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Abstrakt 

 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av underhållsavdelningen vid Fresh Servant 
Oy Ab i Edsevö. Fresh är verksamma inom livsmedelsbranschen och har främst riktat in 
sig på sallad och grönsaksprodukter där den traditionella salladsasken hör till 
storsäljarna. 

Fresh producerar på två olika ställen i Finland, vid huvudfabriken i Edsevö samt vid en 
mindre fabrik i Lappo. Underhållsavdelningen finns endast i Edsevö, vilket har lett till att 
underhållet på maskinerna vid Lappo enheten har blivit lidande och servas nästan enbart 
med akut underhåll. 

Avsikten med examensarbetet är att reducera de akuta underhållsresorna till Lappo, 
genom att ersätta dom med schemalagda förebyggande underhållsåtgärder. Till arbetet 
hör också att strukturera upp ett maskin- och anläggningsregister, för att få en bättre 
koll på de maskiner som finns på plats vid Lappo enheten. 

Arbetet är utfört i underhållsprogrammet MaintMaster vilket har medfört att en 
bildnavigering från anläggning till maskin och maskindel har tillkommit. Även en del av 
arbetet har satts på att tillverka kartor över fastigheten och avdelningarna, som finns 
med för att navigera i MaintMaster. 

Examensarbetet avslutas med en reflektion över arbetets målsättning och även förslag 
på vidareutveckling och svårigheter med arbetet diskuteras. 
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Tiivistelmä 

 

Tämä opinnäytetyö on suoritettu Edsevön Fresh Servant Oy Ab:n huolto-osastolle. Fresh 

toimii elintarviketeollisuudessa ja keskittyy pääasiassa salaatti- ja vihannestuotteisiin, 

joissa perinteinen salaattipakkaus kuuluu suosituimpiin tuotteisiin. 

 

Fresh valmistaa tuotteita kahdessa eri paikassa Suomessa: Edsevön päätehtaalla ja 

pienemmässä tehtaassa Lapualla. Huolto-osasto on Ainoastaan Edsevössä, mikä on 

johtanut siihen, että Lapua-yksikön koneiden kunnossapito on kärsinyt ja siellä 

suoritetaan melkein ainoastaan hätähuoltoa. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli vähentää hätätilanteiden huoltomatkoja Lapualle 

korvaamalla ne suunnitelluilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Työ sisältää myös 

kone- ja laitosrekisterin kehittämistä, jotta yleiskuva Lapua-yksikössä olevista koneista 

parantuisi. 

 

Työ on tehty huolto-ohjelmassa MaintMasterissa, mikä on johtanut kuvanavigointiin 

laitoksesta koneeseen ja koneosaan. Osa työstä on omistettu myös kiinteistön ja 

osastojen karttojen laatimiselle, jotka sisältyvät MaintMasterin navigointiin. 

 

Opinnäytetyö päättyy työn päämäärän pohdintaan ja käsittelee kehitysehdotuksia ja 

työn vaikeuksia. 
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Abstract 

 

This Bachelor’s thesis has been commissioned by the maintenance department at Fresh 

Servant Oy Ab in Edsevö. Fresh is active in the food industry and has mainly focused on 

salad and vegetable products where the traditional salad box is one of the big sellers. 

 

Fresh produces in two different places in Finland, at the main factory in Edsevö and at a 

smaller factory in Lapua. The maintenance department is only located in Edsevö, which 

means that the maintenance of the machines in Lapua unit has suffered and is served 

almost exclusively with emergency maintenance. 

 

The purpose of this thesis is to reduce the emergency maintenance trips to Lapua, by 

replacing them with scheduled preventive maintenance measures. The work also 

includes structuring a machine and holding register, in order to get a clearer view of the 

machines that are located at the Lapua unit. 

 

The work has been carried out in the maintenance program MaintMaster, which has 

resulted in an image navigation from facility to machine and machine part has been 

added to the thesis. Some of the work has also been devoted to producing maps of the 

property and the departments, which are included for navigating in MaintMaster. 

 

The thesis is concluded with a reflection on the purpose of the work and discusses 

proposals for further development and difficulties with the work. 
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete är gjort åt underhållsavdelningen vid Fresh Servant. Programmet som 

kommer att användas för arbetet är MaintMaster, och detta inledande kapitel kommer att 

behandla bakgrunden till varför arbetet utförs samt målet med arbetet. I slutet av inledningen 

presenteras företaget och de avgränsningar som gjorts upp för detta arbete, och detta avslutas 

med en disposition över hela examensarbetet.  

1.1  Bakgrund 

Fresh Servant OY är för tillfället verksamma på tre olika ställen i Finland, Edsevö, Lappo 

och Korsholm. Underhållsavdelningen finns endast vid Edsevö enheten, och på grund av 

tidsbrist har underhållet speciellt vid enheten i Lappo blivit lidande. Underhållsavdelningen 

i Edsevö har ingen koll på vilka maskiner som finns där, och även alla förebyggande åtgärder 

har åsidosatts.  

När Fresh Servant flyttade sin fabrik från Seinäjoki till Lappo hösten 2017 beslöt man sig 

för att sköta allt underhåll av maskiner från servicestationen i Edsevö. Detta betyder att när 

någon av maskinerna har ett mera allvarligt problem, så pendlar en serviceman den 70 

kilometer långa sträckan från Edsevö till Lappo för att ta itu med problemet. För att reducera 

dessa akutresor till Lappo beslutade serviceansvarige på Fresh att man behövde en 

förebyggande underhållsplan för de maskiner som finns vid Lappo enheten. Eftersom jag 

vid denna tidpunkt efterlyst ett examensarbete vid Fresh, som skulle vara inom min 

inriktning det vill säga maskin och produktionsteknik, tyckte vi båda att detta kunde vara ett 

mycket lämpligt arbete för mig. 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att underhållsavdelningen som befinner sig i 

Edsevö skall få en bättre koll på vilka maskiner som finns vid Fresh Lappo. För att lyckas 

med detta bör ett maskin- och anläggningsregister göras upp. Delsyftet med examensarbetet 

är att få till stånd en underhållsplan för att säkerställa tillgängligheten, och förlänga 

livslängden på produktionsmaskinerna. 
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1.3 Mål 

I dagsläget består det avhjälpande underhållet för nästan allt underhåll som utförs vid Fresh 

Lappo. Det långsiktiga målet med examensarbetet är att minska på det avhjälpande 

underhållet i form av akut underhåll. Detta för att spara tid, pengar och för att öka 

tillgängligheten hos maskinerna (Underhåll i världsklass s 319). Det kortsiktiga målet med 

detta examensarbete är att få till stånd en arbetsplan för de servicemän som utför 

underhållsarbetet, så att de enkelt kan utföra det återkommande underhållet på de maskiner 

som finns tillgängliga. 

1.4 Företagsbeskrivning 

Fresh Servant är ett företag i Edsevö som tillverkar Salladsaskar samt andra frukt och 

grönsaksprodukter. Företaget grundades år 1971 under namnet Snellmans Grönsaksgrossist 

Oy i Jakobstad och har sedan dess expanderat och finns nu på tre olika ställen i Finland. 

Huvudfabriken Byggdes år 2012 och ligger i Edsevö, Pedersöre. Denna fabrik har en årlig 

kapacitet på ca 10 miljoner kilo och är en av Finlands modernaste frukt- och 

grönsaksfärskvarufabrik. De andra fabrikerna ligger i Korsholm och Lappo, Korsholm 

fabriken är mera som ett lager där för tillfället ingenting produceras medan man i Lappo 

tillverkar och producerar likt Edsevö fabriken men i mindre utsträckning. Edsevöfabriken 

har ca 400 anställda och Lappo enheten ca 30 anställda i dagsläget. 

