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Förord 

Detta examensarbete utgör det sista momentet i utbildningen till Maskiningenjör med 
inriktning Industriell Produktion vid Högskolan i Borås. Arbetet har utförts vid Institutionen 
Ingenjörshögskolan på uppdrag av Tour & Andersson AB (TA) under vårterminen 2007. 

Ett stort tack vi vill vi rikta till operatörerna i CNC-gruppen, mekanikerna på 
Underhållsavdelningen samt Fredrik Bäckström, Kjell Wirheim och Christina Martinsson för 
att ni har tagit er tid och besvarat alla våra frågor och funderingar. Ett speciellt tack även till 
vår handledare Marko Jylhä som har visat intresse och väglett oss i vårt arbete och Jonas 
Stray, vår examinator, för att han hjälpt oss med alla praktiska frågor. 

Vi vill även tacka Ingemar Lundin som förmedlade kontakten som gjorde detta arbete möjligt 
och Anders Nylund på Högskolan i Borås för att du försett oss med material och varit en 
inspiration i vårt arbete. Ett stort tack också till avdelningen för Produktionsteknik på TA för 
att ni har fått oss att trivas på ett förträffligt sätt. 

Till sist vill vi tacka våra familjer och vänner som funnits med under hela vår resa och stöttat 
oss på bästa sätt. 

 

Ljung, maj 2007 

 

Anders Nilsson & Susanna Tagesson 
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Sammanfattning 

För att fortsätta vara konkurrenskraftig i det industriklimat som råder idag måste 
producerande företag arbeta för att höja effektiviteten i sina anläggningar. Många svenska 
företag väljer att använda sig av principerna för Lean produktion. Tour & Andersson AB 
(TA) har valt att göra en egen modell av Toyotas produktionssystem som de kallar TAPS 
(Tour & Andersson Produktionssystem). Efter 2 års arbete med TAPS har företaget beslutat 
att införa Totalt Produktivt Underhåll (TPU).  

På Underhållsavdelningen bedrivs idag arbetet främst i form av reparationer på utrustning där 
fel redan uppstått, endast cirka 10 % av deras resurser används för att vidta förebyggande 
åtgärder. Vissa resurser i form av underhållssystem finns att tillgå men utnyttjas i dagsläget 
inte till sin fulla potential. 

Examensarbetet grundar sig på företagets behov av att effektivisera underhållsarbetet för att 
på så sätt reducera kostnader och uppnå en hög servicegrad vid leveranser till kund. Man 
strävar även efter att försöka öka personalens engagemang och garantera en hög nivå på 
säkerhets- och miljöarbetet. 

Innehållet i denna rapport har under arbetets gång samlats in genom litteraturstudier, 
observationer i verksamheten, intervjuer samt en enkätundersökning. Sammanställningen av 
informationen syftar till att förklara införandeprocessen utifrån TA:s perspektiv och är 
utformad så att den tar hänsyn till TA:s befintliga förbättringsarbete och arbetssätt. Införandet 
av TPU som arbetssätt i en verksamhet brukar vanligtvis genomföras i tolv steg: 

1. Informera om ledningens beslut att införa TPU 
2. Skapa en förändringsorganisation och starta pilotområden 
3. Utbildning och information 
4. Sätt upp policy och mål 
5. Formulera en huvudplan för införandet 
6. Håll kick-off  
7. Mäta och analysera OEE 
8. Operatörsunderhåll i sju steg 
9. Specialistunderhåll 
10. Kompetensutveckling 
11. Utrustningsplanering 
12. Sätta upp nya mål 

TA har vid uppdragets slutförande nått punkt två, man har tillsatt en styrgrupp som påbörjat 
arbetet med att utföra pilotprojekt. Dock saknas en del kunskaper om TPU och man har därför 
diskuterat möjligheterna att köpa in litteratur, anordna föreläsningar och göra studiebesök på 
andra fabriker där TPU redan existerar.  

Över lag har reaktionerna varit positiva vid nyheten om införandet av ett nytt verktyg för att 
öka utnyttjandet av företagets utrustning. Förhoppningen är att rapporten ska fungera som en 
vägledning och styra Tour & Andersson AB i rätt riktning i deras arbete mot en slöserifri 
verksamhet. 
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Abstract 

In order to continue to be competitive in the current industrial climate, producers must 
increase efficiency at their plants.  Several Swedish companies choose to utilise the principles 
of Lean production.  Tour & Andersson AB (TA) has elected to create their own model using 
Toyota’s productions system which has been named TAPS (Tour & Andersson Production 
System).  Following two years of working with TAPS the company has decided to introduce 
Total Productive Maintenance (TPM). 

Most of the work carried out in the maintenance department today is in form of repairs to 
already faulty equipment.  Only 10 % of their resources are utilised to take preventative 
measures.  Some resources in the form of maintenance systems are available, but are currently 
not used to their full potential. 

This report is founded on the company’s needs to make the maintenance operation more 
efficient in order to reduce costs and to reach a high level of service on delivery to the 
customer.  The company is also striving to increase staff participation and to guarantee a high 
level of their safety and environmental work. 

The contents of this report have been collected through various literature, observations of the 
operation, interviews and one survey.  The summary information aims to explain the 
introduction process from TA’s perspective and is designed to consider TA’s existing 
improvement processes and working methods.  The introduction of TPM as a working method 
in an organisation would normally be implemented in 12 steps: 

1. Inform of the management’s decision to introduce TPU 
2. Create an organisation for change and develop pilot areas 
3. Education and information 
4. Develop policy and goals 
5. Formulate a key plan for the introduction of TPU 
6. Staff meeting and celebration of TPU introduction 
7. Measure and analyse OEE 
8. Operator maintenance in 7 steps 
9. Specialist maintenance 
10. In-service training (Development of competency) 
11. Equipment planning 
12. Devise new goals 

TA has at this stage reached point number 2; a steering committee has been formed which has 
began looking at pilot projects.  Further knowledge of TPM still needs to be gained and hence 
the steering committee has discussed the possibilities of purchasing relevant technical 
literature, organising lectures and making educational visits to other plants where TPM has 
already been implemented. 

Overall, the news of the introduction of a new tool to increase the utilisation of the company’s 
equipment, has been greeted positively.  The expectation is that the report will be used as a 
guide and steer Tour & Andersson in the right direction in their efforts towards an efficient 
and economical operation. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att vara konkurrenskraftig i det industriklimat som råder idag, måste producerande företag 
arbeta aktivt för att uppnå en produktion med hög effektivitet. En väg som många väljer att 
gå, för att nå målet med en störningsfri produktion och därmed uppnå en hög effektivitet, är 
att tillämpa olika varianter av TPS, Toyota Production System. TPS är det produktionssystem 
som införts och fortfarande idag vidareutvecklas vid Toyotas fabriker över hela världen. 

Tour & Andersson AB har valt att använda sig av en vidareutveckling av TPS som de kallar 
TAPS (Tour & Andersson Produktionssystem). Efter 2 års arbete med TAPS har företaget 
beslutat att arbetet med att införa Totalt Produktivt Underhåll, TPU, ska påbörjas. Erfarenhet 
visar att det tar minst tre år innan TPU genomsyrar hela företaget (Ljungberg, 2000). Totalt 
Produktivt Underhåll syftar till att minska stopptiden i maskinerna och därmed öka kontrollen 
över produktionen. 

1.2 Uppgiftsformulering 

För att kunna utnyttja sin maskinpark på ett mer effektivt sätt vill Tour & Andersson AB 
implementera Totalt Produktivt Underhåll. Man upplever viss frustration i 
underhållsorganisationen eftersom de resurser som finns att tillgå inte utnyttjas till fullo i 
dagsläget. Uppgiften har varit att tillsammans med handledaren utarbeta en rapport som 
företaget ska kunna använda som guide vid införandet av TPU. Den ska förklara de olika 
stegen i införandeprocessen utifrån TA:s perspektiv och vara utformad så att den tar hänsyn 
till redan befintligt förbättringsarbete.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta fram en beskrivning för hur man kan gå till väga när man 
implementerar Totalt Produktivt Underhåll vid produktionsavdelningarna hos Tour & 
Andersson AB. Rapporten ska kartlägga det nuvarande underhållsarbetet samt föreslå 
framtida förändringar för att maskinoperatörerna skall kunna överta delar av 
underhållsavdelningens arbetsuppgifter. Detta kommer förhoppningsvis att leda till att 
underhållsavdelningen får möjlighet att lägga fokus i sitt arbete på förbättringsarbete och 
förebyggande åtgärder. 

1.4 Mål 

Målet med rapporten är att ta fram användbara mätetal och metoder för att på enklast möjliga 
sätt kunna implementera TPU vid produktionsavdelningarna i verkstaden. Rapporten skall 
även kunna användas som en vägledning för TA vid införandet av TPU i andra delar av 
verksamheten som t.ex. inom logistik och på tekniksidan. 
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1.5 Avgränsningar 

Arbetets utgångspunkt är det nuvarande tillståndet i maskingruppen CNC, ingen hänsyn har 
tagits till att andra produktionsavdelningar som kan komma att använda sig av denna rapport, 
kan ha andra förutsättningar vid arbetets början. 

Eventuell implementering av de rekommendationer som tagits fram i rapporten överlämnas 
helt till förtaget. 

All insamlad bakgrundsinformation bygger på hur situationen såg ut under tidsperioden 29 
januari till 15 maj, 2007. 

1.6 Tillvägagångssätt 

Upplägget av arbetet för att söka fakta och sammanställa denna rapport har utförts i följande 
steg: 

• Litteraturstudier kring Totalt Produktivt Underhåll 
• Kurs i Lean Produktion (5 p) vid Högskolan i Borås 
• Studier av interna dokument på Tour & Andersson AB 
• Intervjuer av personer med specifika kunskaper om företagets produktion och 

underhållsarbete 
• Undersökning av befintligt förbättringsarbete 
• Enkätundersökning i maskingruppen 
• Uppstartsmöten med styrgrupp 

1.7 Läsanvisningar 

Kapitel 1: Beskriver bakgrunden, uppgiften, syftet, målet och tillvägagångssättet för att 
 skapa denna rapport. 

Kapitel 2:  Är en kort beskrivning av företagets historik, ägandeform och produkter. 
Förklarar hur pilotgruppen och underhållsorganisationen ser ut i dagsläget och 
hur arbetsgången ser ut när fel på utrustningen upptäcks.  

Kapitel 3: Ger en överblick av vad Lean produktion och Totalt Produktivt Underhåll är och 
 förklarar fördelarna med detta arbetssätt. 

Kapitel 4: Beskriver hur beräkningar av OEE gjorts och hur en enkätundersökning 
 genomförts. 

Kapitel 5: Analyserar insamlade fakta.  

Kapitel 6: Sammanfattar de slutsatser som kunnat dras av det genomförda arbetet. 
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2. Verksamhetsbeskrivning 

2.1 Presentation av företaget 

År 1875 startade August Hilmer Andersson tillverkningen av VVS-produkter vid ett litet 
gjuteri i Kristiania, Norge. Han bedrev sin verksamhet där i 14 år, under namnet A H 
Andersson & Co, innan han flyttade till Bäckefors i Dalsland för att till slut hamna i 
Annelund, drygt 3 mil norr om Borås. Än idag ligger fabriken kvar på samma plats men man 
har genom sammangående med Tour Agenturer, ett Stockholmsföretag som sålt värmepannor 
sedan 1925, bytt namn till Tour & Andersson AB. 

Under 1980-talet strukturerade man om sitt produktutbud och i och med detta förbättrade man 
snabbt sin position på den internationella marknaden. Man är idag världsledande när det gäller 
försäljning av ventiler för vattenburna system. Man tillverkar även termostater till element, 
vanliga kulventiler och blandningsventiler till vatten i flerfamiljshus. TA introducerade under 
2006 en produkt för vattenrening. Produkten kallas TA-Aqua+ och syftar till att minimera 
risken att få sjukdomar genom vatten, framförallt den vattenburna sjukdomen legionella.  

Anledningen till att man lyckats så bra är delvis för att man under åren har uppfunnit och 
marknadsfört flera egna uppfinningar, en av dessa är Ametal® som är en metallegering som 
används i vattenbaserade värme- och kylsystem. 

