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Abstract 

This Bachelor Thesis deals with how to prepare a computerization of a 
Maintenance Management System. The Bachelor Thesis is written by 
commission at Lear Corporation in Torslanda, Sweden. The paper is divided 
into two parts: evaluate a software and document all preventive maintenance. 
The purpose is to get better control and planning of preventive maintenance in 
the future. Tekla™ Maintenance is the software that is going to be evaluated.  

The aim is to document all preventive maintenance for two of three production 
lines at Lear Corporations factory at Torslanda, Sweden.  

The research shows that Tekla™ Maintenance met the specifications. One of 
the basic requirements was to automate the management of prevention 
maintenance activity, by issuing work order. Furthermore a user friendly 
interface was required. A description of Tekla™ Maintenance is included in the 
report.  

To get a feeling of how the programme perform in real world, benchmarking 
was preformed against Plastal AB. The benchmarking resulted in that Plastal 
AB recommended the Tekla™ Maintenance programme.  

Currently the documentation does not contain enough detailed information to 
allow a thorough review of all production lines. 

By dividing all lines into zones, all activities at each zone have been 
documented.  

Feedback form the operators was given, about what type of preventive 
maintenance that is required. 

To be able to put all the information into Tekla™ Maintenance, an Excel file 
has been made. This file contains over 2000 entries and should provide a solid 
base for future preventive maintenance.
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Sammanfattning 

Detta examensarbete beskriver hur förarbetet till att datorisera ett 
underhållssystem genomförs. Uppdragsgivare är Lear Corporation i Torslanda. 
Examensarbetet består av två delar: utvärdera en på förhand vald programvara 
och att dokumentera allt förebyggande underhåll (FU). Syftet är att få bättre 
kontroll och planering av förebyggande underhåll (FU) i framtiden. 
Programvaran som skall utvärderas om den är lämplig för ändamålet heter 
Tekla™ Maintenance. 

Målet var att dokumentera allt förebyggande underhåll (FU) för två av tre liner 
i Lear Corporations fabrik i Torslanda. 

Det visade sig att Tekla™ Maintenance uppfyllde de krav som fanns. De krav 
som fanns var bland annat när det var dags att göra ett förebyggande 
underhållsarbete ska programmet automatiskt tala om att nu skall det utföras. 
Ett användarvänligt gränssnitt var också efterfrågat. Rapporten innerhåller även 
en beskrivning av hur Tekla™ Maintenance är uppbyggt. 

För att få en bild av hur det är att arbeta med programmet i verkligheten 
genomfördes en benchmarking mot Plastal AB. Plastal AB hade mycket goda 
erfarenheter av att arbeta med programmet och kunde därför varmt 
rekommendera det. 

All dokumentation av förebyggande underhåll sker i dag på papper. Eftersom 
denna dokumentation inte innehöll tillräckligt med information skedde 
nedbrytningen från grunden. Varje line delades in i mindre områden så som 
line, kringutrustning och moment- och skruvdragare. När allt var dokumenterat 
fick underhållspersonalen tala om vad för slags förebyggande underhåll som 
skulle göras på all utrustning. Allt skrevs in i en Excel-fil som skall användas 
för att importera informationen till Tekla™ Maintenance i framtiden. Filen 
innerhåller över 2000 stycken objekt, vilket ger en bra grund för 
underhållsarbetet i framtiden. 

Nyckelord 

Förebyggande underhåll, TPM Total Productive Maintenance, Tekla™ 
Maintenance, OEE utrustningseffektivitet, benchmarking. 
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1 Inledning 

Det här examensarbetet handlar om hur förarbetet genomförs för att kunna 
datorisera planeringen av underhållsarbetet i Lear Corporations fabrik i 
Torslanda. Det genomförs även en utvärdering av programvaran Tekla™ 
Maintenance för att se om det lever upp till de krav företaget ställer. I dagsläget 
sker större delen av förebyggande underhåll (FU) av liner och kringutrustning 
under nätterna. All dokumentation sker på papper.  

För att kunna dokumentera allt förebyggande underhåll måste varje line brytas 
ner i mindre delar. När detta är gjort tas det del av underhållspersonalens 
erfarenheter av att arbeta med reparationer och förebyggande underhåll. Detta 
förs in i en Excel-fil, som sedan skall används för att importera materialet till 
Tekla™ Maintenance. 

Examensarbetet utförs som en del i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen 
Industriell ekonomi och produktion vid Ingenjörshögskolan i Jönköping. 

Bakgrund 
Lear Corporation är en av världens största leverantörer av fordonsinteriör med 
över 115 000 anställda [5]. En av deras fabriker ligger i Torslanda utanför 
Göteborg där de slutmonterar säten åt Volvo Car Corporation. I deras fabrik 
finns tre olika monteringsliner, en line för framstolar till S80, V70, XC70, och 
XC90, en line för baksäten till S80, V70, XC70 och slutligen en line för 
baksäten till XC90. Fortsättningsvis kommer dessa tre liner att benämnas 
framstolsline, baksätesline och P28. 
 
I dagsläget sker större delen av förebyggande underhåll av liner och 
kringutrustning under nätterna. All dokumentation sker på papper. Efter 
semestern 2006 kommer ett tredje skift att införas i fabriken vilket ställer höga 
krav på driftsäkerhet. För att få en bättre kontroll och planering av 
förebyggande underhåll vill man undersöka betydelsen av att datorisera 
planeringsarbetet. Programmet som skall utvärderas för ändamålet heter 
Tekla™ Maintenance. 

Syfte och mål 
Examensarbetet består av två delar: utvärdera en på förhand vald programvara 
och att dokumentera allt förebyggande underhåll. Syftet är att få bättre kontroll 
och planering av förebyggande underhåll i framtiden. Programvaran som skall 
utvärderas om den är lämplig för ändamålet heter Tekla™ Maintenance.  
Målet är att efter att projektet är genomfört är allt förebyggande underhåll 
dokumenterat för två av tre liner. De två liner som jag valt att arbeta med är 
baksäteslinen och P28. Eftersom det idag inte finns tillräckligt dokumenterat 
kring linerna är målet att bryta ner P28 först och sedan baksäteslinen. För att 
förändringen som kommer att ske skall kunna genomföras måste även de 
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personer som kommer att arbeta med systemet i framtiden engageras så att alla 
är positiva till förändringen. 

Avgränsningar 

Eftersom det är mycket tidsödande att gå in i detalj på vilken typ av 
förebyggande underhåll all utrustning kräver kommer detta arbete endast att 
innefatta två av tre liner. De två liner som kommer att brytas ner är 
baksäteslinen och P28, alltså inte framstolslinen. Att framstolslinen inte 
kommer att innefattas beror på att den är fysiskt mycket större och har 
dessutom mycket mer och komplicerad kringutrustning. När nedbrytningen är 
klar kommer inte linerna att läggas in i Tekla™ Maintenance eftersom detta 
kommer att ske efter avslutat projekt. 