De produkter som Fresh Servant bjuder ut finns huvudsakligen under tre märken. Dessa är 

Hetki, Salaattimestari, och Österbottnisk närmat. Hetki består av Lunchsallader, gröt och 

andra grönsaksprodukter (figur 1). Salaattimestari är en salladsvagn där kunden själv plockar 

sin sallad, dessa vagnar finns i dagsläget i ca 250 butiker (figur 2). Österbottnisk närmat är 

produkter från lokala odlare i Österbotten, vilket är garanterar att odlaren fått rätt pris för de 

produkterna som säljs, samt att produkterna är effektivt och miljömedvetet fraktade. 

(FreshServant, u.å.)  
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Figur 1: Fresh produkter under märket Hetki. (Hetki, u.å.)  

  

 

 

 

 

     

 

Figur 2: Fresh salladsvagn under namnet salaattimestari. (salaattimestari, 2017)  

 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningen i detta examensarbete kommer att fokusera på att få till stånd en 

förebyggande underhållsplan för de maskiner som är viktiga för produktionen, detta betyder 

att vissa mindre viktiga maskiner kommer att åsidosättas för vidare utveckling av arbetet. 

Dock så kommer hela maskinparken att gås igenom och registreras i anläggningsregistret.  

Till min uppgift hör:  

• Gör upp ett maskin- och anläggningsregister i MaintMaster för de anläggningar och 

maskiner som finns vid Fresh Lappo. 

• Kartlägg underhållsbehovet för de maskiner som finns tillgängliga. 

• Gör upp en underhållsplan för de återkommande servicearbeten för maskinerna.  

• Gör upp navigeringsritningar och bilder i MaintMaster för att enkelt lokalisera 

maskinerna. 
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Det finns sammanlagt 73 stycken maskiner vid Fresh Lappos maskinpark, maskinerna är 

indelade i olika avdelningar beroende på var dom är stationerade samt vilken typ av maskin 

det är frågan om. Indelningen ser ut som följande: 

• Packmaskiner: Denna del utgör den viktigaste delen i arbetet, dessa maskiner utgör 

en betydande del för Fresh Lappos produktion och kommer därför att fokuseras mest 

på. Det är totalt 10 stycken packmaskiner, där samtliga kommer att inkluderas i 

underhållsprogrammet. 

• Köksmaskiner: Denna del består av allt från ugnar till äppelklyftsmaskiner, flera av 

maskinerna är viktiga för produktionen, men inte alla, så därför kommer endast vissa 

maskiner att ingå i underhållsprogrammet från denna kategori. Totalt finns det 15 

köksmaskiner, där de flesta klarar sig med endast rengöring efter användning. 

• Husteknik: Till husteknik hör de maskiner som indirekt används för att producera, 

till exempel vakuumpumpen och städvagnarna. Totalt finns det 15 stycken maskiner 

inom kategorin husteknik, där vissa har en hög prioritet och vissa lägre. 

• Vågar: De vågar som finns är av två olika typer, vissa är stationerade men de flesta 

är mobila. Totalt finns det 23 stycken vågar och samtliga kommer att förbises i 

underhållsplanen, dock är alla uppräknade i underhållsprogrammet MaintMaster i 

syfte om att ha koll på maskinerna även om dom inte underhålls från Fresh. 

• Kylrum: I kylrummet finns ännu inga maskiner, men är ändå som en egen kategori 

för framtida arbete. 

• Salladsblandare: Detta rum består endast av en maskin och kommer inte att finnas 

med i underhållsplanen. 

• Omklädningsrum: I omklädningsrummen finns två hygienslussar, dessa finns inte 

med i underhållsplanen. 

• Lastbrygga 1: Inga maskiner finns vid lastbrygga 1, men är ändå som en egen 

kategori för framtida arbete. 

• Lastbrygga 2: Inga maskiner finns vid lastbrygga 2, men är ändå som en egen 

kategori för framtida arbete. 
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1.6 Disposition 

Dispositionen för detta examensarbete består av en upplistning av de kapitel som finns, samt 

en förklarning på vad som tas upp i de olika kapitlen. 

• Kapitel 1 inleder examensarbetet med en bakgrunds och företags beskrivning. I detta 

kapitel beskrivs också syftet och målet med arbetet, detta kapitel avslutas med 

arbetets avgränsning. 

• Kapitel 2 beskriver de bakomliggande teorier som utgjort basen för detta 

examensarbete. I Kapitlet tas förebyggande- och avhjälpande underhåll upp som en 

viktig del, men också underhållssystemet och dess delar utgör en hörnsten i denna 

teoridel. 

• Kapitel 3 beskriver tillvägagångssättet för hur den praktiska delen av examensarbetet 

har tagit form. I detta kapitel beskrivs hur jag gått tillväga för att få fram det resultat 

som finns i resultatdelen. 

• Kapitel 4 avslutar den praktiska delen. Här finns de resultat jag fått fram i 

tillvägagångssättet. Resultatdelen är uppdelar i tre delar där resultaten för maskin- 

och anläggningsregistret, bildnavigeringen samt underhållsplanen finns. 

• Kapitel 5 innehåller diskussionen för examensarbetet. Här tas de problem och 

svårigheter som funnits upp, även förbättringsförslag och reflektioner över arbetet 

beskrivs kort. 
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2 TEORI – Underhållsteknik 

I denna del av examensarbetet tas de teorier som ligger till grund för den empiriska delen av 

examensarbetet upp. I kapitlets inledande fas beskrivs grundläggande teorier om underhållet, 

i den inledande fasen beskrivs även kort om fel och störningar samt målet med det 

förebyggande underhållet. I kapitlets mittersta del kommer de ekonomiska betydelserna med 

underhållet, samt teorier om tribologi att beskrivas. I kapitlets slutskede beskrivs hur ett 

underhållssystem är uppbyggt, där tas också upp vilka delar som är viktiga att ha med för att 

få till stånd ett komplett underhållssystem. Kapitlet avslutas med en teoridel om det 

underhållsprogram som används i detta examensarbete, det vill säga MaintMaster. 

2.1 Underhåll i allmänhet 

Det mesta i en fabrik behöver regelbundet underhåll för att fungera funktionsenligt och 

driftsäkert, detta kan vara allt från maskiner och fordon till ventilation och skyddsutrustning. 

Definitionen av underhåll kan formuleras som följande:  

”All verksamhet som syftar till att vidmakthålla en utrustning eller att återföra den till 

sådant tillstånd att planerad drift kan ske ostört” (Möller & Steffens, 1998, s. 5). 

Det övergripande målet med underhållet är att skapa driftsäkerhet hos den utrustning som 

underhålls, detta med så stor hänsyn till personsäkerhet, miljösäkerhet och 

anläggningssäkerhet det bara är möjligt. Underhållet kan delas in i två olika delområden 

enligt figur 3, det vill säga förebyggande underhåll som tas upp i kapitel 2.2 och avhjälpande 

underhåll som beskrivs i kapitel 2.3.  

 

Figur 3: Uppdelning av underhållet (Hagberg & Henriksson, 2010, s. 316) 
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Definitionen för driftsäkerhet beskrivs enligt SS-EN 13306 (Underhåll – Terminologi) som: 

”Förmåga hos en enhet att kunna utföra krävd funktion under angivna betingelser vid ett 

givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga stödfunktioner 

finns tillgängliga.”  

För varje producerande anläggning kan detta brytas ner till tre delmål, det vill säga att en 

enhet skall kunna producera rätt mängd produkter till rätt kvalitet och kostnad. I ett 

kontinuerligt producerande företag finns det ett stort behov av en hög driftsäkerhet för att 

klara av de stigande kraven på säkerhet, miljö, kvalitet, leveransförmåga, kapitalutnyttjande 

samt minimala kostnader. Driftsäkerheten är i sin tur beroende av funktionssäkerheten, 

underhållsmässigheten och underhållssäkerheten. (Hagberg & Henriksson, 2010, s. 45) 

Funktionssäkerheten beskriver en enhets förmåga att fungera utan fel, och är en kvalitativ 

egenskap hos det tekniska systemet som bestämmer risken för fel och störningar samt 

fördelningen i tid av dessa. Funktionssäkerheten hos en enhet bestäms av hur den är 

konstruerad, underhållen, reservkapaciteten, operatörsförmågan.  

