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Abstract

Abstract
The pursuit for a greater competitiveness has brought changes in modern production, where
there is an ongoing transition from labour-dependent production to an increased automation
in production plants. The increase of automation and the advance of technology has meant that
production equipment has become more sophisticated and complicated to maintain.
The changes have brought greater demands on the dependability of production equipment in
order to meet customer requirements and also maintain competitiveness. The execution of an
effective maintenance has become an important factor in order to achieve a dependable
production plant.
Arla Foods Jönköping’s dairy plant works with both operator and specialist maintenance, where
measurement on equipment are carried out and preventive maintenance plan has been
developed. On the other hand, the empty-packaging-supplying system, which supplies empty
cargo carriers to the packaging machines and to the cold storage warehouse, lacks a
maintenance plan and therefore only emergency maintenance work are applied.
The purpose of this study has been to develop a preventive maintenance plan for the emptypackaging-supplying system of rolltainers. This has taken alongside an interference analysis
where interferences were mapped and then a proposal for action was devised.
All data was obtained in Arla Foods Jönköping’s dairy plant, where the methods that were used
are observations, interviews, workshops and document studies. Literature studies, that treats
basic maintenance principles and Total Productive Management, TPM, where also performed
in order to provide a theoretical basis for the study.
The analysis covers a compilation of interferences, through a Pareto chart, where those
interferences which affected the supplying system most could be identified. The analysis
showed that 49,3 percent of all the interferences was due to rolltainers that got stuck on curves
and defective rolltainers that went through controls and caused a stop of the supplying system.
An analysis was also made of the current maintenance work and how the lack of a maintenance
plan affects the supplying system.
Based on the analysis, a proposal for action was devised for the two most prevalent interferences
and a preventive maintenance plan for the supplying system was developed. With the help of
literature studies, maintenance staffs competencies and the suppliers maintenance guide, a
preventive maintenance plan was developed, where great emphasis was put on to not introduce
an alien working method. Since the whole production works with RIS-boards and the personnel
are familiar with them, it was viewed as a suitable working method. The maintenance plan
consists of scorecards, RIS-cards, with instructions for each area, and will also serve as a
checklist for the maintenance work to take place at the right time. In order for the maintenance
work to be fulfilled a delegation of responsibility for the maintenance work has been made. The
RIS-boards enables error reports to be made in a proper way, delegate responsibility and
enables documentations of performed reparations.
Furthermore, Arla Foods Jönköping is recommended to integrate the newly developed
maintenance plan with SAP, which is an enterprise resource planning software, which the
maintenance department is currently working with to perform preventive maintenance on the
packaging machines. Also, an implementation of TPM should be applied throughout the whole
organization, where the newly developed maintenance plan is considered to be a basis for
achieving interference-free production through a structured approach and create a
commitment in the organization to work together for continuous improvement efforts.
In the long term, consideration should be given to reconstruct the rolltainer tracks and create
more direct transportation tracks to avoid curves and the interferences they create.
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Sammanfattning
Strävan om en större konkurrenskraft har medfört förändringar inom modern produktion där
det sker en övergång från arbetskraftsberoende produktion till en ökad automatisering av
produktionsanläggningar. En ökning av automatiseringar i samband med teknikutveckling har
medfört att produktionsutrustningar har blivit mer avancerade och komplicerade att
underhålla.
Förändringarna har medfört större krav på driftsäkerheten hos produktionsutrustningar för att
bemöta kundkrav samt bibehålla konkurrenskraft. Utförandet av ett effektivt underhållsarbete
har blivit en viktig faktor för uppnå en driftsäker produktionsanläggning.
I Arla Foods Jönköpings mejeri tillämpas både operatörs- och specialistunderhåll på
produktionen där mätningar av utrustningar genomförs och förebyggande underhållsplan har
utformats. Tomgodsförsörjningen, som förser tomma lastbärare till förpackningsmaskinerna
och kyllagret, har däremot ingen underhållsplan, utan det tillämpas enbart akuta
underhållsarbeten.
Studiens syfte har varit att framställa en förebyggande underhållsplan för
tomgodsförsörjningen av rullpallar. Detta har skett parallellt med en störningsanalys där
störningar kartlades och därefter utformades åtgärdsförslag.
All data införskaffades på Arla Foods mejeri i Jönköping, där metoderna som utnyttjades var
observationer, intervjuer, workshops samt dokumentstudier. Dessutom utfördes
litteraturstudier, för att ge en teoretisk grund till studien, som behandlar grundläggande
underhålls principer och verksamhetsutvecklingskonceptet Total Produktivt Underhåll, TPU.
Analysen omfattar en sammanställning av störningar, med hjälp av ett paretodiagram, där de
störningar som påverkar försörjningssystemet mest kunde identifieras. Analysen påvisade att
49,3 procent av alla störningar berodde på att rullpallarna fastnade i kurvor samt att defekta
rullpallar kom igenom kontroller och orsakade stopp i försörjningssystemet.
Dessutom gjordes en analys av det nuvarande underhållsarbetet och hur en utebliven
underhållsplan påverkar försörjningssystemet.
Utifrån analysen utformades förbättringsåtgärder för de två mest återkommande störningarna
samt en FU-plan för försörjningssystemet. Med hjälp av litteraturstudier,
underhållspersonalens kompetenser samt leverantörernas underhållsguide har en FU-plan
kunnat utformas, där vikt lades i att inte skapa en främmande arbetsmetod. Då hela
produktionen arbetar med RIS-tavlor ansågs det som en lämplig arbetsmetod då personalen
känner igen och arbetar efter metoden i andra avdelningar. Underhållsplanen består av
styrkort, RIS-kort, med instruktioner för varje område och ska även fungera som en checklista
för att underhållsarbetet ska ske i rätt tid. En ansvarsfördelning av underhållsarbetet har gjorts
som förenklar att underhållsplanen fullföljs. RIS-tavlorna medför att felrapporteringar sker på
ett korrekt sätt samt fördelar ansvar och möjliggör dokumentering av utförda reparationer.
Vidare rekommenderas Arla Foods Jönköping att integrera den nyutvecklade underhållsplanen
i affärssystemet SAP, som underhållsavdelningen arbetar med i dagsläget för att utföra
förebyggande underhållsarbete på förpackningsmaskinerna. Dessutom bör en implementering
av TPU genomföras i hela organisationen, där den nyutvecklade underhållsplanen anses vara
en grund, för att åstadkomma störningsfri produktion med hjälp av ett strukturerat arbetssätt
och skapa ett engagemang i organisationen som arbetar tillsammans för ett arbete med ständiga
förbättringar.
På lång sikt bör det även övervägas att rekonstruera rullpallsbanorna och skapa rakare
transportbanor för att undvika kurvor och störningarna de medför.
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Förkortningar och termer
AU

Avhjälpande underhåll

EU

Europeiska unionen

EUR-pall

En lastpall som är gjord av trä

FU

Förebyggande underhåll

JIT

Just in time

KPV

Kundpostningsvagnar

Omr

Område

RIS-tavla

Rengöring, inspektion och smörjningstavla

Rullpall (RP) En lastbärare som är gjord av en metallbur med fyra hjul
Rödback

En lastbärare gjord av röd hårdplast

SAP

Ett affärssystem

Tomgods

Tomma returgods

TPM

Total Productive Maintance

TPU

Total Produktivt Underhåll

TQM

Total Quality Management
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Introduktion

1

Introduktion

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring.
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.

1.1 Bakgrund
Den svenska mejeribranschen har genomgått förändringar under de senaste 20 åren med
förändrade konsumtionsmönster, ökad internationell konkurrens, fallande mjölkpris och en
minskad mjölkproduktion. Detta har påverkat branschen i form av en negativ tillväxt, där cirka
40 procent av produktionsanläggningar i svenska mejerier har lagts ned sedan 1995. Trots en
ökad konsumtion av mjölkvaror med 13 procent, har mjölkproduktionen fallit med 9 procent
mellan åren 1995 till 2013. Detta kan delvis förklaras av ett förändrat konsumtionsmönster, där
det produceras mer produkter med en lägre avkastningsgrad, tillsammans med högre grad av
importerade mejeriprodukter [1]. Dessutom avskaffades EU:s mjölkkvoter, under 2015, vilket
leder till en ökad tillgång av mjölk parallellt med låga mjölkpriser. Detta sätter en press på
mejeriföretag som tvingas handskas med en ökad tillgänglighet av mjölk i samband med
avmattning av efterfrågan [2].
Följden blir att det råder en hård konkurrens, där företagen är idag hårt ansatta av krav från
såväl externa intressenter, kunder och marknadsförändringar, så som internt, för att skapa rätt
produkter och effektiva processer till så låga kostnader som möjligt. Målet är att tillfredsställa
kunder, skapa fördelar gentemot konkurrenter och därmed öka marknadsandelar [3].
Strävan om en större konkurrenskraft har medfört förändringar inom modern produktion där
det sker en övergång från arbetskraftsberoende produktion till en ökad automatisering av
produktionsanläggningar. En ökning av automatiseringar i samband med teknikutveckling har
medfört att produktionsutrustningar har blivit mer avancerade och komplicerade att
underhålla. Detta sker vid sidan av att produktionen blir allt mer kundorderorienterad, där
produktionsmetoder som JIT, Just In Time, och TQM, Total Quality Management tillämpas för
att möta kravet på att tillverka produkter med rätt önskad kvalité under korta ledtider.
Förändringarna har medfört större krav på tillgängligheten hos produktionsutrustningar för att
bemöta kundkrav och bibehålla konkurrenskraft och marknadsandelar [3].
Utförandet av ett effektivt underhållsarbete har blivit en viktig faktor för en driftsäker
produktionsanläggning [3]. Detta har medfört att den traditionella bilden av underhållsarbete
som en onödig kostnadsfaktor har förändrats och företag måste idag ständigt arbeta med sitt
underhållsystem, för att tillmötesgå kravet på en effektiv produktionsanläggning [4].