Disposition 
Kapitel 2 beskriver hur olika underhållsorganisationer kan vara uppbyggda, 
målsättning med underhåll, TPM - Total Productive Maintenance, alltså totalt 
produktivt underhåll samt benchmarking. 

Kapitel 3 beskriver hur programmet Tekla™ Maintenance är uppbyggt. Denna 
delen av rapporten bygger på egen erfarenhet av att använda programmet och 
information från broschyrer och beskrivning av programmet från tillhörande 
hjälpfiler. 

Kapitel 4 beskriver hur examensarbetet har genomförts. Det består av tre delar; 
utvärdering av Tekla™ Maintenance, benchmarking samt nedbrytning av P28 
och baksäteslinen. 

I kapitel 5 presenteras de resultat som utvärderingen av Tekla™ Maintenance, 
benchmarking och nedbrytningen av P28 och baksäteslinen ledde fram till. 

I kapitel 6 presenteras de slutsatser som drogs och en diskussion kring hur man 
kan förbättra underhållsarbetet i framtiden diskuteras.
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2 Teoretisk bakgrund 

Underhållarens historia 

Underhållsverksamhetens historia börjar då människan blev människa, dvs då 
hon började tillverka verktyg. Det var av hög betydelse att verktygen var väl 
underhållna för att kunna försvara sig om man blev överfallen av vilda djur 
eller av andra stammar. Då var det samma person som tillverkade, använde och 
underhöll utrustningen. Utrustningen kunde bestå av en pilbåge eller en 
stenyxa. 

I takt med att samhället utvecklades inrättades specialister som tillverkade, 
reparerade och underhöll utrustning åt den lokala befolkningen. 

När industrialismen drog igång i 1700-talets England ökade avstånden mellan 
tillverkare och användare. Detta bidrog till att det var användaren som stod för 
underhållet av utrustningen. 

Nästa steg i utvecklingen kom med bruken i Sverige. Bruken fick speciella 
underhållsavdelningar som var helt självständiga och utförde alla reparationer. 
Ofta var dessa underhålls avdelningar utrustade med ett eget gjuteri och en 
enkel smedja. Dessa specialiserade underhållsmän kallades för reparatörer. 

I takt med att teknologi och produktionsutrustning utvecklas har behovet av 
olika specialbefattningar skapats inom underhållsorganisationen som t.ex. 
instrumentmekaniker, hydraulikreparatör, svetsare, elektriker och FU-tekniker 
[7]. 

Underhållsorganisationen 

Underhållsorganisationen kan vara organiserad på olika sätt. I en del företag tar 
underhållsorganisationen fullt ansvar för allt underhåll och i andra företag kan 
en del av underhållet eller hela underhållet skötas av externa firmor. Då 
underhållet sker av externa firmor tecknar kunderna servicekontrakt på t.ex. 
kompressorer, lyftutrustning m.m. Fördelen är att man slipper upprätthålla 
kompetens och ha reservdelar för en viss typ av utrustning. För att detta ska 
fungera får inte det geografiska avståndet vara för stort. Som nackdel kan 
nämnas att man tappar kompetens och blir beroende av externa firmor. Detta 
kallas märkesspecialisering och förekommer även internt inom större företag 
utan att blanda in externa firmor. 

En tredje modell av arbetsfördelning är att man decentraliserar 
underhållsarbetet till olika delar av anläggningen. Detta är den starkaste trenden 
idag. Vikten av att lära sig individuella utrustningar men även att lära känna 
och samarbeta med de som arbetar med utrustningen betonas.  



Teoretisk bakgrund 

8 

För att få en effektiv underhållsorganisation är det viktigt att använda sig av en 
blandning av dessa tre modeller [7]. 

Målsättning med underhåll 

Det är mycket viktigt att formulera mål för sin verksamhet så att man vet vad 
man sysslar med. När målen är formulerade är det lättare för alla som arbetar 
inom organisationen att sträva åt samma håll. Mål-definitionen ska vara tydlig 
och klar. Ett exempel på ett tydligt mål kan vara att produktionslinje 1 ska ha 
en tillgänglighet på 90%, operationseffektivitet på 85% och max stilleståndstid 
på 30 minuter (mer om detta senare). Är målen otydligt formulerade finns det 
risk för att medarbetarna strävar mot olika mål. 

För att få en organisation att arbeta mot tydliga mål måste de som är inblandade 
i organisationens berörda delar informeras och motiveras till att uppnå målen. 
Exempel på motiv kan vara: 

• Finansiella: Förlängd livslängd på produktionsutrustningen, oavbruten 
produktion, minskade reparationskostnader, mindre reservkapacitet och 
reservdelar 

• Organisatoriska: Bättre koordinering mellan produktion och underhåll 
och bättre personalplanering 

• Tekniska: Bättre tillgång till anläggningsdata, bättre underhållsplaner 
och bättre anläggningskondition 

För att kunna förverkliga sina mål är det också viktigt att man tänker igenom 
vilken underhållsfilosofi man vill sträva efter. Det finns fem olika filosofier: 

• Kör till haveri 

• Rutinmässigt underhåll 

• Planerat underhåll 

• Förebyggande underhåll 

• Tillståndsbaserat underhåll 

Det kan kännas som om den första filosofin är den sämsta och den sista är den 
bästa. Alla fem är relaterade till kostnader vilket gör att på viss utrustning kör 
man en av filosofierna och på en annan kör man en annan filosofi. Hur man gör 
den bedömningen kommer inte att tas upp här [7]. 
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Förebyggande underhåll 

Syftet med detta examensarbete är att få bättre kontroll på förebyggande 
underhåll varför en fördjupning av det görs här.  

Förebyggande underhåll (FU) är underhåll som görs för att förebygga att fel 
inte uppkommer. När ett fel har uppkommit och måste avhjälpas kallas det för 
avhjälpande underhåll (AH) [3]. Förebyggande underhåll kan sedan delas upp i 
två olika delar indirekt och direkt förebyggande underhåll. Indirekt 
förebyggande underhåll är underhåll såsom tillståndskontroll och 
funktionskontroll som syftar till att upptäcka fel innan de uppstår och dessa 
kontroller görs ofta under drift utan att behöva demontera ner utrustningen. 
Direkt förebyggande underhåll är åtgärder som till exempel rengörning, 
smörjning eller byten av delar som sker med fasta intervaller [6]. 

När förebyggande underhåll planeras är det viktigt att tänka på under vilket 
intervall (kalender – drifttid) det skall ske. Om det är en rond eller 
maskinbunden FU-åtgärd eller anrop [3]. 