1997 köptes Tour & Andersson AB upp av den brittiska industrikoncernen IMI plc. 
Koncernen har i dagsläget ca 18 000 anställda varav ca 500 arbetar vid fabriken i Annelund. 
IMI plc:s omsättning ligger årligen runt 2,6 miljarder Euro och fabriken i Annelund omsätter 
ca 700 miljoner kronor. 

Produktionen i Annelundsfabriken är idag till stor del automatiserad, vilket ökar möjligheten 
att uppnå en hög effektivitet och kvalitet i produktionen. Man arbetar med alla moment från 
idéer som ritas i 3D-modeller, man har en egen verktygsavdelning där man tillverkar större 
delen av de verktyg som används och man har dessutom en avancerad anläggning för att 
återvinna överbliven metall, felaktiga komponenter, kylvatten och organiskt avfall. 

2.2 Beskrivning av gruppen där pilotprojekten kommer att genomföras 

Gruppen där pilotprojekten ska genomföras kallas CNC Bearbetning. Avdelningen består av 
tio större maskiner varav nio är CNC-svarvar och en är av typen fleroperationsmaskin. Utöver 
detta finns fyra robotar och diverse borrmaskiner. Maskinerna körs av 14 operatörer fördelade 
på tre skift, sex personer på vardera dag- och kvällsskift samt två personer som arbetar 
ständigt nattskift. Man upprättar varje vecka ett rotationsschema för att på så sätt öka 
kompetensen hos operatörerna och man har även inlett förbättringsarbete i mindre grupper. 

Som det ser ut idag så utför underhållsavdelningen allt underhåll på maskinerna i gruppen. 
Planen har varit att operatörerna självständigt skall utföra kontroll och påfyllning av olja, 
filterbyten samt enklare rengöring av maskinerna. Arbetet med att implementera dessa 
moment har dock avstannat eftersom det inte har varit en prioriterad fråga vid 
förbättringsmötena.  
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2.3 Beskrivning av underhållsavdelningens roll i dagsläget  

Underhållsavdelningen på Tour & Andersson AB består idag av tre underavdelningar, El- och 
Mekanikreparation samt avdelningen som underhåller fastigheterna. Totalt består avdelningen 
underhåll av 36 underhållstekniker, varav tolv personer jobbar med el, 20 jobbar med 
mekanik och fyra personer tillhör fastighet. För arbetet med TPU är det bara de elektriska och 
mekaniska avdelningarna som är intressanta, varpå fastighetsavdelningen framöver kommer 
att förbises. Idag jobbar en från vardera avdelningen ständigt nattskift, sex personer från 
vardera avdelningen omväxlande dag- och kvällsskift. De övriga 18 jobbar dagtid. 

Det finns en stor spridning i maskinparken som sträcker sig från pressningsgjutningsmaskiner, 
robotar, fleroperationsmaskiner och enklare borrmaskiner till monteringsstationer 
innehållande mycket pneumatik. Denna spridning, i kombination med att underhållsarbetet 
inte är optimerat, gör att man inte har resurser nog för att alla på underhållsavdelningen ska 
kunna lära sig alla maskiner. Detsamma gäller för CNC-gruppen, det finns ett fåtal reparatörer 
som är specialiserade på maskinerna i gruppen. Reparatörerna har givetvis en bred 
grundkunskap inom mekanik alternativt elektronik, vilket gör att de kan utföra enklare 
reparationer på maskiner som vanligtvis inte ingår i deras arbetsområde. 

Det förebyggande underhållet på maskinerna i CNC-gruppen görs när den effektiva 
bearbetningstiden uppgår till 1000 timmar. Maskinparken i gruppen är relativt ny vilket vid 
jämförelse med utrustningen i resten av fabriken betyder att de akuta reparationerna står för 
en relativt liten del av den totala stilleståndstiden. 

2.4 Underhållsavdelningens arbetssätt 

När ett fel upptäcks sker detta i de flesta fall genom att operatören noterar en defekt i den 
maskin där han arbetar. För att kunna rapportera felet enligt den gällande arbetsgången ska 
han vända sig till sin driftsledare. Driftsledaren ska i sin tur skicka en felanmälan till 
underhållsavdelningen. Vid fel av mer akut karaktär är det vanligt att operatören ringer direkt 
till underhållsavdelningen för att få omedelbar hjälp, detta leder ofta till att felrapporten 
inkommer sent eller i vissa fall inte alls. Underhållssamordnaren tar emot felanmälan och 
skapar därefter en arbetsorder som anger felsymptomen och vilken prioritet problemet har.  

Vid alla produktionsavdelningar på TA hålls prioritetsmöten, tidsintervallen mellan dessa 
beror på vilken avdelning det handlar om samt hur mycket underhåll som krävs på respektive 
avdelning. Underhållssamordnaren deltar på samtliga prioriteringsmöten och fördelar därefter 
arbetet mellan reparatörerna och sätter även upp aktuella prioritetslistor inne på 
underhållsavdelningen. Underhållspersonalen ska i första hand utföra reparationer enligt 
kronologisk ordning, detta fungerar dock inte i alla fall. Vissa av reparatörerna väljer att 
utföra sina arbeten genom att prioritera de uppgifter som går snabbt att utföra och är 
”roligare”, istället för att utföra dem i dem efter vilket löpnummer respektive arbetsorder har. 

Problemen i dagsläget är framförallt att arbetsgången är resurskrävande på grund av 
handpåläggning i flertalet av de ingående momenten. Alla arbetsordrar genereras manuellt 
och all rapportering likaså. Man har dock installerat ett webb-baserat underhållsprogram för 
att underlätta arbetet, men man har ännu inte börjat använda detta. 
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3.  Totalt Produktivt Underhåll (TPU) 

3.1 Allmänt om Lean Produktion 

Det var John Krafcik, forskare inom projektet International Motor Vehicle Program, som för 
första gången använde sig av ordet Lean (Dennis, 2002). Han hade tillsammans med sina 
medarbetare fått i uppgift att undersöka hur Toyota kunde producera så många och så bra bilar 
som möjligt, med mindre resurser än vid traditionell massproduktion.  
 
Toyotas chefsingenjör, Taiichi Ohno utvecklade ett system som går ut på att försöka eliminera 
de slöserier som han ansåg vara allvarligast för ett företag, han delade upp dem i sju punkter: 
Överproduktion, Väntetid, Transporter, Onödiga processer, Lager, Människors rörelser och 
Justering av fel.  

Han definierade slöseri som en process eller aktivitet som använder sig av resurser men som i 
sig inte adderar något värde till kunden. Att bekämpa slöserierna är det mest effektiva sättet 
att öka vinsten i ett företag och för att kunna eliminera dessa är det mycket viktigt att man 
förstår vad slöseri innebär, var det existerar och vilka åtgärder som krävs. För varje av de sju 
slöserierna finns en utarbetad plan för hur man går tillväga för att reducera eller eliminera 
den. Även om produkterna ofta skiljer sig åt mellan olika företag så har det visat sig att 
slöserierna är relativt likvärdiga oavsett om slutprodukten är en enkel produkt eller en mycket 
avancerad sådan. 

Av de sju slöserierna ansåg Taiichi Ohno att överproduktion var den allvarligaste eftersom 
den ofta leder till att de övriga sex uppstår. Att producera mer än vad kunden efterfrågar får 
som följd att produkten blir svårsåld och att priset på varan sjunker. 

En av de mest grundläggande principerna inom Lean handlar just om att man inte tillverkar 
produkter för producerandets skull, utan för att produkten är efterfrågad (Just-in-time). Om 
det inte finns behov av produkten så producerar man helt enkelt inte. På det sättet hålls 
lagernivåerna låga och kapitalbindningen minimal. Detta kan jämföras med massproduktion, 
som idag står för ungefär lika stor del av produktionen inom bilindustrin som Lean, där 
företagens produktionsvolymer bestäms av prognoser. 
 
Tankesättet inom Lean produktion går i stora drag ut på att man inom organisationen ska 
arbeta tillsammans i små arbetsgrupper för att hitta områden med förbättringspotential, och 
sedan med hjälp av olika strategier förändra dessa områden till det bättre. Viktigt att tänka på 
är att man inom Lean aldrig är ute efter att hitta ”syndabockar”, utan målet är att man ska se 
fel som en möjlighet att lära sig något nytt. På så sätt kan man tillsammans öka 
ansvarskänslan hos varje medarbetare och tillsammans verka för ständiga förbättringar. 

En av grundstenarna inom Lean är att standardisera sitt arbete. För att komma till rätta med 
kvalitetsproblem och avvikelser mellan olika operatörer eller tillverkningslinor, är det viktigt 
att man grundligt går igenom alla ingående arbetsmoment. Man analyserar dem noggrant och 
resonerar sig fram till vad som är mest effektivt. Arbetsmomentets utförande ska i största 
möjliga utsträckning vara ekonomiskt med avseende på så lite onödiga rörelser som möjligt.  
Det ska dessutom vara ergonomiskt riktigt för att skona operatören som utför arbetet från 
eventuella arbetsskador. 
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Det finns ett stort antal verktyg som man kan använda sig av inom Lean och det är ett massivt 
arbete att försöka förstå dessa. Alla verktyg kommer inte ursprungligen från Japan och 
Toyota, utan några bygger på principer som länge använts i västvärlden och som grundarna av 
Toyota Production System (TPS) valde att ta till sig. Några av de mest kända och även mest 
använda är 5S, TPU, SMED, Kaizen och Kanban. Ofta väljer företag att handplocka några av 
verktygen och försöka implementera dem i sin verksamhet eftersom det inte alltid finns 
resurser till att starta det stora antal aktiviteter som arbetet för att uppnå en Lean produktion 
kräver. 
 
När man inom en organisation bestämmer sig för att anpassa sin verksamhet till att arbeta 
med principerna för Lean produktion, innebär det aldrig att man gör en engångssatsning, utan 
snarare att man startar ett mycket långsiktigt arbete mot att ständigt förbättra sina processer. 
Man kan nästan säga att detta arbete är oändligt eftersom det i en organisation är omöjligt att 
skapa perfekta processer där inget slöseri förekommer. 

3.2 TPU Historik 

Som så mycket annat inom Leankonceptet har TPU sitt ursprung i Japan. Arbetet med 
underhåll har sin början 1951 då man startade införandet av förebyggande underhåll. 
Arbetssättet upptäcktes av japanska tjänstemän vid besök på anläggningar i USA, man 
anammade sättet att styra underhållet och förändrade det så att det skulle passa den japanska 
industrin. 1953 startade 20 japanska företag tillsammans en forskargrupp kring underhåll, 
gruppen kom 1969 att ombildas till Japan Institute of Plant Engineers (JIPE). Under 1960-
talet förändrades underhållet från att ha varit förebyggande till att bli produktivt, vilket 
innebar att man inte längre gjorde underhåll på maskinerna för sakens skull, utan för att man 
såg att effektiviteten ökade och de ekonomiska aspekterna påverkades positivt.  

Det som numera kallas TPU har sin grund i det som Nippondenso, ett japanskt 
automationsföretag och underleverantör till Toyota, började med 1971. Företagsledningen 
ansåg att det blev dyrt att utöka personalstyrkan på underhållsavdelningen, och började då 
med att låta maskinoperatörerna ta ansvar för sina maskiner och utföra enklare 
underhållsarbeten. Så småningom innebar detta att underhållsavdelningen kunde koncentrera 
sig på underhållet som krävde lite mer kunskap, det blev också tid över till förbättringsarbete. 
Sedan dess har arbetssättet utvecklats till att idag vara väldigt strukturerat och genomtänkt 
och många företag i både Nordamerika och Europa har insett fördelarna. 

3.3 Allmänt om TPU 

Idag finns det en stor uppsättning förändringskoncept till förfogande för företag som vill 
utvecklas. Det har kommit en allt större ström av trebokstavsförkortningar under de senare 
åren och bland dessa har TPU fått stor uppmärksamhet. Allt fler företag i Sverige talar om 
TPU eftersom det är ett konkret och begripligt koncept i jämförelse med många av de andra 
förbättringsverktygen som är mer teoretiska och svåra att förstå. En annan aspekt är att det 
finns många andra företag som uppnått positiva resultat efter att ha arbetat med TPU under ett 
antal år.  

