssätt i förrådsverksamheten kunnat undersökas. Vad som hade varit intressant 

att undersöka är begreppet trögrörliga artiklar, det vill säga artiklar som inte har rört sig från 

lager på fem år. Om någon eller några av de undersökta komponenterna skulle visa sig vara 

trögrörlig, så skulle dessa komponenter eventuellt tilldelats en annan lagerstrategi än vad 

resultatet visade. I så fall så skulle begreppet trögrörlig artikel kanske kunnat användas som en 

parameter i den utvecklade arbetsprocessen. Att definiera begreppet - regelbundna fel, skulle 

hjälpa intervjupersonerna att förstå innebörden av frågan, och därför bättre kunna ta ställning 

till om komponenten ska tilldelas FBU som underhållsstrategi eller inte. Detta är en 

förutsättning för ett gemensamt arbetssätt. 

  

Undersökningsprocessen är genomgående baserad på Demingcykeln. Tanken med att arbeta 

utefter den var att underlätta arbetsgången i projektet. Demingcykeln erbjuder möjligheten att 

fånga upp potentiella och redan utvecklade problem i metoden, för att sedan agera på dessa och 

förbättra metodiken. Med detta så ökar möjligheten att uppnå hög reliabilitet. 
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 Slutsatser 

Den framtagna arbetsprocessen är tänkt att användas som en standardiserad metod för 

underhållsberedare inom Scania IM.  
  
Vilken underhållsstrategi är lämplig för respektive komponent? 

Studien visar att arbetsprocess del 1, kan användas som metod för att bestämma 

underhållsstrategi för de undersökta komponenterna. Det finns tre frågor i arbetsprocessen som 

avgör vilken typ av underhållsstrategi en komponent ska tilldelas, men en av dessa måste dock 

förtydligas för att användbarheten hos processen ska bli bättre. Förtydligandet är att innebörden 

av regelbundna fel bör definieras. Det finns inga riktlinjer eller gränsvärden som beskriver vad 

som menas med regelbundna fel i det aktuella fallet. Därför måste det finnas en tydlig 

beskrivning som definierar begreppet i dess sammanhang. 
  
Vilken typ av lagerstrategi är lämplig för respektive komponent? 

Val av lagerstrategi beror i huvudsak på tre parametrar med tillhörande kriterier; felsannolikhet, 

konsekvens av funktionsfel samt ledtid. Dessa parametrar varierar för olika slags komponenter 

beroende på driftsbetingelser och omgivande miljö. Det går alltså inte att generalisera en typ av 

lagerstrategi för en specifik komponent utan att göra en undersökning av den omgivande miljön. 

Därför tilldelas varje komponent en lagerstrategi som baseras på omständigheterna hos dessa 

parametrar. En komponent vars exempelvis felsannolikhet är hög, och med svåra konsekvenser 

i kombination med lång ledtid, ska lagerhållas för att säkerställa hög driftsäkerhet. 
  
Hur kan den framtagna arbetsprocessen tillämpas för att ta fram lämplig lager- och 
underhållsstrategi?  

För att ta fram lämplig lagerstrategi, kan arbetsprocessen användas om data för ledtider finns 

tillgänglig, och om felfrekvenser kan bedömas, antingen utifrån statistik eller erfarenhet. Det 

bör även finnas kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå ifall en komponent upphör att 

fungera. Lagerstrategi tas fram antingen genom bedömning i riskmatris eller bedömning utifrån 

ledtid. För att ta fram lämplig underhållsstrategi, kan arbetsprocessen tillämpas genom 

bedömning av personal med kunskap inom det teknikområde som komponenten tillhör. 
  
Mål 

Målet med examensarbetet var att öka driftsäkerheten genom att tilldela varje komponent 

lämplig underhålls- och lagerstrategi. Detta måste verifieras i framtiden när arbetsprocessen 

har blivit etablerad hos verksamheten. 
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 Rekommendationer 

Den utvecklade arbetsprocessen rekommenderas särskilt att genomgå en fördjupad analys för 

att ta reda på alternativa metoder för att bestämma lagerstrategi. Att bestämma lagerstrategi för 

en komponent kräver att hänsyn tas till en mängd parametrar och kriterier utifrån verksamhetens 

värderingar och mål. Denna typ av analys benämns som multikriterieanalys (MKA). 

 

Analytisk hierarkisk process (AHP) är en metod inom ramen av MKA. AHP är en vetenskapligt 

beprövad metod, och ett kraftfullt verktyg inom beslutsstöd. AHP har visat sig kunna appliceras 

inom många områden där ett komplext beslut ska fattas, i synnerhet när många parametrar 

påverkar en beslutsprocess. Denna metod har använts flitigt i studier där syftet bland annat har 

varit att ta fram lämpliga strategier för reservdelar. Braglia, Grassi & Montanari (2004) 

tillämpade bland annat denna metod vid analys av reservdelar. Slutsatsen av deras arbete visade 

att metoden var applicerbar i det fallet. Därför föreslås denna analysmetod att ses över gällande 

dess relevans och användbarhet för Scanias underhållsberedning.  