Underhållsmässighet anger hur lätt det är att upptäcka, lokalisera och avhjälpa fel, och med 

en bra underhållsmässighet innebär att underhållstiderna förkortas. Till 

underhållsmässighetens kvalitativa egenskaper hör felupptäckbarhet, försörjbarhet och 

reparerbarhet. Där försörjbarheten handlar om att genom att bedriva ett effektivt arbete med 

standardisering minska reparationstiden, och med reparerbarhet menas att man fokuserar på 

att använda hjälpmedel och insatser som kan underlätta reparationsarbetet.  

Med underhållssäkerhet syftar man på underhållsorganisationens förmåga att ge de resurser 

som underhållet kräver, i form av personal, utrustning, material, och annan administration. 

(Hagberg & Henriksson, 2010, s. 55 – 59) 

2.1.1 Fel och störningar 

Inom underhållsverksamheten är det viktigt att förstå sig på varför fel och störningar uppstår, 

med denna kunskap kan man förbättra maskinerna och minska på antalet störningar. Ett fel 

kan ha sitt ursprung från tre olika faktorer vilka ofta samverkar med varandra, dessa fel är 

mänskliga, tekniska eller organisatoriska. Exempel på mänskliga fel kan vara handhavarfel, 

felaktig rengöring och felaktig smörjning, vilket i sig påverkas av en rad olika faktorer så 

som kunskap, kultur, motivation och miljö. Till tekniska fel hör bland annat felaktiga 
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inställningar och konstruktionsfel, vilket kan ha orsakats av att man ställt om maskinen under 

driftspaus, eller ifall man kör produkter en maskin inte är ämnad för. Till de organisatoriska 

felen kan bland annat överbelastning och bristfälliga reparationer höra, där man i tidsbrist 

måste producera eller reparera för att hinna bli klar i tid.  

Man kan vidare dela in felen i två kategorier det vill säga tillåtande och funktionshindrande 

fel. De tillåtande felen är sådana fel att man kan fortsätta att utföra den uppgift maskinen är 

tillverkad för, medan de funktionshindrande felen innebär att maskinen inte klarar av att 

utföra den uppgift den är tillverkad för. (Möller & Steffens, 1998, s. 21 – 26) (Möller & 

Steffens, 2006, s. 34 – 40) 

2.2 Förebyggande underhåll   

Enligt standard, EN 13306 är definitionen av förebyggande underhåll: 

”Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier 

och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion.”  

Detta handlar om aktiviteter som utförs innan ett funktionsfel har inträffats, och kan vidare 

delas in i förutbestämt underhåll och tillståndsbaserat underhåll enligt figur 4. 

 

Figur 4: Översyn av förebyggande underhållet samt aktiviteter för att bibehålla detta 

(Hagberg & Henriksson, 2010, s. 317) 
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Det förutbestämda underhållet är det förebyggande underhåll som utförs med bestämda 

intervaller eller efter en bestämd användning, men utan att genomgå tillståndskontroller.  

Det tillståndsbaserade underhållet är det förebyggande underhåll som består av kontroller 

och övervakningar av en maskins hälsotillstånd för att identifiera rätt underhållsåtgärd vid 

rätt tidpunkt, dessa kontroller sker ofta genom mätning, till exempel vibrationsmätning, 

ultraljudsmätning eller oljeanalys. 

För att bibehålla ett bra förebyggande underhåll krävs vissa aktiviteter, de maskiner som är 

essentiella för produktionen bör ha väldigt tydliga rutiner där fokuset ligger på att helt 

undvika haveri. Dessa maskiner har ett förutbestämt förebyggande underhåll som består helt 

eller av några av följande punkter: 

• Regelbundet återkommande jobb av smörjning, operatörtillsyn, kontroller och 

inspektioner. 

• Tillståndsbaserat förebyggande underhåll så som vibrationsmätning och oljeanalys. 

• Analys av alla haverier. 

• Utbildning av personal i underhåll av utrustning. 

• Alla nödvändiga reservdelar i förråd. 

• Effektivitetsuppföljning. 

De maskiner som inte har så högt ursprungsvärde eller som inte används lika ofta i 

produktionen anpassar man förebyggande underhållsprogrammet mot bästa lönsamhet. 

Detta kan bestå av: 

• Regelbundet återkommande jobb av smörjning, operatörtillsyn och kontroller. 

• Tillståndsbaserat förebyggande underhåll på kostsam utrustning. 

• Analys av större haverier. 

• Utbildning av personal i underhåll av utrustning. 

• Reservdelslistor för all utrustning. 

• Effektivitetsuppföljning. 

Slutligen finns det ofta en grupp äldre maskiner där förebyggande underhållet helt åsidosatts 

där man kör till haveri och endast underhåller med avhjälpande underhåll, detta kallas för 

reaktivt underhåll. (Hagberg & Henriksson, 2010, s. 320 – 321) 
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Det förebyggande underhållet är den underhållsprocess som de flesta företag lägger ner 

väldigt stora resurser på och samtidigt är det också det som till en stor del påverkar 

tillgängligheten, anläggningsstatusen och säkerheten hos företag i väldigt hög utsträckning. 

Det lönar sig därför att ha ett välplanerat underhåll implementerat i företaget, där personalen 

är väl medvetna om vilka riktlinjer som gäller. Det bästa förebyggande underhållet är att 

köpa utrustning där man redan från början tagit hänsyn till underhållsaspekterna. Ifall detta 

inte är möjligt kan man bygga bort ofta förekommande problem så att vissa problem inte 

uppkommer alls eller i alla fall i mindre utsträckning. Men hur mycket tid och pengar man 

behöver lägga ner på att få bort vissa fel beror helt på vilka konsekvenser felen leder till. I 

vissa fall kan det löna sig att sikta mot 100% tillgänglighet medan det i andra fall lönar sig 

att låta utrustningen gå till haveri förrän man reparerar den. Innan man bestämmer 

underhållsbehovet för en utrustning är man tvungen att göra en analys av hur stor inverkan 

denna utrustning har på produktion, miljö och säkerhet vid eventuellt haveri samt hur stort 

underhållsbehovet är för att ett haveri skall kunna undvikas. (Hagberg & Henriksson, 2010, 

s. 317 – 318) 

2.2.1 Målet med förebyggande underhåll 

De resultat och kostnadsorienterade målen är oftast något som bör följas under en längre 

period medan de aktivitetsorienterade används under en kortare period då man fokuserar på 

just den aktiviteten för att sedan byta till ett nytt fokusområde. Nedan följer några av de 

långsiktiga målen med att ha ett välfungerande förebyggande underhåll. 

• Öka tillgängligheten för maskinerna. 

• Förlänga livslängden på maskinerna. 

• Minska på antalet avhjälpande underhållsinsatser. 

• Maskinförbättringar som genomförts på grund av upptäckter vid förebyggande 

underhållsarbete. 

(Hagberg & Henriksson, 2010, s. 319 – 320) 
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2.3 Avhjälpande underhåll 

Enligt standard, EN 13306 är definitionen av avhjälpande underhåll:  

”Underhåll som genomförs efter det att funktionsfel upptäckts och med avsikt att få enhet i 

ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.” 

Detta handlar om de tillvägagångssätten man kan ta till efter att ett fel har inträffat och kan 

vidare delas upp i uppskjutet underhåll och akut underhåll enligt figur 5. 

 

Figur 5: Översyn av avhjälpande underhållet samt tillvägagångssätt efter ett inträffat fel. 

