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Underhållscirkeln – Beredning och planering av underhåll den 10 december 2015 

Effektiva processer inom beredning och planering ger grunder för ett produktivt underhåll. Med bra planering får vi 

koll på läget och förhoppningsvis gör vi rätt saker i rätt tid. Och när vi ser till förbereda oss inför underhållsinsatserna 

ökar förutsättningarna för att det vi gör också blir rätt utfört. Ytterst läser vi, som vanligt, effekterna av ett produktivt 

underhåll i god driftsäkerhet och tillgänglighet samt att kostnaderna för underhållet över tiden minskar. I ett 

välplanerat underhåll är överraskningarna färre så även antalet tillbud och olycksfall minskar.  

Vad är då motsatsen – ja förstås att vi inte planerar. Vårt underhåll är då inte förutsägbart eller planerbart. Vårt 

förebyggande underhåll är svagt. Istället riktar vi in oss på att släcka bränder i det avhjälpande underhållet. Effekterna 

av lågt utvecklat underhåll är dålig leveransprecision, höga kvalitetsbristkostnader, dålig verkningsgrad och utbyte i 

processerna, låg energieffektivitet med mera. Vi känner till dem, men vi är sällan tillräckligt bra på att räkna hem 

motverkande insatser med underhållet.  

 

 

Underhållscirkeln på temat att bereda och planera underhåll satte punkt för höstsäsongens aktiviteter inom drift och 

underhåll här på Innovatum. Hjälpen på föreläsarsidan kom denna gång från Tage Bengtsson - Idhammar, Robert Gink 

- NLI Solutions AB, Yngve Bergh - AkzoNobel och Mattias Jonsson - Volvo Cars i Skövde. Vill också tacka Christian Clarin 

på Idhammar som hjälpt mig med kontakter och varit ett gott bollplank. 

Vi summerar en intressant eftermiddag med många och bra tips om sätt att arbeta och områden att prioritera i en 

utveckling. Dagen avslutades med en gemensam diskussion. Som vanligt med ett kunnigt och engagerat startfält på 

såväl föreläsarsida som på deltagarsida blir utbytet gott . 

  

Bilden: Senaste träffen på Underhållscirkeln var den nittonde. Denna gång var vi 64 personer från 29 

olika arbetsplatser som träffades – härligt! 



Så var befinner ni er på ditt företag? 

I vår enkät frågade vi seminariets deltagare om hur beredning och planering fungerar på deras arbetsplatser.  Vi 

ställde också ett antal frågor om källor till förluster och som kan vara symptom på brister inom processerna för 

planering och beredning, men också vår vilja att följa dem.  

Ta en titt nedan, följ upp med en diskussion om situationen på din arbetsplats. 

 

  

Beredning och planering hos oss

ÖVERENSSTÄMMELSE

Värdera följande påståenden: låg hög

* 3 17 12 15 2 1

* låg hög

1 9 15 17 6 1

* låg hög

2 11 18 13 6 1

* låg hög

1 4 18 20 8

* låg hög

4 14 17 11 4

* ja 18 nej 27

Våra KPI:er:

Vid planerat underhåll är arbetsordrarna väl beredda. Instruktioner, material och 

reservdelar finns framme. Planerad tid = erforderlig tid. Rätt kompetens och 

resurs är tillgänglig och övriga förberedelser och tillstånd är klara.

Vi har bra KPI:er för att mäta, styra och förbättra våra processer inom 

planering och beredning

Våra processer och systemstöd för planering och beredning är bra. Vi följer dem.

Vår återrapportering efter utförda arbeten fungerar bra och blir input till 

förbättringar. (utfall tid vs plan, utfört vs planerat, nya anmärkningar,…)

Underhållet som vi utför är relevant. Det är få onödiga eller för tidiga FU. 

Rapporterade fel = verkliga fel. Onödigt återkommande fel är få.

Våra planer för underhållet är långsiktiga. Planerna görs i samråd med 

produktionen/ anläggningsägaren. Planer har prioritet och ändras sällan.

Bilden: Statistiskt säkrat är det inte, men ett bra underlag för diskussion . Topp 5 är ganska väntad eller? Vår 

dåliga respekt för planerna sticker ut. Ibland är det nödvändigt att ändra men oftast är det alldeles för enkelt 

och vi är för dåliga på att summera och kvantifiera konsekvenserna. 

I andra ändan är det, tycker jag, oväntat få anmärkningar mot anläggningsregistrets kvalitet? 



Grunderna i beredning och planering 

För att ta sig till en planerad underhållsverksamhet behöver underhållet göras förutsägbart, dvs möjligt att alls 

planera. Tage Bengtsson inleder och tar underhållets standard SS-EN-13306 som bas för denna diskussion. Det akut 

avhjälpande underhållet måste minimeras. Främst behöver det förebyggande underhållet utvecklas. Det behövs 

standarder för hur underhållsåtgärderna ska utföras, hur lång tid de tar och när de behöver göras.  

 

 

I det tidsbestämda underhållet handlar det om att optimera intervallerna så att det underhåll som planeras motsvarar 

det verkliga behovet, varken för mycket eller för litet. I det underhåll som baseras på tillståndskontroller måste utdata 

kunna översättas till ett underhållsbehov och en faktisk behovs-tidpunkt, dvs bli förutsägbart och också planerbart.  

Svårt? Att börja är inte svårt om man vill men för att nå resultat krävs energi och uthållighet. Förbättringsarbete tar 

som bekant inte slut. Låt de förbättringsåtgärder du identifierar planeras in på samma sätt som övrigt arbete. 

 

  

Bilden: I den bästa av världar kan allt utom det akut avhjälpande underhållet göras förutsägbart och 

planerbart. Källa Idhammar 



Vad utmärker bra och mindre bra planering? 

Tage berättar om egenskaper som karaktäriserar planeringsnivån för underhållsverksamheten på olika företag han 

jobbat med. Några exempel. 

 Planeringsgraden. De som är duktiga på planering har ett förhållande på 80/20 eller bättre när det gäller 

planerat vs oplanerat arbete. Tyvärr är det omvända, 30/70 inte ovanligt 

 Planeringen hos de som kommit långt är tillgänglig för alla och den uppdateras vid ändringar så att dag för 

dag planen blir tydlig. 

 Vi gör det vi planerat att göra. För de som är framgångsrika kan utfallet för veckans utfört vs plan ligga upp 

emot 80-90%. De i andra ändan av skalan når ibland mindre än 50 %. Tänk också på att den planerade tiden 

av resursernas tillgängliga tid ofta är låg för denna kategori, så skillnaden kan vara riktigt stor! 

 Hos de framgångsrika har 80-90% av jobben egna arbetsordrar. För de med utvecklingsbehov kan 

motsvarande siffra vara 50 %. ”Ihopklumpade” stående arbetsordrar är också vanligt. 

 Backloggen, dvs kön på inkommande arbeten, är vanligen mycket större och osäker hos de som brister i 

planering. Tänk månader istället för veckor hos de som har en fungerande planering. 

 Slutligen återrapporteringen. Detta är ett område som bara de allra bästa behärskar riktigt bra. Ändå är 

återrapporteringen så viktig. Planeraren behöver inputen för att kommande planering ska bli bra och vi får 

inte riskera att vi missar att återföra ej utförda arbeten eller ny information om anläggningens skick som vi 

funnit vid utförda arbeten. 

 

 

  

Bilden: Tage berättar om olika nivåer som han menar speglar hur långt man hunnit inom beredning och 

planering vid olika företag han arbetat med. 



Resursplanering 

Resursplanering handlar om att balansera behovet, arbetsordrarna, med de befintliga resurserna. 

Omfattningen på planeringsarbetet beror av storleken och komplexiteten på arbetsinnehållet och om det är nytt eller 

återkommande jobb. Oavsett vilket gäller det att skaffa sig de rätta kunskaperna om de jobb som ska göras så att man 

kan bryta ned arbetspaketen i rätt sekvens och tidsbehov. 

 

 

En vass planeringsfunktion har förmågan att förstå och hantera differensen bra och att komma till rätt 

rekommendation: 

- Är differensen mellan behov och resurs sann? Vilka risker finns? Vad mer pågår? Synergier? 

- Kan vi flytta på något? Hur mycket extra resurser behövs? 

Försök göra planer som är transparenta och lätta att förstå för alla. Då blir feedbacken bättre och möjligheterna att 

optimera planerna innan vi sätter dem i utförande. En bra planeringsfunktion är på alerten och söker information men 

den behöver också hjälp från organisationen. Vi måste se till att återrapporteringen fungerar bra och att vi som 

beställare, utförare med flera lämnar rätt indata och feedback på framtagna planer. 

En lärande organisation mäter hur det går och ser till att lära sig av tidigare erfarenheter så att dessa tas med i nästa 

plan – tänk på det ! 

 

Hur går det? – Använd KPI:er och mätetal 

Ta kontroll över orderstocken, det arbete som motsvaras av de aktiva arbetsordrarna. Tiden på varje ska vara i 

timmar. Timmar, inte halvdagar eller dagar, bra kvalitet måste det vara! På bilden tipsar Tage om hur vi på veckobas 

bör följa utvecklingen och se trenderna. Backloggen är orderstocken totalt. Backlogg försenat är arbetsordrar där 

tiden gått ut. Följ också utfört under veckan samt nytt inkommet under veckan. Det är också bra att följa planbrytarna. 

Planbrytarna är jobb inkomna under veckan och som vi tvingas göra direkt på bekostnad av redan planerade jobb. 

Planbrytare är inget bra i en planerad verksamhet. Vad brukar vara planbrytare hos dig? 

 



 

 

 

Vi frågade även seminariets deltagare om vilka KPI:er de använder. Nedan ser du några exempel på de svar vi fick in: 

MTTR, MTBF, UH kostnad/ produktiv timme, Antal ärenden, Fördelning AU/FU, Antal förbättringar, Utförda FU i rätt 

tid, Plan kö, Inställelsetid för akut, Backlogg, Uppföljning av FU, Uppföljning av AU, Uppföljning av administrativ tid, 

Planbrytare, Plan vs utfall, Downtime, Tillgänglighet, Backlogg på FU, # Arbetsordrar i flöde. 

Enkätens påstående ”Vi har bra KPI:er för att mäta, styra och förbättra våra processer inom planering och beredning” 

besvarades med 60% nej. Lite tråkigt kan tyckas men det är nog så det är – svårt alltså! Vi behöver mål och nyckeltal 

som verkligen mäter verksamhetens resultat, vi behöver efterfråga dem, analysera resultaten och vidta åtgärder. Och 

vi behöver vara uthålliga. Det är först när vi börjar få en historik som det blir riktigt intressant. Ge inte upp, hitta dina 

mätetal!   

Bilden: Tage och Robert berättar om mätetal och KPI:er 



Att arbeta med planering 

Robert Gink från NLI Solutions AB berättade om sina erfarenheter inom planering. Om planerarens roll, om planering 

på olika nivåer och om hur vi kan ta hjälp av olika verktyg för planeringen. 

 

 

Robert har arbetat med planering på många olika nivåer, inom löpande veckoplanering, revisions-planering och 

projektplanering. Det är förstås en väsentlig skillnad mellan löpande planering och planering av stora projekt, men det 

finns även många gemensamma nämnare. En viktig del är möjligheterna att visualisera planeringen så att vi förstår 

konsekvenserna av olika alternativ och kan optimera lösningarna. De flesta underhållssystem brister i funktionalitet 

avseende visualisering och Robert nämner olika add-on lösningar för planering som du kan använda dig av. Robert 

nämner Oracles Primavera, Microsoft Project och Microsoft Excel som exempel. Vilket du ska välja beror på hur 

komplex din planering är. 

 

 Bilden: Exempel på planering där resurssituationen blir synlig nere till höger. 



Arbetsorderprocessen 

Yngve Bergh från Akzo Nobel i Bohus berättade om hur de arbetar med processerna inom beredning och planering 

med ett fokus på arbetsorderprocessen och hur denna ser ut hos dem i Akzo Nobel. Yngve inleder med att peka på ett 

antal strategier, förutsättningar och överenskommelser som behöver göra en grund för de arbetsprocesser vi sätter 

upp. 

 Vilken strategi vi ska ha för underhållet 

 Funktioner, Roller och Ansvar måste vara överenskomna. 

 Arbetsprocesserna måste vara tydliga – Vem gör vad och när? 

 Hjälpmedel som underhållsystem och övriga verktyg vi har inom planering och beredning. 

 

 

 

 

Han berättar att det är först på senare år som man verkligen arbetat med att definiera arbetsprocesserna, upprättat 

RASICs och verkligen kommit igång med det systematiska förbättringsarbetet. En förenklad bild nedan visar 

arbetsorderflödet. Gatekeeper rollen är mycket viktig. Både i startskedet då man släpper in arbetsordern i systemet 

och då man stänger ärendet. 

 

  

Bilden: Yngve berättar om strategier och förutsättningar och överenskommelser som bas för 

lyckade arbetsprocesser 



Beredning och preparering av underhåll – Volvo Cars Skövde 

Mattias Jonsson arbetar som processansvarig inom Underhåll på Volvo Cars i Skövde. Mattias tillhör en central 

funktion och arbetar utveckling och förvaltning av arbetssätt inom underhållet. 

Föreläsningspasset fokuserade beredningen av underhållsåtgärderna. Med detta menar vi hur arbetsordern förbereds 

inför utförandet. Alla instruktioner, underlag, reservdelar, verktyg, kompetenser och övriga resursbehov sätts samman 

inför utförandet. På Volvo kallar man det preparering. Resultatet är en låda där man kittat allt man behöver för att 

göra det specifika arbetet. 

 

 

 

Syftet med bästa möjliga preparering och planering är att nyttja alla planerade och uppkomna underhållsfönster så 

effektivt som möjligt. Tanken är att arbetet ska vara så väl preparerat att det kan göras när som helst på dygnet, utan 

att någon ska behöva visa, och utan att man ska behöva leta efter nödvändig dokumentation, verktyg, material och 

annat. 

Ambitionen är också att de flesta ska kunna göra huvuddelen av alla arbeten, dvs man tilldelar inte arbetsordrarna till 

specifika personer på avdelningen utan beskriver efter kompetens för att kunna utföra. De som arbetar med att göra 

prepareringen är personer med lång erfarenhet från underhållet på meksidan och på elsidan. 

Mattias berättar om behovet av väl beskrivna processer för verksamheten. Att arbeta med preparering på den nivå 

man gör ställer stora krav på underlag och dokumentation samt att arbetet mot underhålls-systemet fungerar bra. 

Instruktionerna måste ha steg för steg upplösning och tidsättningen måste fungera. Både behovstider och behov av tid 

för genomförandet måste finnas med. 

 

 

 

Bilden: Mattias Jonsson berättar om strategier och processer inom beredning och preparering 



 

 

Avslutningsvis några bilder som visar hur det ser ut när arbetsordrar preparerats och kittats så att de är klara att 

hämta för genomförandet. Alla jobb går förstås inte denna väg men väldigt många! 

 

 

Bilden: Processflödet för beredning och preparering. Källa Volvo Cars 



En avslutande diskussion 

Vid den avslutande diskussionen fanns möjligheter att borra djupare i de frågeställningar vi berört under dagen och 

ordet var fritt… 

 KPI:er och mätetal - hur är det exempelvis med wrench time? bra eller dåligt, för eller emot? 

 Vad säger vi om planeringsfunktionens roll och planerarens ekonomiska betydelse? Vad utmärker bra 

planerare, vilka nivåer finns, hur värderas planerarrollen i underhålls-organisationen? 

 Alltid redo, är vi det inom underhållet? Vi ska planera och bereda effektivt enligt överenskomna planer men 

vi måste också kunna ta vara på tillfällen som dyker upp. Vi måste vara redo, ha beredningen klar och kunna 

sätta in aktiviteter även på kort varsel. 

 Mattias fick också många frågor om Volvos arbete med prepareringen av underhållet. Ett mycket intressant 

område för många av deltagarna! 

 

 

 
 

 

Därmed avslutar vi summeringen av Underhållscirkeln för denna gång och tackar föreläsarna för 

strålande insatser och deltagarna för ett visat och gött intresse! 

 

// 

Peter Berg 

Underhållstekniskt centrum 

Innovatum 

 

 

  



Underhållscirkeln – Kraven på den framtida utrustningen den 8 oktober 2015 

Processen för hur vi jobbar med anskaffning av ny utrustning - Early Equipment management - var vårt fokus för 

senaste sammankomsten på Underhållscirkeln. 

Ett mycket viktigt område. Gör vi rätt finns möjligheten att ta stora steg i vår utveckling av underhållet. För att vara 

framgångsrika behöver vi processer och arbetssätt, rätt kompetenser och vi behöver viljan och förutsättningarna för 

samarbete. Allt det vi talar om här är naturligtvis inte Underhåll eller underhållets ansvar så som det beskrivs i 

standarden. Underhållsfunktionen är sällan processägare för EEM, däremot här vi mycket kunskap och erfarenheter 

att bidra med i anskaffningsprojekten och att inte delta vore som att skjuta sig i foten. 

För att få tips, ideer och inspiration för hur detta arbete kan och bör drivas tog vi som vanligt på underhållscirkeln 

hjälp av ett antal personer med både sakkunskap och erfarenhet. 

 

 

 

Vad är Underhållets uppdrag i anskaffningsprocessen? 

Vi bad Antti Salonen hjälpa oss med en introduktion till ämnesområdet. Antti inleder koppla arbetet med EEM till så 

som det beskrivs inom TPM-konceptet där processen är en av grundpelarna. Målen med EEM är att vi ska minimera 

förlusterna vid uppstarten av ny utrustning och att utrustningen så långt möjligt möter de detaljerade kraven som 

ställts i specifikationen för den.  

Målen syftar till att ny utrustning blir 

 tillförlitlig och producerar felfria produkter 

 lättskött och lätt att ställa om 

 lätt att underhålla, felsöka och att reparera 

 lätt att rengöra, smörja och inspektera 

 resurssnål och personsäker 

Bilden: Ett kunnigt gäng på föreläsarsidan. Från vänster: Antti Salonen – Mälardalens högskola, Sven 

Wilhelmsson – Volvo GTO Skövde, Ronny Eriksson – Teknikprojekt och Patrik Rempling – Volvo cars Skövde 



  

   

 

Hitta faktorerna som påverkar driftsäkerheten 

En bra start för arbetet är att vi utifrån begreppet tillgänglighet tittar på viktiga faktorer som påverkar den framtida 

driftsäkerheten på anläggningen. Är vi framgångsrika på att förstå hur vi skapar funktionssäkra och underhållsmässiga 

anläggningar blir det tekniska systemet bra. Är vi dessutom duktiga på underhållssäkerheten, dvs har en effektiv 

underhållsorganisation, så finns förutsättningar för att hela systemet ska kunna köras med hög tillgänglighet. 

Detta förutsätter förstås att vi har förmågan att kommunicera, argumentera och få gehör för våra krav och 

rekommendationer i anskaffningsprojekten.  

 

 

Bilden: EEM processen enligt TPM Källa: Salonen, från: Nord et.al. (1997) 

Bilden: Teknisk tillgänglighet, källa Teknikprojekt 



Tidigt engagemang i nyanskaffningsprojekten 

Antti betonar också värdet av att engagera sig tidigt i nyanskaffningsprojekten. Största delen av de framtida 

kostnaderna låses upp tidigt i projekten, redan i konceptfasen kan upp 70 % av kommande LCC vara bunden. Antti 

refererar även till de siffror som Leo och Tomas på OEE funnit vid en studie inom den kemiska processindustrin – att 

60 % av alla driftsavbrott kan härledas till bristfällig konstruktion och upphandling.  Vi förstår att detta är ytterligare 

ett skäl att frigöra resurser till projektens tidiga faser, vilket kan vara en nog så svår utmaning… 

LCC var ett återkommande ämne hos alla talare. Nedanstående formel och grafik illustrerar bra vad det hela handlar 

om: 

LCC = LAC + LSC 

LAC, Life Acquisition Cost är kostnader förknippade med utvecklingen, anskaffningen, installation med mera. Det vill 

säga det som kan relateras till det som inträffar före drifttagning. 

LSC, Life Support Cost motsvaras av alla de kostnader som uppkommer under perioden vi använder utrustningen, från 

driftsättning till avveckling. Alltså driftskostnader, underhållskostnader, kostnader för avveckling och skrotning med 

mera. 

 

 

 

Hur kan tekniker prata ekonomi inför beslut? 