  

Rekommendation att undersöka om trögrörliga artiklar kan användas som en parameter i 

arbetsprocessen för val av lagerstrategi. 

  

Vad som också rekommenderas att utredas är en beslutspunkt i Figur 13. Här frågas det om det 

är lönsamt att minska TBU intervallet, det vill säga att utföra mer förebyggande underhåll. För 

att kunna besvara frågan så krävs det en fördjupad studie kring vilken nytta en högre frekvens 

på TBU ger i förhållande till kostnadsökningen, det vill säga kostnad-nytta-analys. 

  

Innebörden av regelbundna fel måste förtydligas genom att definiera begreppet i dess 

sammanhang, detta så att alla beredare vet vad som menas. 
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 Bilagor 

Intervju 1 Hydrauliska komponenter 

Intervju med underhållsspecialist med bakgrund som mekaniker. 
                                                                                                                                      
Komponent: Axialkolvpump Delsystem: Hjälpaggregat 1 

Finns i: Flödesschema sid 9, postbeteckning 0.8-1 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Felsätten är att systemet blir trycklöst, alternativt kan det ske en temperaturökning som 

visar sig i form av varm olja. Orsakerna är oftast att det är ställdonet som går sönder i variabla 

pumpar. Detta är en variabel pump. När den havererar byter man hela pumpen. 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Ingen, säkerhetsrisk eftersom det är inställt så att trycket sjunker istället för stiger. Ingen 

miljö säkerhetsrisk heller, då det inte är några utsläpp. Kvalitén kan dock påverkas om trycket 

sjunker mitt under tillverkning, eftersom detaljen som tillverkas kan röra på sig om trycket 

sjunker. Tillgängligheten påverkas givetvis. Maskinens livslängd påverkas inte alls av att denna 

komponent havererar. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Ja, det finns metoder som finns med i operatörsunderhållet. Om man ser på tryckmätaren 

att trycket sjunker är det alltid ett tecken på att något håller på att gå fel. Hellern har även en 

flödesmätare just för detta delsystem som är inställd på ett visst flöde, om denna visar fel flöde, 

är det också ett tecken på att något är fel. 

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Svårt att säga, så det säkraste är att svara ja. I denna komponent är det många mekaniska 

delar som rör på sig, så det är troligt att något kommer hinna haverera. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Ja, se fråga 3 och 4. 

 

Fråga 7: Lönar det sig med TBU? 
Svar: Nej, komponenten är så pass billig att TBU skulle bli dyrare. 

 

Fråga 8: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, många fel uppstår om oljan blir dålig, vilket inte sker riktigt regelbundet, därför blir 

det AU på denna. 

 

Fråga 9: Behövs instruktion? 
Svar: Finns redan, i stort sett allt finns i Hellers egna dokumentation.  

 

 

Komponent: Tryckvakt Delsystem: Spindelenhet 
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Finns i: Flödesschema sid 9, postbeteckning 10.6 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej.  

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Det skall gå någon typ av signal från denna till styrsystemet, felsätten är att denna signal 

fattas. Felorsakerna är oftast att tryckmembranet eller någon sensor har havererat i tryckvakten.  

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Ingen säkerhetsrisk. Kvalitén påverkas inte. Tillgängligheten påverkas givetvis. 

Maskinens livslängd påverkas inte alls av att denna komponent havererar. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Nej, eftersom detta är en elektrisk komponent, så är det är antingen on/off, antingen 

fungerar den eller inte. 

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja det är vanligt att denna komponent havererar. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Nej, det är digitalt. On/off. 

 

Fråga 7: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, den havererar ofta men slumpmässigt, därför blir det AU på denna. 

 

Fråga 8: Behövs instruktion? 
Svar: Skall inte behövas, enkel att byta, man bör veta att ställa in switching point på 45 bar, 

d.v.s. systemet skall ställas in på 45 bars tryck. 

 

Komponent: Hydraulcylinder Delsystem: Verktygsmagasin 

Finns i: Flödesschema sid 9, postbeteckning 32.13 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej, inget krav från myndigheter. 

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Felsätt är  

1. Läckage.  

2. Cylindern blir kraftlös.  

3. Inte alltför ovanligt att kolvstången blir sned och då även kan gå av.  

4. Änddämpningen kan sluta fungera, som följd av detta går tätningarna sönder eftersom 

impulsen blir för stor för vad de klarar av. 

Felorsaker är  

1. Vanligast att tätningar med mera helt enkelt har nått sin livstid, kan även bero på skräp, 

vilket kommer av yttre påverkan, om avskraparen (en del som ska hindra föroreningar från 

att komma in) går sönder så kommer det att dra in skräp vilket i sin tur har sönder 

tätningarna.  