(Hagberg & Henriksson, 2010, s. 385) 

 

Uppskjutet underhåll är ett planerat avhjälpande underhåll där en maskin fungerar tillräckligt 

bra för att kunna skjuta upp reparationen till ett senare tillfälle. Positivt med detta är att man 

hinner planera reparationen bättre, och kan under reparationstillfället lägga mera tid på att 

reparera felet och mindre på att söka verktyg och liknande aktiviteter. Till skillnad från 

uppskjutet underhåll är akut underhåll ett underhåll som inte kan skjutas upp. Vid ett akut 

underhåll repareras maskinen genast på plats, vilket ofta leder till att reparationen utförs så 

snabbt som möjligt. Detta höjer risken för fortsatta problem med maskinen, samt för 

personskador under reparationstiden. 
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För att kunna ha en hög tillgänglighet på maskinerna i maskinparken är det viktigt att sträva 

till att största delen av avhjälpande underhållsinsatserna är planerade. Detta medför att man 

stör produktionen mindre samt att arbetet kan utföras mera effektivt, trots detta är det viktigt 

att vara beredd på att utföra akut underhåll eftersom det nästintill är omöjligt att undvika, 

speciellt på äldre maskiner där färre förebyggande underhållsåtgärder utförs. För att snabba 

upp det akuta underhållsarbetet bör man se till att det färdigt finns ritningar och information 

om maskinen som man snabbt och enkelt kan söka upp när någon maskin haverar. Som 

tilläggsinformation är det viktigt att det finns utskrivet säkerhetsaspekter för maskinen till 

exempel ifall det finns risker för klämskada, giftiga ämnen eller andra farliga risker man bör 

ta i beaktande i samband med arbetet. 

2.4 Underhållets ekonomiska betydelser 

För ett företags framgång gäller det att ha koll på ekonomin, man bör analysera varifrån alla 

inkomster och utgifter har sitt ursprung, och där har underhållet en stor betydelse eftersom 

det är en av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla dugligheten på de producerande 

maskinerna. De kostnader som finns kan delas in i direkta kostnader, indirekta kostnader 

samt uteblivna intäkter.  

När det gäller intäkterna i företaget påverkar underhållet på två olika sätt, det ena är hur 

mycket maskinerna klarar av att producera och det andra är av vilken kvalitet man 

producerar, vilket påverkar efterfrågan samt prissättningen. Dessa två faktorer går att 

påverka till exempel med övertid och senare leveranser, men det straffar sig i form av att de 

uteblivna intäkterna höjs vilket resulterar i lägre lönsamhet för företaget. De direkta 

kostnaderna är samtliga kostnader för att bibehålla eller återskapa funktionsduglig 

utrustning, detta gäller för både köpta och egna resurser som utför instanserna. Exempel på 

detta kan vara material, arbete, köpta tjänster och reparationskostnader. De indirekta 

kostnaderna är inte lika tydliga, dessa kostnader påverkar underhållet men uppstår på annat 

ställe, såsom övertid på grund av att en maskin strulat eller kostnader för försenade 

leveranser. Dessa kostnader kan vara svåra att följa upp eftersom att de ofta uppkommer på 

andra avdelningar än de bokförs på. (Hagberg & Henriksson, 2010, s. 79 – 87) 

Det är viktigt för ett företag att ha koll på dessa tre typer av kostnader, dels för att veta vad 

man lägger pengar på och dels för att kunna planera rätt mängd underhåll till rätt 

kostnadsområde. För att minska på underhållskostnaderna bör man undersöka hur detta 

påverkar de andra två typerna av kostnader, till exempel om man har ett stort fokus på att 
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minska de direkta underhållskostnaderna kan det hända att störningar och problem 

förekommer oftare, och att det i slutändan skulle löna sig att satsa mera resurser på 

regelbundna kontroller och ett bra underhåll för att effektivera samt förlänga maskinens 

livslängd. Detta skulle betyda att de uteblivna intäkterna minskar som i sin tur leder till att 

de gemensamma kostnaderna för underhållet i det stora hela också minskar. (Hagberg & 

Henriksson, 2010, s. 98) 

2.5 Tribologi 

Det finns många orsaker till att man smörjer bland annat för att leda bort värme, minska 

buller och sprida belastningsytan. Men de två främsta anledningarna är att minska friktion 

och slitage mellan två kontaktytor.  För att uppnå den minimala friktionen krävs det att man 

smörjer, och hur väl detta lyckas beror på smörjmedlets viskositet och hastigheten mellan 

kontaktytorna. Ifall ytorna rör sig sakta mot varandra behövs en olja med hög viskositet och 

ifall hastigheten stiger så stiger också bärförmågan vilket resulterar i att man kan använda 

en olja med lägre viskositet. 

Vid smörjning av maskiner i en livsmedelsfabrik finns det en del special krav som ett 

smörjmedel bör uppnå för att få användas, dessa är: 

• Uppfylla lagens krav på ämnen som får användas i livsmedelsindustrin. 

• Vara neutral för smak och lukt. 

• Vara fysiologiskt säker. 

• Internationellt accepterad. 

Kraven på smörjmedlen varierar dock beroende på den vattenhalt som fabriken och dess 

maskiner utsätts för, till exempel för maskiner som utsätts för mycket vatten bör detta 

beaktas vid val av smörjmedel. Vid riklig användning av vatten sköljs smörjmedel bort från 

ytor och främjar bakteriell tillväxt. (Netuschil, K. 1996, s. 82 – 90), (Köhler, C. R. 2001, s. 

49 – 54) 

I en fabrik kan det finnas mängder av maskiner som har olika lösningar på hur maskinen 

skall smörjas, detta beror på att maskintillverkarna tänkt olika men också på grund av 

maskinens ålder. Smörjningen kan delas in i två olika typer av metoder, intermittent eller 

kontinuerlig smörjning. Med intermittent smörjning menas smörjning som sker med 
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handsmörjning och utförs då man anser att det bör smörjas. Kontinuerlig smörjning används 

ofta på dyrare maskiner med höga smörjkrav, och består av ett inbyggt smörjsystem som 

mer eller mindre smörjer oavbrutet till exempel fettautomater eller oljedimsmörjare. 

Kontinuerlig smörjning förekommer också i äldre maskiner i form av exempelvis 

stiftsmörjning eller droppsmörjning. 

Ifall man inte sköter underhållet och smörjningen kommer det efter en tid att uppstå slitage 

i de olika maskiner och maskindelar som finns. Slitage kan delas upp i 5 olika typer och 

dessa är: 

Abrasion: Vilket är det samma som nötning, denna typ av slitage kan visa sig i form av repor 

i en glidyta eller lagerbana. Orsaken till att detta sker är att det kommit in partiklar mellan 

två glidytor, vilka i sin tur avverkas och blir till flera mindre partiklar. Abrasion kan vidare 

delas in i två olika mekanismer, tvåkropps abrasion och trekropps abrasion. Den förstnämnda 

uppstår då hårda utbuktningar på en kropp skrapar mot den andra kroppen, och 

trekroppsabrasion uppstår när en partikel nöter på båda ytorna. (Kahlman, L. 1994) 

Erosion: kan också kallas för blästring, detta fenomen kan förekomma i ventiler och 

rörkrökar där exempelvis olja strömmar. Ifall oljan innehåller partiklar och andra 

föroreningar leder detta till att partiklarna strömmar rakt in i väggen för att sedan vika av, 

vilket resulterar i att kröken urholkas och kan i värsta fall brista och frambringa läckage. För 

att förhindra erosion krävs att man har en ren olja och inga vassa oljestrålar. 

Adhesion: Är ett resultat av hög last eller bristande smörjfilm, ett sådant fenomen uppstår 

när två metallglidytor kommer i kontakt, vilket gör att topparna på glidytorna kolliderar och 

går av, vid detta tillfälle utvecklar det en lokal värme som är så intensiv att det kan smälta 

ytorna så att de fastnar i varandra, för att sedan rivas loss igen och skapar svåra sår. Detta 

sker på mikronivå, och kan förhindras med korrekt smörjning. 

Utmattning: Utmattningsskador sker i maskinelement där det finns ett högt yttryck, till 

exempel rullningslager eller kuggväxlar. Vid rullfriktion är detta den vanligaste slitagetypen, 

och det bildas på grund av yttrycket blir för stort så att materialet i lagerbanan spricker, dessa 

sprickor blir flera och tas slutligen ihop med andra sprickor som kan i sin tur kan lösgöra 

bitar ur lagerbanan. Denna typ av slitage kan minimeras med hjälp av rätt smörjning. 