Sven Wilhelmsson är ansvarig för underhållsutveckling och underhållets del inom EEM processen vid Volvo GTO. Sven 

föredrag handlade LCC och hade titeln Hur kan tekniker prata ekonomi inför beslut? 

Sven menar att en tekniker och en ekonom tänker lite olika. I teknikerns värld måste allt vara 100% rätt och exakt. 

Ekonomen funderar på affären som sådan, kalkylerar och gör känslighetsanalyser, men med mindre intresse för den 

tekniska lösningen. Vi ingenjörer måste bli bättre på att förstå ekonomi och att motivera våra krav och önskemål med 

Bilden: Kostnader över livscykeln Källa: Salonen, Baserat på: Márquez et.al. (2009) 



ekonomiska argument. Och som Sven säger: ”Ibland måste vi inse att nästan rätt är bättre än helt fel”. Att samlas runt 

LCC som modell för arbetet är långsiktigt leder till de bästa lösningarna. Det stöttar även att våra beslut övergår från 

att vara baserade på magkänslan till att bli faktabaserade. 

 

 

 

 

 

 

 

LCC beräkning i projekt 

Volvo har arbetat mycket med sin modell för kalkylering och Sven berättar om hur de gör LCC- beräkningar i projekt. I 

modellen finns en generisk del där man matar in de investeringsrelaterade kostnaderna och de förväntade 

kostnaderna för driften, underhållet med mera. Man har också möjligheten att lägga in specifika poster för sådant 

som kan vara unikt för olika case. Sven tar som exempel att om en lösning kan tänkas innebära x antal långa stopp, så 

försöker man kvantifiera dessa ekonomiskt och låter dem vara med i beräkningen När man utvärderar olika lösningar 

och anbud från leverantörer försöker man på bästa sätt att värdera olika lösningar i pengar och gör sedan en 

nuvärdesberäkning på dem. 

 

 

VI FRÅGAR:  

Vad blir 1+1? 

Som Sven redan sagt, svarar Ingenjören 2,0 – exakt. 

Ekonomen funderar och frågar vad får det bli, vad har vi råd med? 

Säljaren hoppas på nästan 3 

Inköparen kan inte tänka sig mer än lite drygt 1. 

Detta kan väl ändå inte vara anledningen till att vi har så svårt att anamma LCP/ 

LCC tänket  

Bilden: Med modellen för LCC beräkning görs en nuvärdeberäkning. Man använder förstås 

internränta och det finns möjlighet att räkna på upp till 15 år. Källa: Volvo GTO 



Underhållets bidrag är stort 

Sven menar att underhållets bidrag i LCC-kalkylen är stort och viktigt. Det finns många områden där vi kan göra stor 

nytta genom att påverka och utvärdera teknik och lösningar i framtida anläggningar. Kraven från underhållet förs in i 

den tekniska specifikationen som gäller för hela anläggningen. Till varje krav kopplar man också vilken KPI kravet 

stöttar. Kan vara exempelvis vara miljö & säkerhet, MTTR (tid för att reparera), MTBF (medeltid mellan fel) eller annat. 

Detta gör att vi måste värdera kravets giltighet och att den som läser specen lättare förstår avsikten. 

 

 

 

Att arbeta i nyanskaffningsprojekt 

Patrik Rempling från Volvo Cars motortillverkning i Skövde berättade om hur de arbetar i projekten. 

Underhållsorganisationen hos dem är uppdelad i tre funktioner. Patrik leder teamet Underhåll i projekt. 

 Underhåll i projekt 

 Driftsäkerhetsteam 

 El & Mek service 

Patrik visade processkartan för hur de arbetar i projektets olika faser och för de olika områdena av projektet. 

Mål & Ekonomi: 

Aktiviteterna på detta område handlar om att formulera målen för den nya anläggningen. Mot den tänkta 

leverantören handlar det exempelvis om krav på teknisk tillgänglighet och internt hur dessa krav kan inrättas i de 

SLA:er (Service Level Agreements) som upprättas gentemot produktionen och hur dessa ska mätas. 

I fasen handlar det också om att stötta LCC beräkningar och att göra leverantörsbedömningar. Man har olika matriser 

där man utvärderar måluppfyllnad för KPI:er eller förväntade underhållskostnader. Dessa bedömningar går in i 

beslutsunderlaget för leverantörsvalet. 

Bilden: Det finns många områden där en funktionell konstruktion kan göra att det framtida 

underhållsbehovet reduceras. Källa: Volvo GTO 



Funktion: 

Handlar om att beskriva hur man vill att utrustningen ska fungera. Både gränssnittet mot operatörer för betjäning och 

mot underhållstekniker exempelvis vid felsökning. Man jobbar med specifikationer och med att validera 

kravuppfyllnad, i mjukvaran och på i den faktiska maskinen. 

Ett exempel på krav de nämner från både Powertrain och Cars och som de har goda erfarenheter av är 

”Utgångslägeskörning”. Detta innebär att oavsett varför maskinen stannar och om det är mitt i pågående cykel, ska 

det alltid gå att enkelt återvända till startläget för cykeln utan risker för följdfel och relaterade haverier. 

Konstruktion: 

Som input för konstruktionen finns en TS, teknisk spec. Men intressant är också att man använder sig av ett 

frågeformulär. I frågeformuläret ber man den tänkta leverantören beskriva hur han tänkt att bygga och utforma 

maskinen. Tanken med frågelistan är att blir mer dynamik och dialog. Som beställare är det svårt att hålla sig ajour 

med all utveckling och håller man sig strikt till en standard blir det svårt att ta del av nyheter och leverantörens 

erfarenheter. 

Erfarenheterna av arbetssättet så långt är goda. Dialogen skapar förutsättningar för ett bättre kontrakt där man 

kommit längre. Den ifyllda frågelistan blir en del av upphandlingsunderlaget. 

Driftsäkerhetsupplägg: 

Avsnittet handlar om planeringen och aktiviteterna för att kunna köra driftsätta och underhålla anläggningen. Det 

handlar då om FU planer, reservdelsberedning, dokumentation och manualer, utbildning etcetera. 

Överlämning: 

En överlämning till produktionen och övriga underhållsfunktionen ska som regel vara avslutat 90 dagar efter en 

produktionsstart. Patrik avslutar med att berätta om uppnådda resultat och erfarenheter. En utmaning hos dem är, 

som för de flesta, att bemanna projekten i tid. Nya leverantörer kan också vara jobbigt. På den positiva sidan finns 

arbetssätten som säkrar att man känner anläggningen väl då man tar hem den och att man visar bra resultat på 

driftsättning och upprampning. 

 

 Bilden: Processkarta Underhåll i projekt   Källa: Volvo cars 



Fler projekterfarenheter från industrin 

Ronny Eriksson från Teknikprojekt i Gävle avslutade föreläsningarna med att delge sina erfarenheter från olika projekt 

han arbetat i på olika företag. Många inom processindustrin. Vi fick bland annat se exempel, både bra och dåliga och 

inom olika områden som 

 Organisering och processtyrning i projekten 

 Hur virtuella verktyg kan användas för utvärdering och säkring av underhållsmässighet 

 Teststrategier för utrustningars driftsättning och uppstart 

 

 

 

Ronny avlutade med tankar kring kompetenserna inom underhållet. Ofta är den för låg kopplat till de behov vi har i 

anskaffningsprojekten. Vi tror ofta att vi kan klara oss med allkonstnärer men det finns väldigt få personer som har 

den förmågan. Den snabba utvecklingen och den ökade konkurrensen ställer allt högre krav på projekten och på 

bemanningen där. Nya verktyg, exempelvis inom den virtuella beredningen, som kräver också för underhållet helt nya 

kompetenser. 

  

Bilden: Exempel på en förbättringspotential . 

Källa Teknikprojekt 

Bilden: 

Kompetenskraven är 

många…  



Som grädde på moset – en framtidsdiskussion! 

Ett fullspäckat program avslutades med en diskussion runt underhållets framtida utmaningar med fokus på EEM. Vi 

tog avstamp i Swereas framtidsrapport, kryddade den med andra trender och strömningar vi ser i samhället och 

siktade mot 2020 ungefär. Det blev en intressant diskussion som nog kunde pågått mycket längre . 

Framtidsspanarna kom bland annat fram till att: 

 Den virtuella underhållsberedningen kommer växa sig stark. Denna kräver också att vi skaffar oss 

kompetenserna som kan hantera de nya verktygen 

 Hållbarhetskraven växer sig allt starkare 

 Teknikutvecklingen fortsätter och får allt mer vi måste kunna relatera till. Mobilitet är ett område, exempelvis 

kopplar alltfler mobila verktyg mot underhållsystemet eller mot tekniska system. 

 

Fortsätt gärna diskussionen på hemmaplan, det kan vara ett bra sätt att förbereda sig för framtiden . 

 

 

 

 

http://www.swerea.se/nyheter/farsk-rapport-om-framtidens-industri


Underhållscirkeln – Underhåll i världsklass den 28 maj 2015 

Vårens sista träff på Underhållscirkeln hade rubriken Underhåll i världsklass. Föreläsare var Leo Hagberg och Tomas 

Henriksson från OEE Consultants. 

 

Tomas och Leo driver företaget OEE Consultants. De har arbetat med underhållsfrågor sedan 1985. Först med 

utbildning och forskning på högskolan i Lund, drivit egen verksamhet, arbetat för UTEK och på ABB. Sedan 2003 driver 

de OEE. De kan hjälpa till med auditeringar inom verksamheten, utbildningar på underhållsområdet, och förstås med 

konsultuppdrag av olika slag. På utbildningssidan är LCP-programmet det mest omfattande med 6 kurstillfällen om 

vardera 3 dagar. Mer info om OEE hittar du på www.OEE.se. 

Tomas och Leo har utvecklat ett koncept de kallar Underhåll i världsklass. Detta finns beskrivet i boken med samma 

namn. En processorienterad helhetssyn är kännetecknande för konceptet. OEE delar in verksamheten i 

huvudprocesser, stödprocesser och resultatprocesser. 

Som en bas för all verksamhet bör de 13 grundläggande värderingarna finnas. Värderingarna har hämtats från 

kvalitetsområdet. OEE har sedan gjort egna beskrivningar av de faktorer och kännetecken som ska genomsyra 

underhållsverksamheten. Läs dem här och fundera gärna på hur det är i din egen verksamhet! 

Målet med Underhållscirkeln denna gång var att förstå hur Tomas och Leo resonerar då det gäller att skapa 

förutsättningar för och att utveckla den världsklassiga underhållsverksamheten. Resan börjar med att förstå nuläget, 

för att sedan formulera vision, strategi och färdväg för det önskade läget. Vi behöver också förstå hur vår verktygslåda 

behöver se ut avseende processer och arbetssätt. 

Vid seminariet lades fokus på auditeringsprocessen, resultatprocesserna och några av huvudprocesserna inom 

underhållet. Auditeringsprocessen används för att fastställa underhållsverksamhetens nuläge. 

Bilden: Tomas och Leo föreläste på Underhållscirkeln 25 maj. Uppslutningen var god även denna gång och vi 
räknade 74 deltagare från 30 företag. 

http://www.oee.se/


Resultatprocesserna styr, mäter och visar hur det går för oss. Huvudprocesserna är det vi faktiskt arbetar med 

dagligen inom underhållet, exempelvis förebyggande underhåll, reservdelsstyrning, nyanskaffning eller 

förbättringsarbete. 

Att åstadkomma en varaktig utveckling kräver tankemöda och systematik i verksamheten. Vår förhoppning är att vi 

lyckats så en del frön som kan gro och bidra till underhållets utveckling på deltagarnas hemmaplaner. 

 

FRÅN SEMINARIET 

Leo inleder med att berätta om olika egenskaper och styrkeområden de anser utmärka verksamheten hos de som har 

ett framgångsrikt underhåll.  

 

 

När man arbetar med utveckling och förbättringar inom underhållet är beskrivningen av det önskade läget viktig. Var 

tydlig i denna beskrivning. Se till att verksamhetsplanerna stämmer med företagets övergripande mål och strategier. 

Upprätta en huvudplan (MMP, Maintenance Master Plan) stöttad av planer på underliggande nivåer (PMP Process 

Master Plan). Beskriv målen på olika nivåer. Se till att dina resurser och kompetenser kan matcha det önskade läget. 

Upprätta dokumentation i form av SLA (Service Level Agreements) med din kund, produktionen, angående mål, 

förväntning och resurs. Förankra, dokumentera och sprid! 

Arbetet ovan beskriver OEE i STÖDPROCESSERNA. Dessa är Strategi, Ledarskap, Organisationsutveckling, 

Kompetenssäkring och Informationshantering. 

Hur utvecklingsresan sedan ser ut beror förstås på ifrån vilken nivå man startar. En metodik att använda sig av är REP-

metoden, den ger också en möjlighet att visuellt beskriva vägen och delmålen. För att förstå och beskriva startläget är 

processen för AUDITERING ett verktyg. 

Bilden: Leo berättar om karaktären hos ett framgångsrikt underhåll. 



 

 

 

AUDITERINGSPROCESSEN 

SIQ, institutet för svensk kvalitet, använder en modell för auditering kallad USK-modellen (Utmärkelsen Svensk 

Kvalitet). Denna modell står som förebild för den modell OEE byggt för auditering av underhållsverksamhet. 

I OEE:s modell har man definierat 14 processer inom underhållet. 1-5 är stödprocesser, 6-11 är huvudprocesser och 

12-14 är resultatprocesser. Vid en auditering ställer man ett antal frågor på varje process. Den granskade 

verksamheten svarar på hur verksamheten i den aktuella processen bedrivs, hur det går, resultat, trender och så 

vidare. 

Svaren på frågorna kopplas till de 13 grundläggande värderingarna (samma som i USK modellen) och för varje fråga 

resonerar man kring angreppssätt och tillämpning. Angreppssätt beskriver hur välutvecklade rutiner och arbetssätt är. 

Tillämpning beskriver hur väl man följer de arbetssätt som definierats. 

För varje process blir det uppnådda resultatet en %-sats av områdets maxpoäng. Förutom poängsättningen görs en 

skriftlig rapport där man beskriver styrkor och svagheter. 

 

Bilden: REP metoden är ett sätt att beskriva resan och metodiken att ta sig från nuläge till önskat läge. 



 

 

 

Maxpoängen vid en auditering är 1000poäng. Snittet brukar ligga runt 400. Det företag som hittills nått bäst resultat 

ligger på drygt 750 poäng. 

En utvärdering kan göras helt av auditörerna, men vanligast är att grupper på företaget utbildas i auditeringsmetodik 

och de är sedan med och gör utvärderingen. Delaktighet i auditeringen gör att det fortsatta arbetet efteråt blir bättre 

och när man väl lärt sig modellen kan den tillämpas internt, som en helhet eller med insatser på valda delar.  

Hjälp med auditering kan du få som konsultationstjänst från många aktörer. Idhammar, SKF, Coor, Bilfinger med flera 

gör auditering av underhållsverksamhet och alla har egna modeller för detta arbete. 

 

  

Bilden: Några bilder ur OEEs presentation beskriver arbetet i auditeringsprocessen 



RESULTATPROCESSERNA 

 

 

 

 

 

PRODUKTIONSFÖRMÅGA OCH EKONOMI 

Lägsta nivån handlar om kostnaderna i 

underhållsverksamheten. På högre nivåer 

avläser vi underhållets ekonomiska betydelse 

och dess påverkan på lönsamheten. Processen 

är mycket viktig för att förstå för att styra 

underhållet i huvudprocesserna. Vi behöver 

rätt resurser, behärska driftsäkerhet och 

utrustningseffektivitet. 

Vi behöver kunna definitioner och begrepp för 

att resonera och vi behöver relevanta mål och 

nyckeltal för att följa och styra utvecklingen. 

Råden är att följa de standards som finns SS 

13306 beskriver Underhåll. EFNMS har tagit 

fram en rad nyckeltal med relevans. 

 

 

ANLÄGGNINGSSTATUS, MILJÖ & SÄKERHET 

Processen beskriver hur vi ska arbeta för att 

utveckla våra anläggningar så att vi undviker 

oönskade händelser. Det handlar här om hälsa 

och miljörelaterade problem och risker, men 

det hänger förstås nära samman med 

driftsäkerhet och det långsiktiga underhållet i 

stort. 

Vi måste se till att vi hanterar alla krav och lagar 

med avseende på miljörisker och olycksfall och 

att vi kan förebygga alla former av 

personskaderisker. 

Vi behöver ha indikatorer som hjälper oss 

förstå att vi bibehåller anläggningens status. Vi 

kan få sådan info av resultaten från 

besiktningar, tillståndskontroller och revisioner 

av olika slag. Riskanalyser är bra förebyggande 

verktyg. 

 



 

 

 

 

HUVUDPROCESSERNA 

OEE arbetar med 6 huvudprocesser 
 

 Nyanskaffning och modifiering 

 Planering och administration  

 Förebyggande underhåll  

 Avhjälpande underhåll  

 Reservdelsstyrning  

 Förbättringsarbete 

Huvudprocesserna beskriver vårt faktiska arbete inom underhållet. Vid seminariet lades fokus på några av dessa 

processer och vi berättar kort i det följande. 

 

ANSKAFFNINGSPROCESSEN 

I anskaffningsprocessen har man bästa möjligheten att påverka de framtida kostnaderna. Tänk alltid livscykelekonomi 

och ekonomi för hela verksamheten. Använd LCC resp LCP metodik för att styra dina val.  

Sätt upp alternativa lösningar, jämför dem ekonomiskt, tekniskt och över livscykeln. Gör känslighetsanalyser. Skaffa 

dig kunskaper om de tänkbara lösningarna. Har du liknande anläggningar idag så stoppa in erfarenheterna från dessa i 

ditt beslutsunderlag. Utför benchmarking för att jämföra med andras erfarenheter. Fråga leverantörerna och ställ krav 

på saklig information. Använd standarder. Sammanfatta dina krav och önskemål i bra specifikationer till 

upphandlingsunderlaget. 

Se även till att ha en anskaffningsprocess med systematik och som hjälper dig genom projektets faser. Konceptval, 

Tidplan, Konstruktion och Tillverkning, Installation, Uppstart och Godkännande. Sätt upp kriterier för godkännande i 

faserna och koppla till betalningsvillkor. Ha kvar en slant i slutet så att din leverantör inte ”överger” dig. 

SAMVERKAN OCH UTFÄSTELSER 

Processen syftar till att utveckla arbetssätt för 

utökad samverkan. Underhållet har många 

partners både externt och internt och det finns 

mycket att vinna på en god samverkan. 

Mot kunden är det viktigt att göra rätt saker, på 

rätt sätt och med goda resultat. Tänk 

serviceanda ! 

Överenskommelser och förväntan dokumenteras 

lämpligen i SLA (Service Level Agreement). 

Skaffa dig mätetal och arbeta med regelbunden 

utvärdering av att samverkan fungerar och 

utvecklas. Kundnöjdhetsmätningar kan vara ett 

verktyg.  

 

 



 

  Bilden: Tomas berättar om anskaffningsprocessen och hur viktigt det är att vi inom underhållet ser till 
att våra erfarenheter och krav tas omhand då vi nyanskaffar. Tomas menar till 60 % av driftsavbrotten 
kan relateras till ”konstruktions- och upphandlingsberoende” fel. 



PLANERINGSPROCESSEN 

Bra planering har självklart stor påverkan på resultatet. Planering är svårt och komplext. Låt varje ärende som kommer 

in ha en process som i bilden nedan. Glöm inte färdigställandet som innefattar återrapportering, dokumentation samt 

analys. Dessa ger förutsättningen för att planeringen kan bli ännu bättre till nästa tillfälle. 

 

 

 

I planeringsarbetet behövs bra kommunikation, bra planeringsverktyg, standardiserade arbetssätt och rutiner och 

förstås - bra planerare! 

Tänk: Förbered, Granska, Prioritera, Schemalägg, Följ upp och redovisa, Återför, Förändra och Förbättra 

Planeringsområdet är omfattande och vid seminariet nosar vi bara lite. Listan nedan är exempel på sådant du bör 

önska av din planeringsprocess. Självklarheter för de flesta men hur jobbar vi?  

Bilden: Planeringsprocessen har många delprocesser och många intressenter 



 

 

RESERVDELSPROCESSEN 

Tomas berättade om reservdelsprocessen utifrån perspektiven strategi, information, styrning och utförande.  

 Under strategidelen hamnar exempelvis målen för reservdelsprocessen. Det är viktigt att ha rätt mål och 

mätetal. Kostnadsmål som bundet kapital eller lagerhållningskostnad kompletteras med resultatorienterade 

mål kopplat till servicenivå eller tillgänglighet. 