2. Beror på läckaget, trycket sjunker och cylindern blir kraftlös, ibland blir det ett inre läckage 

vilket är svårt att upptäcka, detta kan dock detekteras via att cylindern tappar kraft.  
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3. Yttre påverkan, cylindern kan ha lossnat i något fäste.  

4. Handhavandefel. Cylindern ska justeras in på ett speciellt sätt när den installeras eller byts 

ut, justeras den fel kan det resultera i fel inställd änddämpning. 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet (människa/miljö), kvalitet, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Ingen säkerhetsrisk. Kvalitet påverkas inte. Tillgängligheten påverkas givetvis. 

Maskinens livslängd påverkas inte alls av att denna komponent havererar. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: 1: Vid yttre läckage finns det metoder såsom rengöring, städning, byte av olja och filter, 

det sistnämnda gäller även för inre läckage. 2: Se 1. 3: Kontrollera så att alla delar sitter, 

kontrollera kolvstång, detta ingår redan i ronderingen.    

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja, en hydraulcylinder har en beräknad genomsnittlig livslängd på cirka en miljon 

tryckförändringar, det blir en tryckförändring varje gång den fullbordar ett arbetslag. Detta 

hinner uppnås inom Hellerns livstid på uppskattningsvis 20-25 år.  

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Ja men kan vara svårt att upptäcka, ett inre läckage går inte alltid att mäta sig fram till, då 

måste man ta isär cylindern i delar. Svaret blir dock ja. 

 

Fråga 7: Lönar det sig med TBU? 
Svar: Nej, så pass billig och enkel att byta i förhållande till att tillståndskontrollera den. 

 

Fråga 8: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, det är svårt att förutsäga fel på denna. Scania har inte tillgång till några sådana 

mätningar som skulle behövas, därför blir det AU på denna.  

 

Komponent: Hydraulmotor Delsystem: Palletväxlare 

Finns i: Flödesschema sid 10, postbeteckning 42.9 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Felsätt är:  

1. Vridningen stannar i palletväxlaren.  

2. Läckage kring drivaxeln. 

Felorsak är:  

1. Vingarna kan ha gått av, kuggen kan ha skurit.  

2. Tätning på utgående axel slits. 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Ingen säkerhetsrisk. Kvalitén påverkas inte. Tillgängligheten påverkas givetvis. 

Maskinens livslängd påverkas inte alls av att denna komponent havererar. 

 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Städning, rengöring, filterbyte. 
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Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja, det bör man anta. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 7: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, därför blir det AU på denna.  

 

Fråga 9: Behövs instruktioner? 
Svar: Nej, endast byta rakt av, inga konstigheter 

 

Komponent: Riktningsventil Delsystem: Hjälpaggregat 2 

Finns i: Flödesschema sid 10, postbeteckning 43.4 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Felsätt är:  

1. Den slutar röra på sig.  

2. Lite ovanligare är att temperaturen i oljan höjs. 

Felorsak är:  

1. 99 % säkerhet att någon el spole gått sönder, det kan ha kommit in smuts i ventilen och pga. 

detta har sliden stannat.  

2. Ventilhuset har spruckit.  

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet (människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Ingen säkerhetsrisk. Kvalitén påverkas inte. Tillgängligheten påverkas givetvis. 

Maskinens livslängd påverkas inte alls av att denna komponent havererar. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Nej.    

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja.  

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 7: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, därför AU.  

 

Fråga 9: Behövs instruktioner? 
Svar: Nej, endast byta rakt av, inga konstigheter. 
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Intervju 2 Pneumatiska komponenter  

Intervju med underhållsspecialist med bakgrund som mekaniker. 
 

Komponent: Riktningsventil Delsystem: HELP 1 

Finns i: Flödesschema sid 22, postbeteckning 113,2 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej.  

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Liknande som hydraulisk flervägsventil, se intervju 2. Felsätt  

1. Elspolarna går sönder.  

2. Den kärvar ihop invändigt. 

Felorsak  

1. Elfel.  

2. Smuts, kan vara i luften runtomkring, vanligast att det kommer från cylindern, kan även 

bero på fel i kompressorn eller något annat mekaniskt fel. 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Säkerheten påverkas inte. Kvaliteten borde inte påverkas. Tillgängligheten påverkas. 

Livslängden påverkas inte. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Nej, svårt att förebygga specifikt för cylinder, man kan dock byta olja och filter för 

systemet den är i. 

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Den förväntas haverera.  

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 7: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Nej, därför blir det AU. 

 

Fråga 8: Behövs instruktioner? 
Nej, bara att byta (Scania har personal med erfarenhet för att göra detta utan instruktion) 

 

Komponent: Pneumatisk cylinder Delsystem: Verktygsväxlare 

Finns i: Flödesschema sid 24, postbeteckning 181,6 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Detta är en lite speciell cylinder, den har kolvsångslåsning, vilket innebär att den har fler 

funktioner än vanligtvis, denna cylinder driver dörren i verktygsväxlaren. Felsätten kan vara:  

1. Dörren öppnar inte.  

2. Kraftigt luftläckage vilket resulterar i oljud. 
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3. Kolvstången går av. 