Korrosion: Denna typ av slitage skapas på grund av att vatten kommer i kontakt med 

metallytor, och kallas vardagligt för rost. För att minimera rostbildning kan man välja ett 
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bättre material, ändra på miljön runtomkring, ytbehandla materialet eller med hjälp av 

polarisering skydda rör och ledningar. (Möller & Steffens, 2006, ss. 61 – 72) 

2.6 Hygieniskt underhållsarbete 

I en livsmedelsfabrik är det ytterst viktigt att hålla en god hygien på allt som kan komma i 

kontakt med maten som tillverkas. Ifall inte hygienen sköts kan matförgiftningsbakterier 

komma i kontakt med livsmedlet vilket drabbar företagets kunder i ett senare skede. 

Matförgiftningsbakterier kommer huvudsakligen ifrån följande tre källor: 

• Livsmedelshanterare: De bakterier som kan medföras från personer som hanterar 

livsmedlet är Staphylococcus aureus, salmonella och Clostridium perfringens.  

• Produktionsutrymme: Damm i dåligt rengjorda produktionsutrymmen och maskiner 

kan innehålla sporer från Clostridium perfringens och Bacillus ceresus. 

• Livsmedlet: Livsmedlet i sig själv kan innehålla matförgiftningsbakterier före det tas 

in i produktionen. 

(Gaman & Sherrington, 1996, s. 257) 

Rengöring av maskin och anläggning är en väsentlig del av de underhållsåtgärder som utförs 

på en livsmedelsfabrik. Rengöring utförs dagligen och oftast flera gången per dag ifall 

utrustningen utsätts för produktbyten eller underhållsaktiviteter. Vid produktbyten får inte 

allergener från tidigare produkter komma i kontakt med de senare tillverkade produkterna 

eftersom detta kan medföra reaktioner hos en allergisk person. När det gäller 

underhållsaktiviteter kan främmande ämnen och smuts komma i kontakt med maskinen från 

servicemannen och omgivningen där maskinen servas, vilket inte är bra för produkten som 

i ett senare skede skall ätas.  Rengöring av en maskin eller anläggning är därför en viktig sak 

som inte kan förbises och kan delas in i fyra olika kategorier beroende på vilka renhetskrav 

som satts på utrustningen.  

• Fysikalisk renhet innebär att allt synlig smuts avlägsnas. 

• Kemisk renhet kräver utöver fysikalisk renhet också att kemikaliska rester avlägsnas. 

• Mikrobiologisk renhet betyder att en yta är fri från levande mikrober, dock behöver 

en mikrobiologisk ren yta inte vara fysikaliskt eller kemiskt ren. 
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• Fjärde renhets kategorin är ifall en yta är steril, vilket betyder att ytan inte bara är fri 

från levande mikrober utan också fri från sporer och enzymer. 

(Holah, J. T. 1992, s 645 – 659), (Bylund, G. 1995, s. 403 – 413) 

2.7 Underhållssystem 

I en producerande fabrik finns det mängder av utrustning och maskiner, vilket medför 

massvis med information som bör kännas till för att maskinen skall fungera på rätt sätt. 

Denna information bör vara lättillgänglig och användarvänlig, därför kan man ta hjälp av ett 

underhållssystem. De underhållssystem som användes före digitaliseringen och som 

fortsättningsvist kan förekomma i mindre företag är manuella, dessa kan vara väldigt 

tidskrävande att hålla uppdaterade men för småskaliga fabriker kan de uppfylla sina syften. 

De som används i moderna fabriker är datorbaserade underhållsystem, dessa är enkla att 

arbeta med och klarar av att hantera stora mängder data. Ett datorbaserat underhållssystem 

kan förkortas CMMS (”Computerized Maintenance Management System”), och är 

konstruerat för att hjälpa underhållsavdelningen i deras underhållsarbete, främst när det 

gäller att maximera tillgångarna, minimera stopptiderna, kontrollera kostnaderna, 

effektivera underhållsarbetet samt underlätta för medarbetarna. (Hagberg & Henriksson, 

2010, s. 306 – 308) 

2.7.1 Underhållssystemets huvuddelar 

Ett underhållssystem består av flera huvuddelar och är ofta kopplade till varandra, men även 

till andra system i verksamheten, som exempelvis ekonomisystemet. Antalet kan variera 

beroende på hur omfattande systemet är, samt viket typ av företag det är frågan om. De 

huvuddelar som ett underhållssystem oftast består av är: 

• maskin- och anläggningsregister 

• administration av förebyggande underhåll 

• arbetsorder  

• förrådssystem 

• inköpssystem 

• dokumentationssystem 

• reservdelsregister. 
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Maskin- och anläggningsregister: Är grunden för ett underhållssystem, detta register består 

av en förteckning över all utrustning i anläggningen och byggs upp genom att ge varje del 

ett unikt nummer där dess information kan avläsas. Denna information kan bestå av 

maskinens fabrikat, typbeteckning, tekniska data, tillverkningsår, bilder och allt detta skall 

vara lättåtkomligt vid eventuella problem med maskinen.  

Ett anläggningsregister är ett register för alla konstruktioner och avdelningar som finns vid 

en fastighet. För att ett anläggningsregister skall vara enkelt att hitta i krävs det att dom är 

uppbyggda på ett vettigt sätt där maskiner och anläggningar är lättåtkomliga och inte kräver 

lång tid att söka efter. De flesta anläggningsregister är därför hierarkiskt uppbyggda för att 

kunna bryta ner stora anläggningar till mindre anläggningar för att sedan gå ner till maskin 

och maskindelsnivå. (Hagberg & Henriksson, 2010, s. 308) (Möller & Steffens, 2006, s. 30) 

Administration av förebyggande underhåll: Till detta hör en underhållsplan för de maskiner 

och utrustningar som finns till förfogande i fabriken, ett instruktionsregister för hur man 

skall gå till väga för att utföra processen, en förebyggande underhålls lista samt någon typ 

av generering av arbetsordern så att man kan förlita sig på att arbetet blir gjort. En 

underhållsplan består av ett periodiskt återkommande förutbestämt arbete på maskiner och 

anläggning i syfte om att öka tillgängligheten på maskinen samt att förlänga livslängden. 

Detta kan också ske tillståndsbaserat det vill säga att det inte styrs kalendervist utan att man 

håller sig inom vissa gränser när det gäller vibrationer, temperatur, och drifttid med mera. 

Det är viktigt att en underhållsplan ständigt justeras och finslipas, det kan hända att en 

maskin används mera en viss period och mindre en annan, och därför bör man se till att 

underhållsåtgärderna inte blir statiska, utan att de till exempel smörjs mera under perioder 

då de används mera. (Hagberg & Henriksson, 2010, s. 309) (Möller & Steffens, 2006, s. 30 

– 31) 

Arbetsorder: Arbetsordersystemet är en viktig del i underhållsystemet, det är med hjälp av 

dessa som andra delar av organisationen kan sätta in förbättringsförslag och andra 

beställningar eller felanmälningar. Dessa bryts i sin tur ner och blir till en arbetsorder för 

underhållsavdelningen, även de återkommande förebyggande åtgärderna i företaget kommer 

upp som en arbetsorder varje gång det är dags för nästa rond. Med hjälp av 

arbetsorderhistoriken kan man för varje gång ett problem uppkommer kolla vad som tidigare 

har gjorts på samma maskin, och på så sätt kunna snabba upp processen. (Hagberg & 