Det är väldigt viktigt att anpassa arbetet till det egna företagets kultur och att man på ett tidigt 
stadium identifierar vilka hinder som finns för att införa TPU. Man måste även förstå de 
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grundläggande principerna och starka sidorna för att förhindra att man gör om TPU till något 
som blir för komplicerat och ogenomförbart. (Ljungberg, 2000) 

3.4 Varför införa TPU? 

När kvalitetskraven ökar, kraven på leveranssäkerhet höjs och behoven av att frigöra resurser 
blir kännbara, ökar även kraven på att underhållet på maskinerna måste fungera (Nord m.fl., 
1997). Det är här TPU kommer in i bilden. Om man lyckas med införandet blir några av 
vinsterna att de akuta reparationerna och de ständigt återkommande störningarna minimeras, 
vilket leder till att man får större kontroll över maskinparken och produktionen. Om man har 
möjlighet att reducera antalet stopp minskar tiden för väntan, väntan på reparatören och på att 
reparationen ska genomföras. Tiden som går åt för att starta upp maskinen efter ett stopp 
undviks dessutom. 

3.5 De 12 stegen vid införandet av TPU 

Man brukar prata om en tolvstegs-trappa som ett verktyg att använda sig av när man inför 
TPU. Trapp-modellen bygger på att man startar nedifrån på första steget och utför alla 
ingående moment, innan man sedan påbörjar klättrandet uppför trappan. Det anses viktigt att 
man verkligen utför och utvärderar aktiviteterna som ingår i steget där man befinner sig innan 
man går vidare, detta för att försäkra sig om att lyckas.  

De tolv stegen är: 

1. Informera om ledningens beslut att införa TPU 
2. Skapa en förändringsorganisation och starta pilotområden 
3. Utbildning och information 
4. Sätt upp policy och mål 
5. Formulera en huvudplan för införandet 
6. Håll kick-off  
7. Mäta och analysera OEE 
8. Operatörsunderhåll i sju steg 
9. Specialistunderhåll 
10. Kompetensutveckling 
11. Utrustningsplanering 
12. Sätta upp nya mål 

I rapporten ”Att införa Totalt Produktivt Underhåll i tolv steg” som återfinns som Bilaga 1, 
behandlas dessa steg grundligt. Förklaringar ges till vad varje steg innebär och hur man rent 
praktiskt går tillväga för att på ett bra sätt implementera varje steg för sig.  
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4. Insamlande av fakta 

4.1 Beräkning av OEE 

Overall Equipment Efficiency, eller förkortat OEE, är ett mycket användbart mätetal om man 
vill mäta hur mycket en maskin, avdelning eller ett helt företag producerar i förhållande till 
hur mycket som är teoretiskt möjligt. Till skillnad från en mängd andra mätetal så ingår även 
en kvalitetsaspekt i OEE. Det finns flera olika benämningar och variationer på OEE, 
exempelvis TAK (Total Anläggningskapacitet), men Tour & Andersson har valt att använda 
sig av benämningen OEE. 

OEE är en matematisk produkt av tre andra tal, vilka i tur och ordning är tidstillgänglighet, 
operationseffektivitet och kvalitetsutbyte. 

Tidstillgänglighet är ett mått på hur stor del av den utlagda produktionstiden, tillgänglig tid, 
som går att använda för effektiv produktion. Detta betyder att man från den totala tillgängliga 
tiden drar bort tiden för stillestånd d.v.s. haverier, ställtid och justeringar. Resultatet kallas 
den tillgängliga operativa tiden. Dividerar man den denna med den tillgängliga tiden, får man 
en kvot som talar om hur stor del av arbetstiden som utnyttjas för produktion; 

tillgänglig tid - stilleståndstid 
tillgänglig tid 

 
Operationseffektivitet beskriver hur effektivt den tillgängliga operativa tiden utnyttjas. Om 
man multiplicerar den ideala cykeltiden för varje produkt med antalet producerade enheter, 
fås tiden det i teorin borde ha tagit att producera denna mängd. Tiden divideras sedan med 
den tillgängliga operativa tiden, det vill säga tiden man har till förfogande. Då fås en 
procentsats som visar hur stor andel av produktionstiden som använts för effektiv produktion; 

ideal cykeltid × processat antal 
tillgänglig operativ tid 

 
Kvalitetsutbytet talar om hur stor andel som producerats utan defekter. Beräkningen är enkel, 
man dividerar det antal produkter som blivit rätt producerade med det totala antalet 
framställda enheter;  

processat antal - felaktigt antal 
processat antal 

 
På TA finns ett driftsuppföljningssystem, TAIS (Tour Andersson Information System), som 
hanterar alla typer av stopporsaker, kassationer, väntetider och reparationstider. Vid varje 
maskin finns det en ”regtimebox” som är kopplad till maskinen och känner av när det har gått 
mer än 30 sekunder utan att maskinen har utnyttjats. För att maskinen ska gå att starta igen 
efter stoppet krävs det att operatören trycker in en felkod. Detta tvingar operatören till att 
registrera all tid då maskinen inte utnyttjats för produktion. Tiden tillsammans med felkoden 
sparas i TAIS och kan enkelt följas upp vid ett senare tillfälle.  
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För att underlätta beräkningen av OEE-talet har det genom ett samarbete med IT-avdelningen 
på TA tagits fram ett programtillägg till TAIS. Tillägget togs fram eftersom delar av den 
nödvändiga informationen för att beräkna OEE är svåråtkomlig. Datauppgifterna finns 
lagrade på flera olika ställen i systemet, vilket gör att beräkningarna tar onödigt lång tid. 
Programtillägget hämtar information från TAIS och redovisar den i form av de aktuella 
parametrarna för OEE. 

4.2 Enkätundersökning 

I litteraturen talas det mycket om sammanhållning och att gruppdynamiken måste fungera i de 
grupper och på de avdelningar där TPU ska införas. Därför beslutades det att en 
enkätundersökning skulle genomföras bland operatörerna i CNC-gruppen (se Bilaga 3). 
Enkäten utformades så att frågorna bestod av påståenden som man skulle ta ställning till och 
ange i vilken grad man instämde. Enkelheten på utformningen gör att risken för 
missuppfattningar minimeras och sammanställningen blir enkel. Meningen är att man när 
implementeringen kommit en bit på vägen, ska genomföra samma undersökning för att se hur 
tillståndet i gruppen förändrats. 

Efter att svaren från undersökningen sammanställts (se Bilaga 4), kan man se en tydlig trend, 
de som svarade tycker individuellt att de tar större ansvar, arbetar mer effektivt och skulle 
påverkas mer av förändringar än gruppen som helhet. 

På frågan hur samarbetet i gruppen fungerar blev resultatet något över mittenvärdet vilket 
visar på att samarbetet idag är tillfredsställande men att det finns utrymme för förbättringar. 
På påståendet om samarbetet med arbetsledaren fungerar, blev resultatet mycket bra. På de två 
frågorna om operatörerna känner att de får stöd från gruppen och stöd från arbetsledaren blev 
resultatet att medarbetarna känner mer stöd från arbetsledningen är från gruppen.  
Gemenskapen i gruppen och trivseln på jobbet var två frågor där resultaten var höga. Totalt 
sett visar svaren på dessa sex frågorna att samarbetet och gemenskapen i gruppen fungerar 
bra, vilket förhoppningsvis gör att eventuella förändringar och svårigheter som uppstår kan 
hanteras på ett bra sätt. 

Angående hur motiverade operatörerna är och hur motiverad man upplever gruppen, blir 
svaret mycket högre på frågan om motivationen hos operatören som individ. Något som lovar 
gott är att resultatet från undersökningen visar att om gruppen fick gemensamma mål att jobba 
mot skulle motivationen öka. Som en parentes kan nämnas att det redan idag finns uppsatta 
mål inom fabriken, men dessa är inte nerbrutna och redovisade för varje enskild maskingrupp.  

Vad gäller arbetsglädjen i gruppen och individuellt visar enkäten att svaren angående gruppen 
ligger något lägre än de individuella men fortfarande på en hög och bra nivå. 

Gruppen anser även att de har stor möjlighet till att utvecklas och att de kan påverka den 
nuvarande arbetssituationen. Eftersom svaren på frågorna om trivseln fick bra resultat tyder 
det på att de anställda trivs med att kunna påverka och utvecklas, detta kommer 
förhoppningsvis att vara en fördel vid införandet av TPU. 

Operatörerna tycker att arbetsbelastningen ligger på en rimlig nivå eller något för högt, de 
känner även att stressnivån ibland är något för hög. Samtidigt anser de att arbetet bedrivs 
effektivt både individuellt och som grupp betraktat. 
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5. Diskussion 

Innan vi påbörjade detta examensarbete hade ingen av oss några mer djupgående kunskaper 
om Totalt Produktivt Underhåll. När vi började studera litteratur kring ämnet skapade vi oss 
en bild av det vi trodde var TPU. Idag, efter sex månaders studier av ämnet har vi skapat oss 
en helhetsbild som visat sig vara något helt annat än det vi först trodde. Detta tycker vi är en 
erfarenhet som vi gärna vill dela med oss av till de personer på Tour & Andersson som 
kommer att använda vår rapport i sitt arbete med TPU. Vi har gått många och långa omvägar 
för att komma till den punkt där vi befinner oss nu, och även om denna rapport ska vara en 
vägledning med tips om hur man inför TPU på enklast möjliga sätt, tror vi att det är en 
nödvändighet att utforska vissa omvägar för att hitta det arbetssätt som passar bäst på Tour & 
Andersson AB.   

De hinder vi mött på vägen har till största del bestått i att de människor vi mött i 
verksamheten inte haft tillräcklig kunskap om TPU för att verkligen förstå vilken typ av hjälp 
vi efterfrågat. Vi har lagt mycket tid på att försöka övertyga och utbilda de personer som ska 
fortsätta att driva implementeringen av TPU när vårt arbete på TA är avslutat. Vi har mötts av 
blandade reaktioner, viss tveksamhet från produktionen och mycket entusiasm från 
underhållsorganisationen.  

En av de få faktorer vi observerat som skulle kunna fördröja arbetet, är det faktum att 
ledningsgruppen på företaget inte tycks vara tillräckligt insatt i vad TPU innebär. Istället för 
att från början avsätta tid och pengar för att möjliggöra arbetet finns istället en filosofi om att 
man ska uppvisa resultat innan resurser kan avsättas i någon större utsträckning. Detta kan lätt 
leda till att arbetet inte sker i den takt man hoppats på och att den entusiasm som till en början 
finns i organisationen dämpas. Värt att nämna i sammanhanget är att detta tankesätt är typiskt 
för tillverkningsindustrin i västvärlden idag och absolut inget som TA är ensamma om att 
uppleva. 

Tour & Andersson har en stor fördel gentemot andra företag som befinner sig i startgroparna 
för att skapa en Lean produktion, de har redan en organisation som är redo för att påbörja 
arbetet med TPU. Förbättringsgrupper finns sedan en tid tillbaka i produktionen men det har 
varit svårt för företaget att få arbetet i dessa grupper att fungera tillfredställande eftersom 
uppgiftsformuleringen varit något oklar. Vi har sett en tendens till att man tror att bara man 
avsätter tid till möten så ska arbetet fungera friktionsfritt. I själva verket är det komplicerat 
och tar tid att få denna typ av arbete att fungera på ett bra sätt. För att komma tillrätta med 
eventuella tveksamheter och leda arbetsgrupperna in på rätt spår behövs handledning och 
ledarskap. 

Underhållsavdelningen upplever idag en viss frustration över sin arbetssituation och vår 
erfarenhet är att många av de verktyg som skulle kunna förenkla deras arbete redan finns att 
tillgå. Tyvärr har den massiva arbetsbelastningen gjort att man inte haft tid och möjlighet att 
införa nya system och utbilda sin personal i den mån man hade önskat. Vår förhoppning är att 
man i samband med TPU kommer att inse att förbättringsmöjligheterna är stora, och att man 
genom att utnyttja underhållssystemets fulla potential, kan utföra underhåll i större 
utsträckning än nu men genom att utnyttja betydligt mindre resurser. 

När vi avslutar vårt examensarbete har företaget redan hunnit avverka några av de punkter 
som behandlas i vår rapport. Tillsammans med produktionschefen och vår handledare har vi 
tillsatt en styrgrupp och avverkat tre mycket intressanta möten. Våra förväntningar inför det 
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första mötet var att vi tillsammans med vår handledare skulle hålla en information om vad 
TPU är och vilka fördelar detta arbetssätt kan ge Tour & Andersson. Det som istället hände 
var att en diskussion uppstod och responsen från personerna på mötet var enorm. Vi känner 
oss stolta över att ha initierat detta arbete i en grupp som bubblar av idéer och nya 
infallsvinklar och vår förhoppning är att detta arbete kommer att fortlöpa och resultera i 
förändringar som lyfter hela produktionen till en ny nivå.  
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6. Slutsats  

Vår största erfarenhet efter att ha utfört detta examensarbete är det i slutändan aldrig blir som 
man tänkt sig. Vi har lärt oss hantera många problem och svårigheter under arbetets gång och 
det har varit mycket lärorikt. 