Underhåll, driftsäkerhet och kvalitet 

Bedrivs underhållsarbete på rätt sätt leder det till hög tillgänglighet och lång 
livslängd hos en utrustning. Ska det lyckas måste underhållsarbetet bedrivas 
med kvalitet och på ett systematiskt sätt. När ett oplanerat stopp inträffar är det 
viktigt att det finns en strategi för hur det ska undvikas i framtiden [3]. TPM – 
Total Productive Maintenance är ett arbetssätt för att motverka denna typ av 
problem (mer om detta i nästa kapitel) [7].  

Inom kvalitet pratar man om de åtta olika kvalitetsdimensionerna vilka är 
driftsäkerhet, prestanda, underhållsmässighet, miljövänlighet, utseende, 
felfrihet, säkerhet och hållbarhet [4]. Driftsäkerhet definieras som ”en produkts 
eller systems förmåga att ge hög prestation trots fel, störningar och andra 
funktionshinder”. Detta betyder att driftsäkerheten styr dels av det tekniska 
systemet (maskiner och utrustning) men även av hur snabbt 
underhållsfunktionen kan åtgärda uppkomna fel [3]. 

TPM – Total Productive Maintenance 

TPM integrerar tillverkning, underhåll och kvalitet och där med 
driftsäkerheten. Ett företag som lyckat bra med detta är Volvo Personvagnar i 
Göteborg. Genom att integrera underhåll och kvalitet har en förbättrad kvalitet 
och produktivitet erhållits. Självkänslan och stoltheten över sitt arbete hos 
operatörerna har också ökat [3]. 
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TPM är ett helhetskoncept och ett arbetssätt för att höja den totala 
utrustningseffektiviteten. Det bygger på en förändringsprocess där alla i 
företaget måste engageras för att eliminera förluster i maskinutrustning och 
andra processer [7]. TPM kan också ses som ett verktyg till andra koncept som 
till exempel Six Sigma [8]. De grundläggande byggstenarna är: 

1. Uppföljningar av driftstörningar – hjärnan 

2. Operatörsunderhållet – hjärtat 

3. Förbättringsgrupperna – musklerna 

Hundratals företag från Japan, USA och Europa som har erfarenhet från att 
arbeta med TPM har lyckats mycket bra med att förbättra sin tillgänglighet, 
produktivitet, kvalitet men även sänka sina underhållskostnader. Det som 
skiljer TPM från andra förbättringskoncept är att TPM bygger på ett slags sunt 
förnuft samt erfarenheter i stället för på teorier [7]. 

Uppföljningar av driftstörningar - hjärnan 

Här gäller det att fokusera på verkligheten som den är. Det är viktigt att man 
inser sina brister och begränsningar, att man talar fakta och mäter i 
kvantifierbara och vetenskapliga enheter. I TPM mäter man på den totala 
utrustningseffektiviteten, OEE. OEE fokuserar på vad den förädlande 
processen faktiskt producerar, istället för vad den borde kunnat producera. Det 
räcker inte att mäta, omfattningen av förlusterna och dess orsaker för de som 
kan påverka förlusterna måste visas. Man talar om de sex stor förlusterna: 

1. Utrustningsfel och avbrott 

2. Ställtid och justeringar 

3. Tomgång och småstopp 

4. Reducerad hastighet 

5. Defekter i processen, löpande produktion 

6. Reducerat utbyte, uppstartsförluster 

När OEE-talet beräknas tas det hänsyn till dessa 6 förluster [7]. 

Beräkning av total utrustningseffektivitet, OEE 

Den totala utrustningseffektiviteten består av tre delar: tidstillgängligheten (T), 
operationseffektiviteten (O) och kvalitetsutbytet (K). OEE-talet erhålles genom 
att multiplicera ihop de tre olika mätetalen.  
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OEE=(T)*(O)*(K) 

Tillgängligheten  fås genom att dra bort stilleståndstiden från tillgänglig 
operativ tid. Stillståndstiden utgörs av oplanerade stopp (p.g.a. haverier ovs.), 
omställningar, justeringar, verktygsbyten och så vidare.  

Ett exempel är om den totala stillestoppstiden är 70min/dag och den 
tillgängliga tiden är 450min/dag. Då blir den tillgängliga operativa tiden:  

450–70=380min/dag. 

Detta ger en tillgänglighet på: 

Tillgänglighet=380/450=84%. 

Operationseffektiviteten talar om hur effektivt den tillgängliga operationstiden 
används. Den består av två delar: utnyttjad produktionstakt och verklig 
utnyttjad produktionstakt. Dessa två multipliceras samman för att få 
operationseffektiviteten.  

Den utnyttjade produktionstakten mäter förluster på grund av att maskinerna 
körs med reducerad hastighet och beräknas på följande sätt: 

Utnyttjad produktionstakt=teoretisk cykeltid/verklig cykeltid 

Där den teoretiska cykeltiden är den ideala tid maskinen är konstruerad för och 
den verkliga cykeltiden är den tid det tar för maskinen att utföra operationen. 

Ett exempel är att en maskin som är konstruerad för att tillverka en detalj på 1 
minut gör det i verkligheten på 1,3 minuter. Då blir utnyttjad produktionstakt 
förljande: 

Utnyttjad produktionstakt=1/1,3=77% 

Den verkliga utnyttjandegraden mäter hur stor andel av den tillgängliga 
operativa tiden som i verkligheten används. 

Verklig utnyttjandegrad=verklig processtid/tillgänglig operativ 

tid=(processmängd*verklig cykeltid)/tillgänglig operativ tid 

Där verklig processtid är den verkliga cykeltiden multiplicerat med den 
processade mängden (=antalet genomförda cyklar). Tillgänglig operativ tid 
räknades fram i tidstillgängligheten. 

Ett exempel är att om en maskin producerar 250 detaljer per dag och den 
verkliga cykeltiden är som innan, 1,3 minuter och den tillgängliga operativa 
tiden är 380 minuter blir verklig utnyttjandegrad följande: 

Verklig utnyttjandegrad=(250*1,3)/380=86% 
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Operationseffektiviteten blir då=77%*86%=66% 

Kvalitetsutbytet mäter andelen riktiga produkter av totala antalet tillverkade 
produkter.  

Kvalitetsutbyte=(processat antal–felaktigt antal)/processat antal 

Felaktiga detaljer är uppstartsförluster, fel i normal produktion och 
ombearbetade detaljer. 

Ett exempel är att om det är 5 avvikande detaljer per dag av de 250 som är 
tillverkade erhålls följande: 

Kvalitetsutbytet=(250–5)/250=98% 

Nu är det enkelt att beräkna OEE genom att använda exemplena ovan. 

OEE=48%*66%*98%=54%  [7]. 

Operatörsunderhållet – hjärtat 

En egenskap som alltid har funnits hos människan är att bry sig om sin 
omgivning, sina medmänniskor, sitt arbete och sin produktionsutrustning. 
Maskinvården fungerar inte idag på ett optimalt sätt. Kulturen ”du kör – jag 
lagar” är idag vanlig på många företag. Detta har lett fram till att de som kör 
maskinerna inte bryr sig om hur maskinerna har det. Begreppet maskinvård är 
bortglömt vilket leder till att det skapas defekter och störningar i tillverkningen. 
Det bristande operatörsunderhållet leder till att maskinerna producerar med låg 
effektivitet. Nissan har gjort en studie som visar orsakerna till att utrustningen 
stannar eller går sönder. 