Henriksson, 2010, s. 310) (Möller & Steffens, 2006, s. 31) 
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Förrådssystem: För att säkerställa en hög tillgänglighet på en maskin krävs det att man håller 

en del av maskinens reservdelar i lager, främst sådana reservdelar som har stor åtgång men 

också reservdelar som används till de maskiner som är essentiella för produktionen. Genom 

att sätta in delarna i underhållssystemet kan man se vilka delar som används ofta och vilka 

det lönar sig att lagerhålla mindre av. Har man ett litet förråd kan man också söka upp 

likartade delar på en mindre prioriterad maskin för att sedan använda dessa innan de nya 

delarna har kommit. Genom att använda sig av historikfunktionen för förrådssystemet kan 

man se hur många uttag man gjort av reservdelarna, med denna information kan man få en 

tydlig bild av de förbättringar man kunde utföra på de maskiner som ofta behövs byta 

reservdelar på, speciellt i de fall där delarna är mycket dyra. (Hagberg & Henriksson, 2010, 

s. 310 – 311) 

Inköpssystem: Ett inköpssystem skall kunna hantera flödet från arbetsbegäran och kontering 

till hemtagning, avisering och fakturakontroll på ett så effektivt sätt som möjligt. Det man 

strävar efter med inköpssystemet är att kunna minimera inköpen men ändå kunna bibehålla 

den önskade servicegraden. De inköp som görs inom företaget är väldigt olika, vilket sätter 

en del krav på inköpssystemet. Återkommande varor som beställs mycket av skall vara enkla 

att beställa, medan nya maskiner eller dyra reservdelar skall vara av kvalitet och samtidigt 

leveranssäkra. Dessa varor skall samtidigt jämföras med andra leverantörer för att minimera 

kostnaderna så långt det går. (Hagberg & Henriksson, 2010, s. 311) 

Dokumentationssystem: I en fabrik kan det förekomma tusentals viktiga dokument som 

sällan används, men när de väl behövs krävs det att man vet var dom finns, därför är det av 

hög prioritet att upprätthålla ett välstrukturerat dokumentationssystem. Dessa dokument kan 

bestå av exempelvis ritningar, scheman eller instruktioner och det är viktigt att de 

uppdaterade versionerna finns med i systemet. Genom att sträva till att ha alla dokument 

elektroniskt kan man spara utrymme och snabba sökprocessen, även om det sällan går att 

helt komma ifrån dokument i fysisk form. (Hagberg & Henriksson, 2010, s. 311 – 312) 

Reservdelsregister: För att ett underhållsarbete skall kunna utföras på ett effektivt sätt krävs 

det att det färdigt finns reservdelar åt maskinen för att minimera väntetiden. Väntetiden 

uppstår ifall man måste börja identifiera delens problem för att sedan beställa en ny. Den 

effektivaste reparationen är att få de nya delarna levererade före reparationen, men för att 

klara av detta bör man på förhand veta var problemet ligger och vilka delar maskinen 

innehåller. Information om maskinens delar kan fås från maskinens ritning, och från 

ritningarna skapas också de reservdelslistor som läggs in i underhållssystemet. Från 
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reservdelslistan fås endast en översiktlig information om reservdelen som till exempel 

reservdelens namn, placering och artikelnummer. Vill man ha ytterligare information om 

reservdelen får man söka vidare i förrådssystemet. (Möller & Steffens, 2006, s. 33) 

2.7.2 Indata till underhållssystem 

När man vill underhålla eller reparera en maskin eller utrustning krävs det att man först hittar 

information och data om detta. Indata kan hittas på flera olika sätt men det vanligaste är att 

läsa manualer, handböcker och andra instruktioner om maskinen. För att ge en överblick åt 

sina medarbetare om maskinen är också ritningar och bilder mycket användbara, inte bara 

för utseendes skull utan även för navigering och maskinutveckling.  

Vill man ha en väldigt specifik data om maskinen kan man vända sig till tillverkaren för råd, 

men ifall det är en gammal maskin finns det ofta en erfaren och kunnig maskinoperatör man 

kan ta hjälp av. (Möller & Steffens, 2006, s. 29) 

2.7.3 MaintMaster 

MaintMaster är ett CMMS (computerized maintenance management system) och fungerar 

som en integrerad programvara i underhållssystemet, MaintMasters uppgift är att stödja 

underhållsavdelningen i underhållsarbetet och MaintMasters viktigaste delar finns 

uppräknade i kapitel 2.7.1. Fördelarna med MaintMaster är: 

• väldigt användarvänligt  

• flexibelt när det gäller rapportering och felanmälning 

• smart navigeringssystem för att reducera stora mängder data 

• kan användas från telefon. 

Orsaken till att MaintMaster är så användarvänligt är att det går snabbt att hitta i programmet, 

detta på grund av att det är hierarkiskt uppbyggd där man kan bryta ned stora anläggningar 

till mindre maskiner och maskindelar. Denna nedbrytning sker genom att navigera sig fram 

med bilder och kartor i anläggningen. 

Fördelarna med att kunna styra MaintMaster från telefonen är att man alltid har den med sig. 

Även när man är på uppdrag en bit från anläggningen kan man rapportera direkt in i 

programmet. En annan fördel är att man kan vid till exempel en reparation kolla i 
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MaintMaster ifall man färdigt har de reservdelar man behöver till ett byte, vilket sparar tid i 

tidspressade situationer. (Maintmaster, 2018) 
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för examensarbetet att beskrivas. Kapitlet 

behandlar de metoder som använts för att ha uppnått de resultat som finns i resultatdelen. 

Kapitlet inleds med hur examensarbetet tog sin början, för att sedan övergå till metodiken 

för hur anläggningsregistret gjordes upp. I kapitlets mittersta del beskrivs tillvägagångssättet 

för hur navigeringen och kartorna är uppbyggda i MaintMaster, och detta avslutas med en 

kartläggning av underhållet samt underhållsplanen för de maskiner som finns belägna vid 

Fresh Lappo. 

3.1 Inledande fas 

Behovet av detta projekt har funnits sedan produktionen flyttades från Seinäjoki till Lappo 

på hösten 2017, men på grund av tidsbrist hade ingen möjlighet att påbörja arbetet i ett 

tidigare skede, vilket gjorde att jag som arbetat som underhållsarbetare vid Fresh kunde 

påbörja detta projekt i samband med mitt examensarbete. Som kickoff för detta 

examensarbete var ett Lappo besök i slutet av augusti 2018, besöket gjordes tillsammans 

med handledaren från företagets sida samt ansvarige för Lappo enheten. Besökets syfte var 

att jag skulle bekanta mig med anläggningen samt maskinerna, och målet var att strukturera 

upp en plan för arbetets bredd och riktlinjer. Besöket var lyckat och som redskap för 

examensarbetet bjöds jag in till MaintMaster där den praktiska delen av arbetet skulle 

utföras. I den tidsplan som gjorts upp för arbetet, beräknades att den praktiska delen av 

arbetet skulle bli klar innan januari, och att hela arbetet skulle bli klart innan mars 2019, 

vilket accepterades från både företagets och skolans sida. 

3.2 Framställning av maskin- och anläggningsregister 

Första steget i den praktiska delen av arbetet var att göra upp ett anläggningsregister för alla 

maskiner som fanns på plats vid Lappo enheten. Anläggningsregistret gjordes upp i 

underhållsprogrammet MaintMaster, och arbetet inleddes genom att utgående från 

fastighetens planritning, delades fabriken upp i olika avdelningar. Eftersom denna indelning 

baserade sig på en planritning kunde avdelningarna göras upp utan en djupare kunskap om 

anläggningen. 
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Figur 6: Skärmklipp av de avdelningar som fastigheten delas upp i (egen bild). 

 

Efter att alla avdelningar delats upp, kunde maskinerna plockas in under den avdelning som 

den är ämnad för. Själva tillsättningen av en ny maskin i systemet var inte komplicerad, detta 

gjordes genom att tillsätta ett nytt anläggningsobjekt inom dess rätta fack. Efter att alla 

maskiner var inplockade på rätt plats i registret gällde det att få fram fördjupad information 

om maskinerna. Informationen kunde avläsas från maskinerna och dess manualer, men också 

från ett halvfärdig Excel dokument där några av de äldre maskinerna redan hade blivit 

bokförda. Den information som överfördes till MaintMaster var maskinens namn, 

beteckning, årsmodell, bild, serienummer, maskintyp samt ett unikt nummer för maskinen. 