Inom personalen på Tour & Andersson finns enorma resurser i form av kunskap och nya 
idéer, vilka vi verkligen hoppas att företaget värnar om att ta till vara. Genom att utnyttja 
denna resurs kan man definitivt nå långt med sitt arbete mot Totalt Produktivt Underhåll, det 
gäller bara att hitta ett arbetssätt som tar fram det bästa ur varje enskild medarbetare. 

Vår tid på företaget har varit intressant och rolig. Även om vi ställt mycket höga krav på oss 
själva så har vi emellanåt känt att arbetet nästan varit övermäktigt, ämnet vi valt är brett och 
det finns otaliga filosofier och åsikter om hur det ska utföras på bästa sätt. Vi har valt att 
studera flera infallsvinklar och har tillsammans med vår handledare resonerat oss fram till det 
arbetssätt som vi tror passar företagets kultur och värderingar. Så långt som möjligt har vi 
försökt använda oss av de verktyg som redan finns tillgängliga och anpassa teorierna inom 
TPU för att smälta in i den befintliga förbättringsverksamheten. 

Examensarbetet ska fungera som en vägledning vid implementering av TPU men vår 
förhoppning är att man under arbetets gång kan välja att ta alternativa vägar för att på så sätt 
hitta nya innovativa lösningar. Det finns inget facit för hur man lyckas med TPU men TA har 
definitivt förutsättningarna som krävs för att kunna nå framgång med detta koncept. 
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1. Inledning 

Man brukar säga att TPU bygger på tre grundläggande byggstenar och att de kan liknas vid 
olika delar i en människokropp: 

• Uppföljning av driftstörningar – hjärnan 

• Operatörsunderhåll – hjärtat 

• Förbättringsgrupper – musklerna 

Uppföljning av driftstörningar och operatörsunderhåll kommer in som två viktiga steg i själva 
införandeprocessen, men eftersom arbetet i förbättringsgrupperna är en förutsättning för att 
arbetet med TPU ska lyckas har vi valt att tillägna detta ett eget kapitel. 

För att ge en bild av hur vi har tänkt att denna rapport ska användas har vi också valt att skriva 
en läsanvisning. Vi bifogar dessutom en lista med böcker som vi tycker är speciellt bra i 
avseendet att de är enkla att förstå och ger många förslag på lösningar till praktiska problem 
som kan uppstå vid införandet av TPU. 

1.1 Läsanvisningar 

Syftet med denna rapport är att den ska fungera som en vägledning för Tour & Andersson AB 
i deras arbete med att införa Totalt Produktivt Underhåll. De ingående momenten behandlas 
var för sig i egna kapitel och utöver detta finns punkter med vanliga misstag och vad man kan 
göra för att undvika dessa.  

De tolv stegen som behandlas bör enligt den vanligast förekommande modellen följas i 
turordning för att uppnå bästa resultat, viktigt att poängtera är betydelsen av utvärdering under 
arbetets gång. Arbetet med att starta upp en fungerade verksamhet i förbättringsgrupperna bör 
göras parallellt med själva införandet eftersom det är denna typ av verksamhet som är 
grunden i TPU. 

Tanken är att rapporten ska ge svar på de vanligaste frågorna kring TPU och för svar på mer 
komplicerade frågor hänvisas till litteraturen i listan nedan.   

1.2 Rekommenderad litteratur 

TPM - Vägen till ständiga förbättringar av Örjan Ljungberg är en lättläst bok med en hel del 
grundläggande information om TPU som arbetssätt. Den behandlar även många praktiska 
frågor som visualisering, arbete i förbättringsgrupper och vilka roller parterna bör ha under 
tiden och efter det att införandet genomförts. 

En av de mest kända böckerna om TPU i Sverige är TPM - Total Productive Maintenance 
med erfarenhet från Volvo. Den är på många sätt mer anpassad till det praktiska arbetet 
eftersom den ger många exempel hämtade från Volvos verksamhet, samtidigt kan den kännas 
utmanande eftersom den går in på djupet i många mindre frågor.  

Mer information om hur man finner dessa böcker ges i referenslistan på sidan 30 i denna 
rapport. 
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2. Förbättringsgrupper 

Syftet med att arbeta i en grupp är att den kan åstadkomma saker som enskilda individer inte 
kan. Gruppen består av människor som delar ett gemensamt mål och som utnyttjar 
gruppmedlemmarnas färdigheter för att tillsammans uppnå det. (Nord m.fl., 1997) 

Det är inte helt ovanligt att en slags osynlig mur mellan underhållspersonalen och 
operatörerna existerar och för att lyckas med TPU är det viktigt att man lägger kraft på att riva 
denna mur. Detta kan göras genom att underhållsorganisationen finns representerad i 
förbättringsgrupperna ute i produktionen (Ljungberg, 2000).  

För att få förbättringsgruppernas arbete att fungera är det lämpligt att man till en början 
tillsätter en så kallad starthjälp. Denna person intar ledarrollen i gruppen och fungerar som 
”ordförande” på mötena. Starthjälpens roll är att se till att mötena blir effektiva och att finnas 
till hands för att stödja, uppmuntra och även utbilda gruppen i TPU. Som operatör i 
produktionen kan det vara svårt att få tillgång till de resurser som krävs och därför ska den 
tillförordnade ledaren se till att resurser avsätts.  

Lämpliga ”starthjälper” är personer ur den tillsatta styrgruppen (se kapitel 4.2), som haft 
möjlighet att utbilda sig inom TPU. På Toyota satsas enorma resurser eftersom man verkligen 
tror på detta arbetssätt och man tillämpar dessutom livstids anställning vilket gör att 
förbättringsgrupperna har tid att utvecklas och växa till enormt starka drivkrafter för 
förändringar. Eftersom tankesättet inom producerande företag skiljer sig avsevärt mellan 
Japan och Sverige, kan det vara en bra idé att anlita en konsult för att få hjälp med denna typ 
av förbättringsarbete. 

Det finns oändligt många arbetssätt att tillämpa i förbättringsgrupperna och för att få bästa 
möjliga resultat är det viktigt att man väljer en metod som fungerar i den egna verksamheten. 
En idé kan vara att man väljer ut en maskin att arbeta med och att gruppen sätter sig ner och 
listar alla tänkbara åtgärder som kan öka effektiviteten och minska stopptiden i denna maskin. 
Man kan sedan göra en prioritetslista och genomföra punkterna en efter en.  

Ett annat arbetssätt kan vara att man beslutar om att vidta en specifik åtgärd och utföra den i 
alla maskiner i gruppen innan man går vidare med en ny förbättringsåtgärd. Även 
brainstorming och kostnadsanalyser är vanliga arbetssätt i förbättringsgrupper. 

När man försäkrat sig om att förbättringsgrupperna kommit igång med sitt arbete och det 
fungerar på ett tillfredställande sätt är det lämpligt att starthjälpen drar sig ur och samtidigt 
väljer en lämplig efterträdare. Den person som utses till ny gruppledare ska vara någon som är 
accepterad av hela gruppen och visar på goda ledaregenskaper.  

Förbättringsgrupperna bör ges utrymme för möten en gång per vecka, detta för att upprätthålla 
motivationen och drivet i arbetet. Det får aldrig avstanna eftersom det då blir ett avbrott som 
kan göra att medarbetarna tappar fokus på uppgiften. Om detta inträffar kan det bli mycket 
svårt att starta upp arbetet igen eftersom entusiasmen hos de inblandade personerna ofta har 
dött ut. 
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3. Steg 1 – Informera om ledningens beslut att införa TPU 

När man utbildat ledningen och övertygat dem om att TPU är ett arbetssätt som passar i vårt 
företag fattas det formella beslutet om att införa TPU. Högsta ledningen ”beställer” därefter 
ett arbete av projektledaren, vilket i TA:s fall är personen som utsetts till TPU-koordinator. 
Första steget mot en implementering är att man tillkännager beslutet om att man ska påbörja 
arbetet med TPU och att man förklarar för de anställda vilka fördelar detta arbetssätt kan 
medföra. Det är även viktigt att påpeka att detta inte är något frivilligt utan att det krävs 
engagemang från alla. 

3.1 Fördelar med införandet av TPU 

Förhoppningen är att införandet av TPU hos Tour & Andersson AB kommer att innebära: 

• Säkerställning av minst 97 % servicegrad vid leveranser till kund 

• Minskade produktionskostnader 

• Minskad kapitalbindning 

• Kortare ledtider 

• En säker arbetsmiljö 

• Ökat engagemang hos de anställda 

3.2 Vanliga misstag 

Det vanligaste misstaget som begås i det här stadiet är att företagsledningen inte ser TPU som 
något nödvändigt och något man vill satsa på. Det är viktigt att hela ledningen är engagerad 
och tillräckligt informerad för att veta vad TPU innebär och vilka positiva effekter man kan 
uppnå med TPU som arbetssätt. 
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4. Steg 2 – Skapa en förändringsorganisation och starta pilotprojekt 

Vid varje avdelning där man avser att införa TPU bör man inleda arbetet med att tillsätta en 
styrgrupp för att leda arbetet på den aktuella avdelningen. Lämpligt är att ha fem till åtta 
personer i denna grupp, eftersom tidigare erfarenheter visat att just detta antal bidrar till att 
skapa ett bra samarbete och gruppkänsla. I små grupper är sannolikheten större att alla deltar 
aktivt i möten och de som är tystlåtna eller blyga vågar lättare tala. 

Styrgruppen bör i första hand bestå av personer som sitter i en position där de har möjlighet 
att påverka viktiga frågor som berör arbetssättet. De har som viktigaste uppgift i ett tidigt 
skede av TPU-arbetet, att informera och utbilda övriga anställda samt att driva på och 
uppmuntra dem till att själva ta initiativ (Nord m.fl., 1997). 

4.1 Pilotområden 

Att inledningsvis tillsätta en styrgrupp som försöksgrupp för hela företaget är nödvändigt för 
att man på så sätt får möjlighet att arbeta i liten skala. Man kan samla på sig erfarenheter och 
få utrymme att upptäcka eventuella fel. Det är lämpligt att denna styrgrupp genomför mellan 
fem och tio praktiska pilotprojekt på den avdelning som valts ut. Detta för att se till att man 
verkligen lyckas i flera projekt och får möjlighet att tillämpa olika arbetssätt för att se vilket 
som passar bäst i gruppen. Med ett pilotprojekt avses en specifik uppgift som planeras, 
genomförs och utvärderas innan nästa förbättringsaktivitet påbörjas. Detta kan exempelvis 
vara att alla operatörer ska lära sig byta filter eller fylla på olja i en maskin. 

Det finns ingen mall för hur man inför de olika delarna av TPU, utan varje arbetsgrupp måste 
se till att de hittar ett sätt som fungerar för dem, eftersom man ofta har mycket olika 
förutsättningar vid uppstarten av TPU-arbetet. I vissa arbetsgrupper kommer entusiasmen att 
vara större än i andra, men det har på andra företag ofta visat sig att de grupper som till en 
början varit tveksamma, ofta är de som i slutändan har uppnått det bästa resultatet. 

Det är även värdefullt för företaget att i ett senare stadium av TPU-införandet, kunna utnyttja 
de personer som deltagit i pilotprojektet för att utbilda och informera andra arbetsgrupper. 
Pilotprojekten är också av stort värde i det framtida arbetet eftersom de förenklar planeringen 
av framtida aktiviteter. Man får värdefulla kunskaper om vilka resurser som krävs och inom 
vilka tidsramar det är rimligt att driva projekt av olika slag. Glöm inte att dokumentera allt 
som händer i pilotprojekten, även misstag, eftersom de kan minimera riskerna för att man i 
framtiden upprepar dem. Om man ignorerar att dokumentera de negativa erfarenheterna kan 
det bli kostsamt i ett senare skede, se upp för detta! 