1.2 Problembeskrivning
Arla Foods Jönköping har under en tid inte kunnat uppnå den linjeeffektivitet på
förpackningslinjerna som har önskats vilket är 65 procent, utan den ligger på i genomsnitt
mellan 40-50 procent. Faktorer som påverkar är maskinhaveri och oplanerade stopp som har
medfört en sämre tillgänglighet. Idag arbetar Arla Foods Jönköping med både operatörs- och
specialistunderhåll på produktionsavdelningen, där mätningar av utrustningar genomförs och
underhållsplan har utformats.
Tomgodsförsörjningen, som förser tomma lastbärare till förpackningsmaskinerna och
kyllagret, har däremot ingen underhållsplan, utan det tillämpas enbart akuta
underhållsarbeten. Detta medför svårigheter i att förutse störningar i försörjningssystemet,
vilket resulterar i ökad oplanerad stopptid av produktionen. Tomgodsförsörjningen består av
ett omfattande system med långa transportbanor, motorer, hissar och annat som ständigt
behövs underhållas.
Idag upplevs det brister i tomgodsförsörjningen till förpackningen och en lösning på problemet
efterfrågas. Mätningar som Arla Foods Jönköping har gjort påvisar att cirka en fjärdedel av den
planerade körtiden efter förpackning består av oplanerat stopp. Denna stopptid motsvarar
cirka 97 timmar per månad. Därefter gjordes en uppskattning på att cirka 10-14 procent av
stopptiden berodde på brister i rullpallsförsörjningen.
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1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med examensarbetet är att ta fram en förebyggande underhållsplan för
tomgodsförsörjningen. Detta genom att kartlägga störningar, dess orsaker samt utforma förslag
på åtgärder och utifrån framtagen data utforma en FU plan.
För att uppfylla syftet har följande frågeställningar besvarats:



Vilka störningar påverkar tomgodsförsörjningen mest?
- Vilka är dess orsaker?
- Hur kan dessa orsaker åtgärdas?
Hur bör en lämplig FU-plan se ut för tomgodsförsörjningen?
- Vad krävs för att FU-planen ska fortsätta tillämpas i framtiden?

1.4 Avgränsningar
Då tomgodsförsörjningen hos Arla består av ett omfattande system med flera ingående
variabler, tillsammans med en begränsad tidsram, har examensarbetet avgränsats till att enbart
behandla försörjningen av rullpallar till förpackningsmaskinerna. Detta innebär att
försörjningen av rödbackar inte kommer att ingå i denna rapport.
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1.5 Disposition
1. Introduktion
 Bakgrund
 Problembeskrivning
 Syfte och frågeställningar
 Avgränsningar
 Disposition

2. Teoretisk ramverk
 Koppling mellan frågeställningar
och teori
 Totalt Produktiv Underhåll
 Underhåll
 PDCA

3. Metod
 Koppling mellan frågeställningar
och teori
 Angreppssätt
 Trovärdighet

4. Nulägesbeskrivning
 Arla Foods
 Tomgodsförsörjning av
rullpallar
 Störningar och upplevda
problem

5. Analys och åtgärdsförslag
 ”Vilka störningar påverkar
tomgodsförsörjningen mest?”
 Åtgärdsförslag
 ”Hur bör en lämplig FU-plan se ut
för tomgodsförsörjningen?”
 Åtgärdsförslag

6. Diskussion och slutsatser
 Diskussion kring validitet och
reliabilitet i undersökningen
 Slutsatser
 Implikationer
 Rekommendationer
 Vidare arbete eller forskning

Figur 1: Arbetets disposition.
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Teoretiskt ramverk

Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera
resultatet av de frågeställningar som formulerats.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen har en litteraturstudie utförts, där
utvalda teorier har valts att lyftas fram. För att besvara frågeställningen behandlas Totalt
Produktivt Underhåll och PDCA-cykeln då båda teorier möjliggör ett systematiserat arbetssätt
som syftar till att skapa störningsfria processer i hela verksamheten. Ett arbete med TPU
möjliggör att verksamhetens alla avdelningar och plan arbetar ständigt mot förbättringar, där
störningar kartläggs och elimineras.
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen har begreppet Underhåll samt Total
Produktiv Underhåll behandlats för att skapa en djupare förståelse. I kapitlet behandlas
grundläggande underhålls principer som avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll,
samt deras viktigaste aspekter. Dessutom återges exempel på underhållsmetoder som medför
lägre underhållskostnader samt en högre driftsäkerhet hos utrustningar och system.
Figur 2 redovisar kopplingen mellan frågeställningar och teorier som har valts.

Vilka störningar påverkar
tomgodsförsörjningen
mest?



Hur bör en lämplig FUplan se ut för
tomgodsförsörjningen?







Total Produktiv
Underhåll – TPU
PDCA

Total Produktiv
Underhåll - TPU
Underhåll

Figur 2: Koppling mellan frågeställningar och teori.

2.2 Totalt Produktivt Underhåll

Totalt produktivt underhåll, TPU, är ett verksamhetsutvecklingskoncept som syftar till att
eliminera störningar i processer och därigenom uppnå hög anläggningseffektivitet. TPU
härstammar från Japan och är en vidareutveckling av tidigare underhålls principer.
Då japanska industrin genomled stora förluster efter andra världskriget uppstod det ett behov
av produktionsutveckling, vilket ledde till att japanerna vände sig till USA för att studera olika
produktionsutvecklings tekniker. Detta ledde till att japanerna bland annat anammade, under
50-talet, förebyggande underhållsprincipen som hade utvecklats i USA. Sedan utvecklades
denna princip till produktivt underhåll som innebar att underhåll skulle även tillämpas för att
förbättra utrustningarnas driftsäkerhet och därmed öka dess effektivitet. Under 70-talet
utvecklades slutligen total produktivt underhåll i Japan. Här nedan visas utvecklingen av
underhålls principer i kronologisk ordning [4]:





Haveribaserad Underhåll
Förebyggande underhåll
Produktivt underhåll
TPU
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Total produktivt underhåll, TPU, kan tolkas som ett systematiskt arbetssätt som syftar till att
öka lönsamheten i en verksamhet, eliminering av störningar samt att skapa en engagerad
organisation som arbetar tillsammans för att uppnå ständiga förbättringar. TPU omfattas av
fem byggstenar [4]:
1) Fokus på total effektivisering av maskinutrustningar för att skapa en ekonomisk
lönsamhet, där maskinhaveri elimineras och ett mindre input motsvarar en större
output.
2) Tillämpandet av ett totalt underhållsystem som främjar maskinernas livslängd med
fokus på förebyggande underhåll.
3) Implementering av TPU hos företagets alla avdelningar.
4) Alla i företaget, från ledning till operatörer, ska omfattas av TPU.
5) Skapa ett engagemang hos företagets alla avdelningar och plan för att främja ett arbete
mot ständiga förbättringar. Genom att skapa förbättringsgrupper där idéer och förslag
från medarbetare uppmuntras, skapas en delaktighet och en kompetensutveckling i
organisationen.
TPU främjar arbetet mot ständiga förbättringar i en verksamhet, där totalt står för allt som
ingår i verksamheten som människor, utrustningar och lokaler. Produktivt står för att det ska
arbetas med ständiga förbättringar och inte enbart arbeta för ökad produktivitet i
verksamheten. Underhåll innebär att arbeta med att hålla utrustningar i dess bästa skick för en
hög produktivitet.
Enligt författaren Karl-Edward Johanson förbättrar ett arbete med TPU följande delar i en
verksamhet [5 s.47]:








Produktivitet – Ifall ett företag inte klarar av att förädla resurser på grund av
maskinhaveri medför det höga kostnader för företaget. Att arbeta med TPU medför
besparingar i form av produktionsförluster och reparationskostnader.
Kvalitet – Störningar i produktionen medför sämre kvalitet, vilket försvagar företagets
position på dess marknad. Kvaliteten på sålda produkter påverkar hur kunderna
upplever företaget.
Kostnaderna – Att arbeta med TPU möjliggör en eliminering av störningar i
produktionssystemet. Detta medför lägre kostnader på grund av färre störningar.
Leveranssäkerhet – Påverkas positivt av att arbeta med TPU, då färre störningar
medför att produkter kan gå ut till kunder i rätt tid. TPU möjliggör på så vis en
tillämpning av Lean konceptet ”Just In Time” som innebär att rätt produkter ska finnas
tillgängliga i rätt tid och i rätt mängd.
Säkerhet och miljö – TPU medför en bättre driftsäkerhet med hjälp av kartläggningen
och eliminering av störningar. Detta medför en bättre arbetsmiljö och säkerhet i
produktionen.
Motivation – Då det arbetas med förbättringsgrupper där alla i verksamheten är
delaktiga, medför detta en motivation att arbeta med ständiga förbättringar.
Förbättringsgrupper medför att en bättre kommunikation uppnås i verksamheten då
medarbetare från olika avdelningar tillsammans ska utföra förbättringsarbete.
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2.3 Underhåll

Underhållsarbete innebär alla de aktiviteter som utförs för att bibehålla eller åstadkomma ett
önskat tillstånd för en utrustning. Målet är att uppnå en driftsäker produktion och mäts i
utrustningens tillgänglighet [6]. Med driftsäkerhet menas utrustningens eller systemets
kapacitet att fungera felfritt, i förhållande till hur ofta störningar inträffar samt hur lång tid det
tar att åtgärda dessa. Driftsäkerheten hos en utrustning påverkas således av faktorerna [7]:





Funktionssäkerhet (MTTF, Mean Time To Failure) – syftar till att åskådliggöra
utrustningens förmåga att vara fri från driftstörningar. Medellivslängden,
funktionssannolikheten och fel-benägenheten hos utrusningen är faktorer som
påverkar funktionssäkerheten. Här mäts det på hur lång tid det tar mellan att
störningar uppstår.
Underhållsmässighet (MTTR, Mean Time To Repair) – innebär utrustningens förmåga
att förenkla underhållsarbetet. Faktorer som påverkar är den tekniska komplexiteten
hos utrustningen. Här mäts det på reparationstiden på utrustningen.
Underhållsäkerhet
(MWT,
Mean
Waiting
Time)
–
åskådliggör
underhållsorganisationens beredskap. Här beräknas tiden det tar att få fram rätt
resurser för att utföra ett underhållsarbete.