Felorsakerna är:  

1. Inre läckage eller att kolvstångslåsningen har gått sönder.  

2. Tätning på kolvstången har gått sönder, eller att kopplingen har lossnat.  

3. Linjeringsfel vilket kan bero på att någon skruv har lossnat eller handhavande fel.   

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Säkerheten kan påverkas, om kolvlåsningen gått sönder kan luckan ramla ner. Kvalitén 

påverkas inte. Tillgängligheten påverkas givetvis. Livslängden påverkas inte.  

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Ja, det är normalt FU, t.ex. kontroll av läckage och om grejerna sitter fast ordentligt.  

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja, cylindrar är slitage komponenter. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Ja, exempelvis genom att mäta läckage. 

 

Fråga 7: Lönar det sig med TBU? 
Nej, komponenten är för billig. 

 

Fråga 8: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, därför blir det AU på denna. 

 

Fråga 8: Behövs instruktion? 
Svar: Nej.  

 

Komponent: Ljuddämpare Delsystem: Skyddsbeklädnad på manöversida 

Finns i: Flödesschema sid 24, postbeteckning 186,2 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej.  

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Denna ljuddämpare är kopplad till en riktningsventil som styr en hydraulisk riktnings 

ventil som i sin tur ska styra palletväxlaren. Därför kan ett haveri av ljuddämparen leda till ett 

fel som egentligen inte ska kunna hända, nämligen att palletväxlaren går att köra fast dörren är 

öppen. 

Felorsaken är nästan alltid att ljuddämparen täpps igen av smuts och att det blir smuts i 

ledningarna. 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Säkerheten påverkas givetvis om palletväxlaren går fast dörren är öppen. Kvalitén 

påverkas inte. Tillgängligheten påverkas givetvis. Livslängden påverkas inte.  

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Nej inget specifikt för komponenten, man kan alltid städa runt omkring den. 

 

 



Bilagor    51 
 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja, det är rätt vanligt att ljuddämpare täpps igen. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Ja, man märker om systemet blir segare. 

 

Fråga 7: Lönar det sig med TBU? 
Nej, komponenten är för billig 

 

Fråga 8: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, därför blir det AU på denna. 

 

Fråga 8: Behövs instruktion? 
Svar: Nej.  

 

Komponent: Strypbackventil   

Delsystem: Detaljriggningsplats Finns i: Flödesschema sid 11, postbeteckning 141,11 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Denna komponent är direkt kopplad till en pneumatisk cylinder. Felsätt är:  

1. Rörelsen blir för snabb i cylindern.  

2. Rörelsen blir för långsam i cylindern. 

Felorsaker är att backventilsdelen i komponenten kan ha gått sönder (se föregående komponent) 

eller att skräp har kommit in i den, då fastnar den i öppet läge 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Ingen säkerhetsrisk. Kvalitén påverkas inte. Tillgängligheten påverkas. Maskinens 

livslängd påverkas inte. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Nej.    

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Om det har kommit in smuts har den det. Är det ett inre fel är det inte det. 

 

Fråga 7: Lönar det sig med TBU? 
Nej. 

 

Fråga 8: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, därför AU.  

 

Fråga 9: Behövs instruktioner? 
Svar: Nej, endast byta rakt av, inga konstigheter. 
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Intervju 3 Elektriska komponenter 

Intervju med beredare med bakgrund som elektriker. 

                                                                        

Komponent: Elektronikmodul Delsystem: Hjälpaggregat 1 

Finns i: Elektrikschema sid 137, postbeteckning 6ES7144-FJ00-0AB0 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Slutar bara fungera. Enda området man skulle kunna utläsa felet på är i feldiagnostiken i 

PLC. 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Det borde knappast vara någon säkerhetsrisk, tillgängligheten påverkas dock. Modulen 

skall ta emot någon typ av ingångssignaler, så om den havererar kan signalerna inte tas emot 

och maskinens drift bör påverkas. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Nej, felen går inte att förebygga. 

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Generellt svårt att säga för elektriska komponenter, kan hålla jättelänge, kan lika gärna 

haverera snart. Det vill säga en stor spridning av felfrekvens. Det säkraste är att svara dock ja.  

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Nej, den går plötsligt sönder. 

 

Fråga 7: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, slumpmässigt fördelat. Därför blir det AU på denna.  

 

Fråga 8: Behövs instruktion? 
Svar: Nej, en instruktion anses inte nödvändig för att genomföra en installation, och i dagsläget 

finns det knappast några instruktioner vid Scania Luleå för hur man byter just den. Sen är det 

såklart inte någon nackdel om det finns tydliga instruktioner. Denna byts inte ofta, om den 

behöver bytas är det troligtvis bara att göra det rakt av, men man sätter troligtvis inte någon 

oerfaren på att byta den ensam. 