 Informationsdelen handlar om hur vi märker våra reservdelar, kopplar till utrustningar och till 

underhållssystemet. Gör gärna en ABC klassning på reservdelarna också. 

 Styrningsdelen handlar om hur vi säkrar försörjningen av reservdelar. Tomas menar att vi ofta har alldeles för 

mycket reservdelar på förrådet. Se efter vilka andra lösningar som kan finnas, tex genom lagerhållning hos 

leverantörer eller i samarbete med andra användare. En vision är att bara ha hemma den volym av artikeln 

som förbrukas i det akut avhjälpande underhållet. Med god planering synkar vi hemtagning av övrig volym 

med FU-insatserna. 

 I utförandedelen tipsar Tomas om att använda moderna verktyg och IT-stöd för att kunna optimera arbetet i 

förrådet. 

  



LÅNGSIKTIGT HÅLLBART 

Tomas och Leo avslutade sina redogörelser av varje huvudprocess med att visa en bild med långsiktiga mål (5 år – 

2020). Jag gillar detta. Underhållet måste vara långsiktigt och hållbart. 

Ta dig tid att göra så du också. Börja med det stora perspektivet och bryt successivt ned. Gör det begripligt och börja 

inte med detaljerna! 

 

 

 

Vi tackar Leo och Tomas för en innehållsrik och givande eftermiddag här på Underhållstekniskt centrum. 

// Peter Berg 

Underhållstekniskt centrum 

Innovatum, Trollhättan 

  



 ”Underhållscirkeln – Skötsel av oljesystem den 19 mars 2015” 

Oljekunskap, tillståndskontroller på smörjmedel och teknik för filtrering stod denna gång på vår agenda. Kunskaperna 

kom från Binol AB, Filterteknik, Europafilter och Vattenfall Services Nordic. Vi var på SAAB Bilmuseum, där 55 gubbar 

och tjejer från 30-talet arbetsplatser runt om i västra Sverige, fick sig en rejäl duvning med kunskaper .  

 

Som vanligt körde vi ett antal föreläsningspass men vi hade också tid för intressanta diskussioner runt utställd teknik 

och demonstrationer. 

MIN SUMMERING – DEN KORTA VERSIONEN 

Vi bad våra föreläsare att ge sina 5 bästa tips för underhållet på oljesystemen. Jag har summerat dem och fick ihop 9 

riktiga höjdartips. Vill du veta mer? – Just read on, artikeln fortsätter efter tipsen  

1. Luft och andningsfilter måste vara i skick. Mycket föroreningar, partiklar och fukt tar sig in i oljesystemet 
utifrån på grund av bristfällig luftfiltrering. Tänk också på att tätningar och packningar är hela, så att inte 
tjuvluft går in denna väg. 

2. Fyll alltid på systemen genom ett filter, nya oljor är inte rena oljor. Tänk också på att hålla rent på 
arbetsplatsen och vid påfyllningsstället. Ha lock på kärlen och påfyllningstrattar som är rena. 

3. Märk upp systemen så att du inte riskerar felblandning. När du blandar, se till att produkterna är kompatibla. 
4. Jobba med oljeanalyser och tillståndskontroller. Detta är både sådant du kan göra själv genom enklare tester 

och analystjänster du kan köpa. Håll koll på trenderna, det är av historien vi kan lära. 
5. Var försiktig med högtryckstvätten och använd rätt tvättmedel, alkaliska tvättmedel dödar  
6. Se till att den elektriska jordningen fungerar bra, dålig jordning gör att oxidationen, oljeåldringen accelererar. 
7. Utbilda berörd personal i komponentrenhet 
8. Ha rätt filtrering. Håller du oljan ren, så åldras den långsamt, och du behöver inte byta ofta. Europafilters 

slogan ”Keep it clean” är inte så tokig. 
9. Om du ändå får problem – hitta grundorsaken, 5 varför metoden är bra även här 

 

Bilden: Föreläsare denna gång. Från vänster Mats Norling och Harri Holmström, EUROPAFILTER, Bertil 

Hagberg och Marcus Pettersson, FILTERTEKNIK, Kenneth Arvidsson VATTENFALL SERVICES NORDIC och 

Åke Byheden BINOL. 

 



OM PROBLEM I SMÖRJMEDEL OCH SMÖRJSYSTEM 

Åke Byheden som är smörjmedelsutvecklare på Binol inledde föreläsningspassen med att berätta om olika problem 

som uppstår i våra smörjmedel och smörjsystem, vad de beror på och hur man bör arbeta för att undvika dem. 

 

Då smörjmedel oxiderar försämras deras smörjförmåga. Med oxidationen bildas restprodukter som mörkt segt slam 

eller ännu värre koks. Dessa fastnar på delarna i maskinen som en brun beläggning man brukar kalla Varnish. 

Driftstemperaturen är avgörande för smörjmedlets livslängd, en höjning av driftstemperaturen med 10C halverar 

livslängden hos smörjmedlet. Oxidationen kan även påskyndas om det förekommer statiska urladdningar, exempelvis 

som en följd av bristfällig jordning i maskinen. I ett hydraulsystem kan dieseleffekt uppstå. Det är ungefär samma sak 

som kavitation, det bildas gasblåsor och dessa antänds vid kompression. Resultatet blir mekaniska skador men även 

ökad oxidation och därmed åldring av oljan. 

Miljöpåverkan av olika slag ger också orsakerna till att vi får problem i våra smörjsystem. Vanligast är att vi får in 

främmande ämnen i oljesystemet. Åke nämner några vanliga orsaker. 

 Till de vanligare hör bristfälliga andningsfilter vilket gör man att suger in damm och partiklar i maskinen och 
som då hamnar i oljan. 

 Tvättning med högtryckstvätt och alkaliska tvättmedel kan vara förödande om tvättmedlet letar sig in i 
oljesystemet, tvätta med förnuft och använd om möjligt naftabaserade tvättmedel mot vanliga oljesystem, 
skulle de leta sig in i oljesystemet blandar de sig med oljan utan större påverkan. 

 Filtrera in ny olja i systemet. Ny olja är inte ren och det är ju dumt att skicka in föroreningar som hinner skada 
innan de fastnar i filtren. 

Bilden: Åke Byheden, 

BINOL, bjuder på 

oljekunskaper 

 



TILLSTÅNDSKONTROLLER PÅ OLJOR 

Bertil Hagberg, utbildningsansvarig på Filterteknik berättar. Målet med tillståndskontroller är att hitta de föroreningar 

som ställer till med problemen i våra anläggningar. Hydrauliska system är särskilt känsliga. Enligt Bertil kan 75-80% av 

alla störningar i ett hydraulsystem relateras till förorenad olja, exempelvis ventiler som kärvar eller fastnar. Det vi letar 

efter med tillståndskontroller är exempelvis 

 Luft 

 Vatten 

 Fasta partiklar 

 Temperatur (driftsförhållande) 

 …och i vissa fall tillväxten av mikroorganismer 
 

Luftbubblor där returflödet mynnar i tanken och inte hinner evakueras innan oljan går ut i systemet igen är vanligt. 

Inträngning av vatten kommer vanligen från brister i ventiler och andningsfilter samt läckande tätningar där fukthaltig 

luft sugs in. 

Bertil visar nedanstående bild över orsaker till partikelinnehåll i oljan. Det skiljer sig lite mellan olika systemtyper men 

vi förstår värdet av arbeta rent i underhållet och att vi måste sköta andningsfilter och tätningar bra. Det som kallas 

genererad är partiklar som genereras genom slitaget i maskinen. 

 

 

Man skiljer på subjektiv och objektiv tillståndskontroll. Vid subjektiva kontroller använder vi våra sinnen syn, luktsinne, 

känsel och vi kan lyssna. På oljor betyder det att vi kan studera färg och doft och dra slutsatser om problem med 

oxidation eller dieseleffekt på oljan och vi kan se om det finns större partiklar vi kan studera om viskositeten är 

normal. Knastertest för att avslöja vatteninnehåll eller viskostick för att kolla viskositet är exempel på enkla tester. 

Dessa testmetoder är viktiga och ger dig en indikation.  

Vill vi komma längre måste vi tillgripa tekniska lösningar och därmed en objektiv tillståndskontroll. Några exempel på 

objektiva tillståndskontroller är 

 Teknik för partikelräkning 

 Sensorer för oljekvalitetsövervakning 

 Kvalificerade oljeanalyser 
Bertil förespråkar övervakning i realtid då den reagerar när problemen faktiskt uppstår. Med LED teknikens intåg har 

utrustningar för partikelräkning blivit billigare och allt vanligare. Det finns även sensorer som man kan använda för att 

Källa: Filterteknik 

 



övervaka oljekvaliteten. Sensorerna upptäcker och larmar på förändringar för fukthalt, oxidation, föroreningar, förhöjt 

syratal, partikelslitage, nedbrutna additiver med mera, men kan inte tala om exakt vad som inträffat. 

KVALIFICERAD OLJEANALYS 

I detta avsnitt fick vi hjälp från Kenneth Arvidsson från Vattenfall Services Nordic. Kenneth är ansvarig vid Vattenfalls 

labb för petroleumkemi i Älvkarleby. Smörjoljor, hydrauloljor och transformatoroljor är exempel på produkter där 

man utför olika typer av analyser. 

Med avancerade metoder som spektralanalys kan man där ställa diagnoser på maskinens kondition, finns metaller i 

oljeprovet kan man förstå om dessa kommer från slitage i maskinen och från vilken komponent. Du får rapporter från 

labbet där du kan följa trender och utveckling över tid och du kan även få hjälp med att tolka resultat och 

rekommendation till åtgärd. 

 

  

Bilden: Exempel på en 

rapport från en analys. 

Källa: Vattenfall 

 



FILTRERINGSTEKNIK 

Bertils andra pass handlade om teknik för filter och filtrering, ett stort område. 

 

 

 

Att välja filtertyp och att dimensionera filtret 

Bertil berättar att de använder sig av en standard för att valet av filtertyp och dimensionering ska bli så bra som möjlig 

(NS 2084 (BFPA / P5)). Det ska du också göra. Enligt standarden ska man bedöma sin applikation utifrån nedanstående 

frågeställningar (1-6), där du poängsätter varje del.  

1. Tryckförlopp 
2. Komponentens känslighet mot föroreningar 
3. Systemets totala driftstid 
4. Komponentens utbyteskostnader 
5. Kostnader vid driftstopp 
6. Krav på säkerhet 

 
7. Driftsmiljö  

 
Värdepoängen från varje del summerar du. Värdetalet du får fram använder du för att se vilken ISO renhetsklass du 

som minst behöver filtrera till. Du avslutar med att värdera driftsmiljön (7). Är denna svår kommer det att öka på 

värdetalet. Detta slutliga värdetal avgör vilken filterfinhet du behöver. 

Bilden: Filtertyper och koncept för filtrering. Filtren kan sitta i flödet, på tryck- eller sugsidan av pumpen 

eller på returen. Alternativt kan de sitta off-line och jobba mot tanken. Källa: Filterteknik 



 

För att välja rätt filterstorlek behöver du räkna ut det dimensionerande flödet. Du behöver känna det reella flödet, 

driftsviskositeten, arbetstrycket och lite mer om driftsmiljön. Formeln nedan och ytterligare några tumregler ger dig 

svaret på hur stort ditt filter behöver vara: 

Dimensionerande flödet = reella flödet x (driftsviskositet/30) x tryckfaktor x miljöfaktor 

Filterlivslängd och intervaller 

Bertil avslutar med att berätta om filterprestanda och de parametrar som är viktiga att beakta. Bra filter har hög 

förmåga att avskilja partiklar β-värde, bra förmåga att bära smuts, lågt tryckfall Δp, vara motståndskraftigt mot 

tryckpulsationer och bra stabilitet då tryckfallet ökar. 

Rätt filterlösning ger dig rätt drifts- och underhållskostnader. Livslängden på oljor och vätskor blir bättre, 

filterintervallen blir längre och driftsäkerheten ökar. 

Bertil avslutar med att trycka på nyttan av att använda standards när du utvärderar olika lösningar, tex inför en 

investering. Jämför äpplen och äpplen och inte olika frukter. Billigaste filtret ger inte lägsta livscykelkostnad! 

EUROPAFILTERS SYSTEM FÖR OLJERENING 

Siste man till tals i föreläsningspassen var Harri Holmström från Europafilter. Harri jobbar med säljsupport och 

utbildning på företaget. 

Harri berättade om hur deras teknik fungerar och han berättade om erfarenheter de har från applikationer ute i fält 

hos olika kunder. Man har sålt systemen till de flesta branscher. Användningen inom den norska oljeindustrin är 

särskilt stor. 

Europafilters teknik innebär off-line djupfiltrering, det vill säga man jobbar med att cirkulera oljan mellan tanken och 

oljereningsaggregatet och filtrering är mycket fin. Systemet är modulärt och beroende på hur stor oljetanken är 

anpassar man kapaciteten med antalet filterhus. 

  

Man har ett patenterat koncept i det filter man använder för sin rening. Filtret fungerar annorlunda än traditionella 

filter. Istället för att pressa olja genom filtret flödar oljan längs ”kapillärer” och fastnar längs väggarna i dessa. Fördelar 

man anför är att filtreringen blir väldigt fin och att filtren inte sätter igen sig så lätt utan kan bära mycket smuts. 

Bilden: Förhållandet mellan 

värdetal, renhetsklass och 

filtreringsgrad. 

Ett värdetal på 25 ger i detta 

fall en rekommenderad 

filterfinhet på 6-7 µm.  

Källa: Filterteknik 

Källa: Europafilter 



 

En ytterligare styrka man anför är den miljömässiga. Den höga reningsgraden gör att oxidationen, åldringen av oljan, 

blir mycket låg. Man hävdar att oljeförbrukningen reduceras med upp till 90 %. Då minskar även avfallet med giftig 

spillolja med 90 %. Spilloljan är 1000 ggr giftigare än ren olja!  

 

 

Vi tackar alla våra föreläsare för fina insatser under vårt seminarium och för all dokumentation vi fått ta del av. 

// Peter Berg 

Underhållstekniskt centrum 

Innovatum, Trollhättan   

Bilden: Kortfakta om 

Europafilters lösning för 

oljerening 

Källa: Europafilter 

Bilden: Harri Holmström, Europafilter föreläser på Underhållscirkeln 



”Underhållscirkeln Säkert Underhållsarbete den 6 november 2014” 

Torsdagens träff på Underhållscirkeln hade temat Säkert Underhållsarbete och samlade 70-talet deltagare från 30 

företag. Underhållscirkeln är en av många aktiviteter vid Underhållstekniskt centrum. Veckans sammankomst var den 

15:e i ordningen för Underhållscirkeln. 

Specifikt tittade vi på säkerhet för personal inom drift och underhåll. Arbetet med inspektioner, felsökning, 
reparationer och underhållsåtgärder försätter oss ofta i situationer som kan vara både nya och riskfyllda. Många 
industrier arbetar dessutom med stora stopp där man stänger ned verksamheten och tar in hundratals entreprenörer, 
ofta okända, och under tidspress, för renoveringar och ombyggnationer. 
 
Då behövs det arbetssätt för att säkra risker och faror innan arbetets start och vi behöver rutiner för säkert arbete i 
anläggningen och vid återstarten. Inte minst krävs att vi odlar ett klimat på företaget där säkerhetsfrågorna blir 
naturliga och prioriterade så att fel och risker tas omhand. 

 
 

 
 
 
 

 

 

För kunskaperna stod denna gång representanter från Ineos, Borealis, GKN Aerospace, Akzo Nobel, Rejlers och 

Högskolan Väst. Vill du läsa vår summering läser du här. 

  

Bilden: Dagens föreläsare var. Fr v Suvi Olovsson, HMS koordinator Borealis, Lars 

Uddén UH-chef GKN Aerospace, Börje Olofsson, UH-chef Akzo Nobel Bohus, Mats 

Andersson, Arbetsmiljöingenjör Ineos, Liselott Lycke, prefekt vid Högskolan Väst och 

Erik Kallunki, el besiktningar Rejlers 

 



Mats Andersson, Ineos, inledde med att berätta om värdet av en god säkerhetskultur och om hur de arbetat med att 

utveckla den beteendebaserade säkerheten. Mats gav exempel på en rad olika arbetssätt man infört. Mats nämner en 

procedur där operatörer granskar varandras arbete utifrån riskerna. Ett annat exempel är Min Take 2, en kort men 

standardiserad riskanalys som en underhållstekniker eller entreprenör ska göra just innan ett arbete påbörjas. 

Satsningen motiveras av analyser på egna observationer där man funnit att 75-90 % av alla incidenter kan härledas till 

beteende. Av statistik på olyckor och incidenter ser vi nu att de är på väldigt god väg. Mats rapporterar 1404 dagar i 

rad utan skador med sjukfrånvaro. 

 

 

 

 

Suvi Olovsson, Borealis, berättade om arbetet med säkerhet för de externa resurser man tar in. Det handlar dels om 

de man tar in som entreprenörer vid större stopp men även om de kontrakterade resurser man har inne på daglig 

basis. Man ställer krav på entreprenören att denne sätter upp KPI:er på HMS området, att man utser ansvariga inom 

HMS, att kompetensutveckling av personalen fortgår och att man deltar i det dagliga HMS-arbetet på arbetsplatsen. 

Suvi betonar att jobbet måste göras från båda sidor. Viktiga inslag är de säkerhetsdagar man arrangerar ett par gånger 

per år mellan Borealis och de olika entreprenörerna. 

Bilden: Suvi berättar om hur de på Borealis arbetar tillsammans med entreprenörer för en 

säker arbetsplats. 



 

 

 

 

Lars Udde´n talade om hur man på GKN Aerospace arbetar med riskbedömning av maskiner. Man letar efter 

skaderisker på arbetsplatserna, både för operatörer och för underhållspersonal. Lars berättade om olika arbetssätt för 

riskbedömning. Man har ett arbetssätt för maskiner äldre än 1995, och ett för nyare maskiner som omfattas av kraven 

på CE-märkning. På GKN bygger man ofta om befintliga maskiner med interna resurser vilket ställer krav på ny CE-

märkning. Man använder då en mjukvara med ett web-gränssnitt kallad CE-doc som stöd i detta arbete. Såväl 

säkerhetsfrågor som tekniska frågor hanteras i systemet. 

 

 

 

 

Bilden: Lars Udde´n berättar om riskbedömningar av maskiner, med fokus säkerhet, på 

GKN. Man har ca 1400 maskiner av olika slag och med en mycket stor åldersspridning 

vilket ofta är en utmaning. 

Bilden: Börje Olofsson berättar om hur konceptet för Säker avställning eller bryt & 

lås fungerar på Akzo Nobel. Konceptet hos Akzo Nobel kallas LOTOTO. 



Börje Olofsson, Akzo Nobel, har varit ansvarig för att implementera det nya arbetssättet för säker avställning, bryt 

och lås. På Akzo Nobel språk kallar man det för LOTOTO. Inom Akzo Nobel hade man haft ett antal allvarliga olyckor, 

varav ca 40% kunde härledas till bristfällig avställning, dvs det fanns kvarstående energi i systemet och denna 

frigjordes när man jobbade med underhålls- eller reparationsarbete. LOTOTO handlar om att låsa ut samtliga energier 

och det står för Lock out, Tag out och Try-out. Det är ett intressant och genomtänkt system. Börje berättar om hur 

man tänkt och jobbat för att få med sig personalen vid införandet och om hur rutinerna inom LOTOTO fungerar. Börje 

visade också hur man arbetar med lås för olika personalkategorier och om hur konceptet med en låsbox fungerar. 

Erik Kallunki, Rejlers, berättade om området elsäkerhet. Erik informerade om risker med el, hur elen påverkar vår 

kropp, och om den respekt vi behöver ha för elfaror. Blir vi utsatta för strömgenomgång är det viktigt att vi uppsöker 

läkare om vi har känningar efteråt. Även försäkringsbolag behöver meddelas för eventuella framtida problem. När det 

kommer till problem och risker ute på företagen, och som Erik hittar vid el besiktning, handlar det oftast om 

dokumentationsmässiga brister.  

Liselott Lycke, Högskolan Väst, avslutade dagen. Kostnaderna för ohälsa i yrkeslivet är mycket stora. En siffra på 120 

miljarder årligen eller 3800 kronor per sekund nämns. Liselott konstaterar att vi oftast arbetar bra med att förebygga 

arbetsskador och olycksfall, vilket även bekräftas av övriga föreläsares presentationer. Den stora utmaningen är att ta 

hand om den accelererande psykosociala ohälsan, stressrelaterade åkommor är ett exempel. För att kunna arbeta 

säkert och göra ett bra jobb måste vi må bra på vår arbetsplats. 