Denna information överfördes för alla 73 maskiner på anläggningen för att få ett komplett 

maskin- och anläggningsregister för hela Lappo enheten. Som hjälpmedel för vissa viktigare 

maskiner tillsattes en extra informationsruta i beskrivningsfliken, vilket skall vara som 

hjälpmedel för underhållsarbetarna. Informationsrutorna är information taget från respektive 

maskins manual, och består av information om till exempel vilken olja som skall användas, 

viktiga ställen att rengöra, eller hur man rengör en flottör. 

3.3 Utformningen av bildnavigering 

En fördel med att använda MaintMaster som underhållsprogram är att maskiner och 

anläggningar är hierarkiskt uppbyggda, därför kan man enkelt hitta och minimera stora delar 

data till någon specifik information man letar efter. Detta navigeringssystem kan göras på 

flera sätt men i mitt fall gjordes navigeringen i tre steg. En elektronisk planritning över 

fabriken fanns färdigt, och från denna ritning har grunden för navigeringen utformats. Från 

fabriksritningen kan man navigera vidare till de olika avdelningarna som beskrivs i kapitel 

3.2. För att denna navigering skall fungera har jag klippt ut bilder av avdelningarna från 
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originalritningen och lagt in dessa som navigeringsbild. Dock finns det en avdelning som 

saknar bildnavigering på grund av att den inte kan finns lokaliserat vid ett specifikt ställe, 

denna avdelning är vågar, och det krävs att man söker efter dom utan visuell hjälp av kartor. 

Den sista navigeringen sker från avdelningarna till de olika maskiner som finns inom den 

avdelningen. En tydligare bild av detta fås i bilaga 14. Grundritningen av fastigheten fanns 

färdigt som DWG fil, vilket kunde öppnas och redigeras med ritprogrammet Autocad. Trots 

detta valde jag ändå att kopiera bilderna till Microsoft Paint för att därifrån klippa och klistra 

bilderna till valfri storlek och form. 

För att göra upp denna navigering bör man känna till var avdelningar och maskiner finns i 

fabriken, detta underlättas ifall man har en bra grundritning vilket var fallet i detta arbete. 

Utifrån grundritningen kunde många avdelningar läsas av vilket underlättade arbetet, en bild 

av grundritningen och avdelningarna hittas i bilaga 6 – 13. För att underlätta för 

servicearbetarna som skall utföra underhållet i Lappo, har jag använt mig av samma 

navigationssystem som använts vid Edsevö enheten. 

3.4 Framställning av underhållsplan 

Den mest tidskrävande delen i arbetet var att kartlägga vilka maskiner som skall underhållas 

samt uppgörandet av underhållsplanen för de maskiner som finns på plats vid Fresh Lappo. 

Kartläggningen av vilka maskiner som skulle tas med i underhållsplanen gicks stegvist 

igenom. Sammanlagt består anläggningen av 73 maskiner, men från detta har en stor del 

mindre betydelsefulla maskiner avgränsats. Till exempel kunde alla vågar bortses eftersom 

de kalibreras av ett annat företag, även små köksmaskiner såsom assistenter och rivmaskiner 

kunde bortses eftersom de redan är gamla maskiner där smörjning inte prioriterats från första 

början, och där en ny maskin inte kostar mycket. Så det slutgiltiga antalet maskiner som är 

med i underhållsplanen är 20 stycken, dessa består främst av vacuumpackmaskiner samt 

större köksmaskiner. 

Tanken med underhållsplanen är att en underhållsinstans skall komma från Edsevö till Lappo 

för att utföra underhållsarbetet, detta betyder att arbetarna i Lappo själva sköter det dagliga 

underhållet på maskinerna, såsom rengöring, små kontroller samt andra sysslor så att 

maskinen skall fungera för dagligt bruk. Underhållsplanen är därför utformad så att en gång 

i månaden kommer underhållsavdelningen och utför det månatliga underhållet, samt en 

större genomgång en gång per år där de årsbaserade maskinerna tillkommer. Denna 

påminnelse är insatt i MaintMaster och kommer upp som ett nytt jobb i inkorgen, på detta 
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sätt kan arbetet inte glömmas bort, när arbetet sedan är gjort skall tiderna och sysslorna 

rapporteras på MaintMaster för att detta skall kunna kontrolleras.  

De metoder jag har använt för att veta vad som skall göras på maskinerna är att läsa 

manualer, kolla på arbetshistoriken för maskinen, egna erfarenheter, prata med erfaren 

personal samt läsa faktaböcker och underhållsbaserat litteratur. Den del som jag lagt mest 

tid på utav dessa är att läsa manualers underhållsrekommendationer. De flesta tillverkare har 

satt ut ett tydligt schema för hur och hur ofta maskinen skall underhållas, men i vissa fall har 

jag fått utgå från liknande maskiner eller om samma typ av maskin finns med i någon sorts 

underhållsplan från förr.  
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4 RESULTAT 

I följande kapitel kommer resultaten för examensarbetet att presenteras. I resultatdelens 

inledande kapitel kommer anläggningsregistret att redovisas för. Sedan behandlas resultaten 

för bildnavigeringen och kartorna, och i examensarbetets sista del presenteras resultatet för 

underhållsplanen. 

4.1 Maskin- och Anläggningsregister  

Anläggningsregistret består av ett komplett register över alla 73 maskiner på plats. Vid 

behov kan man enkelt lägga till nya maskiner eller ta bort maskiner som inte längre finns 

vid Fresh Lappo. De maskiner som plockats in i systemet finns uppräknade i bilaga 1 – 3, 

och befinner sig under den kategori maskinen är ämnad för. Vidare information om 

maskinerna finns inplockat ifall man klickar in sig på valfri maskin, ett exempel på hur detta 

ser ut ges i bilaga 4 – 5. Till maskininformationen hör en lista som kan hittas i maskinens 

beskrivnings flik, listan skall vara som hjälpmedel för underhållsarbetarna, där 

basinformation kan avläsas om till exempel vilken olja som skall användas eller viktiga 

rengöringsställen på maskinen.  

 

Figur 7: Exempel på hur en informationslista ser ut (egen bild). 
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4.2 Bildnavigeringen 

Navigeringen från stora anläggningar till maskiner och maskindelar kan göras på flera olika 

sätt, ifall man vet namnet på maskinen kan man söka efter den i sökfältet, eller så kan man 

söka efter rätt maskin genom att navigera i anläggningsregistret som visas i bilaga 1 – 3. Ett 

tredje sätt är att använda sig av bildnavigeringen, detta kan vara nödvändigt ifall man inte 

vet var maskinen finns i anläggningen, eller ifall det är det enda man vet. 

 

Figur 8: Navigeringsexempel från anläggning till maskin och maskindel (egen bild). 

 

Första steget består av en ritning över hela anläggningen, från denna ritning kan man klicka 

sig vidare till olika avdelningar inom företaget. Det andra steget består av ritningar på 

avdelningarna, så som packavdelningen och köket, men också avdelningar som inte finns 

utprickade på något specifikt ställe till exempel vågavdelningen. Det tredje steget består av 

bilder på alla maskiner som finns inom den valda avdelningen, och ett fjärde steg finns ifall 

maskinen också har viktiga maskindelar som man bör kunna öppna skilt. Exempel på hur 

detta ser ut finns i bilaga 14 och 15. 
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4.3 Underhållsplan 

Underhållsplanen innehåller rekommendationer för vad som skall underhållas månatligt och 

årligt på de maskiner som finns vid Fresh Lappo. Den månatliga underhållsplanen 

presenteras i bilaga 16 – 19 med tre stycken exempelmaskiner. Samma sak gäller för den 

årliga underhållsplanen, vilken kan hittas i bilaga 20 – 23. Basinformation om 

underhållsplanen hittas under menyn för anläggningen för Fresh Lappo, denna information 

finns i bilaga 24 – 25.  