 

Komponent: Tryckställare/tryckvakt Delsystem: Hjälpaggregat 1 

Finns i: Medieschema sid 9, postbeteckning 0.16 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Trycket blir fel. Denna komponent är inställd på ett visst tryck, och om arbetstrycket på 

något sätt avviker från det inställda trycket (med viss tolerans) så kommer den att larma. 
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Fråga 3: Påverkas säkerhet (människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Tillgängligheten påverkas och säkerheten kan även påverkas. Komponenten skall mätas 

med en indikatorklocka när man ställer in trycket, och om man ställer in denna komponent på 

fel tryck så kan säkerheten för omgivningen påverkas. Det beror dock på hur den är uppbyggd. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Nej, det går inte att upptäcka innan om det håller på att bli fel pga. elektrisk komponent.  

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Troligtvis någon gång under livstiden. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Nej, den går plötsligt sönder. 

 

Fråga 7: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, slumpmässigt fördelat. Därför blir det AU på denna.  

 

Fråga 8: Behövs instruktion? 
Svar: Ja, instruktioner kan behövas för att ställa in trycket. 

 

Komponent: Temperaturgivare Delsystem: Hjälpaggregat 1  

Finns i: Medieschema sid 9, postbeteckning 0.31 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: När oljan blir för varm jämfört med ett referensvärde så upphör funktionen, det vill säga 

då stannar hela hydraul aggregatet och den kommer att larma. 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Livslängd, tillgänglighet och kvalité påverkas. Säkerhet påverkas inte. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Nej, det går inte att se innan om det håller på att bli fel pga. elektrisk komponent.  

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja, troligtvis någon gång under livstiden. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Nej, den går plötsligt sönder. 

 

Fråga 7: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, slumpmässigt fördelat. Därför blir det AU på denna.  

 

Fråga 8: Behövs instruktion? 
Svar: Instruktioner bör inte behövas, denna byter man bara rakt av. Man ska dock komma ihåg 

att bryta strömmen innan. 
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Intervju 4 Tribologiska komponenter  

Intervju med smörjtekniker. 

 

Komponent: Vingcellpump Delsystem: Rundbord 

Finns i: Flödesschema sid 41, postbeteckning 290,3 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej.  

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Felsätt: Missljud, flödet blir mindre vilket utläses på flödesmätaren. Denna pump är dock 

dold så den både hörs och syns dåligt, därför är det framförallt på flödesmätaren som fel utläses. 

Felorsaker: Degradering. Pumpen kan ha skurit. 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Säkerheten påverkas inte. Kvaliteten borde inte påverkas, eftersom det inte blir en direkt 

störning på tillverkningen. Tillgängligheten påverkas. Livslängden kan påverkas, den påverkas 

inte direkt eftersom maskinen kan gå en stund utan smörjning, med tiden kommer dock något 

att skära. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Nej det förväntas inte hända, det kan dock givetvis hända men slutsvaret blir nej, därför 

blir det AU på denna. 

 

Fråga 6: Behövs instruktion? 
Svar: Instruktioner finns, dock oklart vart.   

 

Komponent: Kuggringspumpaggregat Delsystem: Spindelenhet 

Finns i: Flödesschema sid 41, postbeteckning 210,2 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej.  

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Denna komponent smörjer växellådan till spindelenheten, det finns en flödesmätare 

kopplad till komponenten. Felsätten är att flödet är fel, vilket syns på flödesmätaren. Kan också 

vara att spindeln stannar på grund av skuren växellåda, då har dock kuggringspumpaggregatet 

havererat sedan länge.  

Felorsaker är oftast degradering  

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Ingen säkerhetsrisk. Kvalitén påverkas inte. Tillgängligheten påverkas givetvis.  

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Olja byts en gång per år, filter byts när den larmar. 
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Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja, det antas.  

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Nej, det kan utläsas på flödesmätaren när det är fel, men då har felet redan inträffat. 

Slutsvaret blir nej. 

 

Fråga 7: Uppstår felsätt/felorsak regelbundet? 
Svar: Nej, därför blir det AU på denna. 

 

Fråga 8: Behövs instruktion? 
Svar: Nej inte om det är en erfaren mekaniker, om det är någon som inte gjort det så ja. Kan 

även behövas instruktion för att förklara var komponenten sitter. 
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Intervju 5 Mekaniska komponenter  
Intervju med underhållsspecialist med bakgrund som mekaniker 

 

Komponent: Linjärvagn Delsystem: Spindelenhet 

Finns i: Sprängskiss 02.007700_S100en Position 1 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej.  

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Dessa komponenter sitter på arbetsenheten där spindeln är monterad. En linjärvagn är en 

typ av rullager och kallas även för linjärlager, då de är lager som ska rulla i linjär riktning. Dessa 

lager för arbetsenheten i Y-led längst skenor på maskinstativet. Felsätten är:  

1. Det blir kvalitetsbrister på produkten i form av fasetter, d.v.s. det blir gropar i ytan. 

2. Maskinen löser ut ett larm i styrsystemet pga. konturövervakning, det vill säga en cirkulär 

avvikelse.  