4.2 Organisation 

En styrgrupp bör även tillsättas för varje produktverkstad där man avser att införa TPU, den 
bör bestå av personer som har kunskap inom de områden som berör arbetsuppgifterna på 
avdelningen. Förutom en TPU-koordinator bör även verkstadschef, driftsledare, en 
operatör/montör, en person från underhåll samt en facklig representant finnas med i 
styrgruppen. Om det finns andra personer med värdefulla erfarenheter eller 
specialistkompetens är det önskvärt att även de finns med i styrgruppen. 

Utöver styrgruppen är det av yttersta vikt att arbetet i förbättringsgrupperna fungerar på ett 
tillfredställande sätt. Styrgruppen måste sätta upp tydliga mål och riktningar för hur arbetet i 
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förbättringsgrupperna skall bedrivas, det kan till en början vara idé att styrgruppen föreslår 
arbetsområden och åtgärder som förbättringsgrupperna kan arbeta med. Syftet med denna 
metod är att leda arbetet i grupperna i rätt riktning, men om man väljer att låta styrgruppen 
föreslå åtgärder är det viktigt att det finns utrymme för förbättringsgrupperna att själva 
bestämma på detaljnivå. Styrgruppens uppgift är endast att ange riktningen för arbetet.  

4.3 Resurser 

Det är viktigt att man i ett tidigt stadium avsätter resurser för att kunna genomföra nödvändiga 
projekt. När man påbörjar införandet av själva operatörsunderhållet kommer det sannolikt att 
uppstå en underhållspuckel (se figur 7.3 på sidan 14), för att klara av detta behöver man 
omstrukturera arbetet eller ta in extra underhållspersonal under en tidsperiod tills man ser 
resultatet av omorganisationen. Planering för detta bör ske innan man påbörjar arbetet. 

4.4 Vanliga misstag 

Glöm inte bort att involvera den fackliga organisationen eftersom det annars kan uppstå 
diskussioner om lönenivåer när de anställda höjer sin kompetens. Var säker på att resurser i 
form av tid och pengar finns att tillgå för att utföra pilotprojekten eftersom resten av 
införandet hänger på att dessa lyckas.
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5. Steg 3 – Utbildning och information 

För att lyckas med sitt TPU-arbete är det viktigt att alla anställda får information och 
utbildning i vad TPU innebär och vad man vill uppnå genom att införa detta arbetssätt. Det 
har i alla kända fall visat sig att TPU inte fungerar om det införs direkt efter att beslutet tagits 
(Nord m.fl., 1997). 

5.1 Utbildning av styrgruppen 

Det bästa sättet att lära sig hur man på bästa sätt använder TPU på sitt företag, är att ta lärdom 
från en pilotgrupp. Men innan pilotgruppen kan sättas igång är utbildningen av styrgruppen en 
viktig del. Alla i gruppen måste förstå vad en implementering innebär, så djupt att de kan 
motivera och förklara för andra. Det finns många sätt men en kombination av olika typer av 
utbildning är troligen det som ger den bästa helhetsbilden.  

I vissa avseenden kan litteraturen kring TPU kännas massiv och teoretisk men för att förstå 
alla principer är det nödvändigt att använda sig av denna. Två eller flera av de många böcker 
som finns skrivna om TPU bör köpas in till alla som ska medverka i styrgruppen. 
Anledningen till att man inte enbart ska förlita sig på en källa är att det finns en hel uppsjö av 
litteratur kring ämnet och att åsikterna är varierande beroende på författarnas erfarenheter av 
TPU. Under rekommenderad litteratur på sidan 4 i denna rapport, rekommenderas böcker som 
är lämpliga eftersom de är relativt lättlästa och ger många verklighetsrelaterade exempel. En 
bok kan inte svara på alla frågor som uppstår på vägen, därför kan det vara en mycket god idé 
att skaffa sig erfarenhet av hur andra företag har gått till väga. Ett eller flera studiebesök kan 
ge nyttiga erfarenheter och tips på praktiska lösningar för exempelvis visualisering och 
kontroll. Under studiebesöken kan man även ställa frågor om misstag som gjorts under 
införandet och på så sätt kanske undvika en del onödigt arbete.  

5.2 Utbildning för personer i pilotprojekt 

Pilotgruppens utbildning behöver inte skilja sig avsevärt från utbildningen av övriga anställda. 
Något man får räkna med är att tidsåtgången blir något större. Den extra tiden används för att 
verkligen poängtera vilka fördelar och vinster det innebär för företaget, operatörerna och 
personalen på underhållsavdelningen. Denna extra tid behöver förmodligen inte läggas ner i 
övriga grupper eftersom man förhoppningsvis kan visa vilka fördelar och positiva resultat 
man uppnått under pilotprojekten. Förhoppningsvis har andra avdelningar blivit nyfikna på 
vad som händer i CNC-gruppen, så att de redan är motiverade när det blir deras tur att påbörja 
implementeringen av TPU. 

Något som också bör förklaras för gruppen, är varför man använder sig av en pilotgrupp och 
fördelarna med en sådan. En diskussion om möjliga konsekvenser och åtgärder utifall att 
pilotaktiviteterna misslyckas bör också tas. 

5.3 Allmän utbildning för samtliga anställda 

För att TPU-införandet ska löpa så friktionsfritt som möjligt bör alla anställda ges möjlighet 
till minst en heldags utbildning. Det kan vara bra att dela upp utbildningen på flera tillfällen 
istället för att använda sig av en 8-timmars dag. På det sättet hinner informationen sjunka in. 



Bilaga 1 

10 (32) 

När sedan utbildningen fortsätter finns det troligtvis fler tankar och reflektioner än om allt 
skulle genomföras i ett block.  

Utbildningen av personalen kan ges av TPU-koordinatorn, tillsammans med hjälp av något 
informationshäfte. Informationshäftet sammanställs av någon från styrgruppen, utifrån 
litteraturen som använts för gruppens utbildning. Häftet bör utformas så att det är riktat mot 
den avdelningen vilken utbildningen utförs på. Det finns många företag som använt sig av 
filmer om TPU för att förstärka utbildningen och för att lättare kunna ge exempel på hur andra 
företag har gått till väga (Ljungberg, 2000). 

En bra och väl uttänkt utbildning underlättar i ett senare skede och leder till ökad förståelse 
för TPU-konceptet. Implementeringen löper då med färre avbrott och störande moment, 
eftersom personalen i större utsträckning har klart för sig vad syftet och målet med TPU är. 
Man behöver inte heller hantera eventuella ifrågasättanden och motvilja mot att använda sig 
av detta arbetssätt. 

5.4 Vanliga misstag 

Ett vanligt misstag som många svenska företag begår är att man lägger alldeles för lite tid på 
att utbilda sin personal. Detta kan leda till att man får negativ respons och att det uppstår 
motsättningar när man påbörjar det praktiska arbetet. Det är även riskabelt att lägga för 
mycket kraft på själva genomförandet och för lite energi på förberedelser. Hela införandet 
bygger på att man utbildar, informerar, sätter upp mål och gör en huvudplanering, utan dessa 
element kan man aldrig nå hela vägen till TPU.

 

 

 



Bilaga 1 

11 (32)

6. Steg 4 – Sätt upp policy och mål 

För att ange riktningen och målet med TPU-arbetet är det lämpligt att styrgruppen formulerar 
en policy och en målsättning. Arbetsgången vid framtagning av dessa bör ske i följande 
ordning (Nord m.fl., 1997): 

• Lista externa och interna krav som möjligen kan påverkas av TPU-införandet 

• Formulera en policy 

• Sätt upp långsiktiga mål och bryt ner dem till mindre konkreta delmål 

6.1 Policy 

Policyns syfte är att visa vilken riktning företaget har valt för sitt arbete. Det är viktigt att man 
integrerar både de externa och de interna kraven i policyn. Den bör vara relativt kortfattad och 
lätt för alla att förstå. Som ett exempel lyder policyn för TPU på Volvo: 

”Att använda ett systematiskt arbetssätt med inriktning att skapa störningsfria processer 
genom varje medarbetares engagemang, så att vi sänker kostnader och ökar utrustningens 
totala ekonomiska effektivitet.” (Nord m.fl., 1997) 

Ett annat exempel är: 

“Att reducera förluster genom att eliminera haverier, defekter och olyckor samtidigt som vi 
vill öka lönsamheten i företaget och skapa en gynnsam arbetsmiljö för alla anställda.” 
(Nakajima, 1988) 

När man formulerat en egen policy är det lämpligt att sprida den ut i organisationen. Ett 
enkelt sätt kan vara en kort artikel i TA:s quick news eller ett meddelande på 
informationstavlorna. Det viktiga är att man använder ett sätt som gör att informationen 
garanterat når alla anställda. 

6.2 Mål 

Styrgruppen arbetar tillsammans fram både långssiktiga och kortsiktiga mål som man sedan 
bryter ner på avdelningsnivå. Man bör lägga energi på att sätta upp både så kallade hårda och 
mjuka mål. Exempel på hårda mål kan vara: 

• Höja utrustningseffektiviteten 

• Minska antalet haverier 

• Reducera underhållskostnaderna 

De mjuka målen bör ha fokus på personalfrågor, exempelvis: 

• Minska frånvaron 

• Öka kompetensen genom utbildningar
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På Tour & Andersson finns redan ett verktyg som är lämpligt att använda för att sätta upp mål 
med TPU-arbetet, KLEP som står för Kvalitet, Ledtid, Effektivitet och Personal (exempel 
visas i Bilaga B). Styrgruppen går igenom varje del och tar fram en bild av hur idealtillståndet 
ser ut i framtiden. Ett exempel på hur det skulle kunna gå till: 

För att kunna bestämma vilka mål som ska sättas upp krävs att man har tillgång till alla 
nödvändiga fakta om störningar, kvalitetsproblem och andra faktorer inom produktionen som 
man vill förbättra. Man enas om en tidsram och skapar en idealbild för hur man skulle vilja att 
det ser ut på företaget efter denna tid. Sedan bryter man ner målen till flera mindre delmål. 
Innan detta görs bör man ha genomfört en del pilotprojekt för att få en verklig bild av hur det 
ser ut i verksamheten. Man bör även noggrant dokumentera nuläget och lista alla tänkbara 
förbättringsmöjligheter som upptäcks. 

En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att man begränsar sig när man sätter upp målen, det 
ska finnas en klar koppling till TPU. Man måste skilja på vilka mål man vill uppnå med TPU-
arbetet och vilka saker man kommer att uppnå som en följd av TPU-arbetet. Om man inför 
självständigt operatörsunderhåll och detta leder till ökat engagemang hos personalen, kan det 
leda till att sjukfrånvaron minskar. Detta är ett exempel på en följd av TPU-införandet. Om 
man däremot sätter upp ett mål på att OEE-värdet ska vara 85 %, så är detta något man vill 
uppnå genom att implementera TPU. Naturligtvis kan man sätta upp båda sortens mål men 
man måste skilja på det man vill jobba med konkret och det som kommer som en följd av 
andra åtgärder. 

Slutligen bör man tänka på att alla mål ska vara smart:a, d.v.s. specifika, mätbara, 
accepterade, realistiska och tidsbestämda. 

6.3 Vanliga misstag 

Att ha för bråttom när man formulerar målsättningar kan leda till att man i ett senare stadium 
tvingas revidera sina mål. För att inte behöva lägga kraft och onödiga resurser på detta under 
arbetets gång måste man se till att alla mål är tydligt formulerade och nedbrutna till mätbara 
parametrar som kan följas upp (Ljungberg, 2000).
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7. Steg 5 – Formulera en huvudplan för införandet  

Nästa steg i det förberedande arbetet är att formulera en huvudplan för utvecklingen av TPU. 
Syftet med denna är att skapa struktur och att undvika osäkerheter under arbetets gång. 

7.1 Huvudplan 

Huvudplanen bör sträcka sig över en tidsperiod på ca 3-4 år och även inkludera 
förberedelsefasen. De sju stegen för att införa operatörsunderhåll ska naturligtvis finnas med. 
Man bör skaffa sig grundlig kunskap om vad alla stegen i införandet innebär för att planen ska 
vara så realistisk som möjligt. Den bör baseras på fakta från den egna verksamheten. Enklaste 
sättet är att använda sig av de mål och delmål som man satt upp i föregående steg och med 
dem som utgångspunkt skapa en huvudplan. 