Tidsintervallen för underhållsplanen kan ändras i MaintMaster ifall man vill ha tätare eller 

längre intervaller mellan underhållsronderna. Dessa är enligt uppdrag satta på månads och 

årsintervall enligt figur 9.  

 

Figur 9: Tidsinställningen för månadsbaserat underhåll (egen bild). 

 

Man kan fritt välja vilka dagar som underhållsronderna skall utföras på men har godtyckligt 

satts på första måndagen i månaden, samma process har använts för inställningarna av 

årsbaserat intervall vilket kan hittas i bilaga 26. 

Efter utförd underhållsrond skall arbetet rapporteras i MaintMaster, där eventuella 

förbättringar och idéer kan noteras vid menyn för underhållsplanen. 
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5 DISKUSSION 

I examensarbetets diskussionsdel kommer en reflektion på målsättningen och syftet med 

examensarbetet att tas upp. I delen om reflektion av examensarbetets syfte tas även 

problematiken med arbetet upp. I diskussionens mittersta del diskuteras arbetets 

utvecklingsområden både områden som ständigt behövs justeras men även delar som kunde 

fyllas på eller förbättras. Diskussionen och examensarbetet avslutas med ett slutord. 

5.1 Reflektioner av examensarbetets målsättning 

Målsättningen med detta examensarbete var att minska på antalet akuta underhållsresor från 

Edsevö enheten till Lappo enheten, samt att få till stånd en arbetsplan för de servicemän som 

kommer till Lappo enheten för att utföra förebyggande underhållsåtgärder för de maskiner 

som är viktiga för produktionen. Ifall jag lyckats med detta visar sig i framtiden, men 

verktygen för att kunna lyckas har i alla fall givits. Det jag gjort för att driva underhållet i 

rätt riktning är att: 

• Ett maskin- och anläggningsregister har gjorts upp i MaintMaster för alla 

anläggningar och maskiner som finns vid Fresh Lappo. 

• Underhållsbehovet är kartlagt för de viktigaste maskinerna, även om detta kan 

vidareutvecklas för de mindre viktiga maskinerna. 

• En underhållsplan för de återkommande servicearbeten har gjorts upp, både för det 

månatliga och årliga arbetet.  

• Navigeringsritningar och bilder har gjorts upp i MaintMaster för att maskinerna 

enkelt skall kunna lokaliseras.  

5.2 Reflektion av examensarbetets syfte 

Huvudsyftet med detta examensarbete var att få bättre koll på de maskiner som finns beläget 

vid Fresh Lappo. För att lyckas med detta har jag gjort upp ett anläggningsregister för alla 

maskiner som finns på plats för tillfället. Detta register kan gås igenom av alla med tillgång 

till Fresh MaintMaster konto, vilket resulterar i att man har fullständig koll på de maskiner 

som finns. Detta register kommer att hållas levande vilket betyder att man fritt kan sätta in 

nya maskiner och ta bort gamla med tiden som Lappo enheten utvecklas. Till detta 
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anläggningsregister har bildnavigeringen tillkommit, vilket kommer med tiden att bli en 

viktig del för att kunna hitta i registret. För tillfället innehåller fastigheten 73 stycken 

maskiner, vilket gör att man ganska snabbt hittar maskinerna utan visuell hjälp, men när 

registret med tiden fylls på blir detta en nödvändig del av navigeringen i 

anläggningsregistret.  

Problematiken med att göra ett maskinregister ligger i att lokalisera alla maskiner som skall 

tas med i registret, och när man väl hittat dom så krävs att man kan avläsa informationen 

från maskinerna. Detta har stundtals varit svårt att utföra eftersom att många maskiner är 

gamla och då blir det väldigt svårt att avläsa information om maskinen, speciellt ifall 

manualen samtidigt slarvats bort. För vissa maskiner har jag därför inte kunnat skriva in all 

nödvändig information om maskinen men detta har gjorts så utförligt som möjligt. 

Delsyftet med examensarbetet var att få till stånd en underhållsplan för de maskiner som 

finns på plats. Underhållsplanen har gjorts för månatligt och årligt underhåll, detta för att 

passa direktiven som kommit från underhållsansvarige på Fresh. I denna underhållsplan har 

jag försökt inkludera så många maskiner jag kunnat, även om det inte räckte till flera än 20. 

Fokuset har därför legat på att få till stånd en underhållsplan för de viktigaste maskinerna 

för produktionen där största delen av dessa 20 maskiner är packmaskiner och större 

köksmaskiner. En del av orsaken till att flera maskiner inte tagits med i underhållsplanen är 

att underhållsplanen är beräknad att utföras endast en gång i månaden vilket gör att man inte 

hinner med mera. En viktig sak att tänka på gällande underhållsplanen är att det allt som 

oftast finns saker man kan förbättra, detta är alltså en riktgivande plan för att få en struktur 

på vad som skall göras. Underhållsplanen kommer med tiden att utvidgas när nya maskiner 

anskaffas, och äldre maskiner avskaffas, vilket gör att underhållsplanen måste hållas 

levande. 

Svårigheten med att göra upp denna underhållsplan har varit att göra upp en plan för hur 

man skall underhålla en maskin som saknar manual och andra riktgivande underhållsåtgärder 

från maskintillverkaren. Vid dessa tillfällen har jag fått utgå från egna kunskaper, manualer 

från liknande maskiner samt andras kunskaper och tidigare underhållshistorik på maskinen, 

vilket stundtals har varit mycket utmanande. 
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5.3 Vidareutveckling 

Detta examensarbete är tänkt att stå som grund för det förebyggande underhållsarbetet som 

skall göras vid Fresh Lappo, dock finns det en del saker som kan vidareutvecklas för att få 

ett mera omfattande underhållsprogram. De saker som ständigt bör justeras är: 

• Tillsättning och avskaffning av maskiner, både i anläggningsregistret och 

underhållsplanen. 

• Ständigt kolla över de underhållsåtgärder som angivits för att få allt att fungera 

optimalt i praktiken. 

Andra saker som kan vidareutvecklas är: 

• Tillsätta flera mindre viktiga maskiner i underhållsplanen ifall tid för att gå igenom 

ytterligare maskiner finns. 

• Göra upp ett lager för reservdelar och förbruksvaror både praktiskt och i 

underhållssystemet för att få underhållsarbetet att löpa smidigt i praktiken. På detta 

sätt har man koll på vilka reservdelar som redan finns på plats vid Lappo och vilka 

det löns att plocka med sig. 

• Tillsätt flera maskiner i navigeringsfunktionen från avdelning till maskin. Denna 

funktion kräver att man vet var i avdelningen en maskin är placerad, vilket jag inte 

visste om alla maskiner. Ett tiotal maskiner saknar ännu exakt lokalisation. 
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5.4 Slutord 

Detta examensarbete har givit mig kunskaper om hur man bygger upp ett förebyggande 

underhållssystem från grunden i en fabrik. Arbetet har varit omfattande och lärorikt på 

många olika sätt, och passar utmärkt för den utbildning och inriktning jag valt vid 

Yrkeshögskolan Novia. De kurser jag haft mest nytta av i detta examensarbete är 

underhållsteknikkurserna för utbildningsprogrammet drift och energiteknik. Efter att ha 

utfört detta arbete hoppas jag att i framtiden också kunna arbeta med diverse 

underhållsuppgifter eftersom det känns som att jag behärskar den delen. 

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till mina handledare under projektets gång, tack till Mats 

Eklund som fungerat som handledare från företagets sida. Det känns värdefullt att få göra 

ett arbete som verkligen behövts och där jag fritt utan tidspress fått jobba med att utveckla 

en underhållsplan åt Lappo enheten. Tack även till Tobias Ekfors som fungerat som 

handledare från skolans sida. Motivationen har hållits på en hög nivå genom projektets gång 

tack vare utvecklande möten och genomgångar.  
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