Rengörning, smörjning, åtdragning av fästelement 36% 

Handhavande (okunskap, bristande rutiner)  48% 

Förslitning     5% 

Konstruktionsfel    9% 

Övriga     3% 

Denna undersökning visar tydligt att orsakerna till stopp är sådant vi själva kan 
åtgärda vilket lägger grunden till varför operatörsunderhåll är så viktigt. 
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TPM återinför operatörsunderhållet genom att utveckla metoder och 
erfarenheter. Operatörerna ska successivt utveckla ett större intresse för 
maskinutrustningen och ta mer ansvar för dess skötsel. Om detta ska kunna 
fungera i verkligheten kräver det ett starkt stöd från både produktionsledning 
och underhållsavdelningen samt utbildninginsatser [7]. 

Förbättringsgrupperna – musklerna 

Musklerna i TPM är förbättringsgrupperna där operatörerna deltar. För att 
förbättringsgrupperna ska kunna fungera måste det finnas en stödjande och 
uppmuntrande omgivning. Denna grupp skiljer sig från övriga verktyg som 
finns för att uppmuntra till kreativitet och lärande, som till exempel 
förslagsverksamhet och kvalitetsgrupper. Skillnaden är att man skapar en 
parallell organisation som enbart sysslar med förbättringsarbete. I denna 
organisation försöker man även att förbättra kommunikationen mellan de olika 
produktionsskiftlagen men även mellan produktion och underhåll.  

Det är en stor skillnad mellan förbättringsgrupper och kvalitetsgrupper. 
Förbättringsgrupperna är kontinuerlig och alla deltar. Deltagandet är inte något 
frivilligt utan något alla gör. Dessutom är de företagsstyrda och en del av den 
förändringsorganisation som byggs upp när TPM införs. 
Förändringsorganisationen bygger på företagsstyrda förbättringsgrupper som 
integreras uppåt och det finns en central TMP-kommitté som ansvarar för och 
driver igenom förändringen [7]. 

Benchmarking 

Benchmarking definieras som ”sökandet efter de bästa arbetsmetoderna som 
leder till överlägsna prestationer”. Grundidén är att göra en noggrann 
jämförelse mellan det egna företagets processer och ett annat företags 
motsvarande processer. 

Benchmarking är ett arbetssätt för att finna möjligheter för 
processförbättringar. Det är idag vanligt att företag använder sig av denna 
teknik i förbättringsprocessen. Generellt är det inte svårt för företag att skaffa 
sig tillräckligt av den insikt de behöver. Det finns ofta inget intresse att dölja 
något för ett annat företag som det inte direkt konkurrerar med. Insikten kan 
bidra till att det visar sig att man själv är duktig på något och kan på så sätt dela 
med sig till det andra företaget. 

Det är viktigt att när man jämför sin egen process med ett annat företag att man 
iakttar försiktighet. En lösning som fungerar i en organisation kanske inte 
fungerar i en annan, vilket gör att den måste modifieras så den passar det egna 
företaget [4]. 
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Tekla Maintenance 

Denna del av rapporten beskriver Tekla™ Maintenance. Beskrivningen av 
programmet bygger på erfarenheter av att arbeta med programmet samt 
information från broschyrer och beskrivning av programmet från tillhörande 
hjälpfiler [2].  

Uppbyggnad 

Programmet är uppbyggt helt fritt, vilket betyder att det går att beskriva 
strukturen i företaget helt fritt dvs. som man är van vid att beskriva sin 
anläggning [2]. 

Anläggningen 

Anläggningsträdet är uppbyggt på precis samma sätt som din dator är i 
Utforskaren i Windows. Det finns mappar som innehåller maskiner, artiklar, 
leverantörer, användare ovs. Under varje mapp finns det undernivåer som det 
går att klicka på för att se mer information. Till varje objekt kan du lägga till en 
bild och markera klickbara områden. Det kan vara en ritning över hela 
anläggningen där man kan klicka på en avdelning och sedan på maskiner och 
till slut delar av maskinerna. Därefter kan man tex. göra en felanmälan [2]. 
Figur 1 nedan visar ett exempel på hur en maskin i anläggningsträdet kan 
representeras. 

 

Figur 1 Bilden visar hur ett anläggningsträd kan se ut i programmet. 
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Objekt 

Exempel på objekt är byggnader, avdelningar, maskiner och komponenter. Det 
är med hjälp av objekten som anläggningen byggs upp. Alla objekt består av 
andra objekt. Det finns inga begränsningar i hur stort ett anläggningsträd kan 
vara [2]. 

Artiklar 

Det går att lägga in alla reservdelar och allt förbrukningsmaterial som används 
av underhåll. Till reservdelarna går det att tala om vilka leverantörer som finns 
och vilka maskiner som använder dem. Artiklarna har saldon som talar om hur 
mycket som finns i lagret. Det går även att lägga in en beställningspunkt som 
talar om när det är dags att beställa. Då kommer det automatiskt upp en 
beställningsorder. Programmet håller även reda på hur ofta en artikel används 
vilket möjliggör att föra statistik på artiklar. Är det så att en artikel inte har 
används på flera år kanske det inte finns någon anledning att lagerhålla den [2]. 

Ritningar 

Det finns ett ritningsregister inbyggt. Ritningar som finns på filer tex. 
AutoCAD-ritningar går att länka till ritningskortet [2]. 

Jobb 

Allt underhåll som utförs kallas för jobb, det gäller såväl arbetsorder, 
smörjrond, haveri, inspektioner och förebyggande som beställt underhåll. 
Jobben utförs på objekten. Till varje jobb kan du ange ett fritt antal delmoment. 
Programmet skapar automatiskt jobb inför framtiden, vilket gör att det går att 
se vad som ska göras tex. om en månad. Detta gäller jobb som utförs frekvent 
[2]. 

Företag 

Under rubriken företag går det att lägga upp ett register på alla leverantörer, 
serviceföretag med mera [2]. 
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Personer 

Här hittar man alla personer som arbetar med Tekla™ Maintenance, 
information om dem och vilka rättigheter de har beroende på vad de arbetar 
med. Det går även att lägga upp extern service och kontaktpersoner tex. 
leverantörer här [2]. Figur 2 nedan visar ett exempel på den information som 
kan finnas lagrad om en person. 

 

Figur 2 Information om en användare av systemet. 

Dokument 

Här kan man lägga in alla dokument som finns kopplade till objekt, artiklar, 
jobb, företag och personer. Om så önskas går det att lägga till att beroende på 
vilken behörighet man har, kan man läsa olika dokument [2]. 