7.2 Budget 

Det kan vara lämpligt att göra en budget för TPU-införandet. I Japanska företag som arbetar 
med Leanprincipen är detta mycket sällsynt eftersom man där redan tror på konceptet och är 
övertygade om att TPU är en lönsam idé (Ljungberg, 2000). Eftersom företagskulturen i de 
europeiska länderna på många sätt skiljer sig från den japanska, kan det vara lämpligt att 
formulera en budget för att på så sätt garantera att man kan täcka kostnaderna för utbildning, 
eventuella resurser som behövs i en övergångsperiod och de kostnader som underhållspuckeln 
(se avsnitt 7.3) medför. 

7.3 Underhållspuckeln 

När kostnaderna för det förebyggande underhållet ökar samtidigt som nivån på kostnaderna 
för det befintliga avhjälpande underhållet ligger kvar, kommer de totala kostnaderna för 
underhållsarbetet att öka. Ökningen, underhållspuckeln, är temporär eftersom behovet av det 
avhjälpande underhållet på sikt kommer av minska (se figur 7.3).  

Något som i alla fall står klart är att underhållsavdelningen behöver mer resurser: de ska både 
åtgärda alla småfel som upptäckts vid initialrengöringen, jobba med att förbättra det akuta 
underhållet och utveckla sitt eget arbete.  

7.4 Vanliga misstag 

När man skapar huvudplanen är det nödvändigt att bryta ner aktiviteterna i mindre uppgifter 
och att inte bara tidsbestämma dem, utan också att utse en person som ansvarar för att 
uppgiften slutförs. Försök att uppnå en plan med många mindre delaktiviteter, eftersom 
uppgifterna annars kan kännas övermäktiga och ouppnåeliga, vilket kan leda till att 
engagemanget falnar. 

Det är viktigt man budgeterar för de ökande kostnaderna på underhållsavdelningen och räknar 
med att det kan dröja två till tre år innan man ser en ekonomisk vinst med TPU.

 



Bilaga 1 

14 (32)

 

Figur 7.3 Diagram över hur underhållskostnaderna förändras i samband med TPU-
implementering.
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8. Steg 6 – Håll kick-off 

Kick-off är det första steget i den praktiska delen av själva införandet och brukar även kallas 
initialrengöring. Under de fem första stegen som behandlats tidigare spelar styrgruppen 
huvudrollen, men från och med detta stadium i processen kommer det att krävas betydligt mer 
engagemang från samtliga anställda (Lycke, 2000). 

8.1 Initialrengöring 

Initialrengöringen är den första aktiviteten i det praktiska arbetet för att implementera TPU. 
Den bör genomföras vid ett tillfälle då alla som arbetar i gruppen har tillfälle att delta, 
exempelvis en lördag. Det är även viktigt att underhållspersonal, verkstadschef och 
driftsledare är med. Innan arbetet påbörjas bör man ha förberett genom att ta fram blanketter 
för att notera defekter och att se till att det finns rengöringsutrustning och verktyg som räcker 
till alla som deltar.  

Själva momentet består av att man tillsammans gör en mycket grundlig rengöring av den 
aktuella maskinen. Under rengöringen letar man hela tiden efter orsaker till varför maskinen 
är smutsig och man dokumenterar alla defekter som upptäcks. Syftet med initialrengöringen 
är att operatörerna ska lära sig att rengöring är inspektion (Ylipää, 2004) och på så sätt bli 
uppmärksamma på eventuella problem, då de framöver själva ska utföra rengöringen. 

Ett bra tips är att ta foton på hur det såg ut före rengöringen och på hur slutresultatet blev. De 
senare bilderna kan användas för att sätta upp en nivå för hur maskinen bör se ut. Utifrån 
denna bild kan man sedan skapa instruktioner för städning på olika nivåer, på daglig basis 
eller veckovis beroende på vad som passar bäst i det specifika fallet (Ljungberg, 1997). 

8.2 Festliga omständigheter 

För att initialrengöringen ska kännas som ett startskott rekommenderas att man gör kick-offen 
till en festlig aktivitet. Den kan dessutom utgöra ett bra tillfälle för företagsledningen att visa 
uppskattning och samtidigt betona att det verkligen är en ny fas man går in i. 

Uppskattningen kan t.ex. bestå av att man bjuder på frukost innan arbetet påbörjas eller på 
tårta när arbetet är slutfört. Alternativt kan man trycka t-tröjor med budskapet ”Jag arbetar 
med TPU” eller liknande och skapa certifikat eller diplom som visar att man deltagit under 
initialrengöringen. 

8.3 Vanliga misstag 

För att verkligen få det första steget i det självständiga operatörsunderhållet att fungera, krävs 
inte bara att driftsledare och övriga chefer deltar vid initialrengöringen, utan också att de är 
med och driver på och följer upp rengöringen under de första månaderna (Ljungberg, 1997).

 

 

 



Bilaga 1 

16 (32)

9. Steg 7 – Mäta och analysera OEE 

Det går inte att sätta ett mått på hur effektiv en förbättring är, om man inte kan jämföra med 
mätetal från innan förbättringen gjordes. Alltså krävs det att man börjar med sin mätning 
innan man gör några som helst förändringar. För att motivera medarbetarna och hålla koll på 
vilka effekterna av arbetet är, rekommenderas att man hittar ett lämpligt sätt att visualisera de 
aktuella siffrorna. 

9.1 OEE som mätetal 

Att mäta med hjälp av OEE, Overall Equipment Efficiency, är det som rekommenderas (Nord 
m.fl., 1997). OEE är ett mycket användbart mätetal eftersom det mäter hur mycket en maskin 
står stilla, hur väl man använder tiden för produktion och hur mycket kassationer det blir. 
Mätetalet är lättförståeligt och ger en tydlig indikation om åt vilket område en 
förbättringsåtgärd bör riktas.  

Det har tillsammans med Birgitta Sandberg på IT-avdelningen utarbetats ett programtillägg 
till TAIS, vilket ska underlätta för beräkningen av OEE-talet. En förhoppning är att 
operatörerna vid varje veckoslut ska ta fram OEE-talet för aktuell vecka, och redovisa detta på 
den gemensamma visualiseringstavlan. Anledningen till varför operatörerna ska utföra den 
kontinuerliga driftsuppföljningen, är att det är dem som har närmast kontakt med utrustningen 
och är med och analyserar resultatet i respektive förbättringsgrupp (Ljungberg, 2000). 

Om operatörerna ska kunna utföra driftsuppföljningen är det önskvärt att företaget köper in 
datorer, eller använder bättre begagnade. Dessa placeras så att de blir lättillgängliga för 
operatörerna. Eftersom det idag finns bra lösningar på skydd för datorer i industrimiljö så 
utgör detta inget problem. Dessa kan även användas som terminaler för att lämna felanmälan 
till underhållssamordnaren och underhållsavdelningen. På det sättet minskas 
arbetsbelastningen för underhållssamordnaren och driftsledarna och informationsflödet blir 
något förenklat. 

Detta innebär också att samordnarens roll blir något annorlunda än i dagsläget, 
direktrapportering av operatörerna betyder att tiden som förut användes för manuella 
inmatningsarbeten nu kan läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter.  

9.2 Visualisering 

Med visualisering menas rätt information, i rätt mängd och riktad till rätt målgrupp 
(Ljungberg, 2000). Visualisering används allt mer inom industrin för att alla ska ha en bild av 
hur produktionsläget är och vad som just nu är aktuellt på avdelningen.  

På visualiseringstavlan som bör finnas på varje avdelning, redovisas OEE-talet tillsammans 
med andra parametrar som kan vara av värde. OEE bör vara medbrutet i dess tre 
beståndsdelar, samt sammanställt som produkten av de tre (ett nedbrutet OEE-tal visas i 
Bilaga A). För att få en känsla för hur OEE förändras med tiden kan man även bifoga ett 
diagram med historik. 

Man kan även inkludera övriga mål som satts upp för TPU-arbetet och för att hitta enkla och 
tydliga lösningar kan det vara en bra idé att undersöka andras metoder under de studiebesök 
som styrgruppen gör.
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Grundtanken med visualiseringen är att man ska öka målmedvetenheten hos medarbetarna 
och stimulera dem att ta ökat ansvar för sitt arbete. Man startar även en debatt om vilka 
problemen är, det har visat sig att man i större utsträckning löser problem snabbt om man 
visualiserar dem. Att visa upp sitt arbete innebär dessutom att det skapas en viss tävlingsanda 
i fabriken som i sin tur ofta leder till bättre prestationer. Som en följd av att all information 
finns tillgänglig kan man även uppnå en bättre kommunikation mellan de olika skiften på en 
avdelning. (Ljungberg, 2000) 

9.3 Vanliga misstag 

Det är viktigt att den information som ges är snabb och lättöverskådlig eftersom det ökar 
sannolikheten för att de anställda tar del av den. Man måste också hitta ett system för att följa 
upp statistiken för att på bästa sätt kunna dra fördelar av de tendenser som siffrorna visar. 
Dessutom är det viktigt att involvera operatörerna eftersom hela arbetssättet kring TPU 
bygger på deras delaktighet.
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10. Steg 8 – Operatörsunderhåll i sju steg 

Operatörsunderhållet är det andra steget i den praktiska delen av införandefasen. 
Grundläggande handlar steget om att skapa ett samarbete mellan underhållsavdelningen och 
operatörerna. Tillsammans går avdelningarna upp för en trappa innehållande sju trappsteg, 
med målet att genom ständiga förbättringar och ett standardiserat arbetssätt skapa en 
störningsfri produktion. De sju stegen är: 

 

Figur 10.1 Sju steg mot ett självständigt operatörsunderhåll 
 

Tidpunkten för att gå vidare till nästa steg går inte att bestämma, det beror helt på 
omständigheterna vid maskinen. Man bör dock inte gå vidare förrän man känner att man 
avslutat alla aktiviteter som ingår i det steget vilket man befinner sig vid. Att avgöra när man 
nått önskat resultat och bör gå vidare ska vara ett gemensamt beslut som tas av 
förbättringsgruppen. 

10.1 Innan man påbörjar arbetet 

Innan man påbörjar implementeringen av operatörsunderhållet finns det några punkter som är 
viktiga att diskutera: 

• Det måste finnas ett samarbete mellan underhållsavdelningen och operatörerna och 
båda parter måste visa respekt och förståelse för varandras arbete. 

• Operatörsunderhållet är inte frivilligt, alla måste förstå vikten av att kunna ha kontroll 
över maskinerna och produktionsprocessen.
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• Att problemen och förbättringsmöjligheterna bör ombesörjas relativt omgående.  

• Underhållsavdelningen kommer att märka av en ökad arbetsbelastning, vilket måste 
kompenseras på något sätt, exempelvis genom att nyanställa, hyra in extra personal 
eller att öka anslagen för övertidsersättning.  

• Ledningen måste känna att operatörsunderhållet även är en del av dem. De måste 
medverka på förbättringsmöten och delta i utbildningar. Om ledningen visar 
engagemang är det lättare för operatörerna att hitta motivationen och följa efter. 

10.2 Initialrengöring 

Den grundläggande rengöringen ska symbolisera ett startskott för alla som kommer att 
involveras i TPU-arbetet. Den fungerar som ett tillfälle att inspektera maskinerna och 
samtidigt notera allt som bör förbättras. Steget fungerar som en källa till kunskap på hur man 
inspekterar och rengör utan att skada maskinerna. (Mer om initialrengöring i kapitel 8.1) 

10.3 Åtgärda orsaker till nedsmutsning 

När man under initialrengöringen har upptäckt och noterat de ställen i en maskin som snabbt 
blir nedsmutsade och som är svåra och tar lång tid att rengöra, är det dags att ta sig an 
uppgiften att motverka detta. I grund och botten handlar det om att minska tidsåtgången för 
inspektioner och rengöring. Enligt Nord m.fl.(1997), finns det fyra åtgärder som leder till att 
nedsmutsningen reduceras avsevärt: 

• Borttagning av det som smutsar ner – innebär t.ex. att eventuella oljeläckage åtgärdas, 
spånor samlas upp på ett mer effektivt sätt och att munstycken för skärvätskor riktas 
bättre. 

• Minska mängden av det som smutsar ner – om man inte kan ta bort det som smutsar 
ner får man istället försöka minimera det. Exempelvis kanske man kan minska 
mängden skärvätska. 