3. Den löser ut pga. överström på motorn.  

4. Vibrationer. 

Felorsaker är  

1. 90 % pga. slitage, det är för mycket glapp mellan lager och skena.  

2. Dålig smörjning, eller smuts.  

3. Samma som 2. 

4. Skador på linjärskenan som blir till gropar, dessa uppstår pga. rullar på lagret nöter ned 

linjärskenan, vilket oftast beror på glapp mellan lager och skena. 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Säkerheten påverkas inte. Kvaliteten påverkas. Tillgängligheten påverkas. Livslängden 

påverkas inte. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Ja kontrollera avskrapare, glappmätningar. 

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja absolut, dessa brukar hålla några år. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Ja. 

Fråga 7: Lönar det sig med TBU? 
Svar: Ja absolut, därför blir det TBU på denna. 

 

Fråga 8: Behövs instruktioner? 
Svar: Ja, och det ska finnas också, det finns bra instruktioner för TBU. 

 

Komponent: Spindelverktyg Delsystem: Spindelenhet 

Finns i: Sprängskiss 04.012268_S100en Position 18 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej, det ska den inte.  
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Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Väldigt snarlikt som hos linjärlagren. Felsätten är: 

1. Fasetter.  

2. Missljud.  

3. Motorn löser ut pga. överström (den skär).  

Felorsaker är:  

1. Det blir glapp, absolut oftast i radiell riktning, men kan även bli glapp i axiell riktning, detta 

beror på normalt slitage (degradering), d.v.s. lagret blir nednött.  

2. Verktyget är överbelastat, man har kört in verktyget för fort, missljudet kommer från 

lagerbanorna.  

3. Lagren har skurit, vilket kan bero på felaktig kylning eller felaktig smörjning. 

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Säkerheten påverkas inte. Kvalitén påverkas. Tillgängligheten påverkas givetvis. 

Livslängden påverkas inte.  

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Ja kontinuerlig mätning, det vill säga glapp-mätning samt vibrationsmätning vid behov.  

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja definitivt, detta är den komponent i maskinen som får mest belastning. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Ja det märks tydligt när ett fel håller på att inträffa. 

 

Fråga 7: Lönar det sig med TBU? 
Svar: Ja det blir TBU på denna. Endast renovering av spindelverktyget kostar uppskattningsvis 

mellan 100 000 och 200 000 SEK. 

 

Fråga 8: Behövs instruktion? 
Svar: Ja och det finns också bra instruktioner.  

 

Komponent: Gejdskydd XZ-riktning Delsystem: Skyddsbeklädnad på manöversida 

Finns i: Sprängskiss 03.220072_S100en Position 8  

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej.  

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Denna komponent skall skydda Gejdrarna, d.v.s. de skenor som verktygsbordet åker efter 

med hjälp av linjärlager. Gejdskyddet består av flera plåtar så att den på så sätt ska kunna dras 

ut och följa bordet när det är i sin yttersta position och sedan dras in när bordet är i sin innersta 

position. Därför kallas även gejdskyddet för teleskopskydd. Det enda kända felsättet är att den 

går av, den separeras i två delar. 

Felorsakerna till detta kan vara:  

1. Normalt slitage.  

2. Smuts hackas in mellan plåtarna, smutsen kommer utifrån och beror på dålig rengöring.  

3. Om avskraparen är dålig kommer det in smuts.  

4. Man kliver på det. Den håller egentligen inte för det, men det är väldigt vanligt, problemet 

är för liten yta att röra sig på.   
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Fråga 3: Påverkas säkerhet(människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Säkerheten påverkas inte. Kvaliteten påverkas inte. Tillgängligheten påverkas givetvis. 

Livslängden kan påverkas, maskinbädden kan skadas om skyddet är dåligt.  

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: Ja, städning, kontrollera avskrapare, att ingen kliver på det. 

 

Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja. 

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Ja och nej. Om någon kliver på det har den inte det, men om den börjar nötas av smuts 

och liknande skall det gå att upptäcka innan den havererar. Slutsvaret blir ja. 

 

Fråga 7: Lönar det sig med TBU? 
Svar: Ja det skulle löna sig, problemet är hur skulle man iså fall göra? Vilka metoder ska man 

använda? 

 

Komponent: Kulskruv Delsystem: Rundbord (driver rundbord i Z-led) 

Finns i: Sprängskiss 03.181065_S125-001-001-EN-B, position 5 

 

Fråga 1: Omfattas komponenten av lagkrav? 
Svar: Nej. 

 

Fråga 2: Felsätt/felorsak? 
Svar: Det finns mycket som kan haverera på denna och därför blir det också många felsätt, de 

vanligaste felsätten är  

1. Det blir kvalitetsproblem på produkten som tillverkas, det blir fasetter, dålig ytjämnhet, den 

klarar inte hålla mått, hålen blir ovala istället för runda med mera.  