Kategorier och typer 

Nästan allt är kategoriserat, dvs. man kan dela upp sina artiklar i tex. 
smörjmedel och el-artiklar. På samma sätt delas personer in i tex. smörjare, 
snickrare, montör och elektriker. Dessa titlar är kategorier i programmet. Det 
går att lägga upp kategorier på egen hand för att beskriva sina egna saker på rätt 
sätt. Till varje kategori kopplas en ikon. Det finns över 450 ikoner och det går 
att lägga till egna om så önskas. Det går även att dela in objekt, artiklar och 
ritningar i olika kategorier [2]. 
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Startsidan 

När varje person loggar in i Tekla™ Maintenance kommer den till en personlig 
startsida. Här ser man genom att klicka på olika länkar vilka jobb man har att 
göra, vilande jobb och eftersläpande jobb. Likaså finns jobb för gruppen man 
tillhör under rubriken gruppens jobb. På vänstersidan finns menyfältet med 
olika grupper som huvudmeny, anläggning, jobb, artiklar/reservdelar och övrigt 
[2]. Se figur 3 nedan. 

 

Figur 3 Exempel på startsida. 

Sökfunktion 

Med sökfunktionen går det att söka på tex. reservdelar, jobb och maskiner. 
Dessutom får man reda på hur programmet hittade det och på vilket sätt det är 
relaterat till den text som skrevs in i sökfönstret [2].  

Rapporter 

Det går även att låta programmet göra olika typer av rapporter som tex. 
tidsrapport, objektsstatistik, jobbkategorier, uppföljning beställt underhåll, 
kontouppföljning, kostnadssammanställning, kostnadsslag, användning av 
artiklar, inleveranser och uttag [2].
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3 Genomförande 

Beskrivning av genomförande 

Genomförandet kan delas in i tre olika delar: utvärdering av Tekla™ 
Maintenance, benchmarking och nedbrytning av linerna. Dessa tre olika delar 
genomfördes mer eller mindre parallellt. Den första tiden ägnades åt att förstå 
hur programmet var uppbyggt för att förstå vilka indata som skulle samlas in 
samt föra en diskussion med personalen på underhåll om vad de ville ha ut av 
programmet. Därefter påbörjades nedbrytningen av P28 och baksäteslinen. 
Under tiden som linerna bröts ner för att kunna kartlägga all utrustning som 
kräver förebyggande underhåll genomfördes demonstration av Tekla™ 
Maintenance och benchmarking.  

Utvärdering av Tekla Maintenance 
För att kunna utvärdera underhållsystemet Tekla™ Maintenance erhölls en 
demoversion från företaget Aretics [1]. Denna demoversion innehöll ett fiktivt 
företag. Till demoversion fanns det även broschyrer som berättade om 
programmet och dess fördelar. Efter installation av programmet testades 
programmet. Testet bestod i att dels förstå programmets uppbyggnad och hur 
man arbetar i det, men också låta alla berörda personer testa det. Det fiktiva 
företaget som redan fanns i demoversionen underlättade förståelsen väsentligt.  

Efter att ha frågat vad man ville kunna göra med programmet testades det om 
det var genomförbart. Det som var av intresse att kunna göra var bland annat att 
när det var dags att göra ett förebyggande underhållsarbete så ska programmet 
automatiskt tala om att nu skall det utföras. Det skall vara mycket enkelt att 
planera in ett arbete på till exempel en viss person och få uppföljning på vad 
som har gjorts och inte gjorts. Ett användarvänligt gränssnitt var också 
efterfrågat, såsom att enkelt kunna hitta i menyer, söka på olika utrustningar 
men också kunna begränsa vad olika personer kan göra och inte kan göra i 
programmet beroende på vilken befattning de har. Det mesta var enkelt att 
förstå hur det skulle utföras i programmet, men när två försäljare kom förbi 
Lear Corporation för att ge en demonstration klarnade det ytterligare. De visade 
ytterligare bra och användbara funktioner i programmet som till exempel hur 
man gör en rondlista. 

När programmet hade testats genomfördes en demonstration av det för alla 
operatörer, en och en. Då fick de en chans att se hur programmet var uppbyggt 
och hur man skulle kunna tänka sig att arbeta med det i framtiden. Eftersom 
hela nerbrytningen av P28:an var klar vid detta skeende gavs paralleller med 
denna line och det fiktiva företaget för att få en bättre bild av hur det skulle 
kunna se ut när allt är klart. Efter detta fick alla en möjlighet att ställa frågor 
och säga vad de tyckte om programmet. 
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Benchmarking 

För att få en bra bild av hur det är att arbeta med detta program i verkligheten, 
men också för att finna möjligheter till att förbättra processen ytterligare 
kontaktades Christian Clarin, Manager Maintenance, på Plastal AB i Arendal, 
Göteborg. Genom honom förmedlades kontakten till Patrik Larsson, 
Maintenance Coordinator, och tid bokades. 

Under mötet gavs en demonstration av hur de arbetar med Tekla™ 
Maintenance och hur de har byggt upp deras underhållsystem. Genom att 
jämföra de båda företagen framträdde fördelarna med Tekla™ Maintenance 
ytterligare. Efter detta intervjuades Patrik Larsson. Intervjun presenteras 
tillsammans med resultaten från detta möte under rubriken Benchmarking och 
frågorna som ställdes bifogas som bilaga 1. 

Nedbrytning av P28 och baksäteslinen 

Som tidigare nämnts genomfördes utvärdering av Tekla™ Maintenance, 
benchmarking och nedbrytningen av linerna parallellt. Innan nedbrytningen 
påbörjades gjordes en indelning av utrustningen. Utrustningen delades in i 
kringutrustning, line och moment- och skruvdragare. Kringutrustningen består 
av bland annat fixturer, bord, filtbanor, stolpar med till exempel ström-, 
nätverksuttag och säkringar etc. på. På linen finns det växlar, lyftbord, bromsar, 
givare, motorer, remmar med mera. Därefter delades linerna in i mindre 
områden för att kunna få mer grepp om var utrustningen finns på layouten. 
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Den första linen som bröts ner var P28. Arbetet med att bryta ner denna line 
hade redan påbörjats men var långt ifrån klart. Det som var påbörjat var 
kartläggningen av all kringutrustning. En lista med den utrustning med 
tillhörande inventarienummer och intervall för hur ofta det förebyggande 
underhållet skall utföras som var dokumenterad erhölls. Därefter gjordes en 
rundtur för att kontrollera att utrustning och inventarienummer överensstämde 
med vad som nu fanns ute i produktionen. Sedan gjordes en komplettering av 
det som saknades. Efter detta dokumenterades alla moment- och skruvdragare 
som fanns utmed linen. Det dokumenterades även i vilket område på layouten 
som de fanns. Till sist bröts linen ner. Linen delades in i områden på samma 
sätt som kringutrustning och moment- och skruvdragare hade gjorts. Denna 
indelning gjordes dessutom mer detaljerad för att linen i sig är ett stort objekt. 
Först delades den in i olika områden och sedan delades den in efter 
stationsnummer för att kunna hålla reda på alla bromsar, motorer, givare etc. 
som finns utmed linen. På så sätt kommer det att vara mycket enkelt att kunna 
utföra det förebyggande underhållet eftersom det finns så många stationer 
utmed banan. När stolarna är färdigmonterade placeras de i ett racks. I slutet av 
linen finns två racksbanor som delades in i mindre områden på samma sätt som 
linen. Linen och racksbanorna styrs av ett PLC-styrsystem och i dess program 
finns det inprogrammerade stationsnummer och det var dessa stationsnummer 
som användes för att dokumentera vad som fanns på respektive station. På så 
sätt standardiserades tänkandet. 