• Minska den yta som smutsas ned – om de två ovanstående alternativen inte fungerar 
kan det vara ett alternativ att bygga om och förändra så att området för 
nedsmutsningen minskas. Detta kan ske genom att bygga lokala skydd eller rikta om 
munstycken etc.  

• Förenkla rengöring och inspektion – om något moment tar lång tid att genomföra finns 
det troligtvis någon åtgärd som gör att man kan spara tid. Det kan vara något så enkelt 
som att sätta ett plexiglas istället för plåt vid inspektionspunkter.  

Aktiviteterna bör arbetas igenom i förbättringsgrupperna tillsammans med representanter från 
underhållsavdelningen, eftersom de har insikt i huruvida det är praktiskt möjligt att 
genomföra förbättringarna. 

10.4 Standarder för rengöring och smörjning 

Med hjälp av instruktionsböcker, dokumenterade återkommande fel och med erfarenhet från 
initialrengöringen, utformar och uppdaterar man dokumenten för förebyggande underhåll. För 
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att operatörerna ska känna att dokumenten är anpassade till dem och till verkligheten måste de 
vara delaktiga när man utformar denna typ av dokumentation. (Ljungberg, 2000)  

Något som är viktigt att poängtera är att alla måste veta betydelsen av rengöring (Figur 10.4) 
och smörjning av maskindelar, varför man använder sig av standarder, samt vilka 
konsekvenserna kan bli om man frångår en sådan. Ett argument för standarder kan vara att om 
alla gör likadant minskar risken för att fel orsakade av den mänskliga faktorn uppstår. Ett 
annat skäl till att upprätta standarder är att det som nyanställd förenklar inlärningsprocessen. 

Vid införandet av operatörsunderhåll är det viktigt att man inte bortser från säkerheten. I de 
första stegen ska man inte bara se till de saker som ska åtgärdas för att få maskinen att fungera 
bättre, utan även titta på faktorer som kan vara en säkerhetsrisk för människorna som kommer 
att vistas runt maskinen. När standarderna skrivs och uppdateras ska de i första hand ta 
hänsyn till hur arbetet kan ske utan risk för arbetsskador och olyckor.  

10.5 Allmän inspektion 

Till största delen består det fjärde steget i att överföra kunskaper från underhållspersonalen till 
maskinoperatörerna. Det är upp till personalen på underhållsavdelningen att bestämma sig för 
ett ämnesområde inom vilket utbildningen ska ske. Utbildningsmaterial tas fram och därefter 
utbildas medlemmarna i förbättringsgrupperna. Utbildningen bör vara både praktisk och 
teoretisk (Ljungberg, 2000). Under tiden som utbildningen pågår arbetar man, genom ett 
samarbete, fram en standard på hur inspektionen ska göras. Efter att utbildningen genomförts 
bör operatörerna avlägga ett praktiskt test som visar att de förstått, efter att alla blivit 
”godkända” kan man ta sig an nästa ämnesområde. 

Viktigt att tänka på är att det avsätts tid och resurser till detta. Det är det viktigaste steget mot 
självständigt operatörsunderhåll eftersom det är här som operatörerna lär sig se vad som 
behöver åtgärdas. 

10.6 Självständig inspektion 

När man har kommit så här långt har man två standarder, en för rengöring och smörjning och 
en för inspektion. Syftet är nu att gå igenom de båda och sedan foga samman dem till en enda 
standard. När genomgången görs försöker man hitta områden där det går att spara tid och 
områden där det går att göra åtgärder som leder till att arbetet underlättas.  

Standarden ska placeras lättillgänglig vid den maskin som den avser. 

Om det skulle uppstå ett sporadiskt fel på maskinen krävs det att en uppdatering av 
standarden sker, detta för att man ska kunna förebygga att felet inträffar igen. Arbetet med 
detta pågår från denna punkt och för all framtid. 

10.7 Organisation av arbetsplatsen 

Om steg ett till fem för införandet av operatörsunderhåll handlar om att standardisera 
inspektions- och rengöringsarbetet, så handlar steg sex om att standardisera de andra 
arbetsuppgifterna, så som omställning av maskiner och materialhantering. Detta görs för att
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med hjälp av förbättringsgrupperna kunna förbättra och underlätta arbetet samt få bättre 
kontroll över produktionen. 

Även denna standard ska placeras vid aktuell arbetsplats och om möjlighet finns, integreras 
med övriga standarder. 

Eftersom arbetet med 5S har inletts har man möjlighet att dra nytta av detta, då båda 
aktiviteterna handlar om att skapa ordning på arbetsplatsen.  

10.8 Självständigt operatörsunderhåll 

När man har nått så här långt är tanken att operatörerna ska lära sig att byta ut maskindelar 
som slits och utföra en del reparationer. Underhållsavdelningens arbete med att överföra 
kunskap till operatörerna är inte på något sätt ett projekt med en bestämd slutpunkt. Det 
kommer att fortgå så länge det finns intresse och möjlighet att vidareutvecklas. Det får heller 
inte avstanna innan det finns operatörer med tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att på 
ett säkert sätt kunna utbilda sina kollegor. 

10.9 Vanliga misstag 

Operatörsunderhållet får aldrig ses som något tillfälligt utan det mest effektiva är att göra det 
till en vana för att på sätt få bestående resultat. Det får heller inte anses vara en extra aktivitet 
utan ska ses som något som ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna. 

Maskiner och annan utrustning ska skötas av operatörerna men underhållsavdelningen, 
produktionsledningen och TPU-koordinatorn måste fungera som ett stöd för att säkerställa en 
viss minimumnivå på kvaliteten av det utförda arbetet. 

Man måste på ett tidigt stadium definiera vilken organisation som bär ansvaret för en viss 
utrustning eftersom oklarheter om ägandeansvar är en vanlig orsak till att man aldrig når 
självständigt operatörsunderhåll. 

Själva införandet av ovanstående punkter måste genomföras ordentligt och med stort tålamod, 
det kan vara svårt att driva många aktiviteter parallellt och därför är det viktigt att tydliga 
delmål, datum och ansvariga personer finns för varje steg.
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Figur 10.4 Betydelsen av rengöring. Källa: S Gustavsson, SKF 
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11. Steg 9 – Specialistunderhåll 

Steget för specialistunderhåll fokuserar på att införa ett program för det återkommande 
underhållet som inte utförs av operatörerna. Det kommer alltid att finnas underhåll som kräver 
specialkunskaper inom såväl elektronik som mekanik. På Tour & Andersson AB finns redan 
idag en förutbestämd plan för när man ska utföra förebyggande underhåll på en maskin, 
tidpunkten bestäms av antalet timmar som maskinen använts för effektiv produktion.  

11.1 Utveckling av underhållssystemet 

Tanken är att underhållsavdelningen ska utveckla sitt system för när förebyggande underhåll 
ska göras, så att underhållet utförs när behovet finns. Detta innebär arbetsuppgifter som att 
utveckla standarder och nya metoder för reparationer och renoveringar (Ljungberg, 2000). En 
utvärdering av haverierna som uppstår, varför de uppstår och vad som kan göras för att 
förutse och eliminera dessa i framtiden. Det innebär även utbildning, för att reparatörerna ska 
kunna bredda och fördjupa sina kunskaper. 

Ett användbart verktyg för att minska antalet åtgärder inom det förebyggande underhållet är 
RCM, Reliability Centered Maintenance. Med RCM fokuseras underhållsarbetet på de 
utrustningar som är mest kritiska med avseende på parametrar som tillgänglighet, kostnad, 
säkerhet och miljörisk (Nord m.fl., 1997).  

En bit in i framtiden, när man kommit så långt att operatörsunderhållet är väl utvecklat, 
kommer underhållsavdelningens arbete att inriktas på tillståndskontroll. Detta innebär att man 
ägnar sig åt regelbundna kontroller vid vilka det undersöks hur förslitningar på maskinen 
uppträder. Vid dessa kontroller ingår dessutom att undersöka hur vibrationer och 
temperaturförändringar påverkar produktionsprocessen. 

11.2 Vanliga misstag 

Det är viktigt upprätta någon typ av koordinering mellan operatörsunderhåll och 
specialistunderhåll för att försäkra sig om att inga delar av underhållsarbetet glöms av eller 
utförs med försämrad kvalitet. 
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12. Steg 10 – Kompetensutveckling 

Att utveckla personalens kompetens är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med TPU-
arbetet (Ljungberg, 1997). Det är viktigt att man lär sig se personalen som en tillgång och inte 
som en kostnad. Det är rimligt att ca 3-5 % av arbetstiden avsätts till utbildning men man får 
inte bara sätta upp mål för mängden utbildning, utan man måste även säkerställa att den 
utbildning som ges är av bra kvalitet (Nord m.fl., 1997).  

12.1 Överföra kunskap från underhåll till operatör 

Detta moment i TPU-arbetet är ett av de mest känsliga. Det är vanligt med starka reaktioner 
från underhållsavdelningen och det finns flera olika anledningar till detta. Deras roll i TPU-
arbetet är dubbel: dels ska de fungera som lärare åt operatörerna och dels ska de själva lära sig 
nya arbetssätt (Ljungberg, 2000). Till en början är det vanligt att missuppfattningar uppstår 
om att underhållsavdelningen kommer att förlora arbetsuppgifter och på så sätt bli sysslolösa, 
men erfarenheter visar att fallet oftast är det motsatta. Eftersom underhållsavdelningen har två 
roller inom TPU, kan man förutsätta att det kommer att behövas sätta in extra resurser för att 
klara av den så kallade underhållspuckeln (se kapitel 7.3). Det är viktigt att man avsätter 
resurser för att klara av den ökade belastningen på underhållsavdelningen, eftersom risken 
finns att operatörerna tröttnar på att engagera sig om de inte får hjälp med till exempel 
utbildning och förbättringsreparationer. 

12.2 Enpunktslektioner 

Att använda sig av enpunktslektioner är ett effektivt sätt att utbilda operatörerna, det innebär 
att man lägger fokus på en specifik uppgift eller åtgärd. Utbildningen ska vara max 45 
minuter lång, vara väl avgränsad och av praktisk karaktär. Man bör göra en kortfattad 
dokumentation av innehållet i utbildningen. Lämpligt är att göra en instruktion som är en A4-
sida stor och som innehåller tydliga bilder, skisser och förklarande text. 

Syftet med en enpunktslektion är att operatören ska lära sig problemlösning på ett enkelt och 
lättförståeligt sätt och att utbildningen ska kunna sättas in när behovet (problemet) uppstår. 
Det är lämpligt att den person som är mest kunnig inom det aktuella området också är den 
person som skapar instruktionen och håller i utbildningen. 

Vid användandet av denna utbildningsform kan det vara bra om en eller flera av lektionerna 
behandlar säkerhet och miljö. På det sättet blir personalen informerad och utbildad i vikten av 
att använda de hjälpmedel och verktyg som finns till hands om en olycka skulle inträffa. 
Lektionerna kan exempelvis innehålla hantering av brandsläckare, lättare sjukvårdsutbildning 
eller hantering av miljö- och hälsovådliga ämnen.  

12.3 Kompetensmatriser 

Det enklaste sättet att skapa överblick av vilka kunskaper varje enskild operatör har, är att 
skapa en kompetensmatris. TA använder sig redan idag av detta hjälpmedel men i samband 
med att man påbörjar det praktiska arbetet med TPU kan det vara lämpligt att uppdatera och 
eventuellt omarbeta de befintliga kompetensmatriserna. En rekommendation är att man 
använder sig av ett system med olika nivåer, exempelvis en ruta med fem fält där var och ett



Bilaga 1 

25 (32)

av fälten symboliserar en uppfylld kunskapsnivå. För varje ny nivå som en person uppnår 
fylls en ruta i enligt följande system: 

 

1. Utbildning är planerad med inte påbörjad 

 

2. Har teoretisk och praktisk kännedom om 

 

3. Kan utföra praktiskt 

 

4. Har goda kunskaper och erfarenhet 

 

5. Kan lära ut till andra 

 

Detta system är enkelt att förstå och visar tydligt vilka personer som besitter speciell 
kompetens som är värdefull för gruppen som helhet. Man får en bild över vilka utbildningar 
man vill lägga extra fokus på eftersom man inte vill hamna i en situation där man förlorar 
värdefull kompetens på grund av att en medarbetare slutar. 