Liselott kallar det hälsopromotion, det förebyggande arbetet för vårt välmående. Kost, motion och hur vi hjälper 

varandra att må bra. Arbetsgivaren kan och bör göra insatser på området. Det kan ligga i att avsätta tid för friskvård, 

utbildning, föreläsningar med mera, men arbetstagaren själv måste ha intresse och ta ansvar. 

Vi summerar en dag med mycket innehåll och många tips. Vi återkommer med en snart med utförligare artikel kring 

seminariet och innehållet. 

 

// Peter Berg 

Underhållstekniskt centrum 

Innovatum, Trollhättan 

 

  



”Drift och underhåll på industriella drivsystem den 25/9 2014” 

Drift och underhåll på rem- och kedjedrifter samt axelkopplingar var temat vid den fjortonde sammankomsten på 

Underhållscirkeln. 

För kraftöverföring mellan vår drivmotor och vår maskin är rem- och kedjetransmissioner samt enklare axelkopplingar 

mycket vanliga maskinelement. Ett väl utvecklat drift och underhållsarbete på dessa förhållandevis billiga system kan 

motiveras framförallt genom vinster på energisidan. Energimyndigheten skriver på sin hemsida att elmotorerna står 

för 40 % av samhällets och 70 % av industrins elförbrukning. Det finns således en stor potential att arbeta med. 

Hur är det idag då? Ja Optibelt som är Europas största tillverkare av remmar hävdar att endast 20% av produkterna 

uppnår beräknat optimal livslängd och att ungefär 50% uppnår halva livslängden. Detta måste ju betyda att 

remdrifterna som ett snitt inte går optimalt, det vill säga förbrukar onödigt med energi genom friktionsförluster, 

slirning eller vibrationer. För kedjetransmissioner uppges felaktig och/eller bristfällig smörjning vara en av de vanligare 

orsakerna till problem. Att verkningsgraden faller snabbt med ökande friktion på grund av dålig smörning säger sig 

självt. 

Av detta förstås att rätt dimensionering, rätt teknisk lösning och att systemen driftsoptimeras och underhålls på rätt 

sätt har stor effekt på driftskostnaderna men också på den totala underhållskostnaden och kostnaderna för stillestånd 

vid störningar och haverier. 

För att lära oss mera hur vi inom drift och underhåll kan arbeta med dessa system tog vi hjälp av Niclas Jackson och 

Fredrik Bergqvist från Tools Momentum, Stefan Simonsson från Renolds, Jan Lindström från Damalini och Tomas 

Ljungblom IUC Väst. Platsen var SAAB Bilmuseum på Innovatum och seminariet bestod denna gång av föreläsningar 

och pass med demonstrationer. Seminariet lockade 40-talet deltagare från 20 företag. 

 

 

 

En summering av innehållet 

 

Utifrån vad som berättades under dagen, materialet som visades samt egna tankar har jag försökt summera ett antal 

tips och fakta som kan vara en input för ditt arbete med rem-, kedjedrifter och axelkopplingar samt den geometrisk 

uppriktning av dem. 

Bilden: Från vänster, Jan Lindström, Damalini, Fredrik Bergqvist och Niclas Jackson Tools Momentum samt 

Stefan Simonsson, Renolds föreläste på Underhållscirkeln den 25 september. 



Remdrifter 

Niclas Jackson berättade om remdrifter. Några fördelar med remdriften är att 

 Det är en förhållandevis billig teknisk lösning 

 Remtransmissionen är ofta ett säkerhetselement i driften. Vid en låsning eller ett haveri i driften är ett 

rembrott en bättre konsekvens än ett ras i exempelvis en växellåda. 

 Den dämpar vibrationer 

 Det är enkelt att ändra utväxlingen på den. 

 

Verkningsgraden för remdrifter ligger typiskt i intervallet 90-97%, förutsatt att de är rätt dimensionerade och har rätt 

driftsförhållande. I Optibelts kommunikation finner vi att det i Red Power X serien finns många energieffektiva 

remmar till stöd för de högsta verkningsgraderna.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Teknisk lösning och dimensionering 

 

o Är antal remmar och typ av remmar rätt för det arbete som utförs? Kanske är din drift överdimen-

sionerad och inte optimerad för energiförbrukning? Testa att köra ett beräkningsprogram för remdriften. 

Det finns också appar som du kan köra i telefonen. 

o Utvecklingen av remmar går framåt. Kanske kan du välja remmar som överför mera last än de du har 

idag? Kanske kan du då reducera antalet remmar i en flerspårig drift? 

 Hur är livslängden ut i dina applikationer? Hittar du tecken på onormalt slitage? Kanske har du en rem 

som inte är rätt i applikationen, t ex tålighet mot temperatur eller kemikalieresistens? 

 Det finns underhållsfria remmar, dvs. remmar som inte behöver efterspännas. Dessa kommer att ha rätt 

driftsförhållande under större delen av livslängden 

 Hur är din tekniska lösning i övrigt? Är det lätt att serva den? Kommer du åt att inspektera och 

kontrollera? Är den styv nog, håller den sin uppriktning även under driftsbelastning? 

 

Bilden: Som ett inslag i demopasset berättar och visar Niclas Jackson hur man kan säkra rätt 

remspänning med hjälp av olika verktyg. 



 Driftoptimering och underhåll 

 

o Se till att det är rent i driften, att remspänningen är rätt och att driften är geometriskt rätt uppriktad. 

o Efterspänn enligt instruktion. 

o Lär dig att tyda slitagetyper på remmar och i skivspåren, vibrationer, obalans, värmeutveckling med mera 

för att förstå eventuella problem i driften. 

o Använd rätt verktyg och metoder. Det finns många olika hjälpmedel. Mekaniska remspänningsmätare, 

frekvensmätare, fjädervågar, spårtolkar med mera. Sinnena se, lyssna, känna är viktiga. 

o Se till att målvärden och toleranser för remspänning finns dokumenterade. 

 

o Hur ser störningsbilden ut? Finns applikationer som sticker ut när det gäller problem och felutfall? Vet du 

grundorsaken? 

o Har du rätt underhållsstrategi? Hur är balansen mellan avhjälpande och förebyggande underhåll? 

o Hur planerar du för underhållet, hur går schemaläggningen till? 

o Finns instruktioner för underhållets utförande? Är de riktiga, används de, är personalen utbildad? 

o Dokumenteras utfört arbete t ex rembyten eller anmärkningar vid inspektion? 

 

Kedjedrifter 

Stefan Simonsson berättade om kedjor och kedjedrifter. Rullkedjor har ett brett användningsområde du finner dem 

bland annat i transmissioner av olika slag. Transportörskedjor hittar vi transportörer och elevatorer. För lyftkedjor kan 

truckar stå som exempel. Denna föreläsning fokuserade på rullkedjor. 

En väl fungerande kedjedrift kan nå en verkningsgrad på 98 %. Om de dimensioneras och sköts rätt har de en lång 

livslängd. En kedja bör bytas då den uppnått en förlängning på ca 2 %. Många kedjebyten sker av andra skäl och kan 

vara tecken på problem i driften och därmed en möjlig förbättringspotential. 

 

  Bilden: Stefan Simonsson berättar om metoder och verktyg i arbetet med 

kedjetransmissioner. På bilden visar han en kedja som kan brytas snabbt och enkelt med ett 

verktyg. Ett bra exempel på hur vi kan göra för att förbättra underhållsmässigheten i vår 

anläggning. I detta fall minskas MTTR (Mean time to repair) väsentligt. 



 Teknisk lösning och dimensionering 

 

o Rätt kedja? Kedjetyp, materialet i kedjan och ytbehandlingen måste vara den rätta för miljön och 

driftsförhållandet i applikationen. Utvecklingen går framåt, det finns t ex smörjfria kedjor där inre länken 

och bussningen är tillverkad i polymermaterial. En sådan kedja kombinerat med yttre länkar och pinnar i 

rostfritt blir både smörjfri och korrosionsbeständig.  

o Rätt dimensionering? Även för kedjedrifter finns beräkningsprogram som hjälper dig. Det finns också 

teknik för att under drift övervaka kedjans belastning och förlängning. 

o Tänk igenom installationen. Rätt val av kedjespännarteknik, placering och dimensionering av spännhjulet 

är viktigt. 

o Den tänkta smörjningen. Välj rätt smörjmedel utifrån miljö och driftsförhållande. Oljan måste kunna 

tränga in till arbetsytorna, mellan pinnen och hylsan, men den ska heller inte slungas bort i en drift med 

högre hastighet. Välj olja med rätt viskositet. 

o Se till att på bästa sätt hålla undan smuts från driften. Skärma av, skydda eller använd mekanisk 

rengöring. Smörjmedlet har även en rengörande funktion, se till att oljan du påför är ren. 

o Hur är din tekniska lösning i övrigt? Är det lätt att serva den? Kommer du åt att inspektera och 

kontrollera? Är den styv nog, håller den sin uppriktning även under belastning? 

 

 Driftoptimering och underhåll 

 

o Håll rent i driften, smörj enligt ditt program 

o Kontrollera om det finns stela länkar 

o Kontrollera kedjespänningen 

o Se till att driften är rätt uppriktad 

o Kolla kedjehjulens slitage 

o Mät kedjeförlängningen enligt valt intervall. Mäter du manuellt, försök mäta över flera länkar så blir 

mätfelet mindre. 

o Inspektera. Genom att känna till olika slitagetyper kan du förstå grundorsakerna och då förbättra drift 

och livslängd för transmissionen. 

o När du byter kedja eller komponenter i driften, passa på att inspektera dem efter tecken på problem. Det 

är förstås särskilt hitta grundorsaken om du får ett haveri. Ta hjälp när du inte förstår. 

o Använd rätt verktyg och metoder. Det finns många olika hjälpmedel. 

 

o Ta även en titt i avsnittet om remmar ovan, flera av punkterna där är relevanta även för underhåll på 

kedjor. 

 

Nedan finns ett par bilder från Renolds underlag. Den första visar slitagetyper som kan drabba kedjan. I 

supporten Troubleshooter på deras hemsida hittar mera info om detta. Adressen är 

http://www.renold.com/Support/Chain_Troubleshooter.asp. Den andra bilden kan tjäna som input till en 

plan för kedjeunderhållet. 

http://www.renold.com/Support/Chain_Troubleshooter.asp


 

 

 

 

 

 

Axelkopplingar: 

För axelkopplingar tittade vi på några av de vanligare typerna utifrån fabrikatet KTR som Tools Momentum för. Även 

Renolds har axelkopplingar i sitt sortiment. Axelkopplingen har som uppgift att överföra rotation. Den dämpar stötar 

och vibrationer, den kan ofta ta upp viss feluppriktning och den kan även fungera som ett säkerhetselement i 

händelse av stopp eller haveri i driften. 

Valet av koppling beror helt på vilka krav som ställs på driften, vi går inte in på dessa här. 

Utifrån en standard Rotex koppling berättade Niclas Jackson lite om vad man behöver tänka på när man monterar 

kopplingen, vanliga fel och orsaker till dessa, samt om tips för underhållet. 

  

Bilden: Slitagetyper i Renolds Troubleshooter  källa: Renolds 

Bilden: Slitagetyper i Renolds Troubleshooter  källa: Renolds 



 Teknisk lösning och dimensionering 

 

o Förutom dimension och variant av koppling är det viktigt att kopplingen är väl balanserad så att driften 

blir vibrationsfri.  

o Behöver du kunna ta upp någon snedställning i kopplingen? Kolla att kopplingen klarar denna. 

o Välj kuggkrans med rätt styvhet. Belastningen, behovet av dämpning och miljön, exempelvis 

driftstemperaturen, är att beakta 

 

 Driftoptimering och underhåll 

 

o Rikta upp driften 

o Montera på rätt sätt. Rätt E-mått är viktigt. För litet mått kan göra att din motor, maskin eller lagerbock 

får ta upp axiell last vid en temperaturhöjning. Detta skadar lagren. Monterar du med för stort E-mått tar 

kuggkransen i kopplingen skada. 

o Lär dig känna igen olika slitagetyper så att du vid inspektioner förstår om något är fel. När du måste byta 

kuggkrans eller har ett större underhållsstopp passa på att inspektera kransen. 

 

 

 

 

Bilderna: 

Ovan: Rotex koppling från KTR 
 
Till höger: Vibrationer har gjort  att 
kranständerna smält inifrån.Denna 
smältprocess skapar ett inre tryck i 
tanden. Toppen på kranshuvudet 
spricker upp och det smälta 
kransmaterialet pressas ut. 
Materialet sprider sig runt 
kopplingen och stelnar. Det ser 
ungefär ut som spagetti. 

Källa: Tools Momentum 



Geometrisk uppriktning: 

Alla våra transmissioner behöver vara rätt uppriktade. Rätt uppriktning minskar slitage på komponenterna i själva 

driften. Remmar, skivor, kedjor, kedjehjul, axelkopplingar med mera håller längre. Påkänningen på omkringliggande 

komponenter ökar vid snedställningar i driften och felutfallet på lager och tätningar ökar. Vibrationer i exempelvis en 

verktygsmaskin påverkar kvalitetsutfallet. Den stora vinsten ligger för de flesta på energisidan. Vibrationer, friktion 

och värmeutveckling orsakad av felriktning kostar onödig energi. 

Jan Lindström från Damlini berättade om hur Easy-Laser verktygen fungerar och demonstrerade hur uppriktning av 

axiella transmissioner (axelkopplingar) och radiella drifter (rem- och kedjedrifter) går till. 

 

 

 

 

Lasertekniken har jämfört med mekaniska mätverktyg många fördelar. Nedan nämner jag några. 

- Snabb metod, beröringsfri 

- Hög mätsäkerhet och noggrannhet 

- Minskad spridning mellan olika mätoperatörer 

- Möjligt att spara och dokumentera resultatet 

- Viss möjlighet att mäta/ kontrollera dynamiskt 

Tekniken och utrustningarna är flexibla och det finns väldigt många fler användningsområden än de vi studerade. Titta 

på Damalinis hemsida, www.damalini.se om du vill veta mera. Utvecklingen på området går förstås fort och systemen 

blir alltmer sofistikerade. Det sker också en snabb utveckling med verktyg baserade på IOS och Android plattformarna 

där telefoner och surfplattor är hårdvaran. 

Inom underhållsarbetet är det som tidigare nämnts en stor fördel om du lär dig känna igen symptomen på 

uppriktningsfel, dels under drift, men också när du inspekterar slitaget på komponenterna. Ett tips är också att säkra 

läget hos dina maskindelar, till exempel genom att stifta dem eller att göra fällbara konsoler. Då behöver du kanske 

inte rikta upp alls efter ett rembyte. 

Bilden: Jan Lindström från Damalini demonstrerar axeluppriktning för några av deltagarna 

https://sharepoint.innovatum.se/Docs/Dokument/Hemmamappar%20(IAB)/Peter%20Berg/10.%20Underhållscirkeln/Underhållscirkeln%20övergripande/www.damalini.se


Arbetet med Driftsäkerhetsutveckling 

Tomas Ljungblom från IUC Väst, med förflutet från Volvo Cars i Floby där han arbetat inom underhållet med 

driftsäkerhet, berättade lite om hur man på Volvo Cars tänker för att stötta arbetet med driftsäkerhetsutveckling på 

de aktuella systemen. Driftsäkerheten byggs upp av Funktionssäkerhet, Underhållsmässighet och Underhållssäkerhet. 

I bilden nedan ser du dessa begrepp, underrubrikerna och en blandning av tips och frågeställningar på dessa områden. 

Tomas berörde också vikten av kompetensutveckling. Vi behöver tydliga underlag och instruktioner för underhållets 

planering och utförande, vi behöver förstå vad som är bra respektive en avvikelse och säkra att vi alla har samma 

bedömningsgrund. 

 

 

 

Dagen avslutades med att vi tittade på några industricase från förbättringsarbeten samt hur man kan nyttja ett 

beräkningsprogram för remdrifter. Tack till föreläsare för fina prestationer och deltagare för visat intresse . 

 

// Peter Berg 

Underhållstekniskt centrum vid Innovatum 

Bilderna: 

Ovan: Driftsäkerhet kan sägas vara 
uppbyggt på vårt sätt att hantera 
funktionssäkerhet, underhållsmässighet 
och underhållssäkerhet 

 
Till höger: Tomas Ljungblom, IUC Väst  



”Metoder och verktyg i förbättringsarbetet den 3/4 2014” 

På förra veckans Underhållscirkel diskuterade vi Metoder och verktyg i förbättringsarbetet. Föreläsningen var en 

uppföljning på tidigare tillfälle som handlade om förbättringsarbete på ett mer övergripande plan. Denna gång 

borrade vi lite djupare i bland annat insamling av data och rotorsaksanalys. Mer om föregående tillfälle kan du läsa 

här.  

Som föreläsare hade vi tagit hjälp av Niclas Carlsson, Högskolan i Skövde, och Arne Åkerlund, Volvo GTO i Skövde. 

Niclas arbetar med undervisning, främst inom områdena för underhåll och Lean. Ofta handlar det också om utbildning 

riktade mot näringslivet i regionen. Niclas berättar att Högskolan haft över 4000 studenter från 160 olika företag vid 

deras kurser de senaste åren. Som vi tidigare berättat finns exempelvis möjligheten att gå de fristående kurserna 

Underhåll och Driftsäkerhet I & II. Arne Åkerlund arbetar som kvalitetsingenjör på Volvo. Hans roll är att stötta 

förbättringsarbetet med projektledning vid större och mer komplexa problem. 

 

 

 

Var börjar man och hur gör man 

Niclas inledde med att resonera kring var vi kan få de största effekterna av förbättringsarbetet. En första diskussion 

runt hur väl vi planerar vår arbetstid och hur mycket överraskningar vi råkar ut för en vanlig dag på jobbet, följdes av 

en ett resonemang kring hur stor andel av arbetstiden som är verkligt värdeskapande. 

Många personer i svenskt näringsliv ägnar 50 % av sin arbetstid till att lösa ständigt återkommande problem. När det 

gäller genomloppstiderna på produkter och tjänster så består en stor del av tiden av olika typer av slöseri. Ofta är 

dessa mycket större än vad vi själva tror. Forskningen påtalar också att kvalitetsbristkostnaderna i svensk industri 

uppgår till 10-20 % och ibland upp till 30 % av företagens omsättning. 

Bilden: Arne Åkerlund, Volvo 

GTO (t.v.) och Niclas Carlsson, 

Högskolan i Skövde, föreläste 

på Underhållscirkeln den 4 

april. 

http://www.smgc.se/artiklar/det-maste-vara-tankt/


 

 

Av statistiken att döma är det uppenbart att de största och snabbaste besparingarna når man genom att angripa det 

som är onödigt och slöseri. Vi repeterade de sju slöserierna enligt LEAN: överproduktion, väntan, lager, rörelse, 

väntan, om-arbete, överarbete, transporter och medarbetarnas outnyttjade kreativitet. 

Men hur gör man då? Ja med utgångspunkt i pyramiden nedan fortsatte Niclas med att diskutera hur vi skapar de 

nödvändiga förutsättningarna för ett uthålligt förbättringsarbete. 

 

Långsiktig filosofi 

Vi behöver en filosofi och en strategi vart vi vill nå och en plan för hur det ska gå till. Det handlar om ledarskap, 

organisation, ansvar och mandat. Det handlar också om de mjuka frågorna, om att skapa ett klimat för 

förbättringsarbete. Trygghet, Naturligt och Gemenskap och Bekräftelse är viktiga nyckelord. 

Rätt process ger rätt resultat 

Vi behöver skapa de rätta processerna. Det handlar om maskiner och tillverkningsprocesser men också om hur vi styr 

och leder verksamheten. 

Vi måste jobba med att skapa stabila och kapabla tillverkningsprocesser så att vi kan lita på resultatet från dem och så 

att vi kan planera underhållet och fokusera på förbättrande åtgärder. 

På verksamhetssidan behöver vi effektiva sätt att styra och leda, verktyg för planering, mål och mätetal för 

utvärdering och vi behöver skapa standards och instruktioner för arbetets utförande. 

Bilden: Fördelningen av total tid. 

En stor del är onödig/ slöseri med 

tid, sätt in stöten där! 