Allt eftersom allt blev dokumenterat skrevs det in i en Excel-fil. Efter att 
Aretics hade varit på besök och en mall för att överföra materialet till 
programmet hade getts, fördes allt in i den nya Excel-filen. 

När nedbrytningen var klar fotograferades all utrustning och alla stationer 
utmed linen och racksbanorna. Dessa bilder kommer senare att läggas in i 
Tekla™ Maintenance tillsammans med en beskrivning som talar om vad för 
slags förebyggande underhåll som skall göras på det som bilden visar. 

Efter att nedbrytning och fotografering var klart kollades det upp vad 
leverantörerna rekommenderade för förebyggande underhåll och under vilka 
intervall det skall utföras. Det visade sig att det var väldigt lite 
rekommendationer. Därför blev det viktigt att låta de som dagligen arbetar med 
utrustningen få tala om vad som ytterligare behövs göras. Detta var också en 
viktig del i genomförandet för att få de som kommer att arbeta med det nya 
underhållssystemen att bli mer engagerade i förändringsprocessen. 
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Alla bilder som hade tagits på utrustningen och linen skrevs ut och en av de 
som arbetar på underhåll berättade vad han ansåg man skulle göra för 
förebyggande underhåll och hur ofta. Eftersom allt förebyggande underhåll 
utförs på nätterna och han arbetar på dagen visade det sig att han kände en viss 
osäkerhet kring detta. Därför kontaktades de som arbetar på nätterna och 
ombads att komma in och arbeta på dagen för att kunna berätta vad de gör för 
förebyggande underhåll på nätterna. Ytterligare en person av de som arbetade 
på dagen som hade arbetat mycket med kalibrering av moment- och 
skruvdragare fick berätta vilket förebyggande underhåll som skulle utföras på 
dem. Under tiden som underhållspersonalen talade om och visade på bilderna 
vad som skulle göras, gjordes markeringar på bilderna som visar var delarna 
sitter och vad som skall göras på dessa delar. Tanken är sedan när dessa bilder 
läggs in i Tekla™ Maintenance ska det gå att föra musen över bilderna och det 
området på bilden som till exempel givaren finns på kommer att bli markerad. 
När detta var klart skrevs allt i Excel-filen. I bilaga 2 redovisas två exempel på 
förebyggande underhåll. 

När P28 var klar bröts baksäteslinen ner på samma sätt. Indelningen av 
områdena skedde på samma sätt. För att spara tid fotograferades utrustningen 
varefter den blev dokumenterad. Eftersom det fanns en fin grund att bygga 
vidare på i Excel-filen gick arbetet mycket fortare. Från all utrustning som 
fanns på P28, men även fanns på baksäteslinen gick det att kopiera vilket slag 
av förebyggande underhåll som skulle utföras. Ett exempel är en 
momentdragare, det enda som behövde tilläggas var inventarienummer och var 
på layouten den fanns. Det förebyggande underhållet och foton fanns redan 
dokumenterat. Det största arbetet i nedbrytningen var att dokumentera alla 
fixturer och lyftutrustning till sätena. När personalen från natten kallades in var 
det i stort sett bara fixturer och lyftutrustning som diskuterades, resten 
kopierades från P28. Därefter skrevs allt in i Excel-filen och nedbrytningen var 
klar.
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4 Resultat 

Tekla Maintenance 

Efter att ha utvärderat Tekla™ Maintenance visade det sig att programmet 
levde upp till de krav som fanns. Precis som alla broschyrer och försäljarna 
från Aretics hade lovat var programmet enkelt att lära sig och förstå. 

När man klickade på en länk i programmet kom det upp ett fönster där det alltid 
stod längst upp vad man kunde göra i detta fönster. Det var inte helt ovanligt att 
det fanns flikar på fönsterrutorna som det gick att klicka på, och även här fanns 
det förklaringar på vad man kunde göra och hur det skulle utföras. Ett exempel 
är om man klickade på ett jobb. Ett jobb kan vara något som skall utföras eller 
har utförts. Då fanns det flikar som innehöll information om beskrivning, 
egenskaper, rapportera, artiklar och ekonomi knutna till det objektet som 
arbetet utfördes på och andra jobb som utförs på det specifika objektet.  

Menyerna var logiskt uppbyggda och grupperade efter ämnesområde så som 
huvudmeny, anläggning, jobb, artiklar/reservdelar och övrigt. Eftersom olika 
användare utnyttjar olika delar i programmet kan all information i menyerna ge 
ett rörigt intryck. Då går det att släcka ner de delar i menyerna som inte 
används och därmed blir programmet mer användarvänligt. Sökfunktionen var 
också mycket bra. Det räckte att skriva in ett namn på ett objekt eller ett 
nummer på en reservdel så kom den upp.  

Det går att göra en individuell begränsning för varje person. Genom att klicka 
på personen i menyn ”Personer” kom det upp ett fönster med personens 
egenskaper och där gick det att göra de personliga inställningarna. Ett exempel 
är att man inte vill att alla skall kunna göra ändringar på vilka jobb som skall 
utföras och under vilka intervall på en viss maskin. Det är en typisk sak som de 
som är administratörer för programmet sköter. Däremot är det viktigt att alla 
som jobbar med förebyggande underhåll kan rapportera att ett jobb är avslutat. 
Det fanns även förslag på olika kategorier för hur man kunde göra 
begränsningarna som till exempel operatör och administratör. 

Programmet talar automatiskt om när det är dags att utföra ett jobb. Det går att 
bestämma om en viss grupp eller en viss person ska vara ansvarig för ett 
specifikt jobb, vilket är mycket bra. I programmet lagras all information som 
rapporteras in till maskiner och utrustning, vilket möjliggör uppföljning av allt 
arbete som utförts. 
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Benchmarking 

På Plastal AB var man mycket nöjd med Tekla™ Maintenance. Där har man 
arbetat med Tekla™ Maintenance sedan februari år 2005. De hade tidigare 
arbetat med ett annat program som de inte trivdes så bra med eftersom det tog 
lång tid att planera och göra ändringar i programmet. Anledningen till att de 
valde att gå över till Tekla™ Maintenance var att det uppfyllde de krav de hade 
och att det var enkelt att arbeta med. Det finns tre versioner av programmet, 
Small Business, Professional och Enterprise. Från början hade de Entreprise 
som är den dyraste versionen. Eftersom de inte utnyttjade alla funktioner i det 
valde de att efter ett år byta till Professional. De tillade även att det inte är 
någon större skillnad mellan de olika versionerna.  