2. Den kan fastna eller skära ihop.  

3. Ett ylande missljud från servomotorn.  

4. Den larmar. 

Felorsakerna är  

1. Glapp vilket beror på att den är sliten, den blir ofta sliten på samma område.  

2. Oftast att det havererat någonstans i smörjningen.  

3. Glapp 99,9%.  

4. Den går för tungt vilket beror på fel i smörjningen. En vanlig felorsak som täcker alla fyra 

felsätt är smuts. Smutsen kan börja äta upp skruven, det kan nöta och det kan få den att 

skära.  

 

Fråga 3: Påverkas säkerhet (människa/miljö), kvalité, tillgänglighet eller livslängd? 
Svar: Säkerheten påverkas inte eftersom detta inte är en hängande axel. Kvalité och 

tillgänglighet påverkas. 

 

Fråga 4: Finns kända metoder för att förebygga felsätt/felorsak? 
Svar: 1: Vibrationsmätning, glappmätning, kontrollera smörjning. Smörjningen kan 

kontrolleras subjektivt att man känner, luktar, ser. Det finns många metoder, allt finns i FU-

planen. 
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Fråga 5: Förväntas felsätt/felorsak uppstå under utrustningens livstid? 
Svar: Ja.  

 

Fråga 6: Har komponenten upptäckbar felutvecklingstid? 
Svar: Ja, man hinner reagera på planering av underhållsåtgärder.  

 

Fråga 7: Lönar det sig med TBU? 
Svar: Absolut, en dyr och kritisk komponent. 

 

Fråga 8: Behövs instruktioner? 
Svar: Ja, för att veta hurdant glapp det ska vara, hur man vibrations mäter, om skruven måste 

riktas upp, för allt TBU och för hur den ska bytas. Detta är extremt noggrant, då den ska leverera 

en utomordentlig precision. Instruktioner finns på Scania Luleå, så även kompetensen.  
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Intervju 6 Lagerstrategi för samtliga komponenter  
Intervju med underhållsspecialist, beredare med bakgrund som elektriker och beredare med 

bakgrund som mekaniker. 

 
Hydrauliska komponenter 
 
Komponent: Axialkolvpump Delsystem: Hjälpaggregat 1 
Finns i: Flödesschema sid 9, postbeteckning 0.8-1 

Lagerstrategi: Ingen fråga behövde ställas, komponenten hade så pass lång ledtid (147 dagar) 

att beslut om lagerläggning togs direkt. 

 

Komponent: Tryckvakt Delsystem: Spindelenhet 

Finns i: Flödesschema sid 9, postbeteckning 10.6 

Lagerstrategi: Ingen fråga behövde ställas, komponenten hade så pass kort ledtid (3 dagar), att 

beslut om att komponenten skall beställas vid behov togs direkt. 

 

Komponent: Hydraulcylinder Delsystem: Verktygsmagasin 

Finns i: Flödesschema sid 9, postbeteckning 32.13 

Lagerstrategi:  

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Ja, tillämpa riskmatris: Låg felsannolikhet och måttlig konsekvens av fel, komponenten 

skall beställas vid behov. 

 

Komponent: Hydraulmotor Delsystem: Palletväxlare 

Finns i: Flödesschema sid 10, postbeteckning 42.9 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Ja, tillämpa riskmatris: Låg felsannolikhet och liten konsekvens av fel, komponenten 

skall beställas vid behov. 

 

Komponent: Riktningsventil Delsystem: Hjälpaggregat 2 

Finns i: Flödesschema sid 10, postbeteckning 43.4 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Nej, beslut tas utifrån ledtid, komponenten skall lagerhållas då ledtid > 3 dagar. 

 

Pneumatiska komponenter 
 

Komponent: Riktningsventil Delsystem: HELP 1 

Finns i: Flödesschema sid 22, postbeteckning 113,2 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 
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Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Ja, tillämpa riskmatris: Medel felsannolikhet och måttlig konsekvens av fel. Beslut tas 

utifrån ledtid, komponenten skall lagerhållas då ledtid > 3 dagar. 

 

Komponent: Pneumatisk cylinder Delsystem: Verktygsväxlare 

Finns i: Flödesschema sid 24, postbeteckning 181,6 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Ja, tillämpa riskmatris: Medel felsannolikhet och måttlig konsekvens av fel. Beslut tas 

utifrån ledtid, komponenten skall lagerhållas då ledtid > 3 dagar. 

 

Komponent: Ljuddämpare Delsystem: Skyddsbeklädnad på manöversida 

Finns i: Flödesschema sid 24, postbeteckning 186,2 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Ja, tillämpa riskmatris: Medel felsannolikhet och måttlig konsekvens av fel. Beslut tas 

utifrån ledtid, komponenten skall lagerhållas då ledtid > 3 dagar. 

 

Komponent: Strypbackventil   

Delsystem: Detaljriggningsplats Finns i: Flödesschema sid 11, postbeteckning 141,11 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Nej 

 

Fråga 2: Påverkas säkerhet, hänsyn tas till myndighetskrav. 