Bilden: Pyramiden, ett sätt att 

se på utvecklande verksamhet. 

http://www.smgc.se/wp-content/uploads/2014/04/21.png
http://www.smgc.se/wp-content/uploads/2014/04/31.png


Utveckla anställda och partners 

Vi måste träna för att bli bra. Detta innebär att definiera den kompetens man behöver och den kompetens man 

faktiskt har och sedan se till att täcka gapet mellan dessa. Niclas jämför med idrottaren som tränar mycket och spelar 

match kort tid med oss i näringslivet som har det omvända förhållandet. Vi måste lägga mera tid på att träna, 

genomsnittet på 1-2% av arbetstiden räcker inte för att utvecklas. 

Lös rotproblem 

Med bra grund i pyramidens undre lager och kompletterat med färdigheter inom metoder och verktyg för 

problemlösning har vi skapat förutsättningar för ett varaktigt förbättringsarbete där vi hittar grundorsakerna och 

avvecklar problemen. 

Metoder och verktyg i förbättringsarbetet 

Förbättringsarbetet ska vara ständigt pågående. PDCA-cykeln är ett sätt att visualisera detta. PDCA står för PLAN – DO 

– CHECK – ACT. Mycket av problemlösningsarbetet ligger under PLAN. Men vi måste också skaffa standardiserade sätt 

att införa lösningarna, DO, mäta och utvärdera resultaten, CHECK, och agera på avvikelser, ACT, innan vi går ut på 

nästa varv i förbättringsarbetet. PDCA-cykeln eller Förbättringshjulet är en bra modell att ha med sig i arbetet med 

förbättringar, det tar aldrig slut, bara nya varv. Inom six sigma metodiken använder man sig av DMAIC-begreppet. 

Problemidentifiering 

Niclas berättade sedan om några tekniker och metoder för problemidentifiering. Detta är en mycket viktig fas i 

problemlösningsarbetet. Försök att hitta avgränsningar, gör en tydlig beskrivning och visualisera. En bra 

problemidentifiering och beskrivning gör arbetet med rotorsaksanalys lättare. Och vänta inte, utan gör det så fort ni 

kan! 5G och 5W1H är två intressanta tekniker vi fick höra om. I 5W1H söker man svar på frågorna What, Why, Who, 

When, Where, How. 

 

 

 

Bilden: 5G, en japansk metod för 

problemidentifiering. 

Bilden: Niclas berättar om 

5W1H, en metod för 

problemidentifiering som har 

sitt ursprung i journalistiken. 

http://www.smgc.se/wp-content/uploads/2014/04/41.png


Prioritering 

Nästa fas handlar om prioritering. Verkligen är ju oftast begränsade resurser och då vill vi ju göra rätt saker och i den 

ordning vi får störst effekt. Här finns också verktyg och modeller att ta till hjälp. En enkel prioriteringsmatris där du 

ställer stor och liten nytta mot stor och liten insats kan vara användbar här. 

 

Rotorsaksanalys 

Svårigheten med finna rotorsaken kan förstås variera mycket men för problem av svårare och komplexare natur finns 

många olika metoder och verktyg att ta till. Niclas berättade om Brainstorming, Orsaks-verkandiagram och 5 varför 

som några exempel. 

Vid arbete med rotorsaksanalys behöver man tillåta sig att alltid titta på flera olika möjligheter som kan ligga bakom 

problemet och helst jobba i grupp, gärna med personer som har olika kompetenser så att man kompletterar varandra. 

Vid rotorsaksanalysen är även input du kan skaffa dig med hjälp av de sju kvalitetsverktygen viktig. Samla data, 

analysera, visualisera, försök förstå samband och loopa data och rotorsaksverktygen flera gånger om det behövs. 

Fast det är klart lite kluriga gubbar och gummor skadar ju aldrig heller om man ska lösa problem. 

 

 

 

 

  

Bilden: De sju kvalitetsverktygen (7QC 

tools). 

Bilden: Stratifiering, ett av 

kvalitetsverktygen. 

http://www.smgc.se/wp-content/uploads/2014/04/6.png
http://www.smgc.se/wp-content/uploads/2014/04/71.png


Rotorsaksanalys – ett praktikfall från Volvo GTO 

Arne Åkerlund berättade om ett förbättringsprojekt de drivit i gjuteriet vid motorfabriken. Hög kassationsfrekvens 

innebar stora kostnader och prioriterades därför som ett större projekt. Problemet i sig var ett återkommande gjutfel i 

en specifik position på komponenten, det var ett problem man levt med länge och flera hade försökt lösa det tidigare. 

Vi fick höra om hur man satt ihop projektgruppen med personer för olika kompetensområden, dels för att säkerställa 

kunskapen på de olika områdena inom tillverkningen men också för att få en bred input till möjliga orsaker. Tänk på 

att inte bara samla ”experter” till gruppen, är ett av tipsen från Arne. 

I arbetet har man använt de vanliga metoderna för rotorsaksanalys och kvalitetsverktygen för datainsamling och 

analys av data. Även Arne betonar vikten av att sammanställa och visualisera data för att förstå och för att hitta 

sambanden. Jobba systematiskt, gå igenom processen, samla nya data, prova samband igen, uteslut de felmöjligheter 

du kan och ringa successivt in problemområdet och rotorsaken. 

Tills slut löste de problemet, rotorsaken hittades i ett processteg där man tidigare var säker på att inget kunde hända. 

Ett angreppsätt a´la ”trial and error” kunde inte lösa problemet men med systematiska metoder blir det tillåtet och 

nödvändigt att undersöka många fler möjligheter. Och – när rotorsaken väl funnits, var det ganska lätt att förstå varför 

det blev ett problem. Men också varför det var så svårt att finna den… 

 

 

 

  

Bilden: Arne Åkerlund föreläser om hur de jobbat med problemlösning i 

gjuteriet på Volvo i Skövde. 

http://www.smgc.se/wp-content/uploads/2014/04/8.jpg


”Det måste vara tänkt den 6/3 2014” 

Den 6 mars träffades ett 70-tal personer på Innovatum i Trollhättan för att lyssna och lära till anföranden om hur vi 

kan arbeta med förbättringsarbete inom Underhållet och hur vi ska göra för öka takten och effekten av våra 

insatser. Seminariet var den 12:e sammankomsten i mötesserien Underhållscirkeln som arrangeras av 

Underhållstekniskt centrum i samarbete med SMGC. 

På föreläsarsidan fick vi denna gång hjälp av Christian Clarin från Idhammar, Lars Arrenäs från SKF i Göteborg samt 

Stefan Andersson och Staffan Höglind Borealis i Stenungsund. 

 

 

 

Christian jobbar som konsult på Idhammar, med uppdrag på många företag ute i landet men också med utbildningar 

och workshops av olika slag. Christian har ett förflutet med många år inom underhållsverksamheten men också från 

ledande befattningar inom produktion. Lars Arrenäs är ansvarig för att leda SKF Business Excellence inom 

Produktionen. Lars har varit verksam inom SKF sedan 80-talet och har varit på flertalet ledande positioner inom 

underhåll, produktion, kvalitet och verksamhetsutveckling. Stefan Andersson började som underhållsingenjör på 

Borealis 2007, men är sedan 2010 underhållschef vid Borealis, PE fabriken, i Stenungsund. Stefan har en bakgrund från 

Chalmers och står med sina 33 år för föryngringen och framtiden bland våra föreläsare. Staffan Höglind kom till 

Borealis 2011 i samband med SAAB-konkursen. Staffan jobbar nu som underhållsingenjör på Borealis och lång 

erfarenhet av underhållsverksamhet. Främst från måleriverksamheten inom bilproduktionen där han varit med i 

förbättringsverksamheten sedan denna tog fart i slutet av 80-talet. 

Både kunnigt och erfaret folk alltså – Men vad sa de då? 

Ja om man sammanfattar det hela så finns det, för det första, inget facit. Man måste våga prova, man måste riskera 

att misslyckas, man måste vara uthållig och envis, och man måste vara beredd att lära av misstagen och ta med sig de 

goda erfarenheterna för att lyckas med förbättringsarbetet. Man måste se förbättringsarbetet som ständigt pågående 

och prioriterat och man måste målsätta och sedan mäta och utvärdera dagligen. 

- Misslyckas gör man först när man ger upp, säger Lars Arrenäs och citerar någon för oss okänd. 

Bilden: Från vänster Staffan Höglind och Stefan Andersson (Borealis), Lars Arrenäs (SKF) och 

Christian Clarin (Idhammar). 

http://www.smgc.se/artiklar/det-maste-vara-tankt/


Det måste vara tänkt 

Christian inledde dagen med att resonera kring vad underhåll egentligen är. Av definitionen framgår att 

förbättringsarbete och modifieringar, där man förändrar maskinens eller anläggningens ursprungliga funktion 

egentligen inte räknas som underhåll. Förbättringsarbete skall vara allas ansvar, och det är därför nödvändigt att man 

gör sig överens om uppdraget för underhållsavdelningen, så att denna kan utveckla det interna arbetet och ge bästa 

service till kunderna inom produktionen. 

 

Allra först krävs en strategi för anläggningen och verksamheten. Med ett livscykelperspektiv tar vi hand om hur vi ska 

driva, utveckla och slutligen avveckla och ersätta anläggningen. Huvudansvaret ligger här på anläggningsägaren och i 

jobbet ligger att välja rätt typ av anläggningskoncept och tekniker, att utveckla strategin, men också att sätta de 

taktiska planerna för lång sikt på plats. I dessa kan ingå hur vi tar hand om externa krav, men också hur vi vill att mål 

och mätetal ska utvecklas över tiden, tex avseende kapacitet, tillgänglighet eller kostnadseffektivisering. Christian 

nämner den taktiska 4-årsplanen som ett initiativ. 

Som input till strategin och de långsiktiga planerna kan vi stoppa in kunskaper och erfarenheter från 

underhållsavdelningen, så att vi skapar en bra grund för förbättringsarbetet. Ur de taktiska planerna kan vi läsa ut hur 

vi ska planera och utveckla det interna arbetet på underhållsavdelningen för att fortsätta att ge bästa service. 

 

 

Koncern strategi Marknad & 

försäljning
Ekonomi

Anläggningsstrategi – livstidsperspektiv 

Taktiskplan för anläggning – 4 års perspektiv
Målsättningar (KPI:er) – Aktivitetsplan (förbättringar) för att nå målen

Underhållskoncept
Ett FU anpassat efter Kritikalitet (risknivå) – omfattning och frekvens 

Underhållsplan
Fastställer när FU-aktiviteter skall genomföras. Resulterar i en 

aktivitetsbudget

Genomförande av underhåll

Marknad

Krav från 

intressenter t.ex. 

samhälle, 

myndigheter

Ägaransvar

Driftsäkerhet

Bilden: Christian Clarin inleder med att 

diskutera definitionen av underhåll samt 

vikten av att vi definierar och förstår 

uppdraget för underhållet. 

Bilden: Från strategi till 

genomförande av underhåll. Det 

behövs planer och det måste 

vara ”tänkt”. 



En verklig grundpelare i förbättringsarbetet är också att vi jobbar med den operativa styrningen och att vi skaffar oss 

relevanta nyckeltal som vi ständigt mäter och utvärderar vår prestanda mot. Dagliga möten, förbättringsgrupper, 

stortavlor och standardiserat arbete här är viktiga inslag. Christian betonar slutligen vikten av att underhållsledningen 

också funderar kring hur själva utvärderingen går till, sätt en mätklocka på denna process också! 

 

 

 

 

 

Förbättringsarbete på SKF 

Lars Arrenäs inledde sitt pass med att ge lite övergripande info om SKF:s utveckling från starten 1907 fram till idag. 

SKF har idag cirka 46000 anställda, har tillverkning i mer än 30 länder, och har som storföretag många utmaningar som 

mindre företag saknar. Det gäller att nyttja skalfördelar, takta de olika enheterna, och inte minst, att få alla i den stora 

organisationen att känna delaktighet, dra åt samma håll och förstå hur den egna insatsen bidrar. 

Zoomar vi in på SKF:s fabrik i Gamlestaden som har ca 1250 medarbetare, inser vi som jobbar med underhåll, ja Filip 

och jag snackar ju mest, att de dagliga frågorna och utmaningarna på underhållsavdelningen är desamma som på de 

flesta andra företag, och det är just det som är det intressanta och som gör att vi kan vinna mycket på att lära av 

varandra. Steal with pride är ju en av grund ideerna inom SMGC. Vi får försöka plocka med oss de intressanta bitarna 

till vår egen verksamhet. 

Lars fortsatte med att berätta om hur man på dagens SKF jobbar med ständig förbättring och hur de använder sig av 

konceptet SKF Business Excellence. De fem bropelarna symboliserar viktiga grundprinciper som ska genomsyra all 

verksamhet på företaget. En av dem är just ständig förbättring. 
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Bilden: Det är viktigt att vi skaffar oss mätetal och indikatorer. Sätt ut 

mätklockor, även på hur du utvärderar. 



 

 

Lars tar oss med på resan från 1980-talet fram tills idag, och berättar om de olika koncept och initiativ inom 

verksamhetsutvecklingen som man satsat på under åren och hur vägen inte alltid varit spikrak. Lars berättar om hur 

man ibland misslyckats vara uthållig, där man inte lyckats hålla elden vid liv då nyckelpersoner slutat eller då man 

organiserat om. En erfarenhet är att man tidigare inte lyckats ge koncept och metoder fullt genomslag i 

organisationen. Varje medarbetare kunde inte se eller förstå sin insats betydelse för helheten tillräckligt tydligt, men 

den logiska kopplingen kunde också vara för svag och otydlig. 

Med Business Excellence har man skapat en holistisk syn och Lars ger ett antal exempel på hur man jobbat för att 

koppla samman och tydliggöra hur man ska tänka och arbeta för att stötta hela verksamheten. Vi förstår att de lagt 

mycket energi på de mjuka frågorna och på att skapa logik och tydlighet i allt från arbetssätt, mötesstrukturer, 

eskaleringsprocedurer och nedbrytningen av och mål och nyckeltal på olika nivåer. 

Lars betonar också hur viktig historiken är när man bygger vidare och att man med Business Excellence egentligen 

bara tar nästa steg i den ständiga förbättringen. 
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Bilden: Business Excellence ska 

genomsyra hela SKF. Istället för det 

traditionella huset symboliserar man 

SKF Business excellence med en bro. 

Bilden: Utvecklingen på SKF sett i ett 

längre perspektiv. Det man lärt sig 

tidigare och verktygslådan man har 

med sig i form metoder och verktyg 

är viktigt för den fortsatta 

utvecklingen. 



Daglig styrning på SKF 

Den operativa styrningen är en viktig del i förbättringsarbetet. Lars berättar om hur de lagt upp mötesstrukturen inom 

produktion och underhåll, och visar upp en bild där man ser vilka möten som hålls vilka dagar på de olika nivåerna i 

fabrikerna. Alla möten har standardiserade agendor, där deltagarförteckning, tidpunkt, mål och syfte samt 

input/output är uttalat. Lars berättar också om hur man jobbat med en mötesmappning där man systematiskt tittat på 

alla möten och försökt skapa en struktur där överlappet mellan mötena minimeras. Intressant, hur många av oss har 

inte upplevt att vi pratar samma saker på alla möten? 

 

 

 

 

 

Exempel från operatörsunderhållet 

SKF har goda erfarenheter av operatörsunderhåll. Det främjar det tvärfunktionella samarbetet mellan produktionen 

och underhållet. Lars berättar om några exempel där man satt ihop team från underhåll och produktion för att gå 

igenom en maskin eller maskingrupp med syftet att optimera det underhåll som behöver utföras och för att ge bästa 

förutsättningar för operatörsunderhållet, tex avseende instruktionens utformning och intervallsättningen. 

Kärnområden för operatörsunderhåll är rengöring, inspektion och rutinmässig smörjning. Metodiken man använder i 

detta arbete kallar man ”3F”, finna, fixa, försvinna. 

  

Bilden: Lars berättar om hur den dagliga styrningen på SKF går till och 

förklarar mötestrukturen för arbetsveckan. 



Borealis - En nystart för ständiga förbättringar 

Stefan inleder med att berätta att då han anställdes var han den förste att anställas inom underhållet på många år. 

Medelåldern var hög och de flesta hade mycket lång anställningstid. Sen dess har en generationsväxling skett. 

Borealis har en historik där man periodvis varit duktig på förbättringsarbete inom underhållet, men att man inte 

lyckats bibehålla kraften kontinuerligt. Skälen verkar ungefär desamma som hos SKF. Kanske ligger det svåraste i att 

skapa och bibehålla tillräckligt med drivkraft, engagemang och delaktighet i organisationen, så att pärmar och 

instruktioner inte blir kvar i skåpen då enstaka personer slutar eller när man omorganiserar. 

 

Den resa man nu är inne på inleddes vid milleniumskiftet. En stor satsning på säkerhetsarbete inleddes då olycksfallen 

och tillbuden var många, men det blev också en bra spinnoff för utvecklingen av driftsäkerheten. Sedan dess har man 

inom koncernen lanserat ”Continuos Improvement – The Borealis way” samt koncepten OPEX och OPEX II (OPerations 

EXcellence) i syfte att öka prestationsnivå och konkurrenskraft. 

 

 

 

”Continuous Improvement – The Borealis way (TBW) ” kan beskrivas med en 5-stegsprocess, ett systematiskt arbete 

där ett stort fokus läggs vid att finna grundorsaken, att utveckla rätt lösning och utvärdera att denna verkligen löser 

problemet. 

Grundtanken med OPEX handlar om att genom satsningar på Säkerhet, Tillförlithet och Kvalitet finna positiva effekter 

för kostnaderna. Det handlar om att skapa en lärande organisation där man ser till att tillvarata erfarenheter från 

tidigare incidenter och misstag och genom att systematiskt arbete med riskbedömningar, grundorsaksanlyser och 

Bilden: Stefan Anderson berättar om 

underhållets utveckling samt 

planerna för det framtida 

underhållet på Borealis i 

Stenungsund. 

Bilden: Principerna för “Continuous improvement – The Borealis Way” samt OPEX – operations 

excellence. 



andra verktyg minska risken för problem. OPEX II kan ses som en kombination av TBW och det ursprungliga OPEX-

programmet, men att man kompletterar verktygslådan med lite fler verktyg inom problemlösning och Lean. 

I initiativet med nystart för ständiga förbättringar jobbar man med att minska antalet oplanerade arbetsordrar 

radikalt. Missionen är 80/20 för andelen planerat/oplanerat år 2020. Ett mål på den vägen är att jobba bort alla akuta 

ordar med kortare tidshorisont än ca 5 dagar. 

 

Staffan Höglind berättade om hur man fokuserar stopp och störningar. Man jobbar med att bygga upp 

stoppdatabasen med kvalitativ data där det tydligt framgår vad stoppet berodde på, om det var en teknisk störning 

eller något annat bakom stoppet. Med stoppdatan som input jobbar man sedan med att prioritera olika områden för 

insatser. Ofta visar en enkel Pareto-analys att ett fåtal problem står för en stor del av stopptiden. Staffan visar 

exempel på ett processområde där man reducerat antalet akuta arbetsordrar med 30% genom att fokusera på 

utrustning som frekvent felar och genom att öka planeringsgraden för underhållsarbetet där. 

Staffan avslutar med att visa en bild över utvecklingen på tekniska störningar. Nästan 20 år av förbättringsarbete i en 

bilfabrik. 

 

 

 

Med detta tackar vi våra föreläsare för en innehållsrik förmiddag. 

  

Bilden: Staffan Höglind visar en 

rapport över tekniska störningar 

under 2013. 

Bilden: Statistik over utvecklingen på tekniska störningar. 



”Tekniker och metoder för besiktning, inspektion och dokumentation den 23/1 2014” 

Underhållscirkeln hölls i veckan för tionde gången. Temat var denna gång tekniker och metoder för inspektion och 

besiktning och dokumentation av anläggningar. Föreläsningen lockade 35 deltagare från verkstads-, process- och 

pappersindustrin, från verksamheter inom värmeproduktion och vatten/avlopp samt konsulter på tekniksidan. 

På föreläsarsidan hade vi denna gång besök av Svensk Industrikonsult från Nyköping samt Inspecta från Mölndal. 

 

Svensk Industrikonsult – Sfärisk stereofotografering 

Teknikens vanligaste användningsområde är inom polisen för att dokumentera brottsplatser. Företaget Svensk 

Industrikonsult jobbar med en mer industriell tillämpning. De är dessutom generalagenter för de Nordiska länderna 

avseende hård- och mjukvaran som används. 