Begreppet underhåll består av två underhålls principer, förebyggande- och avhjälpande
underhåll. Skillnaden mellan dessa principer är hur väl planerat underhållsarbetet är.
Avhjälpande underhåll, AU, sker då ett produktionsfel har inträffat och syftar till åtgärda ett
redan existerande problem. Förebyggande underhåll, FU innebär de åtgärder som tas för att
upptäcka och förhindra att produktionsproblem uppstår.
Avhjälpande underhåll, AU, karakteriseras av reparationer av ett problem som har uppstått.
Ifall denna reparation inte kan planeras så att den genomförs under kommande
produktionsstopp, kallas detta för akut underhållsarbete. Ett akut underhållsarbete medför
höga kostnader då ett oplanerat produktionsstopp uppstår, sämre leveranssäkerhet samt ett
ineffektivt och oförberett underhållsarbete. Detta leder till ännu mer kostnader då företag
lagrar upp sig, riskerar kvalitetsbrister vid igångkörning och minskade intäkter av försäljning.
Resultatet blir att företag riskerar att förlora marknadsandelar och till slut kämpa för
överlevnad.
Motsvarigheten är då ett planerat avhjälpande underhållsarbete. Efter utförda
tillståndskontroller kan störningar upptäckas och dessa kan sedan planeras in vid ett
kommande produktionsstopp [8].
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Underhåll

Avhjälpande underhåll

Oplanerat

- Dyrt underhåll
- Ineffektiv underhåll
- Låg tillgängligheter
- Tappade intäkter
- Dålig leveranssäkerhet
- Kvalitetsförluster

Förebyggande underhåll

Inspektioner och
tillståndskontroller

Planerat

+ Högre tillgänglighet
+ Högre lönsamhet
+ Billigare underhåll
+ Mindre kvalitetsförluster
+ Bättre leveranssäkerhet
+ Mindre följdskador
+ Ökar planeringsgraden
+ Effektivare Underhåll

Figur 3: Underhåll [7, s. 36].
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2.3.1

Förebyggande Underhåll

Förebyggande underhåll, FU, syftar till att skapa en god driftsäkerhet där tillgängligheten hos
utrustningar ökar, vilket resulterar till reducerade kostnader i underhåll och ett högre
anläggningsutnyttjande. Ett förtidsplanerat underhåll möjliggör att oplanerat stopp av
produktionstid undviks samt upptäckandet av maskinhaveri innan de uppstår och dess
följdskador. Detta ökar lönsamheten genom en ökad leveranssäkerhet, förbättrad kvalitet av
produkter och färre reklamationer [7].
FU delas i direkt FU och indirekt FU. Direkt FU, även kallad maskinvård, innefattar de åtgärder
som syftar till att säkra funktionssäkerheten hos en utrustning. De aktiviteter som utförs vid en
direkt FU är rengöring, smörjning och ytbehandling av utrustningar.
Indirekt FU, även kallad tillståndskontroll, innefattar åtgärder som syftar till att upptäcka fel
hos utrustningar innan ett haveri inträffar. Med hjälp av en tillståndskontroll bestäms vilken
typ av underhållsbehov utrustningen kräver.
Av de ovan nämnda aktiviteterna har rengöringsarbetet högst prioritering vid förebyggande
underhållsarbete, då det underlättar underhållsprocessen. Rengöring av en utrustning, eller ett
system, möjliggör att felsökningsprocesser sker på ett effektivt sätt, då smuts på utrustningar
försvårar upptäckandet av spill, slitage och annat funktionsfel. Dessutom medför rengöring av
utrustningar att värdefull tid för underhållsarbete erhålls, då det inte behövs rengöras innan en
reparation ska ske.
Detta kan försäkras genom att implementera en renlighetspolicy där rutiner och instruktioner
för städning och rengöring skapas. Alla medarbetare ska då vara införstådda i betydelsen av
renlighetspolicyn samt hur detta påverkar driftsäkerheten. De aktiviteter som utförs ska vara
väl integrerade i det dagliga arbetet för operatörer samt underhållspersonal [7].
Smörjning är en viktig faktor vid förebyggande underhållsarbete. Smörjning av utrustningar
möjliggör att slitage motarbetas genom att minska friktionen mellan kontaktytor, kyla ned
rullager samt förhindra föroreningar med hjälp av filtreringar. Vilken typ av
smörjningstillstånd som tillämpas på utrustningar beror på dess egenskaper, vilket medför att
behovet av smörjning skiljer sig mellan utrustningar. Det krävs tydliga instruktioner för
medarbetarna om utrustningars smörjningsschema, då korrekt smörjning är en förutsättning
för utrustningars driftsäkerhet [7].
Tillståndskontroller inom förebyggande underhållsarbete innebär att kontroller genomförs på
utrustningar vid planerade tillfällen. Tillståndskontrollerna möjliggör att haverier kan
upptäckas tidigt och därmed kan underhållsorganisationen undgå akuta underhållsarbeten.
Istället planeras ett underhållstillfälle där reparationer genomförs. Engagemanget hos
kontrollanterna är av stor vikt, då deras bedömning påverkar vad som är ett felande och ifall
det behövs åtgärdas. Förbises fel som anses vara av små karaktär riskerar det att utvecklas till
ett akut fel. Felutvecklingen leder även till att rätt underhåll inte kan planeras in och ett akut
underhållsarbete behöver tillämpas. Detta leder till högre underhållskostnader där ett mindre
fel som inte krävde stora resurser förbisågs på grund av ett dåligt omdöme vid
tillståndskontrollen.
Tillståndskontroller kan genomföras med hjälp av metoder som grundar sig på utrustningens
egenskaper och dess påverkan på produktionen. De metoder som tillämpas vid kontroller kan
vara [7]:




Subjektiv kontroll – som innebär att kontrollanter använder sig av sina fem sinnen och
därmed bedömer maskinens tillstånd. Genom att se, lyssna, känna, lukta och smaka på
kontrollobjektet görs en bedömning. Detta förutsätter att kontrollanterna har en god
kännedom om kontrollobjektet, har en nödvändig utbildning samt innehar en
motivation att upptäcka störningar i systemet. Då denna metod inte kräver stora
resurser tillämpas den på utrustningar som inte har en vital betydelse för
produktionsresultatet.
Objektiv kontroll – innebär att kontrollanter använder sig av mätinstrument som mäter
tillståndsförändringar hos utrustningar. Här krävs att mätvärden dokumenteras för att
kunna upptäcka förändringar. Denna typ av metod är resurskrävande då
mätinstrumenten kostar samt att tidsåtgången är längre.
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Kontinuerlig övervakning – denna typ av tillståndskontroll kräver ett ständigt
övervakande av utrustningar och brukar därför ha ett inbyggt system i utrustningarna.
Metoden är inte tidskrävande då den kontinuerliga övervakningen sker automatiskt,
däremot kostar ett sådant inbyggt system. Denna metod tillämpas på utrustningar som
är av vital karaktär för ett företags produktionsresultat, då en hög tillgänglighet krävs
av utrustningen.

Ett förebyggande underhåll, FU, medför lägre underhållskostnader samt en högre driftsäkerhet
hos utrustningar. Däremot kräver detta både tid och resurser, samtidigt som en verksamhet
aldrig riktigt kan komma ifrån utförandet av avhjälpande underhållsarbete. Detta medför att
en underhållsorganisation måste ha en överblick av underhållsbehovet för verksamheten samt
underhållskostnaderna. Målet hos en underhållsorganisation är att uppnå en optimal
driftsäkerhet där utrustningarnas funktionssäkerhet, livslängd samt kvalitetsnivå bibehålls, till
låga underhållskostnader. Ett företag måste då utforma en strategi för sin
underhållsverksamhet med fokus på underhållsbehovet i förhållande till underhållskostnader.
Rätt mängd FU samt AU ska då utföras för att uppnå ett optimalt underhållsarbete till så låga
kostnader som möjligt [4].

Figur 4: Kostnadsförhållanden mellan AU och FU [5, s. 42].
Problematiken har varit att verksamhetsledningar inte har prioriterat underhållsarbeten i
verksamheter. Författarna Finndell och Stany menar att anledningen till varför
verksamhetsledningar åsidosätter underhållsarbete har att göra med det negativ klang ordet
underhåll har fått med sig. De menar här att, underhåll är en faktor som uppmärksammas då
ett fel eller ett oplanerat underhållsstopp har inträffat och det råder driftstopp, vilket ses
negativt ur en ekonomisk synvinkel. Däremot kan en verksamhet inte uppnå lönsamhet om inte
utrustningar har den tillgänglighet som krävs. En lösning är då att presentera data i form av
mätningar för att skapa en förståelse hos ledningen om vilken påverkan underhållsarbete har
på verksamhetens lönsamhet [8, s. 7].
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2.4 PDCA

PDCA, eller Demings-cykeln som den ibland kallas, är en metod för att förenkla
förbättringsarbetet genom att den skapar en arbetsstruktur. PDCA består av fyra beståndsdelar
som är plan, check, do och act. PDCA är ett bra komplement till utförandet av
förbättringsarbete, då det medför att medarbetarna lär sig om hur ett effektivt
förbättringsarbete tillämpas [9].
1.

Plan – planera innebär att konkretisera problemet genom att samla in nödvändig
information. Här utförs en analys och en plan utvecklas för hur problemet ska tacklas,
genom att samla in data och hitta orsaken till problemet.
2. Do – Att genomföra det som är planerat. Då problemet är känt samt tillvägångsätten
för de metoder som krävs, är det bara att iscensätta det som är planerat för att
eliminera problemet.
3. Check – kontrollera resultatet av genomförandet. Här ska även diskussion äga rum
om hur väl planen var, för att se vad som kan göras bättre till nästa gång.
4. Act – Standardisera arbetssätt. Ifall problemet är löst ska en standardisering av
arbetssättet tillämpas.
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Metod

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser.
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
Utgångspunkten vid val av metoder har varit att använda de metoder som ska vara till mest
nytta för att förstå problematiken på tomgodsförsörjningen av rullpallarna samt kunna besvara
frågeställningarna. Figur 5 visar kopplingen mellan frågeställningar och metoderna som har
valts.

Vilka störningar påverkar
tomgodsförsörjningen
mest?






Intervjuer
Observationer
Observationsschema
Dokumentstudie

Hur bör en lämplig FUplan se ut för
tomgodsförsörjningen?