De stora fördelarna som framhävdes var framförallt att det är enkelt att arbeta 
med programmet. Ett exempel är att det innan tog kanske 3 minuter att planera 
ett jobb medans man idag gör det på 30 sekunder. Det är färre oplanerade 
driftstopp eftersom man har bättre kontroll över underhållsarbetet. Detta har i 
sin tur bidragit till att produktionstillgängligheten och leveranssäkerheten har 
ökat i fabriken. Det går idag att förebygga stopp. Den enda nackdelen de har 
upplevt är att det finns små buggar i programvaran, men det är inget som 
påverkat dem på ett negativt sätt. När buggar har upptäckts har Aretics varit 
mycket duktiga på att ta till sig detta och åtgärdat det under samma dag som det 
var påtalat. Ibland har buggarna varit av en mer avancerad karaktär och då har 
det åtgärdats tills nästa uppdatering. Programmet uppdateras flera gånger om 
året. 

De begränsningar som de har upplevt är att kommunikation med andra program 
fungerar dåligt. Problemet är då inte att Tekla™ Maintenance inte är öppet för 
att samarbeta med andra program utan de andra programmen inte är öppna.  De 
ville att när en kostnad bokfördes skulle det rapporteras in i deras 
bokförningsprogram, vilket inte var möjligt. Problemet gick att lösa men då var 
de tvungna att betala för att öppna detta program, vilket var för dyrt. En bättre 
planeringsfunktion skulle också vara bra där det gick att se mer tydligt över 
tiden vad som var planerat och inte. Detta var dock inget som var ett stort 
problem utan något som skulle vara en förbättring. 

De som arbetar med eller har tillgång till programmet är såväl ledning, chefer 
som underhållspersonal och operatörer. När det görs en förändring i 
produktionen rapporterar teknikerna till de två som är administratörer för 
programmet på underhållsavdelningen. Anledningen till att man valt att ingen 
annan än dessa två personer kan göra dessa förändringar är att alla tänker olika 
och det skulle bidra till att den struktur som finns skulle bli oklar. Mellan dessa 
två personer har man också delat upp arbetsuppgifterna. Den ena personen 
ansvarar för till exempel reservdelar och den andre för praktiskt 
underhållsarbete (vilket kallas för jobb i Tekla™ Maintenance).  
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Eftersom man är mycket nöjd med programmet har man även hittat andra 
tillämpningar. Om något går sönder som är kopplat till IT-avdelningen kan man 
skriva en arbetsorder och skicka den till dem. Det kan vara en skrivare som inte 
fungerar eller en datorskärm som är sönder, men om det saknas kompetens om 
hur man använder en dator eller ett program så sköts det på ett annat sätt.  

De som arbetar med Tekla™ Maintenance upplever att programmet är enkelt 
lättförståeligt. Huvudsakligen är det underhållspersonalen som arbetar med 
förebyggande underhåll, men enklare jobb sköts av operatörerna vid 
maskinerna. Operatörerna rapporterar vad de har gjort, men kan även beställa 
jobb. Sedan är det underhållskoordinatorn som bedömer om och när det skall 
utföras. Om det är något som kräver specialkompetens kan 
underhållskoordinatorn bestämma att en viss person på underhåll som har 
specialkompetensen inom området skall utföra arbetet. Avhjälpande underhåll 
sköts av underhållspersonalen. 

Implementeringstiden var cirka två dagar, vilket gjorde att fördelarna blev 
märkbara nästan direkt. Att tiden var så kort berodde på att de sedan tidigare 
hade ett datoriserat system. De som skulle arbeta med programmet fick en dags 
utbildning. 

Nedbrytning av P28 och baksäteslinen 

Den stora delen av arbetet var att bryta ner P28 för att när den linen var 
nerbruten fanns det mycket som kunde kopieras till baksäteslinen. Trotts detta 
var det ett mycket omfattande arbete att bryta ner baksäteslinen. Detta berodde 
på att det fanns många fler fixturer utmed denna linen. När båda linerna skrivits 
in i Excel-filen var närmare 2000 objekt registrerade. Under tiden som P28 
bröts ner arbetades en metod fram som sedan kunde effektiviseras när den 
användes på baksäteslinen. Som exempel kan nämnas att i stället för att bryta 
ner linen först och sedan fotografera allt gjordes detta samtidigt och tiden 
halverades på så sätt. Att denna metod inte genomfördes på P28 berodde på att 
när nerbrytningen påbörjades var det inte klart om all utrustning skulle 
fotograferas eller inte. Den kringutrustning som var dokumenterad innan detta 
examensarbete påbörjades var inte fotograferad. För att komma igång med 
arbetet fortsatte man att arbeta med den metod som redan fanns. Mycket tid 
sparades också på att en hel del av den utrustning som fanns på P28 också 
fanns på baksäteslinen. Det räckte att lokalisera den och sedan skriva in i 
Excel-finen var den fanns och sedan kopiera det förebyggande underhållet och 
intervallet för hur ofta det skall utföras till utrustningen. 

Det som gjorde att det tog så lång tid att bryta ner fixturerna på baksäteslinen 
var att det fanns så många olika detaljer till varje fixtur som skulle 
dokumenteras. Dessutom var varje fixtur unik, vilket gjorde att det inte gick att 
kopiera vad som skulle göras på en fixtur till en annan. Detta satte höga krav på 
noggrannhet för att inget skulle bli fel, men det gällde även för resten av 
nedbrytningen. 
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Det fanns även utrustning som inte direkt gick att lokaliseras till ett visst 
område. Exempel på det är paletterna som stolarna byggs på. På grund av att de 
finns ut med hela linen och hela tiden flyttas från en station till en annan så fick 
det bli en egen punkt generellt för linen. Samma sak gäller för åtdragning av 
bultar, kontroll av att inga lampor har gått sönder etc. 