Man levererar huvudsakligen en komplett tjänst som inkluderar fotografering och bearbetning i mjukvaran. Kunder 

idag är bland andra LKAB, SSAB och Vattenfall. 

 

 

 

En specialkamera försedd med ett fisheyeobjektiv sveper horisontellt 360°, runt sin egen vertikalaxel, pixelrad för 

pixelrad. Produkten blir en högupplöst, cirka 50 MP, sfärisk bild. Beroende på antalet fotopositioner man behöver för 

att täcka in hela eller valda delar av anläggningen upprepas förfarandet i varje position. Vill man kunna mäta i 

bildmaterialet låter man kameran svepa två varv i varje fotoposition, men i olika höjdläge så att man skapar en 

stereobild. 

Bildmaterialet sätts sedan samman i en mjukvara och du får en virtuell anläggning som du kan vandra runt i. Din 

förflyttning sker mellan de olika fotopositionerna och i varje position kan du vända, vrida och zooma som du vill. 

Snarlikt Google StreetView men högupplöst. 

Bilden Olov Zachrisson och Navid Engström från Svensk Industrikonsult 

berättade om hur de med tekniken för sfärisk stereofotografering utför 

besiktning och dokumentation av anläggningar. 

http://www.smgc.se/artiklar/tekniker-och-metoder-for-besiktning-inspektion-och-dokumentation/


 

Tekniken har två huvudsakliga syften; besiktning eller dokumentation av hela eller utvalda delar av anläggningar. För 

besiktningsändamål lämpar sig tekniken exempelvis för: 

 Svåråtkomliga utrymmen (skorstenare, stup, pannor etc)  

 Osäkra utrymmen (olämpliga miljöer för människor, höga höjder etc)  

 Att göra tillståndskontroller med hög detaljrikedom och på ett objektivt sätt  

Inom dokumentation finns också många tillämpningar: 

 Skapa en fotorealistisk bild av din anläggning som du kan använda i bland annat utbildningssyfte eller 

säkerhetsgenomgångar  

 Rekonstruktion, exempelvis efter olyckor  

 Planering av utbyggnader och ombyggnader  

Sfärisk stereofotografering har många fördelar i sig men jämfört med 3D-scanning får man inte en lika hög 

noggrannhet och underlaget går inte att använda som konstruktionsunderlag i CAD. 

Vill du veta mera om denna teknik för besiktning och dokumentation, kontakta Olov Zachrisson på 

olov@svenskindustrikonsult.se 

 

Inspecta – Utökad besiktning 

Inspecta berättade om hur vi kan utnyttja oss av utökad besiktning och inspektion för att öka driftsäkerheten och 

effektiviteten i underhållsarbetet. 

En normalt föreskriven besiktning innebär att bedöma om anordningen uppfyller myndighetens krav med avseende på 

personsäkerhet. Besiktning är ett lagkrav och resulterar i ett besiktningsintyg, med bedömningen ”uppfyller”- eller 

”uppfyller ej” ställda krav. 

Bilden: Exempel på dokumentation I bildmaterialet länkar man med symboler till ytterligare 

information; exempelvis fler bilder, länkar till intranätet eller instruktioner. 

mailto:olov@svenskindustrikonsult.se


Gunnar Thoresson inledde med att diskutera hur en utökad besiktning kan ge anläggningsägaren mycket mer 

information som kan vara viktig för driftsäkerheten och som kan vara en input till förbättringsarbete och planering, 

exempelvis: 

 Hur är anordningens skick?  

 Vilken är förslitningshastigheten?  

 Djupare analys av gömda känsliga punkter  

 Löpande kontroll av delar som kan anses vara livslängdsbegränsande  

 

  

Rätt utförda riskanalyser ger bra input till var risker för säkerhet och driftsproblem kan finnas. Risknivån, R, beräknas 

genom att sannolikheten, P, för händelsen (felfunktion/haveri) multipliceras med konsekvensen då felet inträffar, C. 

                                                  

 

 

Bilden: Gunnar Thoresson, Inspecta, 

berättade om hur man med utökad 

inspektion kan hjälpa kunder att få en 

bättre kontroll på anläggningens kondition 

och utveckling. 

Bilden: Utifrån genomförd 

riskanalys planerar man in 

åtgärder för allvarliga 

problem och risker. Källa: 

Inspecta. 



Utifrån resultatet kan vi sedan prioritera och planera in åtgärder i förbättringsarbetet. Vi kanske kan konstruera och 

bygga om, skapa redundanser i systemen, öka fönstret för god drift och säkerhet genom systematisk besiktning och 

kontroll eller bygga in lösningar som lindrar konsekvenser vid störningar och haverier. 

Gunnar avslutade med att ge exempel på ett antal olika tekniker och metoder som kan användas inom den utökade 

besiktningen och visade på några industricase där man nyttjat dessa: 

 Spänningsanalys  

 Redundansanalys  

 Dokumenterad tjockleksmätning  

 Ytprovning (Magnetpulver eller penetrantprovning)  

 Replikprovning  

 Digitalröntgen  

 Ultraljudsprovning  

 Virvelströmsprovning  

 Stålbyggnadskontroll  

Av dessa tittade vi sedan närmare på en teknik inom ultraljudsprovning kallad Long Range Ultraljud, LRUT samt 

digitalröntgen. Vill Du veta mera om Inspecta och vilka tjänster de kan erbjuda, kontakta Gunnar 

på gunnar.thoresson@inspecta.com 

 

Long range ultraljud (LRUT) 

Per Bornhöft visade teknik för LRUT. Med tekniken skapar man en torsionsvåg in i rörsystemet. Vågen rör sig längs 

rörsystemet åt båda hållen från en sändar-/mottagarring man monterat på röret. Av det reflekterade ljudet kan man 

sedan uttyda förändringar i rörets tvärsnittsarea vilket kan skvallra om problem med förtunning på grund av slitage 

orsakat av exempelvis erosion eller korrosion. Hittar man problem är utrustningens fördel att den lokaliserar var 

problemet finns och man kan gå dit och undersöka noggrannare med annan teknik som ultraljud för tjockleksmätning 

eller röntgenteknik. 

En stor fördel med tekniken är att den täcker stora avstånd mellan 20-100 meter. Detta gör att det går snabbare. 

Omfattningen av ställningsbyggande eller jobb med av- och återisolering av rör kan minskas radikalt. Tekniken är 

också användbar till exempel för rörledningar i mark eller rör ingjutna i betong där man inte kan komma åt med annan 

teknik. 

 

 

Bilden: Utrustning för LRUT 

monterad på rörsystem. Källa: 

Inspecta. 

file:///C:/Dropbox/SMGC%20Teknik/Input%20till%20nyhetsbrev%20och%20artiklar/gunnar.thoresson@inspecta.com


 

 

 

 

 

 

Bilden Analys av svar från utrustningen 

visar på en utvändig korrosionsskada 

som frilagts. Källa: Inspecta. 

Bilden Per Bornhöft, Inspecta, gick igenom 

tekniken Long range ultraljud, LRUT, 

avseende funktion och användnings-

områden. 



Digitalröntgen 

Tomas Harrysson visade exempel på användningsområden för digitalröntgen. Jämfört med konventionell röntgen 

finns ett antal fördelar: bildkvaliteten blir bättre, den är snabb och vi får resultaten direkt på plats. Man kan också 

utföra mätningar och fastställa var defekter som håligheter kan finnas eller var armeringen i betongen ligger. Det finns 

också miljömässiga fördelar, det behövs inga kemikalier för filmframkallning. 

En begränsning med digitalröntgen idag är att den ännu inte godkänts för besiktningssyften. 

 

 

 

 

 

 

  

Bilden: Röntgen är inte bara som Povel Ramel beskriver det ”att när 

man fotograferar armen så ser man benen”. Tomas visar många 

exempel från industrin. Röntgentekniken kan användas under drift. 

Här har man problem med en flödesminskning och kan konstatera att 

ett föremål lossnat och stryper flödet. 

Bilden: Tomas Harrysson, Inspecta, visade upp tekniken för 

digitalröntgen samt exempel på användning. 



”Sålunda optimeras driften av hydrauliksystemen den 14/11 2013” 

I veckan gjorde Lennart Strandberg, Projekthydraulik i Borlänge, en mellanlandning hos oss på Underhållscirkeln vid 

Innovatum i Trollhättan. Temat var denna gång drift- och underhåll för hydrauliksystem. Kompetensfrågor, 

organisation och ansvar, förutsättningar för driftsäkerhet och livslängd, och inte minst hur systemens verkningsgrad 

avseende energieffektivitet kan förbättras diskuterades. 

 

 

 

Kompetens organisation och ansvar 

Hydrauliken sitter som en brygga mellan elkraftsförsörjningen och det mekaniska arbetet som ska utföras i våra 

maskiner och anläggningar. Ska du arbeta med reparationer och underhåll i systemet måste du kunna en hel del om 

hur maskinerna fungerar, du måste behärska elområdet och du ska veta en del om styrsystemet och förstås mycket 

om hydrauliksystemet. Det kan dessutom vara farligt om du inte vet exakt hur och vad du kan göra. Förutsättningarna 

är med andra ord ganska komplexa och företagen har svårt att hitta personer med kompetens inom alla områden. 

Detta i sin tur gör att felsökningen vid störningar kan vara besvärlig och man ger sig på fel komponenter i 

reparationsarbetet, man öppnar systemet i onödan och får in föroreningar som kan ge följdfel och förstås onödiga 

kostnader för komponenter. 

Lennart rekommenderar därför att man organiserar sig så att man i möjligaste mån håller ihop kompetensen för 

hydraulikunderhåll i en arbetsstyrka och låter den sköta all hydraulik på företaget. 

Historiskt har det inte funnits någon formell utbildning till hydrauliker i Sverige, men det finns numera möjlighet att gå 

kurser för att bli certifierad som hydrauliker av Hydraulik- och Pneumatikföreningen och du kan skaffa ett certifikat 

giltigt på EU-nivå. 

  

Bilden: Lennart Strandberg från Projekt Hydraulik i Borlänge. 

http://www.smgc.se/artiklar/salunda-optimeras-driften-av-hydrauliksystemen/


Driftssäkerhet i hydrauliksystemen 

Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. 

Föroreningar av olika slag samt ogynnsam drift, tex för höga temperaturer är stora hot mot hydraulsystemet. 

Föroreningar kan tillföras utifrån i form av partiklar i hydrauloljan och de kan bildas av inre slitage i systemet. De höga 

tryck och flöden som förekommer i ett hydrauliksystem gör systemet väldigt känsligt för just föroreningar. Funktionen 

hos komponenterna i systemet bygger också på snäva ingående toleranser vilket gör föroreningar ytterligare farliga. 

 

 

Genom att vara extremt noggrann med renhetskraven då man öppnar och reparerar systemet samt att jobba rätt med 

filtrering av oljan kommer du långt. Tänk också på att systemet måste vara tätt, ett läckage innebär oftast att det finns 

en väg in i systemet för föroreningar och smuts då trycket växlar. 

Till föroreningar kan vi också räkna vatten och fri luft i hydrauloljan. Dess problem leder till nedbrytning oljan och 

försämrar dess egenskaper tex avseende smörjningen i systemet men kan också förorsaka fenomen som kavitation. 

Ett väl fungerande förebyggande underhåll innebär att man frekvent ser till sitt system, kollar temperatur och tryck på 

inspektionspunkterna, ser till att det är läckagefritt, sköter filterbyten och analyserar oljan med regelbundet intervall. 

Viktigt är också att man är kompis med och känner sitt system, så att man snabbt upptäcker avvikelser från det 

normala. 

 

Energieffektivisering 

Bilden: Lennart förklarade 

varför även väldigt små 

partiklar kan skada systemet. 

Källa: Projekt Hydraulik.  

Bilden: Lennart berättar om 

förutsättningar för god 

driftsäkerhet. 



De industriella hydrauliksystemen bygger oftast på ett koncept med centralhydraulik. Detta innebär att man har 

hydraulikaggregat och oljetankar placerade på en gemensam plats och sedan matar man till förbrukarna vid de olika 

maskinerna ute i verksamheten. 

 

Problemet med konceptet är dess låga energieffektivitet, energiförbrukning var helt enkelt inte på agendan vid 

tidpunkten då koncepten och lösningarna utvecklades vilket ledde till 

 Överdimensionering – stor kraftkälla igång även om vissa förbrukaren står still 

 Elmotorer och pumpar körs utanför sitt tänkta driftsfönster 

 Långa framledningssträckor – stora förluster 

 Onödiga krökar, strypningar, ventiler, … 

Ett projekt som utförts i samarbete mellan Projekthydralik, SSAB, nätverket TripleSteelix och Energimyndigheten 

undersökte verkningsgraden i ett hydrauliksystem. Man valde att jämföra den tillförda elenergin med det arbete som 

faktiskt utfördes av systemet och lät kvoten mellan dessa definiera den totala verkningsgraden. Resultatet visa de på 

3-6%! 

 

 

Bilden: Principen för ett 

hydrauliksystem av 

centralkoncept. Källa Projekt 

Hydraulik. 

Bilden: Beräkning av total verkningsgrad. 

Källa: Projekt Hydraulik  



Projektets kalkyl avseende potential till energibesparing utgick från 40 %. Resultat efter genomfört projekt visade på 

58 %! Den ekonomiska återbetalningstiden för ombyggnaderna hamnade på 1,5 år. Vid sidan om minskade kostnader 

för energi fanns stora besparingar och förbättringar att hämta, exempelvis 

 Lägre kostnader – färre pumpar och komponenter att underhålla och reservdelar på lager. 

 Bättre livslängd i pumpar och elmotorer – de går i den drift de byggts för 

 Miljö och ljudnivå bättre 

Anläggning och koncept i det redovisade projektet är inte ovanligt för svensk industri, potentiellt finns därför mycket 

att göra. Tillåter vi oss att tänka LCC (Life Cycle Cost) kan vi även  ge oss på att bygga om och anpassa de system vi har. 

Ett bra designat och skött hydraulsystem bör kunna ha en verkningsgrad på 50-70%. 

Står du inför nyanskaffning eller större ombyggnader finns alternativa koncept och lösningar att titta på. Tänk också 

över hur du dimensionerar. En framtidssäkring ska inte innebära att du drar på dig ökade driftskostnader för att 

leverera den kapacitet du har i din plan för den överskådliga tidshorisonten. Titta istället på ett koncept du kan bygga 

ut på annat sätt. Några tips: 

 Dimensionera för medelförbrukning 

 Titta på modullösningar för mindre och mer fristående hydrauliksystem 

 Kan du använda ackumulatorer? 

 Möjligheter till energiåtervinning? 

 Frekvensstyrning av motorer? 

 Optimera driftsförhållandet i ditt system 

 Planera för underhållsmässighet 

 

Behöver Du lära dig mer om hydraulik och hydraulikunderhåll? 

Du kan då kontakta Lennart eller de andra på Projekthydraulik. De erbjuder hydraulik-utbildning och kvalificerad 

teknisk konsultation inom industriell och mobil hydraulik. Hållbarhetsfrågor, exempelvis de om hur 

energianvändningen kan reduceras med optimering av hydrauliksystemen är viktiga för Projekthydraulik. 

Under början av 2014 hoppas vi att i ett samarbete med Projekthydraulik kunna genomföra grundkurs inom drift- och 

underhåll för hydrauliksystem på Innovatum i Trollhättan, info kommer i kalendariet här på SMGC.se. 

Kontakta gärna Projekthydraulik på Projekthydraulik.se om det passar dig bättre att gå kursen hos dem i Borlänge eller 

på annan plats i landet. 

  

http://www.smgc.se/kalender
http://www.projekthydraulik.se/


”Ta kontroll över pumpsystemen! 131017” 

- Har ni koll på era pumpkurvor? Så inledde Mats Björkner sin föreläsning på Underhållscirkeln. Pumpsystemen är 
förmodligen samhällets vanligaste processystem och antalet applikationer är oräkneliga. Mats Björkner från 
Pumpportalen gav en introduktion till ämnesområdet. Intressant för pumpar och pumpsystem är hur stor 
kostnadsandelen är för energi då man betraktar livstidskostnaden, LCC, vilket diagrammet nedan visar.  

 

 

 

Optimering av pumpsystem – en utmaning 

En angenäm utmaning kan tyckas. Vi kan alltså själva, genom hur vi på konstruktionsstadiet beräknar och 

dimensionerar systemet, hur vi väljer komponenter till systemet, och hur bra vi driftar och underhåller det, ha en 

mycket stor påverkan på de framtida ackumulerade kostnaderna. 

I ett väl fungerande pumpsystem har man en hög verkningsgrad där förhållandet med tillförd energi och det arbete 

systemet utför är högt. 

 systemet är utformat för att minimera de dynamiska förlusterna 

 rätt pump vald avseende typ och storlek 

 systemet körs i det tänkta driftsförhållandet 

Varför är då verkningsgraden ofta så låg ute i de faktiska systemen? Som alltid finns många svar. Ett är att energi länge 

var en ”icke-fråga” och då livslängden för pumpar och system är lång blir problemen långvariga. Ett annat är att vi 

gärna överdimensionerar för att vara på den ”säkra sidan”. Överdimensionering i kombination med ett faktiskt sänkt 

kapacitetsbehov är katastrofalt för verkningsgraden. Ett tredje kan vara vårt sätt att inte tänkta långsiktigt, inte tänka 

LCC, dvs vi kör inte systemen driftsoptimerat, vi vet om det, men vi har svårt att räkna på det och att motivera 

förbättringsarbetet.  

Bilden: Kostnadsfördelning over livscykeln. Källa Pumpportalen 

http://www.smgc.se/artiklar/har-ni-koll-pa-era-pumpkurvor/


Vad behöver man då tänka på? 

Pumpkurvan 

För varje pump finns en karakteristik över förhållandet mellan volymflödet och uppfordringshöjden och vilken 

verkningsgrad pumpen har. Här gäller det att välja en pump, som i det aktuella systemet, kan köras så nära den 

optimala driftspunkten för pumpen, BEP (Best Efficiency Point) som möjligt. Denna kan du läsa av i pumpkurvan. I 

pumpkurvan finns oftast också mycket mera information vilken framgår av exemplet nedan. 

  

 

 

Systemförlusterna 

Pumpar tillför energi och övriga komponenter i systemet tar energi. I ett system i balans är tillförd och förbrukad 

energi förstås lika stora. Det gäller alltså att minska förlusterna. 

Detta gör man genom dimensionera rätt och att välja rätt komponenter. Rätt rördimensioner, kortast möjliga 

systemlängd, minimerat antal krökar, bästa ventiltypen för applikationen och så vidare är avgörande för hur du lyckas 

här. Du måste också veta vilket media du ska pumpa, vilken temperatur det har, densiteten och viskositeten. 

Systemberäkningen är oftast en komplex övning med mycket att hålla reda på. Det finns dock systemstöd i form av 

beräkningsprogramvaror som hjälp.  

Bilden: Pumpkurvan källa Pumpportalen 



 

 

Har du kontroll över ditt pumpsystem? 

Vet du hur du kör ditt system i förhållande till hur du dimensionerat det? Hur har du tagit hand om en ökning eller 

minskning av det planerade flödet? Om du bara stängt ventilen för att minska flödet finns oftast bättre lösningar. Ett 

annat pumphjul, frekvensstyrning av pumpen eller byte till en mindre pump kan vara fördelaktigare. Mats gick igenom 

ett antal industricase där vi kunde se hur olika lösningar påverkar driftsekonomin. 

Felaktiga driftsförhållanden skapar förutom energiförluster även onödiga underhållskostnader då felfrekvensen ökar 

och komponenter behöver bytas i förtid. 

 

 

Bilden: Mats berättar om förluster orsakat av komponenter i systemet.  

Bilden: Barringer-kurvan. Källa Pumpportalen 



Upprätta en ”balansräkning” över energikostnaderna 

I en balansräkning över energikostnaderna ställer vi tillförd energi mot komponenternas förbrukning. Att på detta sätt 

ha koll på kostnaden för komponenterna i form av energikostnad kan vara en god hjälp i förbättringsarbetet och ett 

bra sätt att prioritera insatserna. Den är också ett utmärkt exempel på hur vi kan överföra teknikens påverkan till 

ekonomiska termer som alla kan förstå. Detta hjälper oss att kommunicera i organisationen och skapar ett 

kompletterande underlag för beslutsfattande.  

 

 

På gång inom pumpar och pumpsystem 

26/11 arrangeras Pumpdagen på Svenska Mässan i Göteborg. Pumpdagen vänder sig till dig som använder och fattar 

beslut kring drift och underhåll av pumpsystem – inom kraft-, processindustri och VA. 