Litteraturstudie
Intervjuer
Dokumentstudie
Workshop

Figur 5: Koppling mellan frågeställning och metoderna
För att besvara studiens första frågeställning har intervjuer, observationer,
observationsschema och dokumentstudie genomförts. Frågeställningen kräver metoder som
ska kunna ge en helhetsbild och förståelse över problematiken som uppstår på Arla Foods
Jönköpings tomgodsförsörjning. Dessa metoder valdes för att de ansågs kunna vara ett
hjälpmedel för att kunna besvara den första frågeställningen.
För att besvara studiens andra frågeställning har litteraturstudie, intervjuer, dokumentstudie
och workshop genomförts. Kopplingen har gjorts för att identifiera försörjningsystemets
underhållsbehov och därmed skapa ett lämpligt FU-plan där störningar kan förutses och
elimineras.
Litteraturstudie har genomförts under hela studiens gång, eftersom ny data erhållits. Kunskap
som kan vara relevant till denna studie har kontinuerligt uppdateras. Litteraturstudie har
genomförts genom att undersöka vetenskapliga artiklar, litteraturer samt tidigare forskning av
liknande områden. Metoden har varit viktigt för att kunna analysera och diskutera den data
som har tillhandahållits.
Övriga metoder har genomförts under tre veckors tid på Arla Foods Jönköping. Metoderna
intervju och observation har utförts i samband med varandra. Dokumenten som har studerats
har tillhandahållits från reparatörer och driftledare då dokumenten är sekretess belagda.
Workshop har utförts tillsammans med tekniker och driftledare för att kunna utforma ett
lämpligt FU-plan för tomgodsförsörjningen av rullpallar.
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3.2 Angreppsätt

För att kunna uppnå syftet med examensarbetet, vilket är att kunna besvara på
frågeställningarna samt utforma en FU-plan, har följande metoder utförts för insamling av
data:
Litteraturstudie
Intervjuer
Observationer
Dokumentstudie
Workshop

3.2.1

Litteraturstudie

För att få en djupare kunskap om vikten av underhåll har litteraturstudie genomförts löpande
under hela arbetets gång. Studien har främst innefattat forskning av liknande områden som har
gjorts samt teori och artiklar som är relevanta för detta examensarbete. Utifrån
litteraturstudien har det teoretiska ramverket kunna verkställas. Litteraturstudien har även
kunnat ge en teoretisk förståelse, för att sedan kunna jämföra och tillämpa det i verkligheten.
Litteraturstudien har främst utförts på biblioteket på Jönköpings universitet. Söktjänster som
Diva, Google Scholar samt bibliotekets sökningsverktyg PRIMO har använts till att söka på
liknande ämnesområden. För att kunna finna relevanta teorier, artiklar och litteraturer har
sökord som TPU, underhåll och PDCA-cykeln använts.

3.2.2

Intervjuer

Intervjuer utförs främst för att få en bättre förståelse av en situation som sker [10]. Till detta
examensarbete har kvalitativa intervjuer utförts på Arla Foods Jönköping, för att få en
grundläggande förståelse av störningar som dagligen sker i tomgodsförsörjningen av
rullpallarna. De intervjuer som genomförts var ur låg standardiseringsgrad, vilket innebar att
frågorna ställdes i den ordning som föll sig naturligast, liknande ett vardagligt samtal [11].
Intervjuerna har skett under alla arbetsdagar i tre veckors tid i samband med observationerna.
För att få en så bred uppfattning om vad som sker på tomgodsförsörjningen av rullpallarna har
urvalet av personer främst varit tomgodspersonal, operatörer och reparatörer som dagligen
arbetar på produktionen på Arla Foods Jönköping. Intervjuerna handlade endast om
tomgodsförsörjningen av rullpallarna då informationen om det området är det enda relevanta
till denna undersökning.
Majoriteten av personer som intervjuades har varit operatörer och personal från
tomgodsavdelningen då dessa är de personer som påverkas mest av störningarna som sker på
tomgodsförsörjningen. Intervjuerna har kunnat ge en bild av störningar utifrån deras
synvinkel. Val av person har grundat sig på de som var tillgängliga. Då det arbetar olika
medarbetare varje dag har en blandning av intervjupersoner kunnat göras, allt från personal
som nyligen hade börjat till de som har arbetat där under en längre tid.
Intervjuerna som har utförts med reparatörerna har varit ur ett tekniskt perspektiv som
utgångspunkt angående störningarna som sker på tomgodsförsörjningen av rullpallarna. Då
reparatörerna är de personer som lagar det som felar, fokuserar de mer på den tekniska
aspekten av störningar än vad övrig personal gör. Då störningarna inträffade ställdes frågor för
att få en djupare förståelse av vad för störning som hade skett samt hur de går tillväga för att
rätta till problemet. Reparatörerna har även delat med sig erfarenheter/upplevelser av
störningar samt sina idéer om vad som kan förbättras och vad som ska vara med på FU-planen
för tomgodsförsörjningen.
De kvalitativa intervjuerna som har utförts har varit till nytta vid utformning av FU-planen samt
analysering av störningarna som sker. Datainsamling har gett en inblick av vad som behövs
göras och vad som krävs för att flödet av tomgodsförsörjningen ska flyta på så bra som möjligt.
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3.2.3

Observationer

En observation utförs genom att se och fråga för att erhålla kunskap och information under en
situation eller process. Det innebär en direkt anslutning till det som undersöks, vilket gör
metoden till den mest intima undersökningen. En observation möjliggör att en total helhetsbild
uppvisas [10].
Produktionschefen samt driftledare har varit medvetna om att observationerna har skett, de
har även informerat tomgodspersonal, operatörer samt reparatörer som arbetar att en
observation sker. Det betyder att en öppen observation har utförts på Arla Foods Jönköping
vilket innebär att deltagarna som undersöks är medvetna om observationen [10].
Utförandet av en ostrukturerad observation innebär att samla information i den utsträckning
som det går [11]. Det har utförts ostrukturerade observationer i samband med intervjuer för att
få en helhetsbild på tomgodsförsörjningen av rullpallar. Då tomgodssystemet är omfattande
har en indelning gjorts, se bilaga 1. Under tre veckor har observationer gjorts på dessa områden.
Observationerna har dokumenterats genom bildtagningar och anteckningar. Utifrån
informationen har en beskrivning kunnat göras på försörjningssystemet av rullpallar.
Till detta examensarbete har även strukturerade observationer genomförts med hjälp av ett
observationsschema. Strukturerad observation tillämpas då beteende och situationer är
uppenbara [11]. Till det kan därför ett observationsschema vara till användning. Med ett
observationsschema kan det skrivas ner de mest återkommande beteenden eller situationer, i
detta fall störningar som uppstår på tomgodsförsörjningen av rullpallar på Arla Foods
Jönköping [11], se bilaga 2.
Observationsschemat utfördes genom att först identifiera störningarna i de indelade områdena.
Därefter noteras hur många gånger denna störning återkommer. Av egen bedömning och
samtal med berörd personal har gradering gjorts på störningarna som har identifierats. Där
grad 1 innebär att störningar som uppstår, inte stoppar produktionen och grad 2 innebär att det
stoppar produktionen. I kommentarsfältet skrevs det ned åtgärder till störningarna eller vad
som kunde ha orsakat störningen. Tabell 1 redovisar tidfördelningen vid utförandet av
observationsscheman för varje område.

Observationsområde
Omr 1 - Inlastning av rullpallar
Omr 2 - Entresol 1
Omr 3 - Entresol 2
Omr 4 - Entersol 3

Total tid (tim)
6
6
6
6

Tabell 1: Tidfördelningen vid utförande av observationsschema.
En statistisk analys har utformats med hjälp av informationen som tillhandahållits i form av ett
paretodiagram, se figur 7. Paretodiagram är ett hjälpmedel för att förstå vilken ordning
störningarna ska angripas, där den störning som återkommer mest bör angripas först [12]. Med
hjälp av observationsscheman har även information om störningar som operatörerna har
upplevt kunnat förstärkas.
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3.2.4

Dokumentstudie

Dokumenten som har studerats har hämtats från Arla Foods Jönköpings. På grund av att
informationen är sekretessbelagd har dokumenten tilldelats av driftledarna och reparatörerna.
Dokument som har tilldelats är ritningar av rullpallssystemet, leverantörernas underhållsguide
samt övrig information som exempelvis produktionskapacitet. I samband med intervjuerna av
reparatörerna kunde de även visa på ritningarna vilka delar som felar och vad det beror på.
Detta gav en djupare förståelse om problematiken på tomgodsförsörjningen. Samtliga
dokument har varit till hjälp eller använts vid utformningen av FU-plan.

3.2.5

Workshops

Workshops har hållits på Arla Foods Jönköping tillsammans med driftledare och reparatörer
med syfte till att kunna utforma en FU-plan för tomgodsförsörjningen av rullpallar. Resultatet
med workshopen var att ta fram styrkort som personalen ha lätt att förstå och använda. Under
dessa tillfällen skapades diskussioner bland personalen om vad som ska ingå i FU-planen samt
vad som de ansåg kunde utföras dagligen, veckovis, månatligen eller årligen. Detta ansågs som
en viktig del av framtagningen av underhållsplanen, då det skapar en delaktighet och
motivation till att arbeta med förebyggande underhåll.

3.3 Trovärdighet
Reliabilitet och validitet är viktiga faktorer som bör tas till hänsyn vid tillämpning av
forskningsmetoderna. Reliabilitet innebär hur väl studien kan upprepas med liknande resultat
[13]. För att få en god reliabilitet har metoderna som tillämpats i detta examensarbete utförts
av tidigare forskning. Det innebär att forskningsmetoderna är genomförbara.
Observationerna och främst observationsschemat har utförts under flera olika tillfällen under
tre veckors tid för att minska slumpmässiga fel. Studien som har utförts anses därför kunna
utföras av vem- och närsomhelst och i slutänden visa liknande störningar som denna
undersökning fann.
Validitet innebär att mäta det som är avsedd att mätas för att uppnå det önskade målet med
studien [13]. Det som var avsett att mäta var att identifiera störningar som uppstår på
tomgodsförsörjningen av rullpallar. Genom att utföra intervjuer med berörd personal samt
observationer har störningarna kunnat identifieras. Validiteten i denna undersökning anses
vara hög då resultaten från observationsschemat har kunnat styrka de störningarna som
uppgavs av personalen vid intervjuerna.
Som tidigare nämnt har utgångspunkten vid val av metoder varit att använda de redskap som
ska vara till mest nytta, för att förstå problematiken på tomgodsförsörjningen av rullpallarna
samt kunna besvara frågeställningarna. Metoderna som har valts har kunnat åstadkomma det
som var avsett att få fram. Trovärdigheten av studien anses därför god i denna studie.
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Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen.