Svar: Nej säkerheten påverkas inte, finns inga myndighetskrav för denna 

 

Fråga 3: Finns det risk att andra komponenter påverkas? 

Svar: Ja, den är kopplad mot en cylinder som kommer att ta skada om komponenten havererar 

 

Fråga 4: Stilleståndstid > 3 dagar? 

Svar: Enligt Maximo har denna en ledtid på 7 dagar. Beredare visste däremot att den skall gå 

att få tag på inom kortare tid än 7 dagar, därför skall den beställas vid behov. 

 

Elektriska komponenter 
 

Komponent: Elektronikmodul Delsystem: Hjälpaggregat 1 

Finns i: Elektrikschema sid 137, postbeteckning 6ES7144-FJ00-0AB0 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Nej, inte hos elektriska komponenter, felfördelningen har så pass stor spridning. 

 

Fråga 3: Stilleståndsid > 3 dagar? 

Svar: Ja, lagerlägg 
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Komponent: Tryckställare/tryckvakt Delsystem: Hjälpaggregat 1 

Finns i: Medieschema sid 9, postbeteckning 0.16 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Nej, inte hos elektriska komponenter, felfördelningen har så pass stor spridning. 

 

Fråga 3: Stilleståndsid > 3 dagar? 

Svar: Ja, lagerlägg 

 

Komponent: Temperaturgivare Delsystem: Hjälpaggregat 1  

Finns i: Medieschema sid 9, postbeteckning 0.31 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Nej, inte hos elektriska komponenter, felfördelningen har så pass stor spridning. 

 

Fråga 3: Stilleståndsid > 3 dagar? 

Svar: Ja, lagerlägg 

 

Tribologiska komponenter 
 
Komponent: Vingcellpump Delsystem: Rundbord 

Finns i: Flödesschema sid 41, postbeteckning 290,3 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Ja, tillämpa riskmatris: Låg felsannolikhet och liten konsekvens av fel. Komponenten 

skall beställas vid behov. 

 

Komponent: Kuggringspumpaggregat Delsystem: Spindelenhet 

Finns i: Flödesschema sid 41, postbeteckning 210,2 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Ja, tillämpa riskmatris: Låg felsannolikhet och liten konsekvens av fel. Komponenten 

skall beställas vid behov. 

 
Mekaniska komponenter 
 

Komponent: Linjärvagn Delsystem: Spindelenhet 

Finns i: Sprängskiss 02.007700_S100en Position 1 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 
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Svar: Nej 

 

Fråga 3: Stilleståndstid > 3 dagar? 

Svar: Ja, lagerlägg 

Komponent: Verktygsspindel Delsystem: Spindelenhet 

Finns i: Sprängskiss 04.012268_S100en Position 18 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Ja, tillämpa riskmatris: Hög felsannolikhet och stor konsekvens av fel. Komponenten 

skall lagerläggas. 

 

Komponent: Gejdskydd XZ-riktning Delsystem: Skyddsbeklädnad på manöversida 

Finns i: Sprängskiss 03.220072_S100en Position 8  

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Ja, tillämpa riskmatris. Hög felsannolikhet, stor konsekvens, lagerlägg. Denna data gäller 

dock för gejdskydd i Huller Hille, som är en liknande fleroperationsmaskin som Heller. Detta 

är dock det bästa att utgå ifrån i det här fallet. 

 

Fråga 3: Stilleståndstid > 3 dagar? 

Svar: Ja, lagerlägg 

Komponent: Kulskruv Delsystem: Rundbord (driver rundbord i Z-led) 

Finns i: Sprängskiss 03.181065_S125-001-001-EN-B, position 5 

Fråga 1: Påverkas tillgängligheten om komponenten inte längre kan utföra krävd funktion? 

Svar: Ja 

 

Fråga 2: Går felsannolikheten att ta reda på? 

Svar: Nej, felsannolikheten mellan TBU-intervallen är okänd hos denna. 

 

Fråga 3: Stilleståndstid > 3 dagar? 

Svar: Ja, lagerlägg 
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Tabell 9. Riskmatris. Sammanställning av komponenter 

Konsekvens 

  

                   Sannolikhet 

 

Liten 

 

 

Måttlig 

 

 

Stor 

 

Hög (A):  

Funktionsfel inträffar i genomsnitt 

 ≥ 1 gång/år 

 

 

 

 

Gejdskydd 

Verktygsspindel 

Medel (B):  

1 gång/5 år ≤ Funktionsfel 

inträffar i genomsnitt < 1 gång/år 

 

 

Ljuddämpare 

Pneumatisk cylinder 

Riktningsventil (Pne) 

 

 

Låg (C): 

Funktionsfel inträffar i genomsnitt  

< 1 gång/5 år 

Vingcellpump 

Kuggringspumpaggregat 

Hydraulmotor 

Hydraulcylinder  

 

 

 

 

 