28-29/11 kan du deltaga på kursen ”Piping System Fundamentals”. Kursen ger grundläggande gemensamma 

kunskaper som borde behärskas av alla som är involverade i drift av pumpsystem, från konstruktör till leverantör, 

processingenjör, fabrikschef, driftpersonal samt underhållspersonalen i frontlinjen. Det är en öppen kurs och den hålls 

på Chalmers i Göteborg. 

Under första kvartalet 2014 anordnar vi Grundkurs i pumpteknik, 2 dagar,  på Innovatum i Trollhättan. Kursen är ett 

samarbete mellan Pumpportalen, Innovatum och SMGC. Mera info kommer här på hemsidan inom kort. Du kan redan 

nu anmäla intresse till Peter Berg 0520-289319 eller peter.berg@innovatum.se 

 

Bilden: Exempel på "balansräkning" för energikostnaderna. Källa Pumpportalen. 

Bilden: Exempel på 
"balansräkning" för 
energikostnaderna. 

Källa Pumpportalen 

Bilden: Mats Björkner från 
Pumpportalen 

mailto:peter.berg@innovatum.se


”Underhållssystem – att köpa, äga och utveckla den 29/8 2013” 

I princip alla anläggningar med teknisk utrustning behöver ett underhållssystem. Vilket system som är lämpligast är 

inte lika lätt att svara på. Marknaden erbjuder system av olika storlek och funktionalitet. Stora system erbjuder full 

funktionalitet samtidigt som priset, tidsinsatsen och resursåtgången ökar. Väljer du ett mindre system kanske du 

missar för dig nödvändiga funktioner. För att förstå ditt behov är det viktigt att kartlägga dina processer och skapa en 

vision över det önskade läget. 

Om detta berättade Benny Rimsfeldt på höstens första Underhållscirkel som handlade just om Underhållssystem. 

Benny driver det egna företaget Active Systems där han bland annat hjälper företag att välja rätt system. Han kan 

också vara behjälplig med utbildning och projektledning och har goda kunskaper om flera av marknadens system. Läs 

mer på www.activesystems.se 

 

Kort kan man säga att ett underhållssystem hanterar information, aktiviteter och ger möjligheter att göra 

uppföljningar och analyser. Ofta finns det olika moduler som behandlar exempelvis förråd, personal eller jobb. Vilka 

moduler som ingår varierar mellan olika systemleverantörer. Utvecklingen går mot mer flexibla lösningar där du har 

möjlighet att betala för det du använder. Med en bra genomarbetad kravspecifikation kan du därför ofta köpa de 

moduler, appar eller plugins som du vill ha. Detta beror bland annat på att systemleverantörerna har blivit mer 

beroende av en större volym mindre kunder med smalare behov. 

För att göra en bra kravspecifikation bör du tänka på ett antal saker: 

 Beskriv din verksamhet, gärna med processkartor 

 Skapa en realistisk vision och håll dig till den 

 Fundera kring vad som är Skall- och vad som är Bör-krav. Alltför många Skall-krav kan utesluta relevanta 

leverantörer. 

 Boka demonstrationer från olika leverantörer 

Det finns ingen standard för hur man bygger underhållssystem. Men i grunden har de flesta samma basmoduler, 

arbetslistor, kalendrar och behörighetssystem etc. De viktiga skillnaderna består dock i hur användargränssnittet 

uppfattas och vilka funktioner och tillbehör som finns att tillgå (appar, webblösningar etc). 

Installationsmässigt finns flera vägar att gå. Den traditionella Client-Server-varianten får allt större konkurrens av helt 

eller delvis webbaserade lösningar och mobila enheter. Användningen av telefoner och surfplattor ökar men det 

ställer samtidigt krav på att vara uppkopplad. 

Bilden: Benny Rimsfeldt, Active 

systems i pole position 

http://www.smgc.se/artiklar/underhallssystem-%e2%80%93-att-kopa-aga-och-utveckla/
http://www.activesystems.se/
http://www.smgc.se/wp-content/uploads/2013/08/I-Pole-position_IMG7599.jpg


 

 

En annan viktig fråga som dök under dagen var de olika leverantörernas utbud av support. Är du ett stort företag med 

verksamhet utanför Sverige kan det därför vara viktigt att undersöka möjligheterna för exempelvis support eller 

systemstöd på andra språk. Tillgång till uppdateringar och nya utgåvor är också viktigt att fundera på. Kring detta har 

olika leverantörer olika filosofier. 

Något annat som håller på att förändras i branschen är prissättningsmodellerna. Det handlar inte bara om det initiala 

inköpspriset för systemet. Man måste också tänka på hur de årliga support- och uppgraderingsavtalen (som kan 

variera mellan 10-20 % av systemkostnaden) ser ut. Idag erbjuder många leverantörer även konsultstöd inom 

verksamhetsutveckling. 

För att lyckas med implementering och få goda resultat på lång sikt är några saker särskilt viktiga: 

 Utse systemägare och användarroller 

 Involvera många och skapa bred förankring 

 Definiera era arbetsrutiner och följ dem alltid 

 Ta fram snabbguider 

 Behåll ambitionsnivån och bestig inga berg 

 Jobba med ständiga förbättringar och fokusera på de funktioner som används mest 

*** 

Nästa Underhållscirkel handlar om Termisk Sprutning som teknik för reparation, skydd och uppgradering av metalliska 

ytor och äger rum den 19/9. 

  

Bilden: Benny föreläste och 

demonstrerade några av 

marknadens underhållssystem 

http://www.smgc.se/wp-content/uploads/2013/08/Benny-föreläser_IMG7608.jpg


”Rullande lager den 25/4 2013” 

I veckan hölls den åttonde Underhållscirkeln i Trollhättan. Temat denna gång var Rullande Lager. Föreläsare var Ralph 

Ståhlbom och Per-Magnus Naessvik från SKF och Niclas Jackson från Tools Momentum. Tillsammans stod de för en 

strålande insats och kunskaperna på föreläsarsidan denna den åttonde Underhållscirkeln. Temat var förstås rullande 

lager. 

 

      

Företagen 

Ralph inledde med en kort berättelse om SKF och företagets historia. Sven Wingqvist, som bildade SKF år 1907, 

uppfann det sfäriska kullagret. Lagret hanterar snedställning i axlar och lagringar och blev därför en stor framgång då 

det löste många av industrins problem. SKF lanserade sedan år 1915 ett spårkullager med beteckningen Volvo ”Jag 

rullar”. Då SKF också var starkt inblandade vid uppstarten av Volvo år 1927 förstår vi varumärkets ursprung. 

En kul historia var också den om SKFs korta satsning på bindningar för slalomskidor på 1970-talet. Inte 

kärnverksamhet direkt men de lär ha haft goda prestanda. 

Dagens SKF har 46 000 anställda och satsar idag sin verksamhet på fem plattformar; 

 Lager och Lagerenheter 

 Tätningar 

 Smörjsystem 

 Mekatronik 

 Service och Tjänster 

Tools Momentum levererar lager, olika maskinelement, underhållsprodukter samt olika typer av industriella tjänster 

och utbildning. Tools Momentum är en viktig samarbetspartner för SKF i Sverige men jobbar också med många andra 

leverantörer. De har distributionskontor på 27 orter i Sverige. 

Föreläsningen i korthet 

Ralph Ståhlbom stod för en inspirerande och mycket innehållsrik teoridel där lagerlära, montering av lager, 

lagersmörjning och lagerskador behandlades. Med sina 51 år på SKF har Ralph samlat på sig en bred erfarenhet som är 

svårslagen. Erfarenheter från arbete i fält med service, försäljning, utbildning, och arbete med verktyg och metoder 

för lagerunderhåll gör att Ralph sällan är svarslös. 

Niclas Jackson och Per-Magnus stod för redovisningen av några konkreta industriexempel, där vinster gjorts genom 

kunskap om lager och ett klokt lagerrelaterat underhåll. 

Bilden: Ralph Ståhlbom (till 

vänster), Per-Magnus Naessvik 

(till höger) från SKF 

 samt Niclas Jackson (mitten) 

från Tools Momentum. Benny 

föreläste och demonstrerade 

några av marknadens 

underhållssystem 

http://www.smgc.se/artiklar/full-rulle-pa-ralph-och-hans-vanner/


- Denna gång var åhörarna väldigt aktiva och hade många frågor vilket gav upphov till intressanta diskussioner, 

berättar Peter Berg på Innovatum. 

Några av deltagarna tog tillfället i akt att fråga om råd inför lagerbyten på hemmaplan. 

- Att folk tar med sig ritningsunderlag till Underhållscirkeln för att diskutera teknik i pausen tycker jag är kanon, 

fortsätter Peter. 

 

Bilden: Per-Magnus Naessvik, SKF 

Grundläggande lagerkunskap 

Inledningsvis behandlades avsnittet Lagerteori där vi bland annat lärde oss om: 

 olika lagertyper, deras utmärkande egenskaper och användningsområden 

 lagrens delar och uppbyggnad 

 hur beteckningssystemet för lager fungerar 

 hur man ska tänka vid val av lager avseende tolerans och passning mot axel och lagerhus 

 vad lagerspel är och hur det fungerar 

 axiell styrning av lagersystem på axlar, och hur man väljer styrlager och frilager 

Under rubriken Lagermontering berättade Ralph sedan om monteringsmetoder och olika verktyg man använder samt 

hur viktigt det är med renlighet vid hanteringen av lagren. Vi fick också se en del utrustning och verktyg som man 

använder i underhållsarbetet vid lagerbyten. Montering och hantering kan ha en väldigt stor påverkan på lagrets 

livslängd och några tydliga tips var att: 

 ha rent och snyggt på arbetsplatsen 

 läsa och följa instruktionerna 

 tänka efter före om du kan…. 

 

 

Bilden: Verktyg för uppdrivning 

av lager vid montering 



Lagersmörjning var nästa hållpunkt. Hur vi sköter och smörjer våra lager blir naturligtvis också avgörande för hur bra 

lagren presterar. Val av lagerfett och mängd är viktiga parametrar. Likaså är fettsorters blandbarhet viktigt att känna 

till, många lagerhaverier har uppkommit på grund av felaktigt fettbyte. Fettet har tre grunduppgifter i ett lager. 

 att smörja 

 att skydda mot korrosion 

 och att skydda mot smutsinträngning 

En genomgång av lagerskador avslutade teoridelen. Val av lager, driftssituationer, lagerunderhållet, hur man 

monterat lagret, smuts, eller föroreningar i smörjmedlet, är några av orsakerna till ett onormalt lagerslitage eller 

bakgrunden till ett haveri. 

          

Genom att studera lagerbanans utseende kan man oftast avgöra bakgrunden till skadan, tex genom att bektrakta 

slitagemönstrets utseende och upprepning, eller om man har haft en sned belastning. Under drift kan man detektera 

lagerskador med hjälp av vibrationsmätning. 

Ta chansen att försöka förstå lagerskadans orsak på de lager ni bytt ut. Det kan ge dig möjligheten att förbättra din 

process och få nästa lager att hålla längre! 

Exempel från industrin 

Niclas Jackson, idag utbildningsansvarig på Tools Momentum, men med lång erfarenhet från fältservice på både SKF 

och Tools Momentum, gav exempel på lagerrelaterade förbättringsarbeten från industrin. Lagerskador från 

strömgenomgång, hybridlageranvändning i en högvarvig applikation samt införandet av vibrationsmätning på ett 

sågverk, var konkreta exempel där kunskap hjälper oss att skapa hållbara lösningar och reella besparingar. 

Per-Magnus Naessvik avslutade med att berätta kring ett större förbättringsprojekt de gjort internt på SKF. I en 

produktionslina (eller kanal som man säger på SKF-språk) för tillverkning av lager, har man gjort en rad tekniska 

förbättringar, satt in automatsmörjning samt ”gnetjobbat” med många mindre problem. 

Resultaten med bättre tillgänglighet i anläggningen, färre störningar och haverier, smörjmedelsförbrukning samt 

arbetsmiljö för underhållspersonalen är mycket goda.I Ny TEKNIK, Februari 2013, finns mer beskrivet om detta 

projekt. 

Den som vill lära sig mera om Rullande Lager har nu möjligheten att anmäla sig till kurs den 24-25 september i 

Trollhättan. Kursen anordnas i samarbete med SKF och har namnet Grundläggande lagermontering (Steg1 i SKFs 

lagerkurser) och är en 2-dagars utbildning. Kontakta Peter Berg för anmälan. 

Peter Berg 

Projektledare Underhållstekniskt Centrum 

Innovatum Trollhättan 

Bilden: Exempel på lagerskador 



”Smörjteknik nästa den 4/4 2013” 

Världen behöver inga fettsprutare 

- Nej det är smörjtekniker, eller varför inte tribologer som vi behöver, säger Richard Wolffelt som menar att 
kunskapsnivån och statusen för det smörjtekniska området måste höjas. 
Underhållscirkeln med titeln Smörjteknik nästa! bjöd på en fullmatad agenda och engagerade föreläsare. Över 50 
deltagare närvarade och platsen var denna gång SAAB bilmuseum på Innovatum i Trollhättan. Föreläsare var Richard 
Wolffelt (Tribologen smörjunderhåll), Göran Gustafsson (Preem), Roger Persson och Karl-Johan Ericsson (Volvo). 

 

 

Richard jobbar med utbildning inom smörjteknik, mestadels som konsult hos Idhammar, men utvecklar och säljer 

också underhållssystemet Tribologen. Richard inledde med att kåsera kring sina erfarenheter om smörjunderhåll i 

Sverige idag. 

- Utförandet är i många fall bristfälligt och underhållsskulden ökar hos många företag som en konsekvens av detta. 

Många företag har brister i systematik och dokumentation runt smörjunderhållet, svarta boken i bakfickan på 

smörjaren är allt som finns och det gör företagen sårbara, berättade Richard. 

En reflektion är också att smörjunderhållet blir allt viktigare. Vi blir allt bättre på att konstruera maskiner och 

överdimensioneringen minskar, men vi blir också känsligare för bristfällig smörjning som snabbt kan leda till haverier i 

moderna utrustningar. 

     

Bilden: Från vänster Roger 

Persson, Göran Gustafsson 

och Richard Wolffelt 

Bilden: Maskinelementen 

och bästa vännerna - 

smörjmedlen 

http://www.smgc.se/artiklar/varlden-behover-inga-fettsprutare/


Richard fortsatte sedan med smörjteknisk basteori. Utifrån den så kallade smörjpyramiden diskuterades friktion, 

slitagetyper och motåtgärder, maskinelementen och deras olika behov av smörjning, samt hur man skapar en 

fungerande och optimal smörjfilm vilket kan beskrivas av den så kallade Stribeckkurvan. 

 

Bilden: Richard Wolffelt snackar Smörja med hjälp av smörjpyramiden. 

För maskinelementen kullager, rullager och glidlager visade Richard hur man med en programvara och utifrån sin 

faktiska applikation kan få hjälp med att välja smörjmedel, smörjmedelsmängd och smörjintervaller för denna. Det är 

väldigt stora skillnader i hur man ska smörja dessa!  

Göran Gustafsson, som jobbar med teknisk support hos Preem, berättade om hur man kan låta oljeanalys vara ett 

viktigt instrument i det förebyggande underhållet och i båda riktningarna. Det kan hjälpa oss med att indikera ett 

behov av tidigarelagt oljebyte men också visa att det kan vara helt ok att köra vidare utan risk och kostnad. 

- Oljeanalys kan gå till så att man skickar prov på sin olja till ett labb för analys, men man kan också förstå mycket 

genom att studera oljan utifrån utseende, lukt och viskositet och sedan jämföra med ny olja, berättade Göran. 

Vattenhalt, oxidation, sothalt eller förändringar i mängden grundämnen i oljorna är olika sätt att bedöma oljans status 

och kan också skvallra om felaktigheter i anläggningen. Förhöjd vattenhalt kan förorsaka vätesprödhet och därmed 

ökat lagerslitage. Oxidation förorsakas av att syret bryter ned oljan, den blir mörk och kan få en förändrad viskositet 

och sämre smörjegenskaper, temperaturen har en stor påverkan på oxidationshastigheten. Vi lärde oss att oljans 

livslängd halveras med varje temperaturökning om 10°C. Förändringar i halten av metalliska grundämnen (Fe, Cu, Pb, 

Al mm) kan ge varningar om förhöjt slitage. 

Roger Persson, som leder nätverket Smörjteknikgruppen inom AB Volvo, berättade om hur de under på Volvo under 

mer än 10 år jobbat med att utveckla arbetet med smörjunderhåll. Smörjteknikgruppens uppdrag är att sprida 

kunskap inom området, att kommunicera mellan de olika Volvoenheterna så att de lär av varandra, att jobba med 

produktsortimentet av oljor och fett inom koncernen och sist men inte minst att hjälpa till implementering av nya 

smörjmedel och att bistå med expertis för att lösa smörjtekniska problem. 

Roger berättade om hur de byggt upp sortimentet inom Volvo så att de drastiskt kunnat reducera antalet använda 

smörjmedel inom koncernen och på så sätt kunnat reducera kostnader. De har också byggt ett system där de 

kodifierar oljorna med interna Volvobeteckningar. Detta gör dem mindre sårbara vid leverantörsbyten eller om 

leverantörerna döper om sina produkter. Vid sådana förändringar behöver de inte ändra några beteckningar i 

underhållssystemen eller på skyltar och etiketter i förråd och på förbrukningsplatser. 

 

 



Karl-Johan Ericsson som är underhållschef för mekaniskt underhåll på Volvo Powertrain i Skövde berättade om hur de 

praktiskt arbetar med smörjunderhållet hos sig. 5S och ordning och reda är viktiga element. I Skövdefabriken finns tio 

heltidstjänster för smörjunderhållet. Utöver smörjning arbetar dessa med utbildning av produktionspersonal 

(smörjpunkter med < 1 veckas intervallet styrs till operatörsunderhåll), jobbar med förbättringsarbete och att 

dokumentera läckage, spill och förbrukning. Man bistår också nya projekt med att kommunicera kravspecen för 

smörjunderhållet. 

 

Föreläsningen avslutades i vanlig ordning med ett antal konkreta case från industrin för att exemplifiera 

problemlösning och förbättringsarbeten inom det smörjtekniska verksamhetsområdet. 

Vi summerar en lyckad eftermiddag och tar nu sikte på den 25/4 då vi får besök av SKF och Tools Momentum som ska 

ge oss en lektion på temat Rullande lager. Inbjudan hittar du här. 

  

Bilden: Förebyggande 

underhåll. Deltagarna smörjs 

med kaffe och krämig kaka i 

SAAB bilmuseum 

http://www.smgc.se/wp-content/uploads/2013/04/Inbjudan-Underhållscirkeln-Lagerlära-130425-klar.pdf


”Underhållets ekonomi den 7/3 2013” 

När underhållschefen möter ekonomen… 

Kortsiktigt agerande, växande underhållsskuld, låg tillgänglighet, svårt att motivera dina underhållskostnader och svårt 

att motivera de positiva effekterna av ett klokt underhållsarbete. Känner Du igen dig? Lägg till det en ekonom som inte 

förstår vad du säger och som frågar efter saker du inte förstår eller kan redovisa. 

Tankar kring dessa utmaningar blev input till vår agenda på temat Underhållets ekonomi. Vi lät rollen ”Underhållschef” 

möta rollen ”Ekonom” på vår scen. Respektive roll fick ge sin syn och sina erfarenheter av problematiken kring 

ekonomi och underhåll. 

- Underhållsekonomi är definitivt ett intressant ämnesområde. Från tidigare möten har vi sett en stor efterfrågan på 

ekonomirelaterade teman vilket bekräftades av antalet deltagare idag, berättar Peter. 

Resultatet blev en intressant eftermiddag med både föredrag och diskussioner. En viktig slutsats som kunde dras vid 

detta tillfälle är att det inte finns några motsättningar mellan ekonomiavdelningen och underhållsavdelningen. Men 

för att få det att fungera krävs kunskap och intresse för varandras område, en tät dialog och ett strukturerat arbete. 

Våra föreläsare denna gång var Elisabet Bennhage, Volvo Lastvagnar och Christian Clarin, Idhammar. 

I föreläsningens första pass inledde Christian med att diskutera kring vad underhållsarbete egentligen är och vilka 

kostnader som kopplas till detta. Han redogjorde även för storleken på industrins underhållskostnader och funderade 

kring hur stor underhållsskuld vi egentligen har i Sverige. Christian menade också att vi ofta tar beslut baserat på vad 

som är lätt att mäta snarare än baserat på hela kostnadsmassan. Vi betraktar ofta bara toppen av isberget! 