4.1 Arla Foods

Arla Foods är ett mejerikooperativ och ingår i den globala Arla koncernen som ägs av
mjölkbönder från sex europeiska länder. Det innebär att mjölkbönderna är ägare, medlemmar
samt leverantörer av mjölk till verksamheten. Arla Foods har idag 3366 mjölkbönder och 14
mejerier i Sverige, med en mjölkinvägning på cirka 2035 miljoner kilo år 2014 [14].

4.1.1

Arla Foods Jönköping

Arla Foods Jönköping är ett av 14 mejerier i Sverige och hanterar cirka 220 miljoner kilo mjölk
per år. Mejeriet byggdes år 1985 och är enligt Arla Foods ”ett av Europas modernaste mejerier
med en effektiv produktion och hög automatiserat kyllager” [15]. Mejeriet består av
avdelningarna process/labb, förpackning, kyllager, tomgods och distribution.

Process
Produkt

Förpackning
Produkt

Tomgods

Tomgods

Tomgods

Kyllager

Tomgods

Distribution
Retur av tomgods

Kund

Figur 6: En illustration av produkt- och tomgodsflödet genom verksamhetens olika
avdelningar.
På processavdelningen bearbetas mjölken från bondgårdar till mjölk, fil eller grädde. Därefter
leds produkterna via ventiler från processavdelningen till förpackningsmaskinerna där de
förpackar produkterna i önskat emballage. Avdelningen har 21 förpackningslinjer och är
fördelade i tre maskinhallar som är Tetrapackshall, Elopakhall och wellhall, som förpackar 1,0
literspaket från Elopackhallen till 6-pack.
Förpackningslinjerna försörjs med tomgods av ett försörjningssystem, där produkterna
förpackas i en lastbärare, vid robotceller som är anknutna till förpackningslinjerna.
Produkterna förpackas i en rullpall eller en rödback, se bild 1 och 3. Sedan förs lastbäraren
vidare till kyllagret med hjälp av gondoler, se bild 3.
När produkterna kommer till kyllagret via gondoler hamnar de i en multipick, se bild 4, där tre
robotar plockar ihop backar till rätt kund. Därefter skickas en plockorder till en truckförare som
ställer backarna till en av de 21 utlastningsportar för utleverans av varor.
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Resterande produkter som packas i 6-pack, i wellhallen, placeras i en europall av en
palleteringsrobot och förs även de vidare till kyllagret, se bild 2 och 4. 6-packs produkter samt
produkter som är inlevererade från andra Arla mejerier, hanteras av en plockkran som ställer
dem i rätt plockplats för ett manuellt plockarbete. Kyllagerpersonal som arbetar med
plocktruckar lastar på kundposteringsvagnar, KPV, de artiklar som plockordern avser. Därefter
ställs KPV:erna på en uppställningsplats, där truckförare hämtar och kör till rätt
utlastningsport, se bild 2. Chaufförerna som hämtar dem beställda ordrarna, scannar av
lastbärarna och kör vidare till rätt kund.
Slutligen returnerar kunderna tillbaka tomgods, som är KPV, rödbackar och rullpallar, via
lastbilar till tomgodsavdelningen där dessa tomgods tvättas och återanvänds.

Bild 1: Till vänster: Rödbackar. Till höger: Rullpall med öppen grind.

Bild 2: Till vänster: Plocktruck i kyllagret med KPV-vagnar. Till höger: Palleteringsrobot i
Wellhall.

Bild 3: Till vänster: Robotcellerna i förpackningslinjerna. Till höger: Gondoler som bär rullpall
till kyllagret.
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Bild 4: Till vänster: Multipick. Till höger: 6-packs produkt.

4.1.2

Specialistunderhåll

Underhållsavdelningen utför det tekniska underhållsarbetet i mejeriet och har 35 medarbetare.
Avdelningen har tre driftledare som är fördelade i förpackning/tomgods, kyllagret och
process/labb. Underhållsarbetet i tomgods och förpackningen arbetar efter treskift, där det
arbetar 3-5 reparatörer på dagskiftet samt en reparatör på kvälls- och nattskiftet.
Idag arbetar underhållsavdelningen med affärssystemet SAP, där förebyggande underhåll kan
planeras in och utföras på förpackningsmaskiner.
Varje förpackningslinje har en förbättringstavla, där operatörer, driftledare och reparatörer
deltar i gruppmöten och antecknar de störningar som har inträffat under skiftets gång, se bild
5. Förbättringstavlorna, kallade RIS-tavlor på Arla Foods, möjliggör ett strukturerat arbetssätt
för att eliminera uppkomna störningar. I RIS-tavlorna antecknas en beskrivning av störningen,
när störningen inträffade, vem som blir ansvarig för underhållsarbetet samt när störningen
beräknas åtgärdas. Med hjälp av en PDCA-cykel följs underhållsarbetets utveckling över tid.
PDCA-cykeln möjliggör att arbetets status kan bestämmas med hjälp av fyra faser: planera
förbättringen, genomföra, kontrollera resultat och sist standardisera lösningen [9]. Personalen
på underhåll arbetar även med ett rullande schema där reparatörerna veckovis deltar i RIStavla möten, ansvarar för telefonen, där de utför akuta underhållsarbeten eller jobbar med
service av maskiner, antingen med leverantör eller på egen hand.
Däremot finns det inte någon utvecklad underhållsplan för tomgodsförsörjningen och
underhållsarbetet sker i form av akuta åtgärder. Det arbetas inte med förbättringstavla och det
förs inga dokumentationer av utförda underhållsarbeten. Felrapporteringar sker genom att
operatörer eller tomgodspersonal upptäcker störningar i systemet och meddelar
underhållspersonal. Detta medför att underhållspersonalen arbetar enbart med
försörjningssystemet då ett akut fel har inträffat.

Bild 5: Till vänster: RIS-tavla. Till höger: Styrkort till operatörsunderhåll.

17

Nulägesbeskrivning
4.1.3

Operatörsunderhåll

Operatörerna på förpackningsavdelningen arbetar med underhåll där de följer styrkort för
underhållet av förpackningslinjerna, se bild 5. Operatörerna utför underhållsarbete vid
omställningar av maskiner, men även då produktionen har kört klart. Underhållsarbetet består
av rengöringsarbete av olika komponenter i förpackningsmaskinerna, som munstycken, men
även smörjning av transportband. Operatörerna ska även se till att tömma rullpallar från
rullpallsbanorna då produktion har kört slut för dagen.
I tomgodsavdelningen arbetar personalen med 5S, där fokus är på städning. Materialet för
städning är placerade på specifika områden, med illustrationer som visar vart varje verktyg ska
ligga. Städningsarbetet utförs enbart på lokalytorna för tomgods, men inte på
försörjningssystemet.

4.2 Tomgodsförsörjning av rullpallar
I detta avsnitt behandlas enbart försörjningen av rullpallar till förpackningsmaskinerna, då
examensarbetet är avgränsat till just detta område.
På tomgodsavdelningen arbetar det 5-6 medarbetare per skift, där arbetsuppgifter är att se till
att underhålla försörjningssystemet, som förser förpackningen och kyllagret med tomgods.
Personalen är utspridd i tomgodsavdelningen, där arbetsuppgifterna varierar beroende på
område. Efter varje en- och halvtimma sker ett stationsbyte, för att skapa en variation i arbetet.
Personalen i tomgodsavdelningen samt i förpackningen arbetar antingen morgon-, kvälls- eller
nattskift.
Som tidigare nämnt är försörjningssystemet av tomgods omfattande, därför har systemet delats
upp i fyra områden, vilka är följande:


Inlastning av tomgods (område 1) - I detta område arbetar en tomgodspersonal med att
lasta av tomgods från lastbilar, som har returnerats från kunder, med hjälp av truckar.
Tomgodspersonalen samlar och matar in sammanslagna rullpallar i grupper av 10 till
rullpallshissen. Rullpallarna skjuts in i hissen med de svängbara hjulen bakåt. Vid
ingången till hissen har det installerats ett kontrollspår, där skadade rullpallar inte ska
kunna passera, se bild 6. Hissen för sedan vidare rullpallar till andra våningen.



Entresol 1 (område 2) – Rullpallarna skjuts fram från hissen till ett vändbord, där de
svängbara hjulen vänds framåt. Rullpallarna åker sedan in i diskmaskinen, som har en
kapacitet på 250 rullpallar per timme. Efter diskmaskinen åker rullpallarna igenom en
sammanslagningsstation, även kallad ”bottenfällare”, som automatiskt fäller ner
bottenplattan, detta för att rullpallen ska kunna vikas ihop, se bild 4. Därefter släpps
rullpallarna ut från transportsystemet en i taget, genom att en givare signalerar och en
bromskloss stoppar upp övriga rullpallar från att åka fram.
En tomgodspersonal som arbetar på entresol 1 har då till uppgift att stänga grinden på
rullpallen och manuellt fördela rullpallarna, med de svängbara hjulen framåt, i fyra
rullpallsbanor som ska försörja förpackningsmaskinerna. De fyra rullpallsbanorna delas
upp i linje 1 och 2 som försörjer entresol 3, samt linje 3 och 4 som försörjer entresol 2.
Personalen på entresol 1 har även i uppgift att markera trasiga rullpallar, som har lyckats
passera kontrollen vid hissen, med ett rött klistermärke och ställa dem åt sidan. Dessa
trasiga rullpallar förs då vidare till Arlas egen verkstad för reparation.
Tomgodspersonalen som arbetar på entresol 1 lämnar inte stationen ifall ett stopp sker i
entresol 2 och 3. Störningar som uppstår efter entresol 1 får åtgärdas av operatörer från
förpackningen.
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Entresol 2 (område 3) – som består av linje 3 och 4, försörjer sju förpackningslinjer i
Tetrapackhallen. Transportbanorna i linje 3 och 4 drivs av elmotorer. Linjerna består av
många komponenter som tillsammans skapar ett omfattande system med givare,
motorer, drivhjul, kedjor och växellådor. Varje förpackningslinje har en nedtagare som
förser robotcellen med rullpallar. Då en robotcell signalerar ett behov av rullpall, stoppas
närmaste rullpall med hjälp av bromsfunktioner. Bromsarna i systemet varierar där de
består av en metallkloss eller metallklaffar. Motordrivna nedtagare klämmer och lyfter
rullpallen från transportbandet och hissas ned till robotcellen, för att fyllas med
produkter.