När allt var nerbrutet, fotograferat och inskrivet i Excel-filen var en bra grund 
att bygga vidare på utarbetad. Nästa steg blir att låta Aretics hjälpa till att lägga 
in de båda linerna i Tekla™ Maintenance. Därefter göra samma sak med 
framstolslinen och slutligen planera så att det finns ett schema som talar om när 
allt skall utföras utan att något krockar.
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5 Slutsats och diskussion 

Det visade sig att det inte var mycket dokumenterat kring vilket slag av 
förebyggande underhåll som utförs på utrustningen i dagsläget. I de fall som 
det fanns var den inte speciellt detaljerad. Ofta utfördes det mer förebyggande 
underhåll än vad som var rekommenderat. Det var detta som ledde fram till att 
nedbrytning och dokumentation gjordes från grunden. Det extra som blivit 
dokumenterat bygger på erfarenheter av att underhålla och reparera 
utrustningen från underhållspersonalen. Efter att Tekla™ Maintenance har 
använts en period rekommenderas det att en utvärdering av allt förebyggande 
underhåll görs, för att inget ska ha blivit förbisetts. Vissa intervall är bara 
bestämda utifrån rena gissningar vilket gör att de antingen kan vara för långa 
eller för korta. När slaget av förebyggande underhåll och intervaller har 
dokumenterats har det i första hand tagits hänsyn till var manualerna från 
tillverkarna rekommenderat och i andra hand vad underhållspersonalen har 
rekommenderat. Detta för att de krav tillverkarna ställer för att garantier skall 
gälla efterlevs.  

Nästa steg blir att bryta ner framstolslinen och lägga in allt i Tekla™ 
Maintenance. Efter detta kan det vara bra att lägga in alla reservdelar i 
programmet och koppla dem till de objekt som använder dem. Genom att 
utnyttja de funktioner som finns i programmet skulle en ökad kontroll fås även 
här. Det skulle vara mycket enkelt för alla att kolla upp om något som saknas är 
beställt, men även att kolla upp vilken reservdel som används till vad. Utöver 
detta finns ytterligare bra funktioner som skulle kunna användas, som till 
exempel går det att ta reda på när en reservdel senast använts. Har den inte 
används på flera år kanske det är så att det objekt som var kopplat till den inte 
längre finns, vilket gör att det finns all anledning att göra sig av med den 
eftersom den tar plats. 

För att få systemet att fungera är det mycket viktigt att det sker en uppmärkning 
av de objekt som saknar inventarienummer. Annars går det inte att göra en 
uppföljning på utrustningen. Alla objekt i programmet har ett nummer kopplat 
till sig. Detta gör att det går att göra uppföljning på varje objekt mycket enkelt 
och saknas detta nummer i verkligheten går det inte att göra uppföljningen.  

De rekommendationer som gavs av Plastal AB är något som Lear Corporation 
absolut kan ta till sig. Särskilt hur viktigt det är att dela upp arbetet på ett 
tydligt sätt. Bestämma vem som ansvarar för vad i programmet. Detta gäller på 
alla plan, allt från behörigheter i programmet till vem som ansvarar för 
uppdateringar. Att göra kontinuerliga uppdateringar eller rättare sagt göra 
uppdateringar så fort som det sker förändringar är mycket viktigt för annars går 
det inte att göra bra uppföljningar på utrustningen. Det kan gälla att kontrollera 
hur mycket underhåll som görs på en viss fixtur. Kanske är det så att det görs så 
mycket underhåll att det är mer ekonomiskt att byta ut den mot en ny istället för 
att reparera på den och så vidare. 
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Ett bra program löser inte allt. Tekla™ Maintenance kommer med all säkerhet 
leda fram till en bättre kontroll över vad som skall göras. Det kommer att vara 
möjligt att göra uppföljningar och rapportera. Men någon större skillnad på hur 
mycket tid och pengar som läggs på att underhålla utrustningen kommer det 
inte bidra till. I dagsläget sker det mätningar på hur mycket tid som det är stopp 
i produktionen på grund av utrustningen. Det finns mål satta för hur mycket tid 
i sekunder stoppen får uppta av den tid det tar att tillverka en säteskombination. 
En utveckling av detta skulle kunna vara att mäta utrustningseffektiviteten, 
OEE. När utrustningseffektiviteten mäts tas det inte bara hänsyn till hur lång tid 
som stoppen varade utan även de 6 förlusterna (se teoretisk bakgrund). 
Utrustningseffektiviteten ger en bra helhetssyn över utrustningen. Nästa steg 
blir att genomföra förbättringar. Tidigare i den teoretiska bakgrunden nämndes 
vilka fördelar en introducering av TPM skulle kunna leda fram till. TPM är ett 
förbättringskoncept och ett arbetssätt för att öka tillgängligheten och 
livslängden hos en utrustning. I dag arbetar Lear Corporation efter 
förbättringskonceptet Six Sigma. Six Sigma och TPM bygger båda på filosofin 
om ständiga förbättringar. Detta gör att TPM skulle kunna ses som ett verktyg 
till Six Sigma, där TPM fokuserar på produktionsutrustningen. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Intervju om Tekla™ Maintenance 

Bilaga 2 Exempel på förebyggande underhåll. 
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Bilaga 1 
 
Intervju om TEKLA 
 

1. Hur länge har ni arbetat med TEKLA? 
2. Varför valde ni TEKLA?  
3. Vilken version har ni, Small Business, Professional eller Enterprise? 
4. Vilka är de stora fördelarna med programvaran (t.ex. kostnadskontroll, 

produktionstillgänglighet, färre oplanerade driftstopp, produktkvalitet, 
leveranssäkerhet)? 

5. Vilka nackdelar har programvaran? 
6. Har ni upplevt några begränsningar, i så fall vad? 
7. Vilka i er verksamhet arbetar med/har tillgång till TEKLA (t.ex. ledning, 

chefer, underhållspersonal, operatörer ovs)? 
8. Upplever de som arbetar med TEKLA att det är ett enkelt och 

lättförståeligt program? 
9. Vem arbetar huvudsakligen med Förebyggande underhåll hos er? 
10. Vem arbetar huvudsakligen med Avhjälpande underhåll (reparationer) 

hos er? 
11. Hur lång tid tog det att implementera TEKLA i er verksamhet? 
12. Hur lång tid tog det innan fördelarna blev märkbara? 
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Bilaga 2 
I denna bilaga ges exempel på två olika förebyggande underhåll. Exempel 1 
visar vad som skall göras på en arbetsstation på en av linerna och exempel 2 
visar vad som skall göras på en skruvdragare. 

Exempel 1 

Denna bild är tagen på P:28. På bilden kan man se en induktiv givare (den 
orange fyrkanten längst ner till höger) och en broms som bromsar fem valsar 
(längst upp i mitten). 
 

 

Figur 4 En typisk arbetsstation på P:28. 

Följande förebyggande underhåll skall göras: 
 
Induktiv givare: Varannan vecka ska man kontrollera funktionen av givaren 
och att inget är sönder. 
 

Broms: Varannan vecka ska man kontrollera funktionen av bromsen och 
rengöra den. 
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Exempel 2 

Här är ett exempel på vad slags förebyggande underhåll som skall göras på en 
skruvdragare. 
 

 

Figur 5 Skruvdragare. 

Följande förebyggande underhåll skall göras: 
 
Skruvdragare: En gång i kvartalet ska man kalibrera moment, kontrollera 
slitage och smörja efter behov.  
 
Slang: En gång i månaden ska man kontrollera slitage, byta ut slitna delar. 