Christian redogjorde också för en intressant teori om hur bättre styrning av verksamheten både medför ökad 

tillgänglighet och minskade underhållskostnader. Med andra ord en positiv spiral. 

Elisabet fick sedan berätta om hur hon som ekonom ser på underhållskostnader. Hon gav oss en lektion i 

grundläggande företagsekonomi och några råd och tips om vilka argument som biter bäst på en ekonom. 

Efter detta delade de båda med sig av ett par användbara verktyg. Christian gick igenom hur man ska tänka när man 

gör LCC-analyser och Elisabet gjorde skarpa demonstrationer av PayBack-metoden och Nuvärdesmetoden. 

- Våra föreläsare skötte sig strålande bra, och hade mycket nyttigt att säga. Jag är övertygad om att vi gav våra 

besökare valuta för sin tidsinsats. Och de fick några verktyg med sig hem, avslutar Peter. 

Avslutningsvis tittade vi på några skarpa case från industrin rörande kostnadsuppföljning, LCC och 

investeringskalkylering. Vi tackar Joakim Wilson, GKN Aerospace, Jörgen Brunell, Volvo Lastvagnar samt Per Malmros 

på Stora Enso Hylte bruk för dessa exempel. 

 

Bilden: New York nästa? Ett tvärfunktionellt 

team redo att strida för ekonomisk och teknisk 

hållbarhet. 

Fr v: Filip följer de senast nyheterna. Christian 

snackar mycket men utför även enklare 

beräkningar på sin kulram. Elisabet, ekonomisk 

pedagog och en fena på remsräknaren. Längst 

till höger Peter, alltid redo med smörjkannan. 

http://www.smgc.se/artiklar/nar-underhallschefen-moter-ekonomen%e2%80%a6/


”Verktyg för tillståndskontroll, felsökning och analys den 31/1 2013” 

Underhållscirkeln testar ny teknik 
Årets första träff på Underhållscirkeln vid Innovatum i Trollhättan hade rubriken Verktyg för tillståndskontroll, 
felsökning och analys. Tre skilda tekniker med potential att förbättra drift och tillgänglighet samt energi- och 
kostnadsbesparingar presenterades.  

 

Från SKF ställde Paul Uher upp med att berätta om grunderna kring vibrationsmätning och utrustningar som används 

för detta. Bengt Jalmenius, Saver, redogjorde för området läcksökning med hjälp av ultraljud. Stefan Sjökvist från 

Termisk Systemteknik behandlade teknik, metoder och användningsområden samt utrustning för termografering (IR 

fotografering). 

 

Inledningsvis fick deltagarna ta del av presentationer kring de olika teknikerna, hur de fungerar, besparingspotentialer, 

applikationer och användningsområden, samt produkterna man använder. 

Efter teoripasset delades deltagarna in i grupper för en praktisk övning där våra föreläsare demonstrerade sina 

tekniker på maskiner och utrustning i vår verkstad här på Innovatum. Deltagarna fick även möjligheten att prova på 

produkterna, i en realistisk miljö med både riggade och verkliga felaktigheter. 

 

 

Bilden: Deltagarna provar läcksökningsverktyget. 

  

Bilden: Från vänster, Paul 

Uher SKF, Bengt Jalmenius 

SAVER och Stefan Sjökvist 

Termisk Systemteknik 

http://www.smgc.se/artiklar/underhallscirkeln-testar-ny-teknik/


Vibrationsmätning 

Genom vibrationsmätning kan vi skaffa oss mycket information om våra maskiners tillstånd. De frekvensspektra man 

erhåller vid mätningen kan analyseras för att härleda eventuella felaktigheter i maskinerna. Vibrationerna är 

störkrafter som inverkar negativt på maskinens prestanda och livslängd samt ökar riskerna för haverier. 

Som exempel kan man genom att mäta vibrationer kan studera systemens kritiska varvtal och utefter dessa undvika 

negativa driftsförhållanden. Man kan också följa förändringar i vibrationsnivåer och genom analys av dessa planera sitt 

underhåll istället för att överraskas av haverier. På den mer avancerade nivån kan man genom frekvensanalys förstå 

exakt vad problemet i ett lager eller ett system är. 

Vibrationsmätning förkommer enligt flera olika modeller och tekniker. Från rondering med enklare analysverktyg till 

avancerade verktyg för specifika kontroller och analyser eller fast installerade on-linesystem för kontinuerlig 

övervakning. 

Innan man startar med vibrationsmätningar måste man tänka igenom sitt behov, sin underhållsverksamhet och 

utforma sitt underhållsprogram. Man behöver förstå att välja teknik på rätt nivå, hur man ska samla in mätdata och 

hur man ska reagera på resultaten från mätningarna. 

 

Termografering 

Vid termografering fotograferar man med utrustning känslig för infraröd strålning (lågfrekvent värmestrålning). 

Genom att mäta denna strålning kan man uppskatta temperatur och förändringar i temperatur på olika objekt. 

Området växer fort och erbjuder många olika användningsområden. Identifiering av värmeläckage i fastigheter eller 

på fjärrvärmenätet är exempel på områden där stora potentialer till energibesparing finns. Inom elektriska system kan 

oönskad värmeutveckling avslöjas. Vi såg också exempel på hur gasläckage kan avslöjas, hur man kan följa 

värmeutveckling i vätskor, hur man kan se turbulens i flöden som vid nedsatt cirkulation i en värmeväxlare, 

applikationer som brandlarm med mera. 

 

Bilden: Paul visar 

vibrationsmätning på vår 

fräsmaskin 

Bilden: Stefan visade ett antal 

olika kameror ur FLIRs sortiment. 

Här är deltagarna fotograferade 

– ”alla lever och ingen sover” 



Hälsa och sjukvårdsområdet är också intressant. Stefan visade tillståndskontroll på en kossas juver i syfte avslöja 

begynnande inflammationer och på så sätt kunna vidta andra åtgärder än en behandling med antibiotika. 

Teknikutvecklingen har varit snabb de senaste åren vilket ytterligare breddat användningen. Utöver upplösning på 

sensorerna har utvecklingen inneburit att kamerorna blivit snabbare och en driftövervakning i realtid på snabba 

förlopp blir allt vanligare. Övervakning av papperets temperatur och fuktighet i en pappersmaskin kan vara exempel 

här. Stefan berättade även om projekt där man övervakar förloppet vid svetsning i syfte att utveckla automatiserad 

kvalitetssäkring. Kvalitetskontroll och oförstörande provning är ytterligare områden där termografin vinner mark. 

Termografering är en teknik som vi inom drift- och underhållsverksamheter kommer att se mycket av i framtiden. 

”Bara fantasin begränsar” är känslan jag får. 

 

Analys med hjälp av ultraljud 

Ultraljudet är högfrekvent ljud som inte är hörbart för det mänskliga örat. Med hjälp av en mikrofon kan man dock 

fånga ljudet och sedan omvandla dessa frekvenser till toner vi kan höra. Vi kan med hjälp av dessa toner, eller en 

grafisk presentation av dessa, analysera ljudbilden och dra slutsatser om fel, problem eller risker i våra utrustningar. 

För tekniken finns många tillämpningar. Det är möjligt att hitta läckage på tryckluftssystem och man kan avslöja 

vakuumläckor och ångfällor. Emitterat ultraljud från lagringar, motorer och växellådor kan skvallra om problem i 

dessa. Tekniken är också användbar för att detektera ultraljud från överslag i elektriska komponenter. 

Vid vårt möte fokuserade vi på möjligheterna att använda oss av att lyssna på ultraljud för att identifiera läckage på 

tryckluftssystem. 

 

Bilden: Bengt visar läcksökning med ultraljudsverktyget monterat i parabolenheten. 

Läckaget kostar industrin stora pengar* och är i de allra flesta fall helt onödigt. Att täta dessa läckor blir snabbt 

lönsamt. Förutom rena inbesparingar räknat i elförbrukning minskar slitage och underhållskostnader och arbetsmiljön 

blir bättre avseende bullernivå och luftkvalitet. Kapitalkostnaderna för våra anläggningar kan i förlängningen också 

reduceras då vi inte behöver överdimensionera täta system i samma utsträckning. 

* Bengt på SAVER visade en räknemodell baserad på kostnader för energi, drift & UH och kapital. Enligt denna kostar 

läckage från ett hål med diametern 1 mm och vid 7 bars tryck ca 5000 kr per år.  



”Nyfiken på TPM? den 6/12 2012” 

Idhammar om TPM 

Temat för årets sista Underhållscirkel var ”TPM – och konsten att skapa ett hållbart införande”. För underhållningen 

stod denna gång Anders Tiger och Christian Clarin från Idhammar. Vi har sammanfattat föreläsningen åt dig! 

 

30-talet åhörare hade trotsat snö och kyla och tagit sig till Innovatum för att få en orientering i TPM. Åhörarna fick en 

innehållsrik presentation i tre delar, där Anders inledde med en kort presentation av Idhammar och resonerade sedan 

kring Grunderna för TPM. Under rubriken Krav på underhållsverksamheten fortsatte Christian med en diskussion om 

vad som krävs av underhållsfunktionen vid ett TPM-införande. Anders avslutande presentation handlade om hur man 

lyckas med ett hållbart införande baserat på den högre nivån av Förberedelser och Ledarskap. Läs mer om respektive 

avsnitt nedan. 

Detta var vårt första verksamhetsorienterade tema, och publiken var nöjd med föreläsningen, berättar Peter Berg som 

leder Underhållscirkelns aktiviteter. TPM är ett stort verksamhetsområde, som man bara nosar lite på under tre 

timmar, men jag tycker vi fick en bra överblick och öppningar för fler aktiviteter, fortsätter Peter. 

Nästa gång det blir Underhållscirkel är den 31/1. Då tittar vi på teknik igen. Ett slags teknikfrossa med flera 

presentatörer av verktyg och utrustning samt ”skarp” demo i verkstaden på Innovatum. Mer information om detta 

inom kort! 

Grunderna för TPM 

Målet för underhållsarbetet är att skapa störningsfria processer med hög driftsäkerhet och högt kvalitetsutbyte. Ett 

systematiskt angreppssätt med de metoder och verktyg som TPM innebär är en bra plattform för det arbetet. 

Driftsuppföljning, operatörsunderhåll, ordning & reda, 5S och säkerhet utgör grunden vid TPM-införandet. Att jobba 

standardiserat och tillsammans, produktion och underhålls-avdelning är otroligt viktigt. 

Anders berättade att felaktigt handhavande, bristfällig rengöring, dålig tillsyn och skötsel, samt brister i smörjrutiner 

är de vanligaste orsakerna till störningar och haverier. Enligt Idhammar kan dessa stå för upp till 75 % av felutfallet. 

Med ett väl fungerande operatörsunderhåll, utbildad personal och tydliga instruktioner finns här stora 

förbättringspotentialer. 

Anders avslutar med att TPM måste gälla alla och överallt i företaget, i verkstaden och på kontoret. De första 

”enklare” aktiviteterna nämnda ovan måste följas av förändrade attityder och beteenden så att man på sikt bygger en 

ny kultur i förtaget. En ledning som uppmuntrar ständig förbättring, är engagerad och nyfiken, arbetar med operativ 

styrning och ett väl planerat förebyggande underhåll är grundförutsättningar för att lyckas. 

 

Bilden: Christian Clarin och 
Anders Tiger, Idhammar 

http://www.smgc.se/artiklar/idhammar-om-tpm/


Krav på underhållsverksamheten 

Att göra en nulägesanalys och en plan för införandet är viktigt. Att förbereda och utveckla underhållsorganisationen 

innan man sätter igång är nödvändigt, då kunskap om maskiner, utrustning och processer måste kunna förmedlas till 

produktionspersonalen. Många frestas att starta snabbt och utan att ta ställning till helheten. Det brukar inte vara så 

lyckat, man plockar de lätta frukterna men kör sedan fast. 

Under rubriken Ledning av underhåll resonerade sedan Christian kring huvudområden att jobba igenom. Baserat på 

en noggrann nulägesanalys bygger man planen för ett införande. 

 

Bilden: Genomför nulägesanalys och skapa planen för införandet, källa Idhammar 

Underhållsavdelningens kund är produktionen. Utifrån krav på produktionen och mål som produktionen har, gäller det 

att tolka behoven. 

Christian betonar vikten av att upprätta ett ”avtal” mellan kund och leverantör baserat på strategier, mål och önskade 

resultat. Tillsammans med ordning och reda, som exempelvis arbetsorder för underhållsarbeten, ges möjligheten att 

prioritera och utveckla verksamheten mot ställda mål. Underhållsorganisationen är en serviceorganisation som ska 

erbjuda ett effektivt underhåll. Förutom själva underhållsarbetet ska man kunna göra analyser och prioriteringar i 

syfte att utveckla tillgänglighet, kostnadsläge osv. 

Underhållet är också en kompetensorganisation. Utöver teknisk kunskap om maskiner och utrustning är lagar, regler 

och inte minst säkerhetsfrågorna viktiga kunskapsområden för en underhållsavdelning. Operatörsunderhållet ger 

möjlighet att utveckla specialistunderhållet. Underhållets organisation är därför viktig. Man måste säkerställa att 

underhållets roller samt kompetenser möter de behov som finns. Nedbrytning av arbetsuppgifter och uppdrag i 

processer och delprocesser är viktiga verktyg för att kartlägga dessa behov. 

Att satsa på kompetensutveckling och att se underhållet som en strategisk kompetens är viktigt menar Christian. 

Tyvärr är det många företag som satsar alldeles för lite på kompetensutveckling inom underhåll. Många företag står 

med en hög andel äldre personal, som inte getts möjlighet att följa teknikutvecklingen, vilket gett stora problem vid 

teknikskiften ute i företagen. 

Christian avslutar med att berätta om behoven av administrativa stöd. Underhållssystemen är viktiga hjälpmedel för 

styrning och dokumentation, men de behöver kompletteras av visuella system för operativ styrning. Stortavlor som 

visar mål och läge avslöjar resultat och trender, planeringstavlor för underhållsaktiviteter ger överblick och kan skapa 

delaktighet. Tavlor för förbättringsaktiviteter, kompetensmatriser och utvecklingsplaner är andra exempel på visuella 

system. 



Att jobba effektivt med operativ styrning och visuella system som stortavlor kräver ledningens och medarbetarnas 

ständiga engagemang. Utmaningen här är att jobba med attityder, beteenden, att skapa delaktighet och trygghet så 

att man på sikt bygger en ny kultur i förtaget. 

 

Förberedelser & Ledarskap 

75 % av företagen som försöker införa TPM misslyckas eller når endast marginella förbättringar som resultat av 

projektet. Orsaken är enligt Idhammar bristande engagemang och uthållighet hos ledningen. 

Att arbetssättet värderas som strategiskt viktigt för ledningen samt noggranna förberedelser är nyckelfaktorer hos de 

som lyckas. 

Att jobba fram en vision, att översätta denna till ett önskat läge, och att formulera en strategi för att nå dit är 

angeläget. Att hela organisationen har en gemensam bild av nuläget är också ytterst viktigt. 

Förändringsledning är ett svårt område. Förändring upplevs ofta som obekvämt och ibland hotande. Utmaningen är 

att avdramatisera och att skapa motivationen som är motorn för all förändring. Förutsättningar för denna motivation 

är vilja, delaktighet, tilltro, självförtroende, information och kunskap. Att skapa dessa känslor hos medarbetarna är 

framgångsfaktorer. 

Förutsättningen att lyckas med ett förbättringsprojekt ökar om man ser till att alla de viktiga beståndsdelarna finns 

med, vilket figuren illustrerar. 

 

 

Att satsa sina resurser rätt är ett annat prioriterat område, vi tenderar att lägga mycket insatser mot teknik och 

metoder snarare än på mjuka områden som struktur, kommunikation och attityder. Det omvända är att föredra 

avslutar Anders. 

Bilden: Beståndsdelar för ett 

lyckat förändringsarbete. 

Källa Idhammar 



”Dokumentation från ett grönt möte den 15/11 2013” 

Underhållscirkeln med temat Grön kemi för rekonditionering av vatten- och oljeburna system lockade i veckan 28 

deltagare. Inbjuden föreläsare var Nils-Erik Jonasson från företaget RecondConcept. 

Deltagarna fick en orientering om vilka kemier som används och hur de principiellt fungerar. Hur CIP-rengöring går till 

avseende metoder, maskiner och verktyg, samt kunskapstjänster och program för förebyggande underhåll. Under 

dagen berättade även Nils-Eriks kollega Pierre Wilhemsson från Global Concept om vattenbehandling och hur 

kvaliteten på vattnet påverkar de industriella systemen. 

Deltagare kom från Värme/ Kraftvärmeverk, Stålindustri, Pappersindustri, Industriell Fastighetsdrift, Teknikkonsulter, 

Tillverkande företag, Entreprenad och service samt från Utbildningssidan. 

   

 

- Kemi-, Petrokemi och Fastighetsdrift på bostadssidan lyckades vi inte locka hit denna gång, vilket var synd, då de 

borde ha stort intresse för tekniken som sådan, säger Peter Berg på Innovatum. 

- Det är alltid kul om vi lyckas locka många deltagare, men viktigast är förstås att vi lyckas bra med att para ihop 

deltagare och föreläsare så att det finns ett intresse och ett utbyte dem emellan och här tycker jag att vi lyckades bra 

denna gång. Vid genomgången av genomförda projekt var det många frågor. Flera av deltagare tog också tillfället i 

akt att diskutera egna problemställningar och möjligheter med Nils-Erik, så ur den synvinkeln var det mycket lyckat, 

avslutar Peter. 

 

Underhållscirkelns sista möte för året äger rum den 6 december. Då kommer Anders Tiger och Christian Clarin från 

Idhammar och föreläser om TPM och Lean Maintenance. Information och inbjudan finns här. Missa inte detta tillfälle! 

Mer information om RecondConcept hittar du på företagets hemsida och på Facebook. 

Bilden: Nils-Erik bjuder 

grabbarna på FP1115, en 

Norrländsk ”stänkare” 

Bilden: Underhållscirkeln hålls i 

verkstadsmiljö i Innovatums 

”Produktionstekniskt Centrum, PTC” 

http://www.smgc.se/artiklar/dokumentation-fran-ett-gront-mote/
http://www.smgc.se/wp-content/uploads/2012/11/Inbjudan-underhållscirkeln-Idhammar-121206.pdf
http://www.recondconcept.se/
http://www.facebook.com/pages/RecondConcept/133135733397621?fref=ts


”Välbesökt underhållscirkel den12/10 2012” 

I torsdags var det premiär för Underhållscirkeln på Innovatum i Trollhättan. Totalt hade ett 40-tal personer tagit sig dit 

för att lära sig mer om ytskydd och kompositer. Inbjuden gästföreläsare var Tommy Thörn från Ytskyddsgruppen. 

- Det var en givande dag. Jag tror att det finns en stor potential hos många företag och förvaltningar att bli mer 

lönsamma och hållbara genom rätt ytskydd, säger Tommy. 

Även Peter Berg på Innovatum var nöjd, som under våren jobbat med konceptet kring Underhållscirkeln. Peter utlovar 

dessutom fler intressanta träffar i höst. 

- Nästa gång vi träffas är den 15 nov och då kommer Nils-Erik Jonasson från RecondConcept hit och pratar om Grön 

Kemi. Denna gång handlar det om rengöring och rekonditionering av vatten- och olje-burna processystem. Deltagare 

på föreläsningen kan vara ägare, underhålls- funktioner, konsulter, entreprenad eller användare av cirkulerande 

system. Vanligt förekommande i dessa är värmeväxlare av olika slag, pannor, kylare, radiatorer, rörsystem osv, 

berättar Peter. 

 

Givetvis har SMGC en tung roll i Underhållscirkeln. Har du några idéer eller förslag på kommande teman eller 

aktiviteter så kontakta Peter Berg på 0520-289319 eller peter.berg@innovatum.se 

 

Den 28-29 nov kommer Tommy Thörn och Arne Finman hålla en utbildning inom ytskydd på Innovatum. Anmäl ditt 

intresse redan idag till Tommy på 0706-575788. Mer info kommer inom kort. 

 

Bilden: Peter Berg, Filip Adielsson 

och Tommy Thörn 

http://www.smgc.se/artiklar/valbesokt-underhallscirkel/
mailto:peter.berg@innovatum.se