Entresol 3 (område 4) – som består av linje 1 och 2, försörjer 11 förpackningslinjer i
Elopackhallen. Rullpallarna i transportsystemet dras av pneumatiskt drivna rullpallar. Då
transportsystemet sträcker sig över 100 meter finns dessa t-stänger längs hela banan med
ett mellanrum vid varje t-stång. I övrigt är komponenter och dess funktioner, som
nedtagare och bromsfunktionerna, identiska med de i linjerna 3 och 4.

Bild 6: Hiss för rullpall med kontrollspår för hjul och markerad bottenhållare.
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4.3 Störningar och upplevda problem

De observationsscheman som redovisas i bilaga 2 har utförts under tre veckor på Arla Food
Jönköping. Observationsschemat innehåller störningar som har inträffat på diverse områden
på tomgodsavdelningen av rullpallar. Data som har införskaffats har sammanställts i
paretodiagrammet som visas i figur 7. Vänster sida av y-axeln visar antalet gånger störningarna
har uppstått, på höger sida av y-axeln visar den kumulativa procenten. På x–axeln redogörs vad
det är för störning samt i vilket område denna störning har uppstått.

Paretodiagram
30
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0,0%
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Kumulativ procent

Figur 7: Paretodiagram visar störningsfrekvenser över de 4 områdena.
Efter att ha intervjuat tomgodspersonal, operatörer vid förpackningen samt reparatörer från
underhåll, har deras svar sammanställts i bilaga 3. Medarbetarnas upplevda störningsmoment
skiljer sig beroende på område och arbetsuppgifter. De störningsmoment som
tomgodsopersonalen upplevde var främst relaterat med att givare och bromssystem felar vid
entresol 1. Personalen upplevde även problem med rullpallarnas skick. Det handlade främst om
att rullpallar med trasiga hjul kunde komma igenom kontrollspåren vid hissen i område 1. Detta
skapar mer arbete för tomgodspersonalen då de måste sortera bort och markera trasiga
rullpallar vid entresol 1.
Operatörerna vid förpackningsmaskinerna upplevde främst störningar som var relaterade till
transportsystemet. Dessa störningar inträffade vid kurvorna 1,2 och 3, där rullpallarna fastnade
eller sänkte transporthastigheten av försörjningen, se bilaga 1. Vid kurva 2 och 3 var de
områdena rullpallarna fastnade oftast. Detta orsakade att palleteringsrobotarna inte försågs
med rullpallar och stoppade förpackningsmaskinerna. Operatörerna var då tvungna att gå till
kurvorna och lossa rullpallarna.
Reparatörer kallades endast in vid akuta underhållsarbeten. Störningar som de upplevde var
mer av teknisk karaktär t.ex. motorer, kedjor, drivhjul, vänd-hjul och växellåda som går sönder.
Dessutom hade de synpunkter på hur städningen kring transportsystemet sköts. De menade att
smuts på banor, givare och motorer orsakade förslitningar och diverse funktionsfel.
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Analys och åtgärdsförslag

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. Kapitlet ger även en beskrivning av
åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys.

5.1 ”Vilka störningar påverkar tomgodsförsörjningen mest?”
För att besvara den första frågeställningen har en sammanställning av störningar gjorts med
hjälp av ett paretodiagram, där syftet är att identifiera vilka störningar som påverkar
försörjningsystemet mest. Diagrammet baserar sig på observationsscheman, där det även
gjordes en gradering på störningarna beroende på hur de påverkade försörjningssystemet. I
detta kapitel presenteras två former av störningar som påverkar försörjningssystemet av
rullpallar mest.

5.1.1

Fastnar vid kurvor

Enligt paretodiagrammet utgörs 31,7 procent av störningarna att rullpallar fastnar vid kurvorna
1,2 och 3. Hur störningarna inträffade varierade beroende på vilken kurva som rullpallarna
fastnade i.
Vid kurva 1 fastnade rullpallarna genom att de hakar in sig i varandra på grund av skarpa
kurvor. Andra bakomliggande faktorer var att transportbanden var utslitna och hade ett dåligt
grepp samt att defekta rullpallar med skadade hjul kom igenom kontroller och fastnade på
transportbandets sidor. Då kurva 1 ligger i rullpallsbanorna i entresol 2, där transportbandet
drivs av en elmotor, ställer detta krav på friktionen hos transportbandet för att kunna
transportera rullpallar. Detta ledde till att rullpallarna antingen fastnade eller sänkte
transporthastigheten av rullpallsförsörjningen.
Vid kurvorna 2 och 3 fastnade rullpallarna på kanterna av transportbanorna, då dessa var
skarpa samt var utrustade med gummiplattor. Gummiplattorna fungerade som stötdämpare
för att skydda rullpallen ifrån att slå in för hårt mot kanter. Dessa gummiplattor orsakade stor
friktion för rullpallarna att åka igenom kurvor. Kurvorna 3 och 4 ligger i rullpallsbanorna vid
entresol 3 och rullpallarna dras av t-stänger som är drivna av luftcylindrar. Detta ställer krav
på att rullpallarna finns inom räckhåll för t-stängarna för att transporteras vidare. Det finns ett
avstånd mellan t-stängerna och risken finns att en rullpall hamnar emellan dem. Detta problem
åtgärds av sig självt då rullpallen skjuts fram av en rullpall bakifrån så att t-stången får ett
grepp. Däremot när en rullpall fastnar på en kurva, saknas denna skjutande kraft och därmed
hamnar vissa rullpallar mellan två t-stänger.
Då en rullpall fastnar i försörjningssystemet stannar hela förpackningslinjen på grund av
utebliven tomgods till robotcellen. Detta leder till att operatörer måste lämna sin station för att
lossa rullpallarna från kurvorna. Detta innebar störningar där rullpallarna fastnar i kurvor
rankades som grad 2, då detta leder till stopp av produktionen, se bilaga 2.

5.1.2

Defekta rullpallar

Defekta rullpallar med trasiga hjul utgör cirka 17,6 procent av störningarna. Denna siffra
baserar sig på observationerna i både område 1 och entresol 1. Störningarna påträffades då
rullpallarna ska skjuts in i hissen som för dem till entresol 1 eller då tomgodspersonalen ska
stänga grinden till rullpallen, se bild 1. Vid ingången till rullpallshissen finns det sidospår som
hindrar rullpallar med trasiga hjul att komma igenom, se bild 6. Trots denna kontroll görs en
stor del av upptäckandet av trasiga rullpallar vid entresol 1, då tomgodspersonalen stänger ihop
rullpallar och matar in dem i rullpallsbanorna.
Ifall tomgodspersonalen inte upptäcker att rullpallen är trasig, åker rullpallen in i banorna och
orsakar stopp genom att antingen slå in på givare, fastnar på kurvor eller sänker
transporthastigheten. Detta innebär att trasiga rullpall även kan vara orsaken till andra stopp i
försörjningssystemet och kan utgöra mer än 17,6 procent av störningarna.
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5.2 Åtgärdsförslag
I ovanstående störningsanalys presenterades två störningar med högst störningsfrekvens.
Dessa störningar ansågs ha störst påverkan på försörjningsystemet av tomma rullpallar. I detta
avsnitt presenteras förbättringsåtgärder som syftar till att eliminera dessa störningar och öka
effektiviteten hos försörjningssystemet.

5.2.1

Transportrullar

Enligt paretodiagrammet stod störningar i form av rullpallar som fastnade på kurvor för 31,7
procent. Dessa störningar inträffade på olika vis beroende på vilka rullpallsbanor som de
inträffade på och har även andra bakomliggande faktorer som utslitna transportband, dålig
smörjning och smuts i diverse komponenter. Däremot ansågs de skarpa kurvorna vara
rotorsaken till störningarna. För kurva 1, som ligger i rullpallsbanorna i entresol 1, åkte
rullpallarna i varandra på grund av de skarpa kurvorna. Kurva 1 skiljer sig från kurva 2 och 3,
då de sistnämnda har gummiplattor vid kurvorna som orsakar stor friktion för rullpallarna.
Lösningen som skall presenteras syftar till att lösa problematiken med rullpallar som fastnar i
kurvor.
En lösning är att installera vertikala transportrullar på sidorna av kurvorna. Transportrullarna
bör vara drivna av en motor för att skapa en skjutande kraft som förenklar för rullpallar att åka
igenom kurvor. Transportrullarna bör även vara gummibelagda för att skydda rullpallarna mot
eventuella skador, då dem kommer i kontakt med varandra. Detta kommer att kräva en
omkonstruktion av alla kurvor i banorna. Däremot sker inga större förändringar rullbandbanor,
då det enbart tas bort gummiplattorna från kurvorna 2 och 3.