12.4 Vanliga misstag 

För att lära sig ett arbetsmoment krävs det praktisk träning och det räcker inte att utföra 
arbetet en gång. Se till att alla får tillräckligt med tid att lära sig och minska ner på 
arbetsrotationen för att operatörerna ska få erfarenhet inom det aktuella området. Hänsyn 
måste tas till att olika personer har olika förmåga att lära och att arbetsuppgifterna är av 
varierande svårighetsgrad. 

Var nog med att det inte existerar prestige mellan medarbetarna som gör att man inte vill dela 
med sig av sina kunskaper. Som tidigare nämnts kan det undvikas genom att man tillämpar 
maskinorienterade förbättringsgrupper med deltagare från olika områden. 
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13. Steg 11 – Underhållsprevention 

Underhållsprevention är ett arbetssätt som syftar till att förebygga och åtgärda problem på ett 
så tidigt stadium att man undviker att de byggs in i utrustningen. Vanligtvis består det av 
åtgärder som vidtas för att reducera löpande kostnader och minska tidsåtgången för 
uppstarter, förebygga kvalitetsproblem och att konstruera utrustningen så att man underlättar 
för drift och underhåll. 

En stor del av en utrustnings livstidskostnad är den som uppstår vid drift och underhåll och 
största delen av denna kostnad kommer från beslut som tagits redan i utvecklingsstadiet. Det 
förbättringsarbete som utförs på den befintliga produktionsprocessen bör dokumenteras och 
systematiseras så att den kan användas till att minska kostnaderna och förbättra utrustningen i 
framtiden.(Ljungberg, 2000) 
Följande områden är viktiga i detta arbete: 

• Produktutveckling 

• Kvalitetsunderhåll 

• Nyanskaffning  

13.1 Produktutveckling 

Då nya produkter utvecklas och tas fram bör de konstrueras så att:  

• Produktionen blir så enkel som möjligt 

• Det inte krävs komplicerad tillverkningsutrustning 

• Tillverkningen kan ske utan att det krävs höga toleranser (Ljungberg, 2000) 

Om detta sker underlättas arbetet för operatörer och underhållspersonal. Det gör så att 
förslitningen på maskinerna blir lägre och att man i större utsträckning kan använda sig av 
befintlig utrustning. Detta kräver ett samarbete mellan de som står för konstruktionen och 
utvecklingen av produkterna samt de som har kännedom om vad som är möjligt att producera 
i dagens maskiner. Redan i ett tidigt stadium av produktutveckling bör det tvärfunktionella 
samarbetet påbörjas.  

13.2 Kvalitetsunderhåll 

Syftet med kvalitetsunderhåll är man vill ändra inställningen till hur man reducerar 
kvalitetsdefekter. Eftersom produktionen i dagsläget till stor del är automatiserad betyder 
detta att kvaliteten beror på i vilket skick maskinerna befinner sig. 

Kvalitetsunderhåll kan definieras som: Aktiviteter för att genom 100 % problemfri drift uppnå 
100 % felfria produkter. (Nord m.fl., 1997) 

Man kan exempelvis börja genom att ta reda på vilka komponenter i en maskin som har störst 
inverkan på kvaliteten och bestämma hur deras optimala tillstånd ser ut. När man sedan 
kontrollmäter produkterna och de börjar närma sig den gräns då de blir defekta, sätter man in 
lämpliga åtgärder.
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13.3 Nyanskaffning  

Alla arbetsuppgifter som utförs från det att ett investeringsbeslut tas, till dess att utrustningen 
står på plats och fungerar, ingår i nyanskaffningsprocessen. Denna process kräver, liksom 
andra processer i företaget, underhåll och utveckling. Det måste dessutom finnas någon som 
är ansvarig för processen och ser till att den vidareutvecklas utifrån egna erfarenheter och 
genom jämförelser med andra, så kallad benchmarking (Nord m.fl.,1997).  

Under planeringsfasen inför köpandet av en ny maskin, kan det vara bra om en person med 
kunskaper inom säkerhet och miljö deltar. Personen kan bidra med infallsvinklar och 
synpunkter redan i ett tidigt stadium för att se till att lämpliga åtgärder vidtas redan i denna 
fas. Detta bidrar i hög grad till att man med en liten kostnad undviker framtida problem som i 
ett senare skede hade blivit mer kostsamma. 

När man investerar i en ny maskin är det praxis att man avsätter tid och resurser för att utbilda 
operatörerna som ska köra maskinen, men det är vanligt att man glömmer att ge 
underhållspersonalen relevant utbildning. Detta kan tids nog leda till att reparationstiderna blir 
längre än nödvändigt och därmed att tillgängligheten blir låg. 

Utbildningen av underhållspersonalen bör alltid ske innan maskinen kommer till fabriken och 
sätts i drift. Genom att skicka reparatörer till leverantören eller till en annan fabrik som köpt 
samma produktionsutrustning, ges tillfälle att träna på den nya maskinen. Det är även ett bra 
tillfälle att etablera kontakter som är viktiga för att senare kunna skaffa reservdelar och 
dokumentation (Ljungberg, 1997). 

När man beslutar sig för att investera i ny utrustning inom avverkande bearbetning finns det 
oerhört många parametrar att ta hänsyn till. Det man vill uppnå är en enkel produktion med så 
hög säkerhet som möjligt och därför bör man försäkra sig om att följande krav är uppfyllda: 

• Enkelt att lokalisera referensytor 

• Enkelt att spänna fast produkten i maskinen 

• Svårt att förlora centreringen 

• Enkelt att bearbeta 

• Enkelt att mäta 

• Enkelt att bryta spånor 

• Enkelt att automatisera 

• Enkelt att ställa om mellan olika produkter 

En förutsättning för att detta ska fungera i praktiken är att man utvecklar system för att 
analysera den befintliga utrustningen med avseende på dessa punkter så att man med hjälp av 
denna information kan fatta fördelaktiga beslut om nyinvesteringar. 

Inom området nyanskaffning finns en stor mängd litteratur som beskriver olika typer av 
system med checklistor att använda sig av som underlag vid investeringsbeslut. Det är ett stort 
och komplicerat område och många företag väljer därför att inte implementera denna del av 
TPU. Om intresse för detta arbetssätt uppstår på Tour & Andersson i framtiden, hänvisas 
främst till litteraturen i kapitel 1.2.
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13.4 Vanliga misstag 

Det är viktigt att man hittar en bra metod för att analysera investeringsförslag. Om tid läggs 
ned på att ta fram alternativa lösningar och det saknas metoder för att utvärdera vilken av 
lösningarna som är den bästa, är mycket av arbetet bortkastat. (Nord m.fl., 1997) 

För att förhindra att man köper in onödigt avancerad utrustning är det viktigt att man 
diskuterar vad som göras för att undvika denna typ av affärer.   
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14. Steg 12 – Sätta upp nya mål 

När arbetet har kommit så här långt har det blivit dags att göra en uppföljning och en 
utvärdering över hur arbetet har gått. Det betyder inte på något sätt att man har nått målet, 
utan enbart att det är dags att sikta lite högre.  

14.1 Reviderad målbild och TPU-priser 

Eftersom TPU måste ses som ett arbetssätt och inte som ett projekt, ska de ingående stegen 
gås igenom igen och igen. Vid varje tillfälle då man reviderar målbilden kan man successivt 
involvera fler avdelningar i arbetet. Enligt Nord m.fl. (1997) kan det tredje gången man tar sig 
igenom stegen, vara lämpligt att även inkludera utvalda underleverantörer i sitt TPU-arbete.  

Efter att man arbetat med TPU i minst tre år och kan stoltsera med ett OEE-tal på över 85 % i 
hela fabriken, är det lämpligt att söka något av de TPU-priser som årligen delas ut av JIPE.  
Att söka priser av den här typen kan vara ett sätt att motivera organisationen att gå vidare i 
arbetet, men även ett sätt att få en indikation på hur man ligger till på internationell nivå. 

14.2  Vanliga misstag 

Se till att TPU-priserna söks av de rätta anledningarna, arbetet ska inte upprättas i syfte att 
vinna utmärkelser utan i första hand för att öka konkurrenskraften (Nord m.fl., 1997).
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Förslag på mål enligt KLEP 

(Siffrorna är slumpvis utvalda för att visa hur mål kan sättas upp.  
De grundar sig inte på information hämtad från Tour & Andersson AB:s verksamhet.) 

 

Kvalitet: 

Minska kassationen till 1/10 

Minska kostnaderna för kvalitetskontroll med 1/3 

Minska kundreklamationerna till 1/4 

 

Ledtid: 

Minska genomloppstiden med 20 % 

Minska ställtiden med 50 % 

Reducera kapitalbindningen i PIA/FVL med 25 % 

 

Effektivitet: 

Öka produktionsvolymen med 20 % 

Minska tillverkningskostnaden med 15 % 

Reducera antalet haverier till 1/10 

Öka OEE-talet (total utrustningseffektivitet) till 85 % 

 

Personal: 

Minska sjukfrånvaron med 20 % 

Olyckor med personskador ska förbli noll 

Alla anställda ska delta aktivt i en förbättringsgrupp 
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Hur trivs du på jobbet? 

Var vänlig besvara nedanstående frågor med ett kryss, alternativ 1 motsvarar att påståendet 
inte stämmer alls och alternativ 5 att det stämmer mycket bra. 

Vänligen svara så ärligt som möjligt. Tack! 

    1         2        3        4        5 
 
Samarbetet i min grupp fungerar                                
Samarbetet med mina arbetsledare fungerar                              
 
Jag får stöd från min grupp                               
Jag får stöd från mina arbetsledare                                 
 
Min grupp tar ansvar för att vårt arbete utförs                              
Jag tar ansvar för att mitt arbete utförs                                
 
Min grupp är motiverad i sitt arbete                               
Jag är motiverad i mitt arbete                               
 
Motivationen i min grupp skulle öka om                               
vi hade gemensamma mål att arbeta mot  
Min motivation skulle öka om vi hade                               
gemensamma mål att arbeta mot  
 
Arbetsglädjen i gruppen är stor                               
Min arbetsglädje är stor                                
 
Gruppen arbetar effektivt                                
Jag arbetar effektivt                                
 
Gemenskapen i gruppen är bra                               
Jag trivs bra på jobbet                                
 
Min grupp har möjlighet att utvecklas                               
Jag har möjlighet att utvecklas                               
 
Min grupp kan påverka vår arbetssituation                               
Jag kan påverka min arbetssituation                               
 
Jag känner mej stressad över min arbetssituation                              
Arbetsbelastningen i min grupp är för hög                              
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Resultat från Enkätundersökning som gjorts i CNC-gruppen på Tour & Andersson AB under 
mars 2007. 

Svarsalternativ 1 motsvarar att påståendet inte stämmer alls och alternativ 5 att det stämmer 
mycket bra. 

Samarbetet i min grupp fungerar 

Medelvärde 3,75

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4 5
Svars-

alternativ

Antal 
svar

 

Samarbetet med mina arbetsledare fungerar 

Medelvärde 4,38
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Jag får stöd från min grupp 

Medelvärde 3,88
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Jag får stöd från mina arbetsledare 

Medelvärde 4,00
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Min grupp tar ansvar för att vårt arbete utförs 

Medelvärde 3,25
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Jag tar ansvar för att mitt arbete utförs 

Medelvärde 4,50
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Min grupp är motiverad i sitt arbete 

Medelvärde 3,38
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Jag är motiverad i mitt arbete 

Medelvärde 4,50
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Motivationen i min grupp skulle öka om vi hade gemensamma mål att arbeta mot 

Medelvärde 3,50
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Min motivation skulle öka om vi hade gemensamma mål att arbeta mot 

Medelvärde 4,00
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Arbetsglädjen i gruppen är stor 

Medelvärde 3,50
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Min arbetsglädje är stor 

Medelvärde 4,00
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Gruppen arbetar effektivt 

Medelvärde 3,63
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Jag arbetar effektivt 

Medelvärde 4,13
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Gemenskapen i gruppen är bra 

Medelvärde 4,25
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Jag trivs bra på jobbet 

Medelvärde 4,38
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Min grupp har möjlighet att utvecklas 

Medelvärde 4,00
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Jag har möjlighet att utvecklas 

Medelvärde 4,13
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Min grupp kan påverka vår arbetssituation 

Medelvärde 4,00
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Jag kan påverka min arbetssituation 

Medelvärde 4,00
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Jag känner mig stressad över min arbetssituation 

Medelvärde 3,00
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Arbetsbelastningen i min grupp är för hög 

Medelvärde 3,25
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