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Sammanfattning 
Industriellt underhåll har upplevt en utveckling från det ursprungliga akuta avhjälpande 
underhållet till dagens möjligheter till underhåll baserat på data, så kallat tillståndsbaserat 
underhåll (CBM). För CBM genomförs endast underhåll vid behov och detta bestäms av aktuell 
data från den studerade utrustningen. Onödigt underhåll minimeras och antalet plötsliga 
haverier minskar. Utvecklingen mot Internet of Things (IoT) ger upphov till en stor mängd data 
som potentiellt kan användas vid CBM-underhåll. En utmaning uppstår dock i att identifiera 
sådan data och hur denna data kan användas. Denna studie har syftat till att undersöka hur sådan 
data kan identifieras och hur den kan tänkas användas vid CBM-underhåll. 
 
Studien har utförts tillsammans med Quant i Karlskrona där Quant genomför alla 
underhållsrelaterade aktiviteter åt ABB High Voltage Cables, ett industriföretag som tillverkar 
högspänningskablar. Arbetet har utgått från tre frågeställningar som har syftat till att: 

 Identifiera datavariabler som kan tänkas ha relevans för CBM-underhåll. 
 Tolka de identifierade datavariablerna för att bedöma hur de kan användas i CBM. 
 Bedöma lämpligheten av en potentiell CBM-implementation baserat på identifierad 

data jämfört med existerande underhållsmetod. 
Arbetet har avgränsats genom att fokusera på ett enskilt företag och en enskild fabrik. Utöver 
detta har en avgränsning gjorts där fokus lagts på några få enskilda maskiner och komponenter. 
Sekretess har även behövt beaktas vid hantering av känslig information. 
 
Studien har huvudsakligen utförts kvalitativt, genom att på djupet fokusera på ett fåtal maskiner 
och komponenter. Arbetet har genomförts i nära samarbete med några av Quants anställda. 
Processdata har samlats in direkt från maskinerna och analyserats genom att identifiera och 
studera avvikelser i data. Intervjuer av olika slag, kompletterade med dokument, har varit en 
viktig metod för att inhämta information från anställda på Quant, både kring hur data kan tolkas 
men även kring hur olika processer fungerar. Analytic hierarchy process (AHP) genomfördes i 
fokusgrupp med anställda för att bedöma lämplig underhållsstrategi. 
 
Ett potentiellt tillvägagångssätt har identifierats som tillåter användning av processdata för 
CBM hos en särskild komponenttyp på företaget. Metoden behöver implementeras och testas 
men potential finns att minska underhållskostnaderna. Intressanta avvikelser i processdata har 
identifierats hos en annan komponent som bör studeras vidare för att förstå om processdata och 
avvikelserna kan användas i en CBM-kontext eller inte. Förbättringsområden hos företaget har 
identifierats i tillämpningen av vibrationsmätning, vilket är en metod med god potential att 
användas för CBM-underhåll och därmed minska underhållskostnaderna. Oljeanalys tillämpas 
redan men en intressant fundering är hur företagets oljefiltrering påverkar möjligheterna att 
implementera ett prediktivt underhåll i framtiden. Detta är ett område som framtida studier 
behöver titta på och bedöma hur det ska tacklas. AHP har även bekräftats vara en användbar 
metod för att bedöma lämpligaste underhållspolicyn. 
 
Nyckelord: Tillståndsbaserat underhåll, oljeanalys, Analytic Hierarchy Process, industriellt 
underhåll, processdata, vibrationsmätning. 



 
 

 

  



 
 

Summary 
Industrial maintenance has experienced an evolution from the initial corrective maintenance to 
the possibility of using data based maintenance techniques, so called condition-based 
maintenance (CBM). Maintenance is only performed when needed under CBM and this is 
decided based on the data retrieved from the studied equipment. Unnecessary maintenance is 
minimized and the number of sudden breakdowns decreases. The trend towards Internet of 
Things (IoT) gives rise to a large amount of data that can potentially be used in CBM 
maintenance. A challenge arises in identifying and using such data. This study has aimed to 
investigate how such data can be identified and how it might be used in CBM maintenance. 
 
This study has been carried out together with Quant in Karlskrona, Sweden, where Quant 
performs all maintenance related activities for ABB High Voltage Cables, an industrial 
manufacturing company. The study has been based on three questions that have aimed to: 

 Identify data variables that might be relevant for CBM maintenance. 
 Interpret the identified data variables to assess how they can be used in CBM. 
 Assess the suitability of a potential CBM implementation based on the identified data 

compared to the existing maintenance method. 
The study has been delimited by focusing on a single company and a single factory. In addition, 
a delimitation has been made to focus on a few individual machines and components. A non-
disclosure agreement also had to be considered when dealing with sensitive information. 
 
This study has mainly been conducted qualitatively, by focusing in-depth on a few machines 
and components. The work has been done in close collaboration with Quant’s employees. 
Process data has been collected from the machines and analyzed by identifying and studying 
data anomalies. Interviews, complemented with documents, has been an important method in 
obtaining information from Quant employees, both regarding how data can be interpreted but 
also on how the various processes work. Analytic hierarchy process (AHP) was conducted in a 
focus group with employees to determine the most appropriate maintenance strategy. 
 
One potential approach has been identified that allows the use of process data for CBM on a 
particular type of component at the company. The method needs to be implemented and tested 
but the potential exists to reduce maintenance costs. Interesting anomalies in the process data 
have been identified in another component which should be studied further to understand if the 
process data and the anomalies can be used in a CBM context or not. Areas for improvement at 
the company have been identified in the application of vibration measurements, which is a 
method with good potential to be used in CBM maintenance, thereby reducing maintenance 
costs. Oil analysis is already used but an interesting question is how the company’s oil filtration 
affects its ability to implement a predictive maintenance scheme in the future. This is an area 
that future studies need to look at and assess how it should be tackled. AHP has also been 
confirmed to be a useful method to determine the most appropriate maintenance policy. 
 
Keywords: Condition-based maintenance, oil analysis, Analytic Hierarchy Process, industrial 
maintenance, process data, vibration monitoring. 



 
 

  



 
 

Förord 
Denna studie har utförts som ett examensarbete vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som 
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30 hp och genomförts under vårterminen 2016. Shahiduzzaman Quoreshi på BTH har agerat 
handledare och jag vill tacka honom för värdefulla tips och insikter som hjälpt till att forma 
detta arbete och framförallt vill jag ge tack för värdefull återkoppling på det som skrivits. 
 
Examensarbetet har genomförts i nära samarbete med Quant Service Sweden AB i Karlskrona 
och arbetet har även involverat anläggningar och utrustning tillhörande ABB High Voltage 
Cables. Det har varit ett sant privilegium att arbeta med ett så ambitiöst och professionellt 
företag som Quant och med två företag som befinner sig i teknologisk framkant. Den kunskap 
och de erfarenheter jag förvärvat under detta arbete kommer jag ha stor nytta av. Jag vill rikta 
ett stort tack till Niklas Walderton på Quant som anförtrodde mig detta arbete och vars insats 
varit nödvändig för examensarbetets existens. Niklas driv och passion för detta arbete har varit 
både inspirerande och motiverande. Jag vill även rikta ett stort tack till Jens Söderström, som 
agerat handledare på Quant och varit nära involverad och delaktig i utformningen av detta 
arbete och dess resultat och slutsatser. Jens kunskap och erfarenhet har varit till stor nytta och 
har höjt detta arbete på ett sätt som jag ensam inte hade varit kapabel till. Jag vill även rikta ett 
tack till ABB som godkände genomförandet av detta examensarbete. Slutligen vill jag tacka 
alla individer på Quant och ABB som på ett eller annat sätt bidragit och stöttat detta arbete. 
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NOMENKLATUR 

 

Beteckningar 
ABB HVC ABB High Voltage Cables. 

AHP Analytic Hierarchy Process. MCDM-metod för beslutsstöd. 

ANN Artificial Neural Network (Artificiellt neuronnät). Datorprogram som är 
konstruerade att efterlikna nervsystemet. Kan tränas till att känna igen 
mönster och genomföra beräkningar. 

Bool Data av boolesk datatyp, det vill säga data som antar värdena sant eller 
falskt. Kan även representeras av värdena 0 (falskt) och 1 (sant). 

CBM Condition-Based Maintenance (Tillståndsbaserat underhåll). Typ av 
underhåll där man använder aktuell data från maskiner för att endast 
genomföra underhåll vid behov eller för att prediktera när underhåll 
kommer behöva genomföras. 

CCEB Current Condition Evaluation-Based. Metod för att fatta beslut om 
underhållsåtgärd vid CBM. CCEB specificerar att underhåll genomförs när 
maskinen nått en kritisk nivå. Tillåter inte långsiktigt planerande. 

CM Corrective Maintenance (Avhjälpande underhåll). Underhåll som 
genomförs i respons till att en maskin eller komponent havererat. 

CR Consistency Ratio. Mått som anger hur konsekvent ett resultat är i AHP. 
Bör understiga 0,1.  

Datavariabel Variabel som håller en viss typ av data. Olika typer av processdata är 
exempel på datavariabler, där ström är ett konkret exempel på en 
datavariabel. 

Double Datatyp som representerar flyttal (decimaltal). 

ELECTRE Elimination and choice translating reality. MCDM-metod för beslutsstöd. 

FCPB Future Condition Prediction-Based. Metod för att fatta beslut om 
underhållsåtgärd vid CBM, mer specifikt PM. Ger en indikation på när i 
tiden haveri kan uppstå och tillåter mer långsiktig planering. 

Integer Datatyp som representerar heltal. 

IoT Internet of Things. Uppkoppling av all möjlig utrustning mot Internet för 
att möjliggöra övervakning och kontroll via andra uppkopplade enheter. 

Maskindata Olika typer av data som kan hämtas från en maskin, exempelvis 
processdata och vibrationssignaler. 



 

 
 
 

MAUT Multi-Attribute Utility Theory. MCDM-metod för beslutsstöd. 

MCDM Multi-Criteria Decision Making. Samlingsnamn för en rad 
beslutsstödsmetoder som jämför flera alternativ gentemot flera olika 
kriterier. 

OEM Original Equipment Manufacturer. Företag som tillverkar slutlig produkt 
som i vanliga fall säljs av annan återförsäljare. 

Oljeanalys Analys av olika typer av oljor, exempelvis smörjolja och hydraulolja. Ger 
upphov till oljeanalysdata som kan analyseras för att göra en bedömning 
om exempelvis oljan innehåller en hög mängd partiklar eller vatten. 

Oljefiltrering Filtrering av olika typer av oljor, exempelvis hydraulolja och smörjolja. 
Filtreringen eliminerar partiklar och vatten från oljan, vilket bevarar oljans 
egenskaper. 

PM Predictive Maintenance (Prediktivt underhåll). Variant av CBM som går 
ut på att prediktera längre fram i tiden när underhåll kommer behövas och 
planera därefter. 

Processdata Data som kontinuerligt loggas av maskiner som en del av den vanliga 
körningen. Inte nödvändigtvis tänkt att användas i underhåll. Kan omfatta 
sådant som ström, moment och hastighet. 

SAW Simple Additive Weight. Annat namn för weighted sum model (WSM). 

Sensordata Data som hämtas in från sensorer monterade direkt på en viss komponent. 
Denna data kan sedan potentiellt användas i CBM-underhåll. 

SVM  Support Vector Machine. Statistisk klassificerare vars uppgift är att 
kategorisera data. 

Tagg Representerar en processdatavariabel hos en maskin. En tagg kan 
exempelvis representera strömmen hos en komponent på en särskild 
maskin. 

TBM Time-Based Maintenance (Tidsbaserat underhåll). Typ av underhåll som 
genomförs vid regelbundna intervall i förebyggande syfte. 

Tribologi Studien av glidande ytor i kontakt med varandra. Berör problem relaterade 
till friktion och nötning genom att studera smörjoljor. 

Vibrationsmätning Mätning av vibrationer hos maskiner och komponenter. 
Vibrationsmätning loggar vibrationssignaler som kan analyseras och 
användas för CBM-underhåll. 

WSM  Weighted Sum Model. MCDM-metod för beslutsstöd. Går även under 
namnet simple additive weight (SAW). 
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1 INLEDNING  

Inledningen ger en kort introduktion till det ämnesområde som studerats samt en beskrivning 
över det problem som identifierats och som denna studie fokuserat på. Studiens syfte och 
frågeställningar redogörs och de problemavgränsningar som gjorts redogörs och diskuteras. 

1.1 Introduktion 
Problem relaterade till industriellt underhåll har historiskt sett inte fått samma uppmärksamhet 
som problem inom produktion och tillverkning [1]. För många företag var och är underhåll en 
oundviklig kostnad, en aktivitet som endast genomförs i nödfall vid maskinhaveri. En rad 
faktorer har dock bidragit till att göra denna metod oacceptabel, exempelvis krav på högre 
produktkvalitet och förbättrad fabrikssäkerhet [2], [3]. Ökade underhållskostnader, som kan 
uppgå från allt mellan 15% och 70% av den totala produktionskostnaden, har också varit en 
starkt bidragande faktor till att nya underhållsmetoder utvecklats [3]. Tidsbaserat underhåll, där 
underhåll genomförs med regelbundna intervall, har varit en sådan metod. Med denna metod 
har man kunnat arbeta preventivt och minimera andelen avhjälpande underhåll [2], [4]. Men 
även tidsbaserat underhåll har sina brister, exempelvis genom att maskiner går sönder innan det 
schemalagda underhållet hinner genomföras eller genom att underhåll genomförs i onödan 
vilket leder till onödiga kostnader [2]. Nyare metoder använder sensordata för att bedöma 
maskinens aktuella hälsoläge. Med rätt metoder finns även möjlighet att rita upp trender över 
sådan data och prediktera ungefär när en maskin kommer haverera, så kallat tillståndsbaserat 
underhåll (CBM) [5], [6]. 

1.2 Problembeskrivning 
Kostnaderna och genomförbarheten har kunnat ses som hinder till fullskalig implementation av 
CBM och prediktivt underhåll. Med introduktionen av Internet of Things (IoT) skapas dock 
helt nya möjligheter i och med att allt fler enheter kopplas upp mot nätet och antalet sensorer 
ökar samtidigt som priset minskar, vilket även skapar möjligheter för nya underhållssystem [7]. 
Underhåll framstår som ett område som kommer att radikalt förändras i och med detta skifte. 
Samtidigt som det blir billigare och enklare att sätta sensorer på all möjlig utrustning krävs även 
en förståelse för hur denna data kan användas. Det räcker inte att hämta in data, utan man måste 
även använda rätt verktyg för att tolka data. En komplicerande faktor uppstår när det finns data 
som inte går att koppla till tidigare studier eller andra existerande tillvägagångssätt. Denna data 
måste i så fall tolkas för att skapa en förståelse över hur den kan användas i underhållssyfte. 
Detta är ett problem som särskilt tydligt uppstår i kontexter där specialiserad utrustning 
används, särskilt i kombination med tillverkning av specialiserade produkter. Med detta kan en 
viss uppdelning i två kategorier göras över företag som funderar över att genomföra en CBM-
implementation. Den första kategorin berör företag som använder sig av maskiner som 
massproducerats och som i sin tur använder maskinerna på det sätt som tillverkaren föreskrivit. 
Dessa företag kan i förhållandevis stor utsträckning tänkas förlita sig på sekundärdata i 
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kombination med tillverkarens rekommendationer för att göra bedömningar över vilken data 
från maskinerna som är intressant i underhållssammanhang och hur denna data ska tolkas. Detta 
blir möjligt eftersom maskinerna testats och körts i liknande konfiguration på en rad olika 
företag och resultaten bör mer eller mindre gå att generalisera från företag till företag. Den 
andra kategorin berör företag som använder specialtillverkade maskiner eller maskiner som 
körs på ett sätt som avviker från det som tillverkaren specificerat. Eftersom dessa företag är 
ensamma eller nästan ensamma med sitt användande av maskinerna går det inte att använda 
någon sekundärdata och det blir svårt att kunna veta vilken data som är intressant och hur denna 
data ska tolkas för att korrekt implementera CBM-underhåll. Sådana företag måste i stor 
utsträckning själva utarbeta en process för CBM-underhåll vilket kan vara kostsamt och 
tidskrävande. Denna studie har lagt fokus på denna företagskategori och försökt tackla detta 
problem genom att undersöka metoder och tillvägagångssätt för att hantera de stora 
datamängder som uppstår när sensorer och mätpunkter används för att hämta in data från 
maskiner. 

1.3 Bakgrund 
Denna studie har genomförts tillsammans med företaget Quant i Karlskrona. Quant arbetar med 
underhåll och deras avdelning i Karlskrona har ansvar för allt underhåll åt ABB High Voltage 
Cables (ABB HVC) i ABB HVC:s fabrik i Karlskrona. ABB HVC är ett industriföretag som 
sysslar med tillverkning av högspänningskablar åt företagskunder. Quant har upplevt att man 
har en stor mängd data från olika maskiner som man inte aktivt använder i underhållsarbetet. 
Quant har misstänkt att det finns en potential i att denna data går att använda för att skapa sig 
en bild av en maskins hälsoläge och därmed använda denna data för att bedöma när underhåll 
behöver genomföras. Detta skulle leda till kostnadsbesparingar, eftersom man skulle minimera 
andelen plötsliga haverier samt minimera andelen onödigt underhåll som sker trots att maskinen 
fungerar som den ska. Företaget och kontexten är intressant att studera eftersom den utrustning 
som finns hos ABB HVC är specialiserad och skräddarsydd åt just ABB HVC. Maskinerna 
används för specialtillverkning av högspänningskablar efter kundernas önskemål. Denna 
kombination innebär att Quant, som har allt underhållsansvar, inte har någon sekundärdata eller 
detaljerade riktlinjer att utgå ifrån för att bedöma vilken data som är intressant att studera och 
hur sådan data kan tolkas vid en CBM-implementation. Tillverkaren har heller inte kunnat 
erbjuda några riktlinjer, vilket innebär att ansvaret faller på Quant. En egen lösning måste 
konstrueras, vilket gör att Quants situation kan relateras till den andra företagskategorin som 
specificerades i problembeskrivningen i föregående avsnitt. Genom att studera Quant och deras 
situation är förhoppningen att andra företag som befinner sig i en liknande situation kan 
tillgodogöra sig informationen i denna studie och bedöma vilka metoder som kan tänkas vara 
lämpliga att använda vid en CBM-implementation. 
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1.4 Syfte 
Detta arbete syftar till att finna generaliserbara metoder för att utvärdera existerande data från 
en given maskin och bedöma om och hur denna data kan användas vid implementationen av 
tillståndsbaserat underhåll (CBM) samt huruvida detta är en lämplig strategi. 

1.5 Frågeställningar 
Med utgångspunkt i problembeskrivningen och syftet utarbetas här ett antal frågeställningar 
med tillhörande förklaringar och motiveringar. Frågeställningarna är tänkta att uppfylla syftet 
och bidra med ny kunskap gällande det problem som identifierats i problembeskrivningen. 

På många industriföretag finns tillgång till en rad olika datavariabler som inte används vid 
underhållsarbete men som kan tänkas vara användbara vid underhåll. För att kunna 
åstadkomma en underhållspolicy baserad på denna tillgängliga data krävs en process för att 
identifiera potentiellt intressanta datavariabler. Detta ger upphov till följande frågeställning: 

 1) Hur kan relevanta datavariabler identifieras som kan tänkas vara till hjälp vid 
identifiering av fel som kan uppstå i drift? 

När man väl lyckats identifiera de relevanta datavariablerna behöver dessa tolkas för att 
bedöma hur de kan användas som indikatorer på fel. Vissa variabler kan exempelvis 
indikera fel när de överstiger ett visst gränsvärde medan andra variabler kan indikera fel vid 
kraftiga fluktuationer av värdet. Följande fråga behöver därmed besvaras: 

 
 2) Hur kan man tolka de relevanta datavariablerna för att bedöma hur dessa kan 

användas vid implementationen av en tillståndsbaserad underhållspolicy (CBM)? 

Utöver möjligheten att identifiera relevanta datavariabler och hur dessa bör tolkas är det 
viktigt att bedöma om CBM är en lämplig underhållspolicy. Att implementera CBM innebär 
ofta olika sorters investeringskostnader men även kontinuerliga kostnader. En jämförelse 
behöver göras gentemot existerande underhållspolicy, där aspekter som driftskostnader, 
investeringskostnader, säkerhet med mera beaktas för att bedöma den underhållspolicy som 
presterar bäst utifrån de olika aspekter som ställts upp. Därmed ställs följande fråga upp: 

 
 3) Hur kan man bedöma om en potentiell implementation av CBM är lämplig 

jämfört med en existerande underhållspolicy genom att beakta olika aspekter som 
exempelvis lönsamhet och säkerhet? 

1.6 Avgränsningar 
När det gäller identifiering av datavariabler tittar denna studie huvudsakligen på möjligheten 
att utnyttja existerande data och inte på möjligheten att identifiera potentiell data som ännu inte 
loggas. Genom att utnyttja existerande data kan man minska den kostnad och tid som det 
innebär att investera i nya metoder för insamling av data hos ett företag. Även tiden det tar att 
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implementera nya datainsamlingsmetoder har varit en stor praktisk anledning till att denna 
avgränsning gjorts eftersom studien har genomförts under en begränsad tidsperiod hos 
fallföretaget Quant. Samtidigt finns en del nackdelar med en sådan avgränsning. Existerande 
data kan vara otillräcklig och det finns en möjlighet att man missar användbara 
underhållsmetoder enbart för att data som skulle möjliggöra en sådan metod inte loggas i 
nuläget. 
 
Denna studie tittar på möjligheten att använda existerande data för CBM men studien har inte 
för avsikt att fullständigt implementera en CBM-policy. Denna studie går ut på att undersöka 
möjligheterna att använda data av olika slag för att kunna identifiera och förutsäga fel. 
Implementering av en fullständig underhållsstrategi är en process som skulle kräva åtskilligt 
mer arbete och tid än vad som funnits tillgängligt för denna studie. Nackdelen med detta 
arbetssätt är att man inte får någon möjlighet att utvärdera resultaten och slutsatserna i 
verkligheten. Det finns en risk att resultat och slutsatser som framstår som rimliga och logiska 
faller sönder när de väl testas i verkligheten. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG OCH TEORETISK 
REFERENSRAM 

Detta avsnitt består av en genomgång av existerande litteratur som berör det ämnesområde som 
denna studie fokuserar på. Med utgångspunkt i litteraturen presenteras och definieras viktiga 
begrepp och koncept som agerar teoretisk referensram för senare avsnitt kring metod, resultat, 
diskussion och slutsatser. Detta avsnitt inleds med att presentera de grundläggande 
underhållstyperna och går därefter djupare in genom att redovisa mer specifika 
underhållsmetoder och genom att visa på vilka jämförelser som kan göras mellan olika typer av 
underhåll och olika specifika underhållsmetoder. Slutligen presenteras en sammanfattning som 
visar hur de olika koncepten relaterar till varandra. 

2.1 Olika typer av underhåll 
Det går i litteraturen att identifiera olika underhållsvarianter. Detta avsnitt syftar till att definiera 
de vanligaste underhållstyperna, vad de innebär samt deras för- och nackdelar. Allt underhåll 
går mer eller mindre att kategorisera i dessa övergripande kategorier och kategorierna ligger till 
grund för de metoder och tillvägagångssätt som är aktuella och lämpliga i 
underhållssammanhang. 

2.1.1 Avhjälpande underhåll 
Avhjälpande underhåll (CM) är en reaktiv process där underhåll genomförs efter att en 
komponent eller maskin gått sönder [1], [2], [8]. Kostnaden för denna typ av underhåll är i regel 
hög men beror på en rad olika faktorer. Kostnader uppstår i form av reparationer under 
krissituation, säkerhets- och hälsorisker i samband med maskinhaveri samt produktionsbortfall 
[2]. CM anses idag oacceptabelt då kritiska punkter som produktkvalitet, fabrikssäkerhet och 
ökade underhållskostnader äventyras genom tillämpningen av denna underhållstyp [3]. Denna 
typ av underhåll kan anses acceptabel när vinstmarginalen är hög men en ökande global 
konkurrens och minskande vinstmarginaler gör att ett behov uppstår av att tillämpa effektivare 
underhållsprocesser [1].  

2.1.2 Preventivt underhåll och tidsbaserat underhåll 
Preventivt underhåll kan definieras på en rad olika sätt. Tsang beskriver preventivt underhåll 
som en respons på de nackdelar som förekommer i CM [2]. En variant som nämns är tidsbaserat 
underhåll (TBM), där underhåll genomförs vid specifika intervall [1], [2], [4], [9]. Tsang menar 
dock att TBM bara är en del av det preventiva underhållet. Enligt Tsang innebär TBM att 
underhåll genomförs för att förhindra eller försena haveri och att det utförs oavsett andra 
indikatorer på haveri. TBM-underhåll anses även kräva att maskinen ställs av medan 
underhållsarbete pågår. Istället menar Tsang att tillståndsbaserat underhåll (CBM) är en annan 
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variant av preventivt underhåll och kan erbjuda andra fördelar och nackdelar jämfört med TBM 
[2]. CBM tas upp under nästa rubrik. 
 
Ahmad och Kamaruddin erbjuder en snarlik definition som den Tsang ger av preventivt 
underhåll. Preventivt underhåll ställs som ett alternativ till CM. Till skillnad från CM ger 
preventivt underhåll möjligheten att utföra underhåll innan ett haveri skett. Preventivt underhåll 
syftar därmed till att minimera underhållskostnaderna genom att minimera antalet haverier. 
Författarna specificerar TBM och CBM som två varianter av preventivt underhåll. För TBM 
gäller att underhåll genomförs vid specifika intervall där dessa intervall bestäms genom 
analyser av maskiners livslängd fram till haveri. Detta förutsätter att maskinens livslängd är 
förutsägbar, snarare än slumpmässig [4]. 
 
Även Mann et al. har en definition av preventivt underhåll som omfattar det tidigare författare 
definierar som TBM respektive CBM. Mann et al. definierar TBM-metoden som en statistisk 
metod vars syfte är att bestämma optimala intervall där underhållsarbete genomförs i syfte att 
minimera de totala underhållskostnaderna [10]. 
  
Wang et al. definierar tidsbaserat preventivt underhåll snarlikt Tsangs definition av TBM (vilket 
hädanefter även används för definitionen av Wang et al.). Enligt författarna syftar TBM till att 
förhindra frekventa och plötsliga haverier genom att utföra underhåll efter att en viss tid 
passerat, där tid definieras som kalendertid, maskinens körtid eller maskinens ålder. TBM är en 
vanlig underhållsform inom industrin och kräver ett väl uppbyggt beslutssystem. Svårigheter 
med TBM ligger i att definiera det optimala underhållsintervallet samt det faktum att underhåll 
ofta genomförs i onödan, då maskinen fortfarande kunnat köras ett tag till innan haveri [1]. 
 
Andra författare ställer preventivt underhåll och TBM som synonymt med varandra. Mechefske 
och Wang kallar även preventivt underhåll för schemalagt underhåll, där underhåll genomförs 
i intervall och maskinen ställs av och inspekteras för fel. Med god förståelse över när fel 
tenderar att inträffa hos en given komponent kan man planera in underhåll för att minimera 
risken för haveri [9]. Bevilacqua och Braglia har en snarlik syn på saken. De anser att preventivt 
underhåll baseras på information om komponenters slitage för att bedöma lämpligt 
underhållsintervall. Komponenter som huvudsakligen havererar på grund av slitage är därför 
lämpliga för en preventiv underhållspolicy [3]. 
 
Då det finns skilda begrepp kring vad exakt som menas med preventivt underhåll kommer detta 
arbete inte att använda den termen utan istället använda termerna TBM och CBM separat. Med 
TBM kommer detta arbete avse underhåll som genomförs i bestämda intervall i syfte att 
minimera antalet haverier, vilket är i linje med den litteratur som redovisats i föregående 
stycken [1]–[4], [9], [10]. Anledningen till att separera termerna TBM och CBM är för att 
arbetet kommer ställa CBM och TBM mot varandra och ha ett tydligt fokus mot CBM-metoder 
för underhåll. Att då benämna dessa under den gemensamma termen preventivt underhåll, som 
görs i [2], [4], [10], riskerar att skapa förvirring och kommer därmed undvikas. CBM definieras 
tydligare i nästa avsnitt. 
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2.1.3 Tillståndsbaserat underhåll och prediktivt underhåll 
Tillståndsbaserat underhåll (CBM) och prediktivt underhåll (PM) har något olika definitioner 
beroende på författare. Tsang menar att CBM och PM är synonyma med varandra. Han menar 
vidare att CBM är tänkt att identifiera uppkomsten av ett fel. Det finns ett antal kriterier som 
gör CBM önskvärt framför TBM: 

 TBM är inte lämpligt, exempelvis eftersom felet uppstår slumpmässigt. 
 En variabel har identifierats som kan användas som en indikator på att ett fel uppstått. 
 Det går att bestämma ett värde på tidigare nämnd variabel som kan användas för att 

planera in underhåll innan totalt haveri sker. 
Tsang menar vidare att CBM syftar till att identifiera huruvida ett fel inträffat, hur allvarligt 
felet är samt hur lång tid maskinen kan köras innan haveri uppstår. Utöver detta syftar CBM till 
att uppnå en diagnostisk funktion, genom att identifiera felande komponenter och bestämma 
rotorsaken till felet. Till skillnad från TBM kräver inte CBM att maskinen ställs av och plockas 
isär för att inspekteras. Man minimerar också onödigt underhåll då underhåll endast genomförs 
när det behövs [2]. 
 
Jardine et al. definierar CBM som ett underhållsystem där beslut om utförande av underhåll tas 
baserat på information man får från mätning av systemets tillstånd. Teknikutvecklingen har gett 
upphov till alltmer komplicerade produkter och ökande krav på kvalitet och tillförlitlighet. 
Detta ger upphov till ökade kostnader för TBM vilket lett till att CBM blivit ett attraktivt 
alternativ. Författarna lyfter fram diagnostik och prognostik som två viktiga begrepp inom 
CBM. Med diagnostik avses möjligheten att upptäcka ett fel, identifiera den felande 
komponenten samt identifiera vilken typ av fel det handlar om. Diagnostik kan beskrivas som 
en process som genomförs efter att ett fel uppstått. Med prognostik avses möjligheten att på 
förhand förutsäga när ett fel ska inträffa, det vill säga bedöma om ett fel är på väg att inträffa 
och bedöma hur lång tid som återstår samt hur stor sannolikheten är att felet inträffar. Till 
skillnad från diagnostik är prognostik en process som sker före det att ett fel uppstått. Detta 
innebär att prognostik i ett optimalt scenario är effektivare än diagnostik, eftersom fel kan 
förebyggas innan de inträffar. I verkligheten fyller däremot diagnostik en viktig funktion, då en 
prognostisk process kan missa att upptäcka vissa fel. Genom att tillämpa en diagnostisk process 
kan dessa fel analyseras och förebyggas. Författarna noterar att CBM innebär att tillämpa en 
diagnostisk eller en prognostisk process, eller båda delarna. Författarna berör aldrig explicit 
begreppet PM, däremot är prognostik och möjligheten att förutsäga när fel inträffar en möjlig 
del i en CBM-implementation enligt författarna. Korrekt implementerat kan CBM minimera 
antalet onödiga underhållsaktiviteter och därmed resultera i kostnadsminskningar [5]. 
 
Yam et al. har en liknande definition av CBM som föregående författare. Yam et al. lyfter fram 
möjligheten hos CBM att upptäcka fel baserat på kända felfaktorer, exempelvis en maskins 
ålder och data över maskinens tillstånd. Detta ger en möjlighet att göra en prognos över när ett 
fel kan tänkas uppstå. Dessa faktorer är fördelar hos CBM jämfört med TBM, då TBM inte 
klarar av att upptäcka slumpmässiga fel och dessutom anpassar sig dåligt efter förändrade 
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förutsättningar. Författarna ger inte någon specifik definition av PM, däremot nämns prediktiva 
egenskaper hos CBM [6]. 
 
Vissa definitioner skiljer CBM från PM. Enligt denna definition kan CBM kategoriseras som 
bevakandet av data från en maskin i syfte att upptäcka onormala värden, vilket kan användas 
för att indikera att ett fel har uppstått. Upptäckten av dessa onormala värden kan leda till att 
underhåll utförs innan totalt haveri uppstår. Med prediktivt underhåll avses istället analys av 
erhållen data från maskinen för att upptäcka en trend som kan indikera när i tiden ett haveri kan 
uppstå. PM tillåter en mer långsiktig planering av underhållet, till skillnad från CBM som ger 
en indikation med kort varsel [1], [3]. 
 
Från ovanstående litteratur kan man konstatera att det råder delade meningar kring vad som ska 
definieras som CBM och vad som ska definieras som PM, där vissa författare definierar dessa 
som synonyma [2], andra inte berör PM som definition [5], [6] medan ytterligare andra 
definierar dessa som separata [1], [3]. Då detta arbete studerat underhållsstrategier, i synnerhet 
CBM, på en bredare nivå kommer den bredare betydelsen av termen CBM användas likande 
den definition Tsang specificerat [2]. Detta innebär att termen PM [1], [3] faller under begreppet 
CBM i detta arbete om inget annat specificeras. 

2.2 Applicering av TBM och CBM och skillnader mellan dessa 
Ahmad och Kamaruddin har skapat en överblick över CBM och TBM. Man har velat undersöka 
hur de olika underhållsvarianterna används för genomförande av underhåll, hur de förhåller sig 
till varandra och vilka utmaningar som är associerade med de olika varianterna. För att uppnå 
detta har författarna studerat tidigare forskning över hur man applicerat TBM respektive CBM. 
Resultaten av jämförelserna var följande: 

 Datainsamling: TBM kräver data över tiden det tar innan haveri inträffar. Detta är i 
praktiken utmanande att införskaffa. Problem uppstår på grund av dålig loggning av 
data, exempelvis eftersom komponenter ofta byts ut innan haveri uppstår. Detta leder 
till felkällor och utmaningar i dataanalysen. CBM i sin tur kräver data som indikerar 
systemets hälsoläge, exempelvis data över vibrationer, spänning och temperatur. 
Även CBM har utmaningar, däremot av en annan natur. Den mätutrustning som 
behövs, exempelvis i form av sensorer, kan göra insamling av data dyrt. 

 Dataanalys/modellering: För TBM försöker man med statistik analysera insamlad 
data för att hitta trender. För TBM antas ofta att badkarskurvan gäller (se Figur 2.1) 
vilket innebär att haverier korrelerar med en maskins ålder. I verkligheten är denna 
ofta bara giltig för 15-20% av fallen, där resterande haverier beror på slumpmässiga 
faktorer. TBM förutsätter även ofta att driftsförhållandena är oförändrade, något som 
i många fall inte är sant. För CBM gäller istället att man analyserar aktuell, uppdaterad 
data för att bedöma systemets hälsoläge. CBM-data kan kategoriseras på olika sätt 
och olika typer av data är olika svåra att analysera. Ett exempel på problem som kan 
uppstå är brus, vilket måste elimineras eller minimeras. Andra utmaningar hos CBM-
analys är det faktum att det krävs mjukvara för övervakning samt expertkunskap. Köp 
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av sådan mjukvara och utbildning av personal kan således ge stora 
investeringskostnader.  

 Beslutsprocess: För TBM är målet att finna ett intervall där underhåll ska genomföras. 
Detta intervall identifieras genom en optimeringsprocess där det optimala intervallet 
identifieras utifrån valt kriterium, exempelvis kostnad eller tillgänglighet. 
Utmaningen består i att optimeringsprocessen inte är särskilt intressant i verkligheten, 
eftersom komplexa matematiska beräkningar gör den svår att förstå. Även 
kostnaderna för ett haveri gentemot kostnaderna för att preventivt byta komponenter 
måste beaktas för att uppnå en effektiv och lönsam process. För CBM tittar man 
istället på aktuell data och jämför med tillåtna gränsvärden för att bedöma lämplig 
underhållsåtgärd. Huvudsakligen används två beslutsmetoder. Current condition 
evaluation-based (CCEB) visas i Figur 2.2 och baseras på aktuell data från maskinen. 
Bristen med denna metod är att när ett fel väl upptäcks kan det vara för sent att 
genomföra preventiva åtgärder. Future condition prediction-based (FCPB) visas i 
Figur 2.3 och Figur 2.4 och denna metod använder aktuell data för att prediktera 
framtida trender. Bristen med denna metod ligger i prediktioner ofta kan slå fel, 
särskilt långt fram i tiden. Detta gör metoden mer lämpad för kortsiktiga prediktioner 
[4]. 
 

 
Figur 2.1. Badkarskurvan visar sannolikheten att en komponent går sönder över 
komponentens drifttid. Sannolikheten är som störst i den inledande perioden och i 
slutfasen [4]. Källa: Ahmad och Kamaruddin [4]. 
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Figur 2.2. CCEB-metoden fattar beslut om underhållsåtgärder baserat på aktuell 
maskindata [4]. Källa: Ahmad och Kamaruddin [4]. 

 

 
Figur 2.3. FCPB-metoden fattar beslut om underhållsåtgärder genom att prediktera en 
maskins framtida hälsoläge [4]. Källa: Ahmad och Kamaruddin [4]. 
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Figur 2.4. Principen bakom FCPB-metoden går ut på att prediktera maskinens framtida 
hälsoläge för att kunna bedöma om och när underhållsåtgärder är lämpliga [4]. Källa: 
Ahmad och Kamaruddin [4]. 

Författarna konstaterar att CBM överlag är en mer lämplig metod att implementera jämfört med 
TBM, varav en rad faktorer ligger bakom detta: 

 I princip alla fel (99%) hos maskiner föranleds av någon sorts indikation på fel. 
 Tillgänglighet till data och dess noggrannhet är en fördel hos CBM. 
 CBM har en analys som går att applicera i verkligheten, medan TBM tar till 

antaganden och statistiska regler som inte alltid är applicerbara i verkligheten. 
 CBM har en enkel beslutsprocess, medan TBM har en komplicerad 

optimeringsprocess. 
Trots detta är det värt att notera att CBM har sina egna begränsningar och utmaningar och 
forskarna konstaterar att mer forskning är nödvändig [4]. 
 
Mann et al. studerade redan 1995 skillnader mellan TBM och CBM, även om författaren 
använder något olika namn för termerna. För TBM används statistikbaserade metoder som kan 
etablera intervall för genomförande av underhåll. TBM tillåter även möjligheten för 
underhållsteknikerna att använda sitt eget omdöme för att justera inspektionsintervallet, 
exempelvis om teknikern noterar att slitaget är väldigt lågt vid inspektionerna. En rad nackdelar 
är associerade med TBM enligt författarna. Den statistikbaserade metoden tar hänsyn till när de 
flesta fel inträffar utifrån drifttid. Om standardavvikelsen är hög innebär detta att felen är 
utspridda över större intervall och det finns större risk att maskiner havererar innan det 
planerade underhållstillfället. Risken slår åt andra hållet också, där underhåll kan genomföras i 
onödan. En annan nackdel med TBM är att metoden antar att driftsförhållandena är oförändrade 
över maskinens totala drifttid, vilket oftast inte stämmer. Dålig kvalitet på insamlad data är 
ytterligare en utmaning hos TBM. Detta beror på att haverier och genomfört underhåll ofta 
loggas dåligt eller inkorrekt vilket försämrar möjligheten att konstruera en korrekt statistisk 
modell. Författarna lyfter CBM som ett alternativ till TBM. CBM ger möjligheten att samla in 
och tolka aktuell data över komponenters tillstånd, avgöra när ett fel har uppstått, prediktera 
återstående tid till haveri samt bedöma underhållsåtgärd. Författarna drar slutsatsen att den roll 
TBM har kommer minska allteftersom CBM ökar i popularitet. Detta särskilt då trenden går 
mot total övervakning online av maskiner tillsammans med det faktum att de statistiska metoder 
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som används i TBM endast är kostnadseffektiva i några få fall då den statistiska spridningen av 
de inträffade felen är låg [10]. 
 
Amin et al. menar att CBM är vanligt på högt värderad utrustning, exempelvis inom 
flygindustrin, medan CBM ofta anses för kostsamt när utrustningen har lågt värde. Författarna 
genomförde en fallstudie på ett brittiskt företag där de ville undersöka möjligheterna att införa 
CBM istället för det existerande TBM-liknande upplägget. Man studerade olika typer av 
roterande utrustning, exempelvis fläktar, pumpar och motorer. Vibrationsmätning användes för 
att upptäcka fel som berodde på att något var löst eller obalanserat medan stötpulsmätning 
användes för att upptäcka och diagnostisera fel hos lager. CBM-metoden jämfördes sida vid 
sida med den existerande TBM-metoden. Författarna kunde notera att CBM gav en mycket 
bättre överblick över maskinernas hälsoläge och kunde användas för att proaktivt förhindra 
haverier på ett sätt som TBM-metoden inte hade lyckats göra. Författarna studerade även 
kostnaderna och jämförde de två olika underhållsstrategierna och även här var CBM klart bättre 
än TBM. Författarnas slutsats är att CBM har tydlig potential att användas även för lägre 
värderad utrustning [11]. 

2.3 Specifika metoder för CBM 
Detta avsnitt kommer fokusera på mer specifika metoder som används vid implementering av 
CBM. En överblick kommer ges över de olika analysmetoder som förekommer och empiriska 
studier kommer redovisas för att visa på praktiska applikationer av metoden. 

2.3.1 Vibrationsmätning 
Vibrationsmätningar kan användas för att upptäcka exempelvis slitage och obalans i rörliga 
delar. Detta är användbart för att upptäcka fel i exempelvis lager, växellådor, pumpar och 
motorer [2], [4], [12]. Vibrationer antar tre parametrar som undersöks av olika sensorer. 
Amplitudsensorer lämpar sig väl för låga frekvenser, hastighetssensorer för medelhöga 
frekvenser och accelerometrar för höga frekvenser. För vibrationsmätning kan man även mäta 
den totala vibrationsenergin över hela frekvensbandet och sedan jämföra denna data med 
referensvärden för att bedöma en lämplig nivå som inte får överskridas [2]. Vibrationsdata 
klassificeras enligt Jardine et al. som data av vågformstyp [5]. Sådan data kan analyseras direkt 
i den ursprungliga tidsdomänen eller transformeras till exempelvis frekvensdomän för att 
studera enskilda frekvenskomponenter [2], [5], [13]. Veldman et al. klassificerar vibrationsdata 
som feldata, vilket innebär att vibrationer är ett direkt uttryck för fel hos komponenter. Med 
god tillgång till historisk haveridata kan en förhållandevis enkel statistisk modell konstrueras. 
En sådan modell anger gränsvärden som föranleder en underhållsaktivitet om gränsvärdet 
överskrids [14]. 
 
Carden och Fanning redogör för en rad olika metoder som kan användas vid analys av 
vibrationsdata. Författarna har studerat möjligheten att upptäcka, lokalisera och kvantifiera 
skador och de finner ingen konsensus kring någon enskild metod som skulle prestera bäst ur 
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dessa perspektiv. Författarna finner heller ingen universalmetod som skulle kunna upptäcka alla 
typer av fel i alla typer av strukturer. Utmaningar identifieras i möjligheten att prediktera 
framtida fel med existerande metoder. I mycket av den studerade litteraturen utförde man sina 
studier i laboratoriemiljö där externa faktorer från omgivningen kan vara svåra att simulera 
korrekt vilket därmed gör det tveksamt huruvida modellerna korrekt filtrerar bort sådan 
påverkan från omgivningen. Olika metoder kräver olika många sensorer för att tillämpas. Ett 
genomgående fynd var att metoder som utnyttjade många sensorer presterade bättre medan 
metoder med några få sensorer inte var lika lyckade. I samband med detta pekar författarna ut 
höga sensorkostnader som det enskilt största hindret och där det finns stor förbättringspotential 
i form av utvecklandet av billiga, robusta sensorer. Författarna anser en sådan väg mer lämplig 
än att försöka konstruera alltmer komplexa algoritmer för att upptäcka fel [13]. 
 
Orhan et al. har utfört tre separata fallstudier i ett oljeraffinaderi där man velat undersöka hur 
vibrationsmätning kan användas för att upptäcka och diagnostisera defekter på rullningslager. 
Man genomförde vibrationsmätning och analys av tre separata komponenter som alla använde 
rullningslager. För alla fall mätte man upp ett referensvärde för tid- och frekvensdomän som 
man sedan jämförde mot för att upptäcka defekter. Genom dessa mätningar gick det att 
upptäcka avvikelser som visade sig bero på defekta eller lösa rullningslager. Författarna 
konstaterar att regelbunden analys av vibrationsdata med hjälp av erfaren personal ger goda 
möjligheter att upptäcka defekter i tid och förhindra att haveri uppstår [15]. 
 
Patel och Tandon har undersökt möjligheterna att genomföra vibrationsmätning på 
axialkullager med låg hastighet. Detta område är valt eftersom det uppstår en hög andel brus 
om lagren körs i låga hastigheter. Författarna ordnade med testutrustning för att genomföra 
undersökningen. En piezoelektrisk accelerometer med möjlighet att mäta även låga frekvenser 
användes för att mäta vibrationerna. Resultatet visade att det gick att observera defekter i 
frekvensdomänen, dock var felfrekvenserna något förskjutna. Denna förskjutning berodde på 
att kulorna i lagret slirar vid låga hastigheter. En annan intressant observation var att 
felfrekvensens amplitud minskade vid ökad defekt, vilket författarna misstänkte berodde på att 
slirningen ökade. Trots detta drar författarna slutsatsen att vibrationsmätning är lämpligt hos 
axialkullager i låga hastigheter och att man måste ta hänsyn till att felfrekvenserna kan vara 
förskjutna något [16]. 
 
Wang noterar att en komponent går igenom två faser från det att den installeras till dess att den 
går sönder. Den första fasen karakteriseras av att komponenten fungerar som den ska och utan 
problem, medan den andra fasen inleds när en defekt uppstår. Defekten kan upptäckas 
exempelvis genom visuell inspektion eller genom att titta på relevanta mätvärden, vilket är det 
författaren fokuserat på. Från det att en defekt uppstår till dess att maskinen går sönder passerar 
en viss tid som har varit svår att uppskatta med beräkningar. Författaren söker finna en modell 
för att uppskatta denna tid från att defekten uppstår till dess att komponenten går sönder och en 
rad ekvationer ställs upp. Wang använder verklig vibrationsdata från sex lager som körts i ett 
test till dess att de gått sönder för att få ett underlag som kan användas för framtida 
uppskattningar. Data har inte behövt mätas vid regelbundna tidpunkter. En Weibulldistribution 
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och en gammadistribution användes sedan och båda gav liknande och tillfredsställande resultat, 
det vill säga en prediktering över återstående komponentlivslängd [17]. 
 
Wu et al. beskriver hur artificiella neuronnät (ANN) kan användas i prediktivt underhållssyfte 
tillsammans med en kostnadsmodell. Författarna söker prediktera en maskins återstående 
livslängd samt när det är som kostnadseffektivast att byta ut en komponent hos denna maskin. 
Man har använt en roterande maskin där man identifierat en specifik komponent (axialkullagret) 
som kan övervakas för att bedöma maskinens tillstånd. Ett experiment genomfördes först på 
komponenten där den kördes från installation till dess att den gick sönder och vibrationsmätning 
utfördes och loggades i realtid. Detta gjordes för att identifiera det mönster som uppstår i 
vibrationerna när komponenten fungerar som den ska, när en defekt först uppstår, samt när 
komponenten går sönder. Ett ANN konstruerades där vibrationsvärdet och tiden som gått sedan 
en defekt upptäcktes användes som indata, medan utdata angavs som ett procentvärde för 
uppskattad förbrukad livstid. Genom detta blir det möjligt att förutse hur lång tid som återstår 
innan maskinen går sönder. Författarna presenterar även en kostnadsmodell där kostnaden 
beräknas för att byta ut komponenten beroende på återstående uppskattad livstid. Som 
kostnader räknas exempelvis arbete, reservdelar och produktionsbortfall [8]. 

2.3.2 Tribologi och oljeanalys 
Tribologi avser studerandet av glidande ytor i kontakt med varandra. Detta berör problem 
relaterade till friktion och nötning genom att studera smörjoljor [2], [18]. Smörjoljor används 
på mekaniskt maskineri för att förhindra den negativa effekt som uppstår av friktion och nötning 
på dessa komponenter. Edwards et al. redogör för tre viktiga varianter av fel som kan uppstå 
hos smörjolja: 

 Oxidation leder till att smörjoljans molekylära egenskaper ändras och påverkar 
smörjoljans förmåga att ge full effekt. 

 Vätskekontaminering innebär att andra vätskor, exempelvis vatten, har letat sig in i 
smörjoljan vilket leder till försämrad effekt hos oljan. 

 Partikelkontaminering uppstår då partiklar av metall i en maskin lossnar och hamnar 
i smörjoljan efter att en maskin utsatts för stor påfrestning. Detta försämrar oljans 
effekt och kan ge upphov till större partikelkontaminering då maskinen utsätts för 
större påfrestning på grund av oljans försämrade effekt [18]. 

 
Olika metoder kan användas för att påvisa olika saker. Oljeanalys genomförs vanligtvis med 
spektrometer för att studera oljans egenskaper [2], [18]. Denna analys kan avgöra oljans kvalitet 
och bedöma om den behöver bytas eller inte [2], [19]. En sådan analys kan mäta partiklar upp 
till 10µm, vilket är det mätspann som ger bäst möjlighet att bedöma maskinens hälsotillstånd. 
[18]. Ferrografi är ytterligare en metod för att studera partiklar i olja. Till skillnad från vanlig 
oljeanalys tillåter denna metod mätning av partiklar större än 10µm. Ferrografi innebär att oljan 
leds i en process genom successivt starkare magnetfält som separerar partiklar från oljan baserat 
på partiklarnas storlek. För partiklar som inte är magnetiska kan membranfilter användas för att 
separera dessa från oljan. En analys av partiklarna kan göras, där en stor andel stora partiklar 
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indikerar att något är fel med maskinen medan en stor andel mindre partiklar i regel inte utgör 
någon större risk. Genom att studera trender kan man se hur partikelkoncentrationen förändras 
över tid. Partiklarna kan även analyseras visuellt för att bedöma varifrån partiklarna kommit 
[2], [18]. Veldman et al. klassificerar partikeldata från oljeanalys som feldata. Detta är samma 
klassificering som vibrationsdata och innebär att data från oljeanalys kan användas som en 
direkt indikator på att ett fel uppstått [14]. Jardine et al. kategoriserar oljeanalysdata som data 
av värdetyp, vilket innebär att den är av en enklare typ än vibrationsmätningens vågformstyp. 
En komplikation kan dock uppstå ifall det finns flera olika korrelerande variabler med en 
komplex korrelationsstruktur [5]. 
 
Newell redogör för en rad fördelar med tribologi. Några av fördelarna som nämns är följande: 

 Möjlighet att diagnostisera problem. 
 Prediktering av återstående tid innan haveri. 
 Kostnadsbesparingar. 
 Minimering av oplanerat underhåll. 
 Möjlighet att upptäcka fel tidigare i felcykeln. 
 Möjlighet att identifiera extrema driftsförhållanden som kan vara skadliga för 

utrustningen [19].  
 
Tsang nämner ett antal begränsningar med tribologi som underhållsmetod. Dessa är höga 
kostnader för utrustning, krav på noggranna oljeprov, kunnig personal för att tolka resultat samt 
det faktum att tribologi är en laboratoriebaserad process, vilket ger upphov till en långsam och 
dyr process [2]. 
 
Wang och Zhang genomförde en fallstudie där man sökte hitta en modell för att prediktera den 
återstående livslängden hos flygplansmotorer. Författarna tittade på historisk data från 
oljeanalyser genomförda med spektrometri under motorernas livstid. Data man tittade på gällde 
motorns hela livstid. Författarna antog att en motors återstående livslängd kunde predikteras 
genom att titta på aktuellt slitage. Slitaget kunde bestämmas genom att titta på 
metallkoncentrationerna i oljan. Författarna lyckades ställa upp en modell och konstaterar att 
det är rimligt att prediktera återstående livstid baserat på oljeanalysdata [20]. 
 
Wang et al. genomförde en fallstudie på marina dieselmotorer. Syftet var att ta fram en 
beslutsmodell som kan användas för att bestämma den optimala tidpunkten för byte av 
dieselmotor. Författarna tittade på data över marina dieselmotorers livslängd. På detta sätt 
kunde författarna konstatera när och varför motorer bytts samt studera data från utförd 
oljeanalys. En modell användes för att bedöma en dieselmotors återstående livslängd. Från detta 
kunde en beslutsmodell konstrueras där man använde uppskattade kostnader för att preventivt 
byta en motor samt uppskattade kostnader för ett motorhaveri. Författarna anser modellen 
användbar även i andra CBM-fall [21]. 
 
Phillips et al. jämförde tre modeller för klassificering av oljeanalysdata. Data var tagen från 
prov genomförda på gruvlastbilars dieselmotorer. Modellerna som utvärderades var binär 
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logistisk regression, ANN och support vector machine (SVM). Författarna använde data från 
ett företag som genomför analys av smörjolja för att bedöma oljans och utrustningens (i detta 
fall dieselmotorns) hälsotillstånd. Analyserna går ut på att analysera oljan och ge dieselmotorn 
en klassificering som indikerar motorns slitage. Författarnas resultat visade att den logistiska 
regressionsmodellen presterade bäst när det gällde att klassificera data, där 89% av data 
klassificerades korrekt. Logistisk regression presterade även bättre när det kom till prediktion. 
Utöver detta är logistisk regression en mer transparent och lättanvänd metod jämfört med ANN 
och SVM, som båda kan vara svåra att förstå och kräver särskild kompetens. Till skillnad från 
ANN och SVM kräver inte heller logistisk regression någon specialiserad mjukvara [22]. 
 
Kalligeros har undersökt hydrauloljan hos tre hydrauliska hissar i syfte att undersöka dess 
applicering på prediktivt underhåll. Författaren genomförde oljeanalys och studerade olika 
variabler hos hissarna, bland annat viskositet och metallkoncentration för att bedöma hissens 
hälsoläge. Det gick att konstatera att hissarna använde hydraulolja som inte godkänts av 
tillverkaren, och för två av hissarna låg oljans viskositet utanför de tillåtna värdena. Det gick 
även att observera slitage på hissarna genom att studera metallkoncentrationen, vilket berodde 
på den externa miljön. Författaren konstaterar att analys av hydraulolja är en lämplig procedur 
att använda vid bedömning av hissars säkerhet [23]. 

2.3.3 Processdata i underhållssyfte 
Processdata är en bred kategori som inkluderar variabler som exempelvis tryck, temperatur och 
ström [2], [14]. Sådan data brukar ofta samlas in rutinmässigt och kan användas som indikator 
på systemets hälsoläge [2]. Jardine et al. klassificerar processdata som data av värdetyp, samma 
kategori som data från smörjolja. Detta innebär att sådan data kan se enkel ut men förhållandet 
mellan många olika variabler kan göra att dataanalysen blir komplex [5]. Veldman et al. 
klassificerar processdata som en egen typ av data. Detta är i motsats till vibrationsmätning och 
oljeanalys, som båda klassificerades som feldata.  Processdata är ett indirekt sätt att upptäcka 
fel på, till skillnad från feldata som är ett direkt uttryck för fel. För att kunna använda 
processdata i underhållssyfte finns en del krav som behöver uppnås. Fördelen med en sådan 
metod är att en korrekt modell ger en god inblick i processen som studeras och det går att 
förutsäga vad som inträffar vid en avvikelse. En annan fördel är att många företag redan mäter 
processdata, vilket eliminerar behovet av nya och potentiellt dyra investeringar. Ett sådant 
tillvägagångssätt ställer dock stora krav vilka kan vara svåra att uppnå. Då processdata, till 
skillnad från feldata, inte är en direkt indikator på fel är det viktigt att etablera en sådan länk 
mellan processdata och fel. Kunskap om processen som undersöks är också nödvändig för att 
kunna dra slutsatser om vad data betyder och hur avvikelser i data ska tolkas. Utöver detta 
behövs kunskap över felmekanismer, hur dessa uppstår och beter sig [14].  
 
Veldman et al. har även genomfört fallstudier för att titta på hur olika underhållsstrategier 
tillämpas i företag. I en av dessa fallstudier tittade man på en värmeväxlare som användes för 
att kyla inkommande gas. Fallföretaget använde en modell med processdata för att beräkna den 
förväntade temperaturen och jämförde detta med den uppmätta temperaturen. Skillnaden 
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mellan dessa två variabler, den så kallade residualen, användes i underhållssyfte. För att få en 
fungerande modell krävdes en rad komplicerade filter för att filtrera bort exempelvis brus och 
för att enbart logga representativ data. Slutligen behövde en koppling etableras mellan 
residualen och de fel som uppstod på värmeväxlaren, men man lyckades inte hitta ett sådant 
samband. Författarna visar att det inte räcker med korrekta modeller och god kunskap kring 
processen, utan en tydlig koppling behöver identifieras mellan processdata och haveri [14]. 
 
Koomsap et al. har studerat möjligheten att integrera automatiserad kontroll över processdata 
med CBM. I fallstudien som gjordes använde man processdata för att prediktera när underhåll 
behövde genomföras. Ett lasersystem studerades och författarna identifierade komponenter som 
var känsliga för haveri hos lasersystemet. Därefter identifierades felindikatorer. En sådan var 
temperaturen vid en värmeväxlare. En matematisk modell kunde ställas upp där man relaterade 
den inställda effekten på lasersystemet till den uppmätta temperaturen vid värmeväxlaren. 
Avvikelser från förväntat värde indikerade att ett fel uppstått på komponenten och denna 
avvikelse kunde även användas för att prediktera komponentens återstående livstid.  Författarna 
lyckades med att ställa upp en arkitektur för att integrera CBM med bestämmande av 
processdata och därmed möjliggöra optimering av processdata och förlängning av maskinens 
livslängd [24]. 
 
Juričić et al. har studerat möjligheten att implementera modellbaserat underhåll på ställdon som 
används för att kontrollera lufttrycket i passagerarflygplan. Ställdonen drivs av borstlösa 
likströmsmotorer. Sensorer har använts för att logga processdata, exempelvis ström och 
spänning på ett ställdon i testmiljö. En matematisk modell över ställdonet har byggts och 
använts för att upptäcka avvikelser och därmed identifiera och diagnostisera fel. Författarnas 
resultat visar på möjligheten att använda ett fåtal utvalda sensorer tillsammans med en noggrant 
konstruerad modell för att upptäcka och identifiera fel [25]. 

2.4 Att använda analytic hierarchy process för att bestämma 
underhållsstrategi 

Analytic hierarchy process (AHP) är en metod som används som stöd vid beslutsfattande när 
man har flera kriterier att beakta och ett antal alternativ att välja mellan. Metoden kan användas 
vid beslut av lämplig underhållsstrategi. AHP består av följande steg: 

 Definiera vilka kriterier som ska beaktas och ställ upp dessa i en hierarki. Överst i 
hierarkin finns målet och därefter följer underkategorier som innehåller mer specifika 
kriterier och underkriterier. Nederst i hierarkin finns de olika alternativen som man 
väljer mellan. Se Figur 2.5 för ett exempel. 

 Jämför de olika kriterierna mot varandra och jämför alternativen mot varandra med 
avseende på hur väl kriterierna uppfylls. Detta görs för att vikta kriterier och 
alternativ. När kriterier och alternativ jämförs används så kallade parvisa jämförelser, 
där endast två kriterier eller alternativ jämförs med varandra åt gången. 

 Använd en matematisk metod för att producera en rankad lista över de olika 
alternativen. Detta är resultatet [1], [3], [26]. 
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Figur 2.5. Exempel på en hierarkisk struktur i AHP. Till vänster finns hierarkins högsta 
nivå och de övergripande kriterierna. Dessa övergår sedan i underkriterier. Längst till 
höger finns alternativen som jämförs med underkriterierna. Källa: Wang et al. [1]. 

AHP har en rad attribut som gör det till en attraktiv beslutsmetod. Några av dessa är möjligheten 
att beakta ett stort antal kriterier och att kunna strukturera upp en flexibel hierarki av kriterier 
och alternativ [26]. En annan fördel är att AHP kan ge besked över huruvida besluten är 
konsekventa, det vill säga att besluten inte motsäger varandra [3]. Ytterligare en fördel är att 
AHP kan integrera både kvalitativ och kvantitativ information i beslutsprocessen [3], [26]. 
 
En variant av AHP är så kallad suddig AHP, där suddig refererar till suddig logik [1]. Med 
suddig logik avses oprecisa nummer och termer. Ett exempel är att ange att ett alternativ är 
”mycket bättre” än ett annat alternativ istället för att kvantifiera exakt hur mycket bättre. En 
fördel med suddiga metoder är det faktum att många saker är svåra att kvantifiera när man 
jämför olika alternativ med varandra. Detta gör det attraktivt att använda suddig logik där det 
inte krävs att med exakthet bestämma förhållandet mellan två variabler [1], [9]. 
 
Bevilacqua och Braglia ville undersöka möjligheterna att använda AHP för att bedöma optimal 
underhållspolicy hos en given maskin. Författarna genomförde en fallstudie på ett 
oljeraffinaderi. Företaget bidrog med kriterier som justerades något för att bättre passa AHP, 
exempelvis genom att slå ihop snarlika kriterier. En rad olika övergripande underhållspolicyer 
användes som alternativ, exempelvis CBM och avhjälpande underhåll. Företaget hade gjort en 
analys där maskiner klassificerades enligt en tregradig skala som indikerade hur allvarliga 
konsekvenserna skulle bli ifall ett haveri inträffade. Denna låg till grund när företaget gjorde en 
första bedömning över lämplig underhållspolicy. Att använda AHP som komplement till detta 
visade sig lyckat. Författarna konstaterade att AHP möjliggjorde ett resultat som var mer 
omfattande när det gällde att ta hänsyn till olika faktorer än vad företagets interna analys varit. 
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Med AHP gick det även att integrera kvalitativ och kvantitativ information i beslutsprocessen 
vilket gav god möjlighet att jämföra vaga kriterier med varandra. AHP tillåter även en analys 
som påvisar motsägelser och hur känsligt resultatet är för förändring [3]. 
 
Wang et al. undersökte appliceringen av suddig AHP vid val av underhållspolicy för en given 
maskin. En fallstudie genomfördes på ett värmekraftverk där man sökte bestämma 
underhållspolicy för värmepannor. Författarna ställde upp kriterier och godkände dessa för 
användning i AHP efter att ha konsulterat underhållspersonal och chefer på företaget. Som 
alternativ användes övergripande underhållspolicyer som TBM och CBM. Författaren 
genomförde därefter en AHP där en suddig metod användes för att beräkna resultatet. Den 
suddiga metoden valdes då författaren ansåg att exakta jämförelser mellan olika kriterier och 
alternativ är svåra att ge. Författarna konstaterar att tillämpningen av suddig AHP för att 
bestämma underhållspolicy är en lämplig metod [1]. 
 
Goossens och Basten har undersökt hur AHP kan användas för att bedöma lämplig 
underhållspolicy för örlogsfartyg. Fallstudien baserade sig på Nederländernas flotta och deras 
örlogsfartyg. För att ställa upp kriterierna konsulterade författarna litteraturen samt genomförde 
intervjuer hos nederländska flottan och relaterade företag. Därefter genomförde författarna 
AHP. AHP-sessioner genomfördes på tre platser: flottan, ett skeppsbyggnadsföretag och en 
original equipment manufacturer (OEM). Skeppsbyggnadsföretaget och OEM-företaget ansågs 
båda vara intressenter och involverades därför i AHP. I varje session deltog en av de personer 
som tidigare intervjuats (för att fastställa kriterier) samt ett antal av dennes kolleger. Författarna 
konstaterar att AHP är en lämplig metod för att välja underhållsstrategi. Andra intressanta 
slutsatser är att författarna finner att AHP gör stor nytta genom att tillåta en diskussion mellan 
deltagande parter och ge insikt i tankeprocessen som ligger bakom valet av underhållsmetod 
[27]. 
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2.5 Teoretisk ansats 

 
Figur 2.6. En hierarkisk överblick som kopplar samman de koncept som redovisats i 
tidigare avsnitt. Figuren lyfter även fram de delar som är en del av studiens fokus och 
som kommer återkomma i senare avsnitt. 

Figur 2.6 visar hierarkiskt hur de olika begreppen inom underhåll som tagits upp relaterar till 
varandra och lyfter även fram de bitar som denna studie lagt fokus på. Överst i hierarkin finns 
de mest grundläggande underhållstyperna. Avhjälpande underhåll (CM) är ineffektivt och 
lämpar sig dåligt för de krav som ställs på dagens underhåll [1], [3] vilket innebär att CM 
kommer ha låg relevans för detta arbete och kommer för det mesta förekomma i 
jämförelsesammanhang. De jämförelser som gjorts mellan tidsbaserat underhåll (TBM) och 
tillståndsbaserat underhåll (CBM) har målat upp en bild av CBM som en bättre metod överlag 
jämfört med TBM. TBM dras med ett antal olika problem som gör att metoden ofta fungerar 
dåligt i verkligheten, exempelvis dålig möjlighet att korrekt modellera när fel inträffar [4], [10]. 
Amin et al. har även visat att CBM kan vara lönsamt även vid lågt värderad utrustning [11]. 
Kontentan av detta blir att CBM framstår som en bättre helhetslösning än TBM och därför har 
detta arbete fokuserat just på hur olika CBM-metoder kan tas fram medan TBM förpassas till 
bakgrunden. 
 
Eftersom CBM har valts ut som huvudsaklig underhållstyp har det varit naturligt att titta 
närmare på mer specifika metoder i CBM. Figur 2.6 visar en klassificering över huruvida CBM-
metoden indikerar defekter och inkommande haverier direkt eller indirekt. Här har 
klassificeringen hämtats från Veldman et al. som anser att vissa CBM-metoder har etablerade 
sätt att upptäcka fel eftersom metoderna är konstruerade för detta syfte, det vill säga metoderna 
indikerar fel direkt. Andra metoder är beroende av en djupare tolkning av data som 
ursprungligen inte nödvändigtvis är tänkt att användas för att indikera fel, det vill säga 
metoderna indikerar fel indirekt [14]. Vibrationsmätning och oljeanalys har valts ut som direkta 
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CBM-metoder som ett led i arbetets fokus på existerande data. På det fallföretag som denna 
studie tittat på har vibrationsmätning och oljeanalys funnits att tillgå som existerande CBM-
metoder vilket har gjort att dessa studerats mer ingående. När det gäller processdata är detta 
något som i regel samlas in som en del av normal körning [2] och av de empiriska studier som 
redovisats går det att konstatera att implementation oftast är specifik för den kontext som råder 
[14], [24], [25]. Veldman et al. har visat att det kan vara utmanande att använda processdata för 
underhåll [14] men eftersom detta arbete lagt fokus på existerande data har som en förlängning 
av detta ett stort fokus lagts på processdata, då sådan data oavsett loggas för andra syften än 
underhåll.  
 
Slutligen har litteraturgenomgången visat på hur AHP kan användas som ett verktyg för 
beslutsstöd vid bestämmande av optimal underhållspolicy. Litteraturen visar att det inte alltid 
är uppenbart vilken underhållsmetod som är bäst och en beslutsstödsmetod ger möjlighet att 
beakta olika kriterier och alternativ för att bestämma optimal underhållspolicy [1], [3], [27]. 
Valet av AHP diskuteras närmare i avsnitt 3.3.4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 
 

3 METOD 

Detta avsnitt redogör för de metodval som gjorts och hur dessa metoder har använts under 
arbetets gång. Inledningsvis presenteras den övergripande forskningsmetoden som använts och 
som legat till grund för övriga metodval. Därefter presenteras de specifika metoder som använts 
för datainsamling följt av en presentation som redogör för hur insamlad data har analyserats. 
En redogörelse sker därefter kring hur behovet av sekretess har påverkat studien. Avsnittet som 
helhet avslutas med att gå igenom de metodavgränsningar som gjorts och genom att föra en 
diskussion kring validitet och reliabilitet, både på ett generellt plan men även kring hur dessa 
begrepp relaterar till denna studie. 

3.1 Forskningsmetod 
I vanliga fall skiljer man på kvalitativ och kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning är i regel 
mer lämplig när man genomför explorativ och induktiv forskning medan kvantitativ forskning 
är bättre lämpad för deduktiv forskning där man testar hypoteser. Det ena tillvägagångssättet är 
inte bättre än det andra utan skillnaden mellan metoderna handlar om hur arbetet ska 
genomföras [28]. 
 
Detta arbete har huvudsakligen varit av kvalitativ natur. Ghauri och Grønhaug listar ett antal 
punkter som kännetecknar kvalitativ forskning: 

 Betoning på att förstå, särskilt från respondentens synpunkt. 
 Observationer och mätningar utförs i naturlig miljö, snarare än i kontrollerad miljö. 
 Forskaren har en subjektiv närhet till data, snarare än en objektiv utomstående bild. 
 Explorativt. 
 Processorienterat. 
 Holistiskt [28]. 

 
De listade punkterna visar på varför valet har fallit på ett kvalitativt arbetssätt. Denna studie har 
syftat till att utarbeta och utvärdera metoder för att utnyttja processdata från maskiner i 
underhållssyfte. Samtidigt har även mer traditionella metoder som vibrationsmätning och 
oljeanalys studerats, dock i dagens kontext där nya tekniker och metoder kan förändra 
arbetssätten. För att skapa en djupare förståelse har ett specifikt företag och dess processer 
studerats. Eftersom ett enskilt fall studerats innebär det att resultaten inte enkelt kan 
generaliseras till övriga företag men däremot ges god möjlighet att studera fallföretaget på 
djupet för att bilda sig en mer grundläggande och djupare förståelse [28]. 

3.2 Sekretess och dess påverkan på arbetet 
Studien har genomförts under viss sekretess. Namn och funktion hos maskiner och 
komponenter som studerats har inte angetts, istället har maskerade namn använts, exempelvis 
komponent A. En övergripande beskrivning ges dock vilket bör vara tillräckligt för att förstå 
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situationen. Namn på processvariabler är angivna, exempelvis ström och moment, däremot 
anges inte enheter. Istället redovisas svaren i raw value som är en kvotskala och därmed lämpar 
sig väl för direkta jämförelser och observationer. Värden i raw value går att omvandla till den 
korrekta enheten genom att multiplicera med en konstant men av sekretesskäl anges svaren i 
raw value. Sekretess har också förhindrat att konkreta ekonomiska siffror redogörs, exempelvis 
för produktionsbortfall vid plötsligt haveri eller för reparationskostnader. Ungefärliga 
kostnader har dock uppskattats tillsammans med företaget för att kunna genomföra 
bedömningar och analyser. 
 
Sekretess har även inneburit att en begränsad mängd material har bifogats som bilagor. Alla 
bilagor har behövt godkännas ur sekretessynpunkt vilket har inneburit att de bilagor som 
upplevts som viktigast av mig har prioriterats och bifogats. Detta har exempelvis inneburit att 
intervjuerna kring vibrationsmätning och oljeanalys har bifogats då resultatet från dessa 
intervjuer har haft en stark påverkan på studiens resultat. Däremot har exempelvis inte intervjun 
kring hur data lagras bifogats, då resultatet från denna intervju huvudsakligen varit användbar 
för mig ur praktisk synvinkel, för att jag skulle få en förståelse över vilken data som finns och 
hur man kan komma åt denna data. Detta har varit av låg betydelse för studiens resultat som 
helhet och bilagan har därmed inte ansetts som intressant att bifoga. 

3.3 Datainsamling 
Kvantitativ data har huvudsakligen samlats in i form av processdata från maskiner. Varje 
maskin loggar ett visst antal så kallade taggar där varje tagg representerar en processvariabel, 
exempelvis ström. Dessa har kontinuerligt erhållits via en anställd på Quant för att kunna 
analyseras. Datainsamling är det grundläggande första steget vid implementationen av en CBM-
process. Denna data kan vara väldigt varierad, exempelvis vibrationsdata, temperatur, 
luftfuktighet och så vidare. Data kan i sin tur samlas in på en rad olika sätt, exempelvis genom 
att använda olika typer av sensorer [5]. Detta arbete har fokuserat på att samla in processdata 
som redan hämtas in av olika sensorer och lagras på en server. Insamling av data från 
vibrationsmätning och oljeanalys har inte gjorts eftersom Quant redan har en etablerad struktur 
för att mäta och analysera denna data som följer gällande standarder på området. 
 
Kvalitativ data har huvudsakligen samlats in i form av intervjuer, men även andra metoder har 
använts, exempelvis insamling av dokument och en fokusgruppsession. Metoden har anpassats 
efter behovet. En metod som AHP har exempelvis varit beroende av flera deltagare och detta 
löstes enklast genom att använda ett fokusgruppsliknande tillvägagångssätt. Information om 
processer, exempelvis oljeanalyser, har erhållits genom en kombination av intervjuer med 
ansvarig anställd och dokumentation. Information som behövs för att bedöma processdata har 
erhållits av anställda med rätt kompetens som har kunnat ge återkoppling på den processdata 
som inhämtats och analyserats. 
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3.3.1 Processdata 
Ett av målen med rapporten har varit att utvärdera existerande processdata samt bedöma 
potentiella möjligheter att använda denna data i underhållssyfte, exempelvis som beskrivet i 
[5], [14]. Insamling av data som kan användas i underhållssyfte är det första steget vid 
implementation av en CBM-baserad underhållspolicy vilket ter sig naturligt, eftersom tillgång 
till data är en nödvändighet för att kunna genomföra dataanalyser och implementera en CBM-
policy [5], [29].  
 
Processdata från maskinerna loggas kontinuerligt och lagras på en server. En maskin kan logga 
många olika processvariabler, så kallade taggar. Via en automationsingenjör på Quant har data 
erhållits för att möjliggöra studie och analys av denna processdata. I arbetsprocessens tidigaste 
skede samlades all loggad processdata in från en maskin. Detta innebar att alla maskinens taggar 
och den data som fanns hos varje tagg samlades in, exempelvis värdet för strömmen hos en 
given komponent på den utvalda maskinen över den tidsperiod som loggats. Maskinen som 
studerades valdes i samråd med automationsingenjören då den hade många sensorer för 
insamling av processdata och det fanns en del intressanta komponenter där Quant bedömt att 
kostnadsbesparingar kunde göras med en förbättrad underhållspolicy. Syftet med att samla in 
data på alla taggar var för att utvärdera vilken data som fanns och göra en bedömning över hur 
denna data betedde sig, det vill säga vilka värden den antog. Detta i sin tur behövdes för att 
kunna bedöma om specifika taggar potentiellt kunde vara till nytta i underhållssyfte. 
 
Under processens gång fortsatte insamling av processdata, denna gång dock för mer specifika 
behov. Processen var likvärdig den i föregående stycke med några justeringar. Specifika taggar 
plockades ut för analys eftersom tillgång till all data inte var nödvändig. Detta eftersom arbetet 
i denna fas övergått till att studera specifika komponenter och specifika taggar relaterade till 
dessa komponenter. Utöver detta togs även taggar från andra maskiner då dessa haft snarlika 
komponenter och jämförelser behövde göras mellan de olika maskinernas komponenter. 

3.3.2 Intervjuer 
Ett antal intervjuer har genomförts och med ett antal olika personer. I huvudsak har 
ostrukturerade intervjuer använts, även om vissa intervjuer möjligtvis kan anses vara åt det 
semi-strukturerade hållet. Intervjuer ger möjligheten att få en god bild över ämnet genom att 
den intervjuade kan besvara frågor på ett öppet sätt, till skillnad från exempelvis enkäter där 
svar är utskrivna på förhand [28], [30]. Detta har varit en väldigt viktig metod då syftet med de 
olika intervjuer som hållits har varit att exempelvis få en beskrivning över hur en process 
genomförs på företaget eller att få en tolkning över vad data kan tänkas betyda. Dessa typer av 
frågeställningar blir väldigt svåra att genomföra med exempelvis enkäter vilket gör intervjuer 
till en mer lämplig metod.  
 
Ostrukturerade intervjuer har valts då det anses lämpligt för intervjuer där man söker finna svar 
på frågor kring hur och varför något är som det är [28], [31].  Detta är något som varit högst 
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relevant i de intervjuer som genomförts, där målet exempelvis varit att förstå hur 
vibrationsmätningar genomförs och hur resultaten hanteras. Strukturerade intervjuer hade varit 
för strikta i de scenarier som detta arbete berör, då strukturerade intervjuer är snarlika enkäter 
på så vis att frågor och svarsalternativ är bestämda på förhand [28], [31]. Semi-strukturerade 
intervjuer har varit ett möjligt alternativ men då områdena som berörts i intervjuerna varit breda 
och kunnat omfatta väldigt många olika svar och alternativ har trots allt ostrukturerade 
intervjuer föredragits.  
 
En utmaning med intervjuer är att det krävs en insatt intervjuare som har god kännedom om 
ämnet och kan ställa rätt frågor [28]. Detta har åtgärdats genom att jag som intervjuare varit 
påläst i ämnet för att därmed kunna ta till mig rätt information och kunna tolka denna korrekt. 
En annan sak som gjorts för att möta denna utmaning är att inkludera bisittare från företaget i 
intervjun som själva kan flika in med relevanta frågor. Detta upplägg bidrog till en del positiva 
effekter. Dels kunde dessa bisittare komma med egna frågor som annars hade missats och dels 
bidrog det till att skapa en mer avslappnad stämning hos respondenten då intervjun mer 
framstod som en frågestund bland kollegor snarare än en utfrågning. Respondenten kunde även 
öppna upp sig mer och slippa känna oro över att ge ut företagskänslig information till en 
utomstående, då ju intervjun inkluderade bisittare från företaget som själva var nyfikna över 
svaren. Att inkludera bisittare kan ha en negativ effekt. Bisittarna skulle kunna styra intervjun 
åt ett annat håll än det ursprungligt tänkta, även om detta inte var ett problem som dök upp. 
 
En annan utmaning består i att hitta rätt person att intervjua, det vill säga en person som besitter 
kunskapen som söks. Även detta kräver att man är påläst och övergripande förstår vad för sorts 
information man är ute efter [28]. Precis som föregående utmaning har denna åtgärdats genom 
att vara påläst men också genom att konsultera personer på företaget för att hitta rätt person att 
intervjua. Detta har exempelvis lett till att frågor som berör vibrationsmätningar har kunnat 
ställas till den person på företaget som ansvarar för vibrationsmätningarna. 
 
Intervjuer behöver antecknas på ett eller annat sätt, antingen genom att skrivas ned eller genom 
att spelas in. Fördelar med inspelning finns på så vis att man har tillgång till allt inspelat material 
och minimerar risken att missa att skriva ner något. Samtidigt finns en nackdel på så vis att den 
intervjuade kan undvika känsliga ämnen och frågor då den intervjuade är medveten om att allt 
spelas in [28]. Under de intervjuer som genomfördes i detta arbete har intervjusvar antecknats 
skriftligt och intervjuerna har inte spelats in. Det främsta skälet till att inspelningar inte har 
använts har varit av sekretesskäl och för att det inte bedömts nödvändigt. När det gäller 
sekretess är det möjligt att tillstånd hade behövt införskaffas av Quant, vilket skapar en extra 
nivå av byråkrati. Samtidigt undviks de risker som finns med att inspelningar kan få 
respondenter att undvika känsliga ämnen. Som nämnts har inspelningar även bedömts som ej 
nödvändiga i detta arbete. Anledningen till detta är att det i vissa fall har handlat om kortare 
intervjuer där det viktigaste enkelt har kunnat antecknas eller så har det funnits kompletterande 
skriftligt material. I nästan samtliga fall har det även enkelt gått att kontakta de intervjuade i 
efterhand för kompletterande frågor och förtydliganden. 
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Alla intervjuer har genomförts på de anställdas arbetsplatser, huvudsakligen på kontor 
tillhörande Quant. Detta gjordes delvis av praktiska skäl men även för att möjliggöra att 
intervjun kan genomföras på en plats där de intervjuade känner sig bekväma och avslappnade. 
När det gäller de praktiska skälen har det under vissa intervjuer visats kompletterande 
dokumentation, något som hade varit komplicerat att reda ut över exempelvis en telefonintervju. 
Vissa intervjuer har även inneburit att man tagit en sväng ut i ABB HVC:s fabrik eller rent 
allmänt visat upp fysiska föremål, vilket gör att intervjuer på plats har varit ett lämpligt 
alternativ.  

3.3.2.1 Intervjuer för utvärdering av processdata 
Intervjuer har genomförts i syfte att tolka den processdata som plockats fram. Intervjuer har i 
regel genomförts med en eller två anställda på Quant, varav en är automationsingenjör som 
jobbar aktivt med underhåll på maskinerna. Denna person har alltid deltagit vid intervjuerna 
och har valts ut för denna studie tack vare sin erfarenhet, allmänna kompetens på 
underhållsområdet och kunskap hos de maskiner och komponenter som studerats. Den andra 
personen som intervjuats jobbar med övergripande implementering i företaget och är av intresse 
då detta arbete berör nya arbetsmetoder som potentiellt kan generaliseras till övriga delar av 
företaget. Inledningsvis intervjuades automationsingenjören i syfte att göra en kartläggning 
över de taggar som fanns hos en utvald maskin (se även 3.3.1 för mer information kring detta). 
Genom detta kunde alla taggar kartläggas och med automationsingenjörens hjälp kunde 
irrelevanta taggar sorteras bort. Med hjälp av automationsingenjören gick det även att peka ut 
specifika taggar för vidare studier och analys. Parallellt med detta användes dokumentation över 
de olika taggarna. Dokumentationen och intervjuerna med automationsingenjören kunde 
därmed komplettera varandra. Dokumentationen kunde ge mer tekniska svar kring taggarna, 
exempelvis datatyp, medan automationsingenjören kunde bidra med sin kompetens och 
erfarenhet och peka ut mer konkret vad olika taggar loggade för data och varför denna data 
kunde tänkas vara relevant eller irrelevant i ett underhållsperspektiv. 
 
Under arbetets senare skede låg fokus på att genomföra intervjuer för att utvärdera den data 
som plockats fram från maskinerna. Samma anställda som nämns i föregående stycke 
intervjuades. Dessa intervjuer var i regel kortare och gick ut på att jag presenterade bearbetad 
data från maskinen tillsammans med eventuella trender och jämförelser. De intervjuade skulle 
då bedöma denna data och ge sin syn på huruvida denna data potentiellt kunde reflektera 
maskinens eller komponentens hälsoläge samt hur förändringar i data kunde tolkas. Att visa att 
en viss processvariabel verkligen kan användas som indikator på fel är väldigt viktigt [14] och 
dessa intervjuer försökte reda ut huruvida ett sådant samband kunde hittas genom att använda 
den expertkunskap som finns på företaget. 
 
Dessa intervjuer har genomförts kontinuerligt under arbetets gång och respondenterna har varit 
nära deltagande i detta arbetes genomförande. Intervjuerna har i regel genomförts i kontorsmiljö 
på Quant och tiden det tagit att genomföra intervjuerna har varierat, men vanligtvis har det tagit 
mellan 20-60 minuter. Dessa intervjuer är snarlika beskrivningen av den etnografiliknande 
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ostrukturerade intervjuformen som beskrivs av DiCicco-Bloom och Crabtree. Denna 
intervjutyp går ut på att några nyckelpersoner identifieras och därefter kontinuerligt under 
arbetets gång förser intervjuaren med information och besvarar frågor som uppstår [32]. Detta 
skiljer dessa intervjuer från övriga intervjuer som genomförts, där de övriga intervjuerna gjorts 
mer traditionellt genom att hitta en person att intervjua och bestämma intervjutid för att därefter 
gå igenom ett specifikt område. 

3.3.2.2 Intervju för att förstå processdatalagring 
En intervju genomfördes tidigt under arbetets gång med två anställda på ABB HVC. Dessa 
anställda valdes då de bedömdes sitta på relevant kunskap över hur processdata lagras och 
vilken processdata som finns att tillgå. Syftet med intervjun var att förstå hur lagring av 
processdata från maskinerna sker i nuläget och även vad planen är för framtiden. Detta var 
viktigt för att förstå vilken typ av data som var tillgänglig för arbetet samt hur systemet kunde 
anpassas för en framtida implementation av en CBM-baserad underhållspolicy. Intervjun 
förbereddes genom att erhålla information från anställda på Quant över deras bild av hur 
processdata lagras för att därmed skapa mig en ungefärlig överblick inför intervjun. Intervjun 
tog nästan en timme att genomföra och genomfördes i ett avskilt kontor hos ABB HVC. 

3.3.2.3 Intervju för att förstå lagring av genomfört underhåll 
En intervju genomfördes med en anställd på Quant för att förstå hur data över genomfört 
underhåll lagras. Den anställde valdes utefter dennes kompetens över de administrativa system 
som lagrar denna information. Intervjun genomfördes på den anställdes kontor på Quant och 
tog ungefär en timme. För att lyckas med en framtida CBM-implementation krävs information 
om händelsedata, det vill säga data över vad som inträffat och vad man gjort i respons till det 
inträffade. Denna data är minst lika viktig som tillståndsdata (exempelvis processdata) eftersom 
sådan data möjliggör bland annat utvärdering av tillståndsdata [5]. Detta blir särskilt intressant 
då detta arbete skulle undersöka existerande processdata och bedöma huruvida denna data 
kunde vara till nytta i underhållsarbetet. Att kunna jämföra data vid tidpunkten för ett haveri 
och typen av haveri skulle kunna ge möjligheten att se hur data förändras före och efter ett 
haveri och därmed ge vissa indikationer på om den data som studerats är relevant för den typ 
av fel som uppstått. Som Veldman et al. tar upp är det väldigt viktigt att etablera en tydlig länk 
mellan processdata och haveri för att lyckas med en CBM-baserad underhållspolicy baserad på 
processdata [14]. 

3.3.2.4 Intervju för att förstå vibrationsmätning och vibrationsanalys 
En intervju genomfördes med en anställd på Quant som har ansvar för vibrationsmätningar. 
Intervjun genomfördes på den anställdes kontor på Quant. Denna person är ensam om att 
genomföra vibrationsmätningar på Quant och det var naturligt att välja denna person för en 
intervju om vibrationsmätningar. Intervjun gjordes för att få en inblick i hur företaget arbetar 
med vibrationsmätningar för att identifiera huruvida detta överensstämmer med litteraturen och 
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identifiera möjliga förbättringsområden. Vibrationsmätningar har i litteraturgenomgången 
identifierats som ett erkänt tillvägagångssätt för att upptäcka fel [2], [14], [18] vilket gör detta 
till ett intressant område att studera. Två andra anställda satt med på intervjun och deltog också 
i frågeställningen. Dessa var automationsingenjören och den implementationsansvarige som 
varit nära delaktiga i studien under dess gång. Med hjälp av intervjun kunde information 
erhållas över vilken typ av vibrationsmätning som sker för tillfället, hur ofta denna genomförs, 
vad som mäts, hur mätningarna går till, hur data analyseras, vilken effekt vibrationsmätningarna 
har på underhållet, vad som kan förbättras med mera. Intervjun tog ungefär en och en halv 
timme. En sammanfattning av intervjun finns i Bilaga A. Intervjun kompletterades med 
dokumentation. 

3.3.2.5 Intervju för att förstå oljeanalys 
En intervju genomfördes med en anställd på Quant som är involverad i att mäta och analysera 
olika typer av oljor. Denna person är en av två personer som har ansvar för oljeanalys på Quant 
och just denna person valdes som respondent eftersom denne var tillgänglig vid 
intervjutillfället. Respondenten menade dock att båda personer med ansvar för oljeanalys 
besitter liknande kompetens och kunskap och är lika lämpade att besvara frågor rörande Quants 
implementation av oljeanalys, vilket gjorde det naturligt att välja någon av dessa personer som 
respondent. Intervjun hade ett snarlikt upplägg och koncept som intervjun för 
vibrationsmätningar, det vill säga syftet var att få en inblick i hur företaget arbetar med 
oljeanalyser för att kunna jämföra detta med litteraturen och identifiera förbättringsområden. 
Precis som vibrationsmätningar är även oljeanalys ett användbart verktyg för att upptäcka fel 
[2], [14], [18] vilket gör det intressant att undersöka. En annan anställd, den tidigare nämnda 
automationsingenjören, satt med på denna intervju. Information erhölls över hur man mäter 
oljan, var det mäts, vilka åtgärder som vidtas vid fel, vilka förbättringsområden som finns, vad 
man planerar att göra i framtiden med mera. En sammanfattning av intervjun finns i Bilaga B. 
Intervjun kompletterades med dokumentationen och med en visning i ABB HVC:s fabrik för 
att se var oljeanalyser genomförs och hur oljefiltrering sker. Allt som allt tog intervjun och 
visningen ungefär en och en halv timme. 

3.3.3 Dokumentation som komplement till intervjuer 
Kompletterande dokumentation av olika slag har erhållits, i regel för att bekräfta och 
komplettera information som framkommit under intervjuer. Att använda dokument för detta 
ändamål är vanligt och kallas för att triangulera data. Ofta kombineras dokumentanalys med 
andra kvalitativa metoder, exempelvis intervjuer, för att styrka att de olika datakällorna säger 
samma sak [33]. Detta har också varit det huvudsakliga syftet i detta arbete. Dokumentation 
över vibrationsmätning, oljeanalys och loggade taggar med processdata har erhållits för att 
styrka det som sagts under intervjuerna och även för att komma åt information som eventuellt 
inte togs upp under intervjuerna. Nackdelar med att studera dokumentation är i regel att de 
saknar detaljrikedom och att de tenderar att representera en viss policy hos ett företag vilket 
kan ifrågasätta dokumentens objektivitet [33]. Båda dessa svagheter har delvis åtgärdats genom 
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de intervjuer som genomförts. Eventuella missade detaljer har kunnat åtgärdas genom att 
inhämta dessa under intervjuerna eller genom att efteråt konsultera de personer som intervjuats. 
Risken för att dokumenten visar en förskönad bild eller inte är objektivt representativa kan vara 
svårare att åtgärda, men även här har intervjuerna använts för att ge en bild av hur det fungerar 
i verkligheten. Detta är dock en viktig punkt att ha i beaktande, då intervjuerna inte är en garanti 
för objektivitet. 

3.3.4 AHP 
AHP användes för att bedöma optimal underhållspolicy hos en given komponent. 
Datainsamling från AHP skedde i två steg. I det första steget förbereddes AHP-sessionen genom 
att bestämma AHP-hierarkin som sessionen skulle utgå från. I det andra steget genomfördes 
själva AHP-sessionen där information samlades in från deltagarna genom en 
fokusgruppsliknande metod för att därefter kunna analyseras. 

3.3.4.1 Val av AHP som beslutsstödsmetod 
För det första är det värt att notera att en metod för multi-criteria decision making (MCDM) har 
bedömts av mig som lämpligast att använda vid bedömning av optimal underhållspolicy. 
MCDM-metoder karakteriseras av att de beaktar ett antal olika kriterier och alternativ, tilldelar 
relativ vikt hos kriterier och relativ prestation hos alternativ och slutligen rankar alternativen 
genom utförande av beräkningar [34]. Just MCDM-metoder är användbara för denna studie 
men även i en bredare underhållskontext då det ofta finns ett antal olika underhållspolicyer att 
välja mellan men framförallt eftersom det ofta finns många olika kriterier som behöver 
uppfyllas. En beslutsstödsmetod måste kunna ha detta i beaktande och en MCDM-metod blir 
därmed ett givet val. 
 
Just AHP har valts som metod eftersom det är en metod som har visats fungera väl i praktiken 
när det kommer till att bestämma lämplig underhållspolicy [1], [3], [27] och det är en metod 
där det ganska enkelt går att integrera kvalitativ och kvantitativ information [3], [26]. När det 
gäller integration av kvalitativ och kvantitativ information har detta varit särskilt viktigt i denna 
studie eftersom kvantitativ information ofta har varit svår att komma över eller inte varit 
relevant för vissa kriterier. Wang et al. nämner att AHP är en populär metod och tar även upp 
ett antal fördelar med AHP jämfört med andra metoder: AHP tillåter mätning över hur 
konsekventa svaren man får är, metoden blir lättövergriplig genom att strukturera problemet 
hierarkiskt och beslutsfattare föredrar oftast parvisa jämförelser snarare än att behöva 
kvantifiera vikterna direkt [1]. Alla dessa punkter har varit viktiga i denna studie men särskilt 
viktigt är att metoden enkelt går att förstå och accepteras av beslutsfattare. Metoden är inte 
enbart tänkt att användas i ett akademiskt sammanhang, utan det är tänkt att 
beslutsstödsmetoden relativt enkelt ska kunna implementeras av företag som önskar jämföra 
olika underhållsmetoder med varandra. Tyngdpunkten har därmed lagts på AHP då denna 
metod har bedömts vara relativt enkel att förstå, enkel att genomföra, ge upphov till resultat 
som beslutsfattare förstår och accepterar samt vara en metod som visats fungera väl i 



 

 

30 
 

underhållssammanhang. Tillgången till mjukvaran Priest, ett AHP-verktyg som är gratis för 
både privatpersoner och företag, har även varit en viktig anledning till att AHP valts, då Priest 
erbjuder enkel loggning av resultat, visualisering av resultat och ger snabb återkoppling kring 
huruvida svaren är konsekventa eller inte [35]. Andra beslutsstödsmetoder kan ofta kräva 
specialiserad mjukvara eller mjukvara som är svårbegriplig för nybörjare, vilket ytterligare varit 
en faktor till att AHP med Priest valts framför andra metoder. 
 
Ett vanligt alternativ till AHP är MCDM-metoden weighted sum model (WSM) [34], [36], 
också kallad simple additive weight (SAW) [37]. WSM är en förhållandevis enkel metod som 
går ut på att få ett summerat resultat över hur väl ett alternativ uppfyller alla givna kriterier. 
Kriterierna har på förhand viktats. Det alternativ som får högst resultat anses vara det bästa 
alternativet. WSM är däremot endast lämplig som metod där alla kriterier kan kvantifieras med 
samma enhet, exempelvis kronor [34], [36], [38]. Resultaten som erhålls från WSM riskerar att 
inte reflektera verkligheten väl, utan istället resultera i ologiska resultat [39]. WSM är en 
förhållandevis enkel metod men den ger inte samma möjlighet som AHP att tydligt strukturera 
upp problemet hierarkiskt eller att lika enkelt bedöma hur olika kriterier påverkar slutresultatet. 
Utöver detta har denna studie använt kriterier med totalt olika enheter vilket har eliminerat 
WSM som metod.  
 
Multi-attribute utility theory (MAUT) är en MCDM-metod som går ut på att studera så kallade 
nyttofunktioner baserade på ett antal attribut. MAUT är bra på att korrekt hantera beslutsfattares 
preferenser och är ett väldigt omfattande verktyg [38], [39]. Fokuset på preferenser blir en viss 
nackdel för MAUT, eftersom det resulterar i att metoden är i behov av väldigt mycket data från 
beslutsfattare samt att data ska vara väldigt precis, exempelvis när det gäller vikter. Detta gör 
metoden väldigt krävande och resultatet bli väldigt subjektivt [39]. MAUT framstår som en 
förhållandevis komplicerad metod att tillämpa i den kontext som studerats. Det stora behovet 
av data innebär att mycket tid behövs för att använda metoden medan denna studie har fokuserat 
på lättanvända och förhållandevis tidseffektiva metoder. MAUT har därmed inte ansetts vara 
en lämplig metod för denna studie. 
 
Elimination and choice translating reality (ELECTRE) är en MCDM-metod som bygger på 
trösklar och därmed förhindrar ett alternativ från att kunna kompensera en bra prestation hos 
ett kriterium med en dålig prestation hos ett annat kriterium. ELECTRE ger med andra ord ett 
resultat där metoder som presterar bra överlag premieras medan metoder som presterar bra på 
de flesta kriterier men uselt på ett enskilt kriterium elimineras. En potentiell svaghet med 
ELECTRE berör det faktum att metoden producerar ett antal binära relationer mellan olika 
handlingar. Detta innebär att resultatet inte behöver vara transitivt, det vill säga resultatet blir 
inte nödvändigtvis en exakt rankad lista [38], [40]. Ett problem med detta blir att metoden inte 
behöver ge ett entydigt resultat, utan istället elimineras icke önskvärda alternativ. Detta kan 
vara praktiskt när det finns ett stort antal alternativ som behöver reduceras [38]. När det gäller 
att jämföra olika underhållsmetoder med varandra finns det oftast ett begränsat antal alternativ 
man tittar på, exempelvis kan valet stå mellan CBM, TBM och CM. Detta innebär att fördelen 
som finns hos ELECTRE där ett stort antal alternativ reduceras ner till ett färre antal inte är av 
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särskilt stor nytta i det fall som denna studie tittat på. Istället har jag prioriterat ett konkret 
resultat, främst för att tiden som funnits tillgänglig för att jämföra olika underhållsalternativ 
varit begränsad. Ett annat problem med ELECTRE är att metoden ofta är svårförståelig för 
lekmän och att det kan vara svårt att identifiera de olika alternativens styrkor och svagheter 
[39]. I kontexten för denna studie är användarvänlighet och förståelse viktigt då metoden är 
tänkt att kunna tillämpas direkt av företag och inte bara i en akademisk miljö. Är metoden 
komplicerad och resultaten svåra att tolka ökar risken för att metoden förkastas som ointressant 
och krånglig. 

3.3.4.2 Förberedande av AHP-session 
En intervju genomfördes innan själva AHP-sessionen för att preliminärt bestämma vilken 
utrustning som skulle studeras samt vilka kriterier och alternativ man skulle utgå ifrån. Med 
andra ord skulle AHP-hierarkin konstrueras vilket är det första steget i AHP [1], [3], [26]. Det 
bestämdes även preliminärt vilka som skulle delta i AHP-sessionen. Deltagande på detta 
förberedande möte var en automationsingenjör med ansvar för underhåll samt en anställd med 
övergripande implementationsansvar, det vill säga samma personer som deltagit i tidigare 
intervjuer. I idealfallet skulle alla potentiella deltagare inkluderats i denna intervju men av 
praktiska skäl var detta inte möjligt. Detta eftersom det skulle ha varit för svårt att samordna 
alla deltagare för att kunna delta på denna förberedande intervju. Istället gjordes en kompromiss 
där informationen som inhämtades under detta förberedande möte låg som preliminär grund för 
den riktiga AHP-sessionen där dessa faktorer sedan var öppna för modifiering av AHP-
deltagarna. AHP-hierarkin konstruerades genom att utgå från den hierarki som återfinns i 
studien av Wang et al. [1]. Även hierarkin som återfinns i studien av Bevilacqua och Braglia 
[3] studerades som en potentiell utgångspunkt men den ansågs både av mig och 
intervjudeltagarna vara onödigt komplex för vårt syfte. Olika studier tar fram sin AHP-hierarki 
på olika sätt. Bevilacqua och Braglia tog del av fallföretagets kriterier som de sedan justerade 
[3], Wang et al. ställde upp egna kriterier som företaget sedan godkände [1] medan Goossens 
och Basten konsulterade både litteraturen och företagsrepresentanter för att ställa upp sin 
hierarki [27]. Denna studie ställde upp en hierarki genom att utgå från tidigare studier och 
därefter justera detta efter återkoppling från de två anställda på Quant som deltog i intervjun 
och som även skulle delta i själva AHP-sessionen. Detta är snarlikt det tillvägagångssätt 
Goossens och Basten [27] tillämpat men är heller inte helt olikt tillvägagångssätten beskrivna i 
[1], [3]. 

3.3.4.3 Genomförande av AHP-session 
AHP-sessionen genomfördes med fyra deltagare. Dessa representerade olika delar av 
verksamheten och valdes av mig och deltagarna i den förberedande intervjun för att ge ett brett 
perspektiv på de kriterier och alternativ som diskuterades. Deltagarna bestod av en 
underhållsingenjör, en inköpsansvarig, en automationsingenjör och en medlem i Quants 
implementeringsgrupp. De två sistnämnda deltagarna var närvarande vid AHP-förberedelserna 
där den preliminära AHP-hierarkin konstruerades. På detta sätt liknar processen den som 
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Goossens och Basten genomförde [27] medan Wang et al. inkluderade underhållspersonal och 
chefer [1] vilket också är snarlikt vår process. En brist är att det saknades vissa intressanta 
deltagare på AHP-sessionen. Det fanns ingen representant för elektrikerna eller mekanikerna 
på Quant vars uppgift är att genomföra praktiskt underhållsarbete. Det fanns heller inga 
representanter från ABB HVC. Här kan man tänka sig att främst maskinoperatörer hade varit 
intressanta att inkludera då deras åsikter hade varit särskilt värdefulla för vissa av de variabler 
som studerades. Anledningen till att mekaniker, elektriker och operatörer inte deltog var 
huvudsakligen på grund av svårigheten att samordna så många personer till att delta på ett och 
samma möte. 
 

Bedömning AHP-värde 
Lika bra/viktigt 1 
Lite bättre/viktigare 3 
Bättre/viktigare 5 
Klart bättre/viktigare 7 
Mycket bättre/viktigare 9 

Tabell 3.1. Skalan som användes vid parvisa jämförelser för kriterier och alternativ. 
Även värden mellan de som är beskrivna kunde anges om man ansåg att värdet låg mitt 
emellan de angivna gränserna (exempelvis om något ansågs ligga mellan ”lite bättre” 
och ”bättre” kunde värdet 4 anges). 

 
Sessionen inleddes med att kort beskriva för deltagarna hur AHP fungerar samt att presentera 
den hierarki som konstruerats på förhand. Alla deltagare hade därefter möjlighet att göra sina 
åsikter hörda och justera hierarkin om de kände att den inte var representativ. Deltagarna godtog 
hierarkin. Parvisa jämförelser gjordes därefter för att jämföra kriterierna mot varandra och 
jämföra alternativen mot varandra. En skala från 1 till 9 användes på liknande sätt som i [3]. 
Skalan finns beskriven i Tabell 3.1. I AHP-sessionen kopplade vi fem suddiga termer till värden 
på skalan för att öka förståelsen för deltagarna och även på grund av det faktum att många av 
kriterierna inte var kvantifierbara. Under dessa förhållanden är det lämpligt att använda suddiga 
termer [1], [9]. AHP-sessionen genomfördes i en fokusgrupp där alla deltagare var delaktiga 
samtidigt och där målet var att nå konsensus. Fördelen med att anordna en fokusgrupp är att 
alla kan dela med sig av sina åsikter och argumentera för sina egna tankar [28]. Detta var en 
stor fördel då olika deltagare hade olika insikter i olika variabler. Genom att dela med sig av 
sina åsikter kunde ett gemensamt beslut fattas och man undvek situationer där olika personer 
tolkat en variabel totalt olika, vilket enkelt hade kunnat vara fallet i enskilda intervjuer. En 
annan fördel med fokusgrupper är att de ofta går snabbt att genomföra [28]. Detta var också en 
stor fördel då tiden som var tillgänglig var begränsad och att boka upp fyra separata tillfällen 
för enskilda intervjuer hade varit väldigt tidskrävande. En nackdel med fokusgrupper är att 
svaret kan vara svårt att sammanställa [28]. Eftersom fokusgruppen genomfördes som en del 
av en AHP-session var detta inte ett problem eftersom svaret enkelt kunde sammanställas som 
en del av AHP. Slutligen är det viktigt att tänka på att det i en fokusgrupp finns risk för att vissa 
deltagare är tillbakadragna och inte säger mycket, medan andra är högljudda och för fram sina 
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åsikter på bekostnad av de andra deltagarna [28]. Detta förhindrades genom att deltagarna var 
välbekanta med varandra och därmed inte hade några problem att göra sig hörda. I de fall vissa 
medlemmar var tysta så uppmanades de att ge sin syn på saken. Tittar man på litteraturen 
genomförde Goossens och Basten en workshop [27], vilket kan jämföras med att anordna en 
fokusgrupp. Bevilacqua och Braglia använde delfimetoden för att erhålla sina AHP-svar [3]. 
Denna bedömdes som för tidskrävande för vår process och en risk hade varit att olika deltagare 
tolkat olika kriterier på olika sätt vilket hade gett missvisande resultat. 
 
Svaren från AHP sammanställdes och analyserades. Slutligen fick även deltagarna ge korta 
kommentarer kring vad de tyckte om upplägget. Totalt tog AHP-session ungefär en och en halv 
timme. 

3.4 Dataanalys 
Dataanalys lyfts fram som en av de centrala aktiviteterna vid implementation av CBM enligt 
Jardine et al [5] och Veldman et al. [29]. Det finns en rad olika tillvägagångssätt för att analysera 
data, exempelvis genom att jämföra mot gränsvärden, titta på långsiktiga trender eller observera 
avvikelser i data [29]. Eftersom kunskapen kring den processdata som finns och hur den kan 
användas har varit begränsad innebär detta att denna studie har använt ett brett angreppssätt till 
kvantitativ dataanalys och tittat översiktligt på data för att försöka hitta exempelvis trender och 
avvikelser. Kvantitativ processdata har huvudsakligen undersökts genom att presentera 
deskriptiv statistik över processdata för anställda på Quant. Detta har i sin tur gett upphov till 
vidare analyser över vilken information man kan få från den processdata som finns och hur 
denna skulle kunna användas i en framtida CBM-process. Tittar man på praktiska 
implementationer av underhållsmetoder baserade på processdata kan man ofta se att olika typer 
av modeller byggs upp där processdata används för att ge en bedömning av systemets hälsoläge 
[14], [24], [25]. Detta arbete har inte sökt bygga en fullständig modell, utan istället sökt 
undersöka vilken processdata som finns, hur denna data ser ut, vad den potentiellt kan säga om 
systemets hälsoläge och vad dess roll skulle kunna vara i en framtida modell. En modell baserad 
på processdata är ofta komplex på så vis att den kan bestå av flera olika processvariabler som 
korrelerar med varandra [5]. Utöver detta finns det inte någon garanti att en modell baserad på 
processdata kan användas för att identifiera fel, utan en sådan koppling mellan processdata och 
fel behöver etableras [14]. Jardine et al. tar upp möjligheten att kombinera tillståndsdata 
(exempelvis processdata) med händelsedata, som beskriver underhållsaktiviteter och vad som 
inträffat, för att skapa en bättre underhållsprocess [5]. Detta är något som detta arbete försökt 
göra genom att analysera processdata mot bakgrund av inträffade incidenter och haverier. En 
brist har varit att händelsedata inte har kunnat peka ut exakta tider samt att den händelsedata 
som studerats enbart har berört ett fåtal haverier och incidenter. Detta har berott på dålig tillgång 
till historisk data. Detta arbete har gått ut på att explorativt studera den processdata som finns 
på Quant och presentera denna data för anställda för vidare analys. Detta har gjorts i syfte att 
göra en tidig bedömning över möjligheterna att använda viss processdata för att i framtiden 
eventuellt konstruera en modell som kan identifiera fel och förhindra haverier. 
 



 

 

34 
 

Kvalitativ data har huvudsakligen erhållits från olika intervjuer och har analyserats olika 
beroende på vilken data det handlat om. Kartläggning och utvärdering av processdata har 
exempelvis bestått i att jämföra hur data ser ut med det som står i tillhörande dokumentation 
och det som sagts av anställda för att därmed kunna förstå den data som lagras. Intervjuer har i 
regel genomförts för att förstå existerande system på Quant. När det gäller intervjuer kring 
vibrationsmätning och oljeanalys har dessa även gjorts för att kunna jämföra Quants tillämpning 
av dessa metoder med det som står i litteraturen. Analysen består alltså i att identifiera skillnader 
och likheter mellan litteraturen och den praktiska tillämpningen för att därigenom bedöma 
potentiella förbättringsområden i Quants process men även för att kritiskt studera och 
ifrågasätta existerande litteratur. 

3.4.1 Utvärdering av existerande processdata 
Tsang berör vikten av att välja rätt parametrar att övervaka för att få en bild av systemets 
hälsoläge [2]. Veldman et al. betonar vikten av att koppla processdata till verkliga fel för att 
kunna använda denna data i underhållssyfte [14]. I Quants fall har det funnits många potentiella 
parametrar i form av processdata som redan lagrats men som inte använts eller utvärderats. För 
att överhuvudtaget kunna göra en bedömning över vilka taggar som kan tänkas vara kopplade 
till haveri har en utvärdering och kartläggning av alla existerande taggar hos en maskin varit 
nödvändig för att förstå vilken typ av data som loggas och vad denna data kan tänkas 
representera. Till stor del har denna utvärdering också bestått i att sålla bort onödiga taggar och 
identifiera taggar som kan tänkas användas i en CBM-implementation. 
 
I inledningen av arbetet utvärderades alla taggar hos en maskin för att översiktligt bedöma vilka 
som kunde tänkas vara intressanta ur ett underhållsperspektiv och vilka som ansågs totalt 
irrelevanta. Informationen som hämtats in om vilka taggar och därmed vilken processdata som 
lagrats användes tillsammans med den information som erhållits i intervjuer med en 
automationsingenjör med ansvar för underhåll. Utöver detta användes även dokumentation över 
taggarna. Denna process gick ut på att tilldela attribut till alla taggar som datatyp, avsändare 
(maskin eller operatör), beskrivning med mera. Under denna process studerade jag alla 
individuella taggar för att göra en översiktlig bedömning över den data som faktiskt lagrades, 
exempelvis hur stora förändringar som skedde i data. Syftet med detta var att få en inblick i hur 
data faktiskt såg ut, exempelvis kunde en tagg som haft ett konstant värde över hela mätperioden 
indikera att taggen är irrelevant ur underhållssynpunkt eftersom den ej loggar värden som går 
att meningsfullt analysera. Informationen från existerande dokumentation kunde användas för 
att få en övergripande bild över de olika taggarna och komplettera den analys jag gjort över hur 
data faktiskt såg ut. Därefter kunde detta kompletteras med information från den intervjuade 
ingenjören. Med hjälp av ingenjörens kunskap och erfarenhet kunde listan med taggar gås 
igenom och en enkel kategorisering ske över huruvida taggen var irrelevant ur 
underhållssynpunkt, potentiellt användbar eller oklart. Denna process ledde till att vissa 
intressanta taggar identifierades för vidare analys. 
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Processen med att utvärdera alla taggarna var en förhållandevis tidskrävande process eftersom 
nästan 500 taggar studerades. Detta betalade dock av sig senare, då förståelsen över hur data 
loggas, hur taggarna är namngivna och vilka typer av taggar som ger intressant data och vilka 
som ger irrelevant data har kunnat generaliseras till andra maskiner. Sättet taggarna namnges 
och data loggas är förhållandevis lika mellan olika maskiner och det har då varit ganska enkelt 
att kunna plocka ut rätt tagg när man velat analysera en specifik komponent på en annan maskin. 
Att utvärdera alla taggar har även varit nödvändigt för att bekräfta att datalagringen fungerar på 
det sätt som antagits. Eftersom denna data inte använts tidigare fanns det en risk att många 
taggar kunde varit totalt felaktiga eller inte uppge någon information alls. 

3.4.2 Analys av processdata 
Utvärderingen av processdata i föregående avsnitt resulterade i att ett antal potentiellt 
intressanta taggar identifierades för vidare analys. Detta avsnitt tar upp hur dessa taggar har 
analyserats. Även taggar från andra maskiner har analyserats. I dessa fall har taggarna tillhört 
komponenter som funnits både på den andra maskinen och på den maskin där alla taggar 
analyserats. På grund av sekretesskäl anges inte maskiners och komponenters namn eller 
funktion. Två specifika komponenter namnges istället med beteckningarna A och B. Notera att 
komponent A och komponent B har helt olika form och funktion. 
 
Rådata har i nästan samtliga fall behövt filtreras för att få fram användbar data, vilket är något 
vi även ser i litteraturen som en del av dataanalysen [5], [29]. I regel har detta alltid gjorts på 
ungefär samma sätt. Denna filtrering har gjorts eftersom data har loggats även när maskinerna 
eller komponenterna varit avstängda, vilket inte på något sätt kan spegla maskinens eller 
komponentens hälsoläge. Det har inte funnits tillgång till data över exakt när en maskin stängts 
av och slagits på, vilket har gjort att detta har fått bestämmas indirekt. I alla komponenter som 
undersökts har det funnits en tagg som loggar någon sorts hastighet, exempelvis kabelhastighet. 
Alla tidpunkter då denna hastighet antagit ett värde precis över 0 och värdet 0 har uteslutits. 
Anledningen till att även ett hastighetsvärde precis över 0 har uteslutits beror på att dessa värden 
spontant dyker upp i data mitt ibland värden med 0 på hastigheten. Detta skulle kunna bero på 
att sensorn felaktigt råkat registrera en hastighet när det i själva verket inte skett någon rörelse. 
Denna indirekta filtreringsprocess är inte optimal och öppnar upp för olika typer av fel. 
Exempelvis kan gränsen för vilken data som ska filtreras bort ha varit satt för lågt, vilket leder 
till att irrelevant data inkluderas. Motsatsen kan också vara sann, vilket leder till att legitim data 
sorteras bort. Utöver detta fanns ingen reell möjlighet att endast ta med data från när maskinen 
befunnit sig i ett stabilt körläge. I många fall beter sig en maskin annorlunda vid uppstarten, då 
den ännu inte kommit igång ordentligt. Detta kan resultera i värden som ter sig onormala vid 
normal körning men som i själva verket är fullt normala vid uppstartsfasen. Liknande beteende 
kan observeras vid nedstängning av en maskin. Detta har bekräftats genom intervjuer med 
anställda men kan även exemplifieras i en av fallstudierna redovisade av Veldman et al. där 
man filtrerat bort all processdata för tidpunkter då maskinen inte befunnit sig i ett stabilt körläge 
[14]. I en annan studie tar Veldman et al. just upp start och stopp av en maskin som ett exempel 
på varför data kan behöva ”städas” som en del av dataanalysen [29]. 
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I de fall där histogram skapats har vissa extremt låga och extremt höga värden filtrerats bort. 
Värden under en viss nivå har helt filtrerats bort. Anledningen är att dessa värden antagligen 
inte är representativa för normal körning, utan representerar istället en uppstartsfas eller 
motsvarande som litteraturen beskriver [14], [29]. När det kommer till höga värden noteras 
ibland spontana toppar i processdata där värdet plötsligt kan öka två till tre gånger från det 
normala värdet. Dessa är ofta väldigt kortvariga och återgår snabbt till normala värden. 
Troligtvis är dessa av låg betydelse för analysen och skulle exempelvis kunna bero på att 
sensorn registrerat fel eller motsvarande. För att inte riskera att ta bort perioder där det genuint 
förekommit höga värden har värden över en viss percentil plockats bort. Då processdata är en 
okänd domän för Quant och de anställda har det varit svårt att bedöma exakt var gränserna ska 
dras för vilken data som ska filtreras bort. Experimenterande med olika gränsnivåer gjordes till 
dess att en nivå hittades som bedömdes fungera väl. Detta innebar att viss processdata filtrerade 
bort värden i percentil 99,5 och uppåt medan annan processdata filtrerade bort värden i percentil 
99,9 och uppåt. Resultatet blev att histogrammet som helhet huvudsakligen såg ut precis som 
det gjort innan men den approximerade normalkurvan passade bättre eftersom de överdrivet 
höga och överdrivet låga värdena nu filtrerats bort. Detta är inte en optimal lösning, men vinsten 
av att filtrera bort vissa väldigt höga och väldigt låga värden efter noggrant undersökande vägde 
tyngre än att behålla dessa värden då detta bedömdes ge ett mer representativt resultat. 
 
Det är möjligt att andra typer av filtrering hade bidragit till en ännu bättre analys. Brus har 
exempelvis inte sorterats bort och den processdata som analyserats har haft tydligt brus. Med 
hjälp av det faktum att histogrammen som konstruerats i regel har en normalfördelad struktur 
har jag gjort antagandet att brusets effekt på analysen har kunnat minimeras genom att studera 
histogram och normalfördelade kurvor baserade på dessa histogram. Detta bygger på 
antagandet att bruset är en variabel med genomsnittet noll vilket är samma antagande Koomsap 
et al. gör i sin studie [24] och något Ganguli också använder [41]. Det finns dock andra sätt att 
sortera bort brus. Ganguli redogör för en rad olika filter som har testats på flygplansmotorer. 
Ett av dessa är medianfiltret som är ett förhållandevis enkelt filter men som ändå ger goda 
resultat [41]. Medianfiltret är något som har testats och använts i detta arbete. Problemet har 
varit att eftersom det finns väldigt många datapunkter så blir även en filtrerad signal behäftad 
med brus. Den nya, filtrerade signalen ger värden på genomsnitt och standardavvikelse som 
ligger nära den som erhållits av den approximerade normalfördelade kurvan baserad på 
histogrammen. Det finns heller inga tydliga variationer i den filtrerade signalen som inte redan 
syns i den ursprungliga signalen. Ett annat problem är att det kan bli komplicerat att jämföra 
olika perioder genom att titta på filtrerade signaler. Detta eftersom olika perioder har haft olika 
mycket aktivitet på maskinerna. Antalet datapunkter kan vara fyra gånger så många i en period 
jämfört med en annan, vilket gör att visuella jämförelser mellan grafer blir svårare att se.  
 
Överhuvudtaget har den stora mängden data varit ett problem och något som behöver justeras i 
framtida implementationer. Intervallet för hur ofta data loggas varierar från maskin till maskin 
men de intervall som studerats har varit var tionde sekund och varje sekund. Detta ger en väldigt 
stor mängd data vilket skapar ett behov av en stor mängd datorkraft för att analysera denna data. 
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Den stora mängden data försvårar också möjligheten att presentera data i en vanlig graf, vilket 
är en av de stora anledningarna till att histogram använts då dessa ger en mycket mer 
överskådlig bild. För framtida analys vore det enklaste att helt enkelt radikalt minimera 
intervallet för insamling av data till analys alternativt att manuellt eliminera en stor del av data 
innan genomförande av analys. Då den analys av processdata som gjorts i detta arbete varit av 
explorativ natur har jag försökt bibehålla så mycket data som möjligt för att inte av misstag 
eliminera användbar data. Det är även viktigt att påminna att detta arbete inte har sökt 
konstruera färdiga modeller för implementation utan har arbetat explorativt genom att 
undersöka hur processdata ser ut, vilka skillnader som finns mellan olika underkomponenter 
och olika perioder samt vad detta kan tänkas betyda. Tanken har varit att därigenom kunna dra 
preliminära slutsatser kring huruvida processdata kan användas i underhållsarbete samt vilka 
eventuella åtgärder som behöver vidtas för att möjliggöra detta. 

3.4.2.1 Analys av komponent A 
Denna komponent valdes ut av mig och automationsingenjören för vidare analys då den tillhör 
en komponenttyp som dragits med stora underhållskostnader. Utöver detta visade intervjuer 
som gjorts med anställda att det fanns en god förståelse över de problem som orsakat 
underhållskostnaderna och det fanns goda idéer över vilken typ av processdata som skulle 
kunna användas för att upptäcka dessa fel. Genom att titta på två mätpunkter för hastighet och 
se hur dessa punkter korrelerar med varandra borde det vara möjligt att identifiera huruvida 
komponenten kör som den ska eller om den utsätts för onödigt stort slitage. Ett problem som 
uppenbarade sig var att en av dessa mätpunkter inte loggades som en tagg i 
datalagringssystemet. Därmed blev det heller inte möjligt att genomföra denna analys på det 
sätt som ursprungligen tänkts. 
 
Istället för att genomföra ovanstående föreslagna analys så analyserades istället andra taggar 
relaterade till denna komponent. Syftet var att bedöma huruvida dessa potentiellt kunde ge 
intressant information ur underhållssynpunkt. Denna komponent består av två 
underkomponenter som är identiska och ingår i samma process. Med hjälp av intervjuer med 
automationsingenjören och implementationsansvarige konstaterades det att dessa 
underkomponenter borde utsättas för i princip samma belastning och samma krafter. Med 
utgångspunkt i detta genomfördes en analys där processdata hos dessa två underkomponenter 
jämfördes med varandra för att identifiera avvikelser. Detta gjordes genom att visa differensen 
över tid i en graf. Data filtrerades i ett försök att eliminera tidpunkter då komponenten inte varit 
igång (se avsnitt 3.4.2). Tre specifika tidpunkter valdes ut för analys. En period omfattade de 
fyra senaste månaderna vid datauttaget. Denna period valdes helt enkelt för att studera beteendet 
hos underkomponenterna under den senaste tidsperioden och identifiera potentiellt intressanta 
avvikelser. De två andra tidsperioderna som studerades berörde byte av underkomponenter på 
grund av slitage, det vill säga underkomponenterna hade havererat. Processdata före och efter 
bytet studerades för att identifiera potentiella avvikelser och förändringar i samband med byte 
av underkomponenten.  Tidsperioden som studerats i dessa fall har varit ungefär en månad 
innan byte och två-tre veckor efter byte. Dessa perioder har studerats för att försöka se om 



 

 

38 
 

beteendet hos underkomponenten ändrats innan haveriet inträffat och för att se om bytet av 
trasig underkomponent till ny underkomponent resulterat i att processdata ändrats för att 
indikera hälsonivån på underkomponenten. Syftet med detta har varit att se om tillgänglig 
processdata går att använda för att notera förändringar i trasiga respektive välfungerande 
underkomponenter. Skulle sådana förändringar identifieras kan det tyda på att komponentens 
hälsoläge syns i processdata, vilket i längden skulle kunna leda till att processdata kan användas 
för att bedöma komponentens hälsoläge. Det skulle alltså gå att koppla processdata till verkliga 
haverier, vilket är något Veldman et al. betonar vikten av när processdata används som 
felindikator [14]. 

3.4.2.2 Analys av oljenivå hos komponenter 
Ett problem som ibland noterats på Quant är att behållare med olja har börjat läcka. Denna olja 
är en hydraulolja som används för styrning av komponenter. Oljeläckage är något som upptäcks 
av en slump, exempelvis när en anställd får syn på läckaget. Om det inte upptäcks leder det till 
att oljenivån sjunker till en kritisk nivå vilket då utlöser larm som leder till att oljan hastigt 
måste fyllas på. En konsekvens av detta kan bli att man måste stoppa produktionen medan 
påfyllning sker och läckaget tätas. Oljenivåer är något som lagras som processdata hos en av 
maskinerna som studerats. Genom att studera data för att få reda på oljenivåerna är en 
förhoppning att man kan identifiera pågående läckage och därmed planera in underhåll till en 
lämplig tid då läckaget kan tätas och oljan fyllas på igen. Detta är särskilt intressant för små 
läckage som kan vara svåra att upptäcka men som över tid leder till en stor mängd läckt olja. 
Oljenivån hos två behållare studerades över loppet av drygt sex veckor. Oljenivån presenterades 
i en graf där man kunde se hur oljenivån förändrats över tid. Detta presenterades för 
automationsingenjören och implementationsansvarige på Quant och diskuterades för att dra 
slutsatser. Ingen filtrering av data var nödvändig för denna analys eftersom oljenivån alltid har 
ett värde, oberoende av om maskinen är igång eller ej. Ett viktigt påpekande är att det inte fanns 
någon data över när olja eventuellt skulle ha fyllts på eller tappats av. Detta gör att fluktuationer 
i data inte kan ges en exakt förklaring. 

3.4.2.3 Analys av komponent B 
Denna komponent består av flera underkomponenter som arbetar tillsammans för att rotera 
komponenten. Dessa underkomponenter förekommer även på andra komponenter, vilket gjort 
dessa intressanta att studera eftersom eventuella resultat skulle kunna generaliseras i viss mån 
till andra komponenter. Just komponent B råkar då och då ut för att en av underkomponenterna 
går sönder och behöver bytas ut. Varje underkomponent har tillgång till viss processdata. 
Intervjuer med anställda på Quant gav ingen tydlig koppling mellan haveri och den processdata 
som loggas. Däremot gav automationsingenjören besked om att de olika underkomponenterna 
borde bete sig på samma sätt och utsättas för samma påfrestning. En tanke var alltså att 
processdata borde anta samma värden mellan de olika underkomponenterna och att eventuella 
avvikelser skulle kunna användas för att identifiera underkomponenter som håller på att 
haverera. En notering är att en av underkomponenterna har varit inaktiverad för hela den 
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studerade perioden. Enligt automationsingenjören är dock maskinen dimensionerad för att 
kunna fungera utan problem även med en inaktiverad underkomponent. När detta arbete 
refererar till ”alla” underkomponenter så räknas denna inaktiverade underkomponent inte in om 
inget annat anges. 
 
Processdata hos underkomponenterna plockades ut från maskinerna och analyserades 
kontinuerligt över en period av flera månader. Värdet på den processdata som loggades 
studerades över tid. Histogram ritades upp för att identifiera de vanligast förekommande 
värdena under en viss tidsperiod. Data filtrerades till att endast inkludera data från när maskinen 
bedömts vara igång. Ett filter applicerades även för att ta bort de mest extrema övre och undre 
värdena i histogrammet (se avsnitt 3.4.2). Från histogrammen kunde en normalkurva 
approximeras i Matlab. Normalkurvans genomsnittsvärde och standardavvikelse noterades för 
att möjliggöra en enkel jämförelse mellan olika underkomponenter. Olika tidsperioder kunde 
sedan jämföras med varandra. Histogram valdes just för att datapunkterna för det mesta 
framstod som normalfördelade. Alternativet att studera en graf med värdet utsatt över tid 
beaktades också. Den förhållandevis stora mängden brus och det stora antalet datapunkter 
gjorde dock att graferna kunde vara svåra att tolka, särskilt när man jämförde grafer från olika 
underkomponenter.  
 
När det gäller värden för genomsnitt och standardavvikelse hos de approximerade 
normalkurvorna så jämfördes dessa med de värden som erhölls för standardavvikelse och 
genomsnitt i den uppritade grafen för värdena. Alla normalkurvor jämfördes inte med alla 
grafer, utan ett antal stickprovskontroller togs istället. Skillnaderna mellan dessa var 
förhållandevis liten och kunde därmed med största sannolikhet förklaras av det filter som 
applicerats på histogrammen för att eliminera extremt höga och extremt låga värden. Den 
approximerade normalkurvan torde alltså vara representativ för den processdata som studerats.  
 
Under arbetets gång inträffade ett haveri i en av underkomponenterna. Detta möjliggjorde en 
analys över hur processdata förändrats före och efter haveriet. Haveriet hos denna 
underkomponent krävde inte ett byte av underkomponenten, istället inaktiverades 
underkomponenten och maskinen som helhet körde vidare. En jämförelse ställdes därefter upp 
mellan olika distinkta tidsperioder. Dessa perioder innefattade i) två veckor före haveri, ii) drygt 
en vecka där den havererade underkomponenten varit inaktiverad under körning och iii) drygt 
tre veckor där underkomponenten bytts och alla underkomponenter varit aktiva igen. Detta gav 
en möjlighet att studera effekterna på övriga underkomponenter när en annan underkomponent 
inaktiverats. 
 
Ytterligare ett haveri inträffade vid en senare tidpunkt i en annan underkomponent. Detta ledde 
till att maskinen fick stoppas och underkomponenten fick bytas. Även här kunde data studeras 
före och efter byte av komponent. Två separata perioder precis innan haveri studerades för att 
identifiera eventuella ändringar i processdata som kunde visa på avvikelser hos 
underkomponenten som havererat. Även perioden precis efter haveriet och bytet studerades för 
att bedöma om bytet haft någon effekt på underkomponenten. 
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3.4.3 Analys av intervjuer kring vibrationsmätning och oljeanalys 
Quants process kring vibrationsmätning och oljeanalys analyserades inte på en kvantitativ nivå 
som processdata, utan istället analyserades metoderna kvalitativt gentemot litteraturen. 
Intervjuerna visade att det redan fanns en viss utarbetad metod för hur dessa mätmetoder 
användes i underhållssyfte, vilket även fick stöd av tillgänglig dokumentation på Quant. Detta 
skiljer sig från processdata som överhuvudtaget inte använts i ett underhållsperspektiv. Då det 
finns etablerade standarder för tillåtna vibrationer och oljeföroreningar som används på Quant 
har det inte funnits något behov av mig att analysera detta på samma sätt som ett behov funnits 
att analysera processdata, där etablerade standarder saknas och där kopplingen mellan haveri 
och processdata inte är tydlig utan måste etableras [14]. Genom att istället utvärdera de 
existerande metoderna för vibrationsmätning och oljeanalys gentemot etablerad litteratur går 
det att dra slutsatser kring hur väl Quants metod följer etablerad standard. Eventuella skillnader 
kan därmed analyseras och bedömas.  

3.4.4 Analys av AHP-session 
Mjukvaruprogrammet Priest har använts för att logga data från AHP-sessionen och därefter 
analysera denna data. Priest är ett verktyg som konstruerats av Siraj et al. [35]. Mjukvaran har 
använts eftersom den har många olika användbara verktyg, erbjuder ett enkelt 
användargränssnitt och är gratis att använda även för kommersiellt bruk. Andra metoder 
utvärderades men dessa alternativ hade ofta ett antal nackdelar, exempelvis kunde de vara 
svåranvändbara, kräva en betald licens eller kräva ett externt program som Matlab. Metoden 
som använts för att beräkna resultatet kallas geometric mean och är samma som den metod som 
använts av Goossens och Basten [27]. Även egenvektormetoden testades och visade sig ge 
identiskt slutresultat. Egenvektormetoden förekommer bland annat i [1], [26]. Budescu et al. 
studerade båda metoderna och fann att de uppnådde snarlika resultat, men att geometric mean 
kunde anses något bättre [42].  
 
Att bedöma huruvida resultaten är konsekventa är en viktig del av AHP eftersom detta 
förhindrar logiskt inkonsekventa svar [1], [3], [26], [35]. Följande är ett exempel på hur 
inkonsekventa svar kan uppstå: Antag att kriterierna A, B och C jämförs parvis.  Resultaten 
man erhåller vid parvisa jämförelser är B > C, A > B och A > C. Svaret är konsekvent och 
ordningsföljden blir A > B > C. Om den sista parvisa jämförelsen ger C > A istället blir 
resultatet inkonsekvent och det går inte att ställa upp en rankad lista. Priest har stöd för en rad 
olika metoder som bedömer konsekvensen. Detta arbete har använt begreppet consistency ratio 
(CR) som introducerades av Saaty [43]. Detta är ett vanligt begrepp som även har använts i [3], 
[26] och som har stöd i Priest [35]. För att resultatet ska vara konsekvent bör CR underskrida 
0,1. Skulle detta värde överskridas bör man ta en noggrannare titt på resultatet [3], [26]. När 
CR översteg 0,1 under AHP-sessionen togs detta upp med deltagarna och resultatet av de 
parvisa jämförelserna studerades noggrannare för att identifiera potentiella förändringar som 
vore lämpliga att genomföra eller andra förklaringar till att CR låg över gränsvärdet. 
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Som en del av AHP är det även lämpligt att genomföra en känslighetsanalys [3], [26], [27]. En 
känslighetsanalys innebär att man analyserar hur resultatet förändras när viktningen ändras hos 
de ingående kriterierna. Detta kan visa hur känsligt resultatet är för förändringar. 
Huvudsakligen vill man undersöka huruvida mindre förändringar i viktningen av kriterier ger 
upphov till en ändring av slutresultatet. Detta skulle i så fall indikera att svaret inte är robust 
utan att det är känsligt för små förändringar [3]. En känslighetsanalys har genomförts som en 
del av AHP-analysen. Denna känslighetsanalys har gjorts grafiskt i Priest. En sådan analys har 
varit särskilt viktig eftersom många faktorer under AHP-sessionen kunde framstå som vaga och 
otydliga, vilket innebär att det finns risk att viktningen inte nödvändigtvis är helt representativ. 
En känslighetsanalys visar då huruvida slutresultatet är oförändrat trots att vissa förändringar 
sker i viktningen av kriterierna. 

3.5 Metodavgränsningar 
Studien har varit förlagd till endast ett företag och en fabrik. Genom att studera ett företag på 
djupet har det varit möjligt att erhålla detaljerad information och en djup förståelse över 
företagets processer och eventuella förbättringsområden. Samtidigt bidrar detta till att 
generaliserbarheten inte blir lika tydlig eftersom Quants situation inte nödvändigtvis går att 
generalisera till övriga industrin. Praktiska skäl har också bidragit till valet av ett företag. Att 
genomföra en djup studie som denna kräver att företaget engageras och aktivt deltar i studien 
samt godkänner att studien får genomföras på företaget. Att hitta företag som är villiga att gå 
med på detta och som befinner sig inom rimligt geografiskt avstånd är en utmaning som i sådana 
fall behöver tacklas. 
 
Ett begränsat antal maskiner och komponenter har studerats på företaget. Att studera ett stort 
antal maskiner och ett stort antal komponenter hade varit för tidskrävande och analyserna hade 
därmed blivit väldigt ytliga. Ett val gjordes istället att lägga större fokus på ett mindre antal 
komponenter hos totalt två olika maskiner. Detta kan ha en viss inverkan på generaliserbarheten 
till andra delar av fabriken. Det går inte att garantera att samma arbetssätt kan appliceras på alla 
maskiner, även om de har liknande komponenter som de som studerats. Förhoppningen är dock 
att likartade komponenter hos olika maskiner är tillräckligt snarlika för att möjliggöra 
generalisering av resultatet. 
 
Verklig kördata har endast studerats för processdata. Data från oljeanalys och 
vibrationsmätning har alltså inte studerats i detalj, utan här har istället information inhämtats 
över hur företaget genomför vibrationsmätning och oljeanalys. Anledningen är att 
vibrationsmätning och oljeanalys är etablerade metoder, både för företaget och i litteraturen. 
För processdata finns inte samma etablerade metoder för att utvärdera och använda processdata 
i underhållssyfte. Fokus har därmed lagts på att analysera konkret processdata för att försöka se 
hur denna data kan användas i en CBM-kontext. Information om genomförande av 
vibrationsmätning och oljeanalys har istället använts för att jämföra företagets tillvägagångssätt 
med litteraturen och därigenom finna förbättringsområden hos företaget men även identifiera 
luckor och brister i litteraturen. 
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Tillgången till processdata från maskinerna har varit begränsad. Användbar data har för det 
mesta inte funnits som sträcker sig längre bak än starten av 2016. Den data som studerats har 
alltså totalt omfattat en period på cirka fyra månader. En nackdel med detta är att haverier 
uppstår ganska sällan, vilket innebär att endast ett fåtal haverier har kunnat studeras som en del 
av denna studie. Tillgång till en lång dataserie och goda loggar över inträffade haverier hade 
möjliggjort studie av ett större antal haverier. Brist på sådan långtidsdata minimerar 
möjligheterna att kunna dra konkreta slutsatser kring hur processdata och haverier korrelerar. 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Med begreppet validitet avses hur väl man mäter det man avser att mäta. Det finns vissa olika 
kriterier avseende validitet i kvantitativa studier jämfört med kvalitativa studier [28]. Detta 
arbete har huvudsakligen varit en kvalitativ studie, däremot har det förekommit kvantitativa 
delar.  
 
Den del som berör kvantitativ analys har varit analys av processdata. Det är dock värt att beakta 
att denna kvantitativa analys har gjorts väldigt översiktligt och med utgångspunkten att försöka 
förstå hur denna processdata skulle kunna användas i ett underhållsperspektiv. Arbetet har alltså 
inte syftat till att etablera definitiva korrelationer mellan olika variabler eller mellan processdata 
och haveri. Med det sagt har ändå diverse validitetskriterier beaktats. Ytvaliditet syftar till att 
bedöma rimligheten i den mätmetod man använder, det vill säga om mätmetoden kan tänkas 
mäta det man avser. Att konsultera experter på området är ett bra sätt att uppnå ytvaliditet [28]. 
Detta har uppnåtts genom att konsultera både en anställd på Quant och dokumentation för att 
bedöma vilken komponent och vilken typ av processdata som en tagg mäter. När det gäller att 
välja processdata som kan tänkas vara intressant för att hitta fel har även här anställda på Quant 
konsulterats, som kan anses vara experter på de maskiner de underhåller. Intern validitet avser 
korrelationen mellan olika variabler och kausala samband [28]. Ett annat sätt att uttrycka intern 
validitet är att fråga sig hur väl resultaten förhåller sig till verkligheten [44]. Detta arbete har 
inte sökt etablera några definitiva samband men det har varit möjligt att observera att de 
variabler som studerats också korrelerar i viss mån. För komponent A och komponent B 
studerades två olika processvariabler och de filtrerades gentemot en tredje processvariabel, 
hastigheten. Att bedöma en enkel korrelation mellan dessa var enkelt men ändå viktigt. I detta 
fall var det viktiga att etablera att när hastigheten har värdet noll så ska även de andra 
processvariablerna ha värdet noll eftersom maskinen borde vara avstängd. Skulle detta inte 
stämma skulle det vara en indikation på att något är fel med mätutrustningen eller att taggarna 
inte mäter det som avser att mätas. För både komponent A och komponent B har man kunnat 
se att hastigheten för olika underkomponenter är i princip identisk, vilket är viktigt eftersom det 
visar att sensorn som mäter hastigheten på dessa underkomponenter tycks ge korrekta resultat. 
Detta kan styrka just den processvariabelns reliabilitet, som går ut på att upprepade mätningar 
bör ge samma resultat. Tekniskt sett kan mätresultaten ändå vara fel, exempelvis kan alla 
sensorer registrera hastigheten för högt, men då det handlar om flera sensorer på olika 
underkomponenter är denna chans låg. Skulle processvariablerna konsekvent uppge högre eller 
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lägre värden än det verkliga värdet skulle detta göra att mätningarna inte uppfyller 
validitetskravet [28]. För de två processvariabler som studerats enskilt är det svårare att bedöma 
huruvida reliabilitet och validitet uppnås. Det finns vissa tecken på att reliabilitet bör uppnås, 
då alla de processvariabler som studerats för olika underkomponenter uppvisar liknande 
övergripande mönster. Plötsligt höjda värden i en underkomponent i komponent B syns även i 
alla andra underkomponenter, vilket bör antyda att alla underkomponenters sensorer 
någorlunda väl uppfyller reliabilitetskravet. Däremot har validiteten inte kunnat styrkas. 
Avvikelser som finns i en processvariabel hos olika underkomponenter skulle kunna bero på att 
sensorer konsekvent registrerar för höga eller för låga värden snarare än att det existerar en 
verklig diskrepans mellan olika underkomponenter. Idealiskt hade varit att ha flera sensorer 
som mäter samma variabel men detta har inte varit möjligt. Risken att sensorer konsekvent visar 
för höga eller för låga värden kan alltså inte uteslutas. 
 
Extern validitet berör generaliserbarhet på så vis att resultaten kan generaliseras till andra 
kontexter [28]. För den kvantitativa data som studerats bör generaliserbarheten i detta fall 
beröra möjligheten att generalisera de resultat och slutsatser