5.2.2

Sidospår

Defekta rullpallar med trasiga hjul utgjorde cirka 17,6 procent av störningarna. Denna typ av
störning ansågs även ha inverkan på andra uppkomna störningar i systemet. Störningarna
inträffade då trasiga rullpallar kom igenom kontrollspåren vid område 1, se bild 6. Defekta
rullpallar ska inte kunna åka igenom sidospåren. Däremot efter att ha samtalat med
tomgodspersonalen, operatörerna och reparatörer, påpekades det att trasiga rullpallar lyftes
över kontrollspåren, av tomgodspersonalen i område 1, för att undvika merarbete. Då rullpallar
ställs in i rullpallshissen grupperas de i 10 rullpallar per gång. Det som kan hända är då att den
defekta rullpallen befinner sig i mitten. Istället för att ställa rullpallen åt sidan, väljer
personalen då att lyfta över rullpallen.
En lösning ansågs vara att installera sidospår i början av rullpallsbanorna, då en
tomgodspersonal skjuter in rullpallarna i varje bana. Då rullpallarna inte åker in i banorna i
gruppvis, blir det enklare att upptäcka defekta rullpallar. Detta innebär även att ansvar kan
krävas av tomgodspersonalen, då varje rullpall åker igenom två kontroller.
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5.3 ”Hur bör en lämplig FU-plan se ut för tomgodsförsörjningen?”
För att kunna besvara den andra frågeställningen har en analys av det nuvarande
underhållsarbetet utförts för att sedan sättas i relation med teorin.
Som tidigare nämnt i kapitel 4.1.2, finns det ingen förebyggande underhållsplan för
tomgodsavdelningen. Det nuvarande underhållsarbetet har medfört att det inte förs någon
dokumentering av störningar som har inträffat eller vilka reservdelar som oftast byts ut.
Eftersom det enbart sker akuta underhållsarbeten har detta lett till att olika reparationer har
utförts på samma område ett flertal gånger. Vid akuta reparationer ligger fokus i att få igång
försörjningssystemet och detta har lett till att reparatörer installerar komponenter, som inte är
en avsedd reservdel. Då arbetet inte dokumenteras medför det en sämre överblick av vilka
komponenter som ingår i systemet, samt vilken typ av underhåll komponenterna kräver.
Även om det finns en renlighetspolicy för lokalerna i tomgodsavdelningen, så inkluderas inte
rullpallsbanorna. Banorna för entresol 2 och 3 är täckta av damm och smuts. Detta försvårar,
som tidigare nämnt i kapitel 2.3.1, felsökningsprocesser som syftar till att upptäcka spill, slitage
och annat funktionsfel i komponenterna. Några viktiga komponenter i transportsystemet som
är i behov av rengöring är bland andra; sensorer som givare och fotoceller, pneumatiksystem,
elmotorer och transportband.
Frånvaron av tillståndskontroller och ett smörjningsschema medför att det inte finns någon
möjlighet att upptäcka en störning innan den uppstår, och ett akut underhållsarbete blir
oundvikligt.

5.4 Åtgärdsförslag
För att ge åtgärdsförslag till frågeställning 2 har litteraturstudie gjorts om TPU och
förebyggande underhålls principer. Litteraturstudien har gett en insyn om vad som ska ingå i
ett underhållsplan och vikten i att hitta rätt arbetssätt som försäkrar att förebyggande
underhållsarbetet bedrivs och ständigt utvecklas i framtiden. Underhållsplanen har utvecklats
för att vara en grund för en implementering av TPU för hela underhållsorganisationen, se
kapitel 2.2.
Ett förslag på förebyggande underhållsplan har tagits fram, då examensarbetet i huvudsak
syftat till att skapa ett förebyggande underhållsplan för tomgodsförsörjningen av rullpallar. En
grundläggande tanke med utformningen av underhållsplanen var att inte skapa ett helt
främmande arbetssätt. Då hela produktionen arbetar med RIS-tavlor ansågs det som en lämplig
arbetsmetod då personalen känner igen och arbetar efter metoden i andra avdelningar. RIStavlorna möjliggör ett strukturerat arbetssätt, se bild 5.
Underhållsplanen består av styrkort, RIS-kort, med instruktioner för varje område och ska även
fungera som en checklista för att underhållsarbetet ska ske i rätt tid. En ansvarsfördelning av
underhållsarbetet har gjorts som förenklar att underhållsplanen fullföljs. RIS-tavlan möjliggör
att felrapporteringar sker på ett korrekt sätt samt fördelar ansvar och möjliggör dokumentering
av utförda reparationer.
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Figur 8: Figuren illustrerar underhållsplanens beståndsdelar med styrkort, en RIS-tavla,
underhållspärm för styrkort, signeringslista samt en pärm för reparationskort.

5.4.1

Styrkort

Instruktionerna i styrkorten bygger på underhållspersonalens kompetens, leverantörernas
underhållsguide samt teorier på hur förebyggande underhåll bör utföras. Styrkorten är
anpassade för att utföra regelbundna tillståndskontroller på utrustningarna i
försörjningssystemet av rullpallar. Underhållspersonalen följer föreskrivna FU-punkter, som
de utifrån det gör bedömningar om det finns behov för reparationer. Kontroller underlättar
upptäckandet av störningar innan de har inträffat. Tillståndskontrollerna sker, beroende på
objektets som ska kontrolleras, under driftstopp eller medan produktionen är i drift.
Kontrollerna sker på olika sätt beroende på objektet som ska underhållas. Ifall ett
underhållsarbete är av enkel karaktär är det tänkt att kontrollerna utförs av operatörer och
tomgodspersonal. Dessa kontroller kan ske i form av att operatörerna ser och lyssnar på
objektet. Genom att operatörerna använder sina sinnen ska de kunna göra bedömningar om
objektet tillstånd. Reparatörerna är tänkta att utföra tillståndskontroller som är av teknisk
karaktär, som exempelvis kräver demontering av ett objekt.
För att underlätta arbetet med styrkorten är instruktionerna skrivna på ett enkelt vis med korta
meningar, se figur 9 och bilaga 4. Vid behov av en mer detaljerad beskrivning hänger en
underhållspärm vid RIS-tavlan. Varje styrkort har ett nummer, detta för att personalen ska
kunna navigera sig till rätt sida i underhållspärmen. Innehållet i underhållspärmen kommer
inte att redovisas på grund av sekretessbelagd innehåll.
Styrkorten är dubbelsidiga, med grön eller gul färg på var sida. Syftet är att styrkorten ska
fungera som en bekräftelse på att ett underhållsarbete är genomförd. Efter att ett
underhållsarbete har genomförts vänds kortet från gul till grön. Detta signalerar på att det
planerade underhållet har genomförts.
I styrkorten ska det även stå periodiseringen av underhållsarbetet, ifall underhållet ska ske
dagligen, veckovis, månatligen eller årsvis, se figur 9 och bilaga 4. Dessutom ska det stå vem
som ansvarar för underhållsarbetet. När ett underhållsarbete är genomfört ska den ansvarige
sedan signera på att arbetet är genomfört. Syftet med signeringslistan är att säkerställa att
personalen inte vänder på styrkorten utan att arbetet har genomförts, se bilaga 5.
Periodiseringen samt ansvarsfördelningen av underhållsarbetet bestäms av driftledaren för
underhåll. Styrkorten är uppdelade i smörjningskort, rengöringskort och underhållskort. Det
har framställts totalt 58 styrkort.
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Figur 9: Styrkort.
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5.4.2

RIS-tavla

RIS-tavlan möjliggör en enklare hantering av felrapporteringar i försörjningssystemet då ett
akut underhållsarbete sker. I dagsläget sker felrapporteringar muntligt genom att operatörer
eller tomgodspersonal meddelar reparatörer om uppkomna störningar. Felrapporteringarna
och utförda reparationer dokumenteras inte och detta medför en stor variation i
underhållsarbetet, där det inte existerar ett standardiserat arbetssätt.
Med hjälp av RIS-tavlan antecknas vilken typ av störning som har inträffat, när den har
inträffat, vem som ansvarar för reparationen samt underhållsarbetets status, se kapitel 4.1.2.
När en reparation är slutförd ska den ansvarige fylla i ett reparationskort med en beskrivning
om vad som har åtgärdats, när och hur. Reparationskorten sparas sedan i en pärm. Syftet är att
skapa ett standardiserat arbetssätt att åtgärda störningar samt att få en överblick av utförda
förändringar i försörjningssystemet, se tabell 3. Reparationskorten medför en bättre kontroll
på var och vad det är som felar mest. Detta möjliggör att det kan planeras in mer frekventa
tillståndskontroller för att förebygga att störningar uppstår igen.

Reperationskort
Maskintyp
Inspektionsdatum
Inspekterad av
Kommentarer (Uppkommet problem och hur det har åtgärdats)

Tabell 3: Reperationskort.
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6

Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en diskussion kring validitet och reliabiliteten i undersökningen samt en
sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), slutsatser och
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning.

6.1 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen

Validiteten i en studie kännetecknas om studien mäter det som var avsedd att mätas, detta kan
uppnås genom att ha en god teori att grunda sin studie på, förståelse för hur
undersökningsmetoderna ska tillämpas samt noggrannhet vid utförande av dem [11][13].
Reliabiliteten i en studie kännetecknas genom hur väl studien kan upprepas med liknande
resultat [13]. Där det viktigaste är i slutändan att studien ska finna det unika i situationen [11].
De valda metoderna har varit ett hjälpmedel till att finna data för att kunna besvara
frågeställningarna. För att förstå hur metoderna tillämpas har undersökningar gjorts genom
litteraturstudie samt om hur tidigare forskning har tillämpat dessa metoder. Därefter har
metoderna, som tidigare nämnt i kapitel 3, utförts under tre veckors tid, detta för att kunna
fånga det unika i situationen, vilket är de störningar som uppstår på Arla Foods Jönköping.
Utförandet av dessa metoder har under en längre tid även gett möjlighet att upptäcka
variationer på datainsamlingen.
Vid insamling av data har olika metoder tillämpats parallellt. Detta innebär att begreppet
triangulering har utförts. Triangulering innebär att samla information ur flera olika synvinklar,
det genererar till att en helhetsbild uppvisas ur flera olika perspektiv [11]. Genom att utföra
intervjuerna samt observationsschema har det gett en möjlighet att tolka likheter och
variationer om samma situation som undersöks. Trianguleringen har genererat en rikare
insamling av data.
Litteraturstudien har utförts kontinuerligt genom hela studiens gång. Källkritik av teorin har
varit en viktig faktor vid litteraturstudie då studien endast refererar till vetenskapliga teorier
och forskning. Därför har teorin som införskaffats endast kommit från litteraturer samt tidigare
forskning som anses vara trovärdiga. Validiteten och reliabiliteten i denna studie anses därför
vara god.
Reliabiliteten i denna studie i förhållande till andra studier anses dock vara låg. Detta på grund
av att studien inte kan generaliseras då undersökningarna endast har utförts på Arla Foods
Jönköping. Validiteten i denna studie i förhållande till andra anses dock vara god då teorin och
metoderna som har använts är generaliserbara och kan användas i andra studier.
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6.2 Slutsatser
Examensarbetets syfte har varit att utveckla en förebyggande underhållsplan för
tomgodsförsörjningen av rullpallar till förpackningslinjerna i Arla Foods Jönköping. Detta har
skett parallellt vid sidan av en störningsanalys för att upptäcka och eliminera de mest
återkommande störningarna.

6.2.1

”Vilka störningar påverkar tomgodsförsörjningen mest?”

Med hjälp av intervjuer och observationsscheman har data införskaffats för att sedan bearbetas
i en paretodiagram. Detta ledde till att de två mest återkommande störningar upptäcktes, och
därefter kunde åtgärdsförslag utformas.


Skarpa kurvor som ledde till att rullpallarna fastnade på banorna var den typen störning
som återkom flest antal gånger. Störningen uppskattades stå för 31,7 procent av alla
störningar.
Åtgärdsförslaget till denna störning blev att installera vertikala transportrullar vid
kurvorna. Transportrullarna ska vara drivna av motorer för att skapa en skjutande kraft
vid kurvorna och vara gummibelagda för att inte skada rullpallarna.



Defekta rullpallar med trasiga hjul stod för 17,6 procent av alla störningar och ansågs vara
den näst största störningen i försörjningssystemet.
Åtgärdsförslaget blev att installera sidospår i början av alla fyra rullpallsbanor. Detta
medför en extra kontroll av trasiga rullpallshjul.

6.2.2

”Hur bör en lämplig FU-plan se ut för tomgodsförsörjningen?”

Efter genomförda intervjuer, litteratur- och dokumentstudier samt workshops, har en lämplig
FU-plan kunnat utformas. Underhållsarbetet kommer att följa samma arbetsstruktur som
genomförs vid en RIS-tavla. Detta lämpar sig väl då personalen redan arbetar med RIS-tavlor i
övriga avdelningar och känner till arbetsstrukturen.

6.3 Implikationer

Då FU-planen har utvecklats men har ännu inte implementerats fullt ut, anses tidsbristen som
en bidragande faktor. Att företaget inte hade någon underhållsplan eller dokumenterad
information om störningarna i försörjningssystemet, medförde en del implikationer. Arbetet
hade kunnat slutföras tidigare ifall en detaljerad information hade funnits tillgänglig om
störningar i försörjningsystemet, vilka reservdelar som felar mest samt hur ofta. Då
försörjningsystemet omfattar flera avdelningar med diverse utrustningar och variationer i
personalens arbetsuppgifter, medförde detta att informationsinsamlingen tog mer tid än
nödvändigt. Detta berodde på att det saknades ett väldefinierat arbetssätt för
informationsinsamling.
En utmaning med examensarbetet har varit att utveckla en FU-plan som är representativ och
följer förebyggande underhålls teorier, leverantörernas underhållsrekommendationer och
personalens åsikter. Utmaningen har varit att bedöma vad för underhållsarbete som anses kan
utföras av tomgodspersonal eller operatörer vid förpackningsmaskiner. Efter samtal med
driftledare för underhåll, reparatörer, tomgodspersonal och operatörer har en lösning varit
möjlig att tas fram.
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6.4 Rekommendationer

Ett mål med FU-planen har varit att det ska möjliggöra ett arbete med ständiga förbättringar.
Detta har försökts att uppnås med hjälp av RIS-tavlan, där uppkomna störningar åtgärdats på
ett strukturerat sätt som möjliggör dokumenteringar av underhållsarbetet, se kapitel 4.1.2. Det
strukturerade arbetssättet som RIS-tavlan erbjuder anses vara ett underlag för ett levande
underhållsystem, där revideringar måste utföras på FU-planen då ny information om
störningar erhålls. Förändringarna kan medföra ändringar i periodiseringen av
underhållsarbetet eller helt nya FU-punkter. RIS-tavlan möjliggör en bra uppföljning av
störningar som inträffar, där insamlade dokument kan bidra till att man lär sig av sina
erfarenheter.
Den utvecklade underhållsplanen anses vara en grund för en implementering av TPU i hela
organisationen. TPU syftar till att skapa störningsfria processer med hjälp av ett strukturerat
arbetssätt där engagemanget från medarbetare är essentiell, se kapitel 2.2. För en
vidareutveckling av underhållsplanen bör Arla Foods Jönköping fokusera på ett arbete med
TPU för att skapa en mer effektiv tomgodsförsörjning.

6.5 Vidare arbete eller forskning
Företaget bör integrera den utvecklade underhållsplanen i affärssystemet SAP, som
underhållsavdelningen arbetar med i dagsläget för att utföra förebyggande underhållsarbete på
förpackningsmaskinerna. Att den utvecklade underhållsplanen integreras med SAP, möjliggör
en övergång från en manuell administrering av underhållsarbetet till automatiskt. I SAP finns
även möjligheten att dokumentera hur många reservdelar som finns i lager samt när man bör
göra en beställning. Affärssystemet skapar ett mer effektiv underhållsarbete genom att
dokumentering, planering och uppföljning av störningar blir enklare att utföra.
Företaget bör överväga en rekonstruktion av rullpallsbanorna för att undvika kurvor i
transportbanorna. I dagsläget är kurvorna skarpa och orsakar att rullpallar fastnar i banorna.
Ett förslag som har lyfts fram i denna rapport är att installera vertikala transportrullar som ger
en skjutande kraft åt rullpallarna vid kurvor. Åtgärdsförslaget eliminerar de störningar som
uppstår i dagsläget, däremot kan nya störningar uppstå i framtiden som är relaterade till
transportrullarna. En rekonstruktion av rullpallsbanorna är en investering som kräver
noggrann planering och mycket resurser. Förslaget anses därför vara för omfattande för att ingå
i examensarbetet på grund av tidsbrist. Företaget bör beakta och överväga lönsamheten i en
rekonstruktion av rullpallsbanorna.
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Bilagor
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor.
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Planritning över tomgodssystemet
Observationsschema efter områdesindelning för tomgodsförsörjning av rullpall
Sammanställning av intervju
Styrkort för förebyggande underhåll
Signeringslista
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Bilaga 1 – Planritning över tomgodssystemet
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Bilaga 2 – Observationsscheman
Observationsschema efter områdesindelning för tomgodsfördsörjning av rullpall.
Område 1 – Inlastning av rullpallar

Typ av störning

Antal

Grad (1-2)

Kommentarer

Trasiga rullpallar

5

1

Plockades åt sidan

Hissen fastnar

2

1

Åtgärds genom att hissen åkte ner igen och
kontrollerades och sedan kunde den åka
upp igen
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Område 2 – Entresol 1

Typ av störning

Antal

Grad (1-2)

Kommentarer

Givare och broms felar

21

1

Rullpall kör på personal, kommer för
många rullpallar på en gång

Nedfällning av bottenplatta

12

1

Plockades bort eller kunde manuellt av
tomgodspersonal

Disken stannar

3

2

Inga rullpallar kommer igenom

Hissen fastnar

2

1

Åtgärds genom att hissen åkte ner igen och
kontrollerades och sedan kunde den åka
upp igen

Trasiga rullpallar

24

1

Plockades åt sidan
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Område 3 - Entresol 2

Typ av störning

Antal

Grad (1-2)

Kommentarer

Fastnar vid kurvor

25

1

Operatörer får putta fram rullpall.
Rullpallar fastnar i varandra och i vissa fall
stannar helt.

Givare känner inte av att rullpallen är där,
rullbandet stannar upp

9

1

Operatörerna får putta fram rullpall

Rullpallar fastnar på sidor på banan

15

1

Operatörer får putta fram rullpall. Rullpall
bakom skjuter fram den som har fastnat
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Område 4 – Entresol 3

Typ av störning

Antal

Grad (1-2)

Kommentarer

Fastnar vid kurvor

27

2

Operatör måste putta fram rullpall

Krokar drar ej fram rullpall orsaker glapp

19

1

Dragkrok kommer ej åt, operatör måste
putta fram rullpall eller rullpall skjuter
fram
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Bilaga 3 – Sammanställning av intervju
Fråga: Vilka är de vanligaste störningarna?
Område 1 – Inlastning av rullpall
Tomgodspersonal:




Truckgafflar kör in i rullpallshjulen, blir skadad
Finns kontrollspår innan hiss, personal bär över rullpallar som har defekta hjul, vilket
leder till att de fastnar i banorna.
Hissen fastnar halvvägs

Område 2 – Entresol 1
Tomgodspersonal:







Givare och broms felar så att rullpall skjuts fram även fast det finns en framför
Nedfällning av bottenplatta felar/seg
o Fäller inte ner ordentligt
o Svarta plattan fälls ner för mycket
o Svarta plattan är sönder. Bottenplattan kan ej fällas ner.
Finns ingen/gör ingen kvalitetskontroll av rullpallar
Disken stannar upp
Hissen fastnar halvvägs

Område 3 – Entresol 2
Operatör:





Rullpallar fastnar i varandra vid kurvor (kurva 1)
Givare som inte fungerar
Hjulen fastnar på sidorna, för trångt för rullpall att rulla
Utslitna kedjor/rullband

Reparatör:





Utslita kedjor/rullband
Smutsiga givare, signalera ej
Smuts på elmotorn
Motorer, kedjor, drivhjul, vänd-hjul och växellåda går oftast sönder. Byts vid behov.

Område 4 – Entresol 3
Operatör:




Krokarna kan ej dra fram rullpallar. Kroken kommer inte åt rullpallen då den ligger
för långt ifrån eller kroken når inte upp till rullpallen pga. förslitning.
Fastnar vid kurvorna (2 och 3) orsakar glapp
Hastighetsskillnad mellan disken och förpackningsmaskinerna, orsakar glapp
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Reparatör:





Givare smutsig
Rullpall slår på plåtarna där givare finns
Luft cylinder ej rätt injusterad
Läckage och bortfallen lufttryck i cylindern

Övrigt:


Produktionstakten synkas inte med rullpallsförsörjningen. Detta på grund av
skiftbyten, raster och byten av arbetsstationer synkar inte. Detta skapar ett glapp i
försörjningssystemet, där förpackningsmaskiner inte försörjs med rullpallar i samma
takt.
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Bilaga 4 – Styrkort för förebyggande underhåll
Smörjningskort
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Rengöringskort
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Underhållskort
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Bilaga 5 – Signeringslista
Signeringslista
Listan ska fyllas i när ett underhållsarbete är utförd.

Datum

Styrkortsnummer

Signatur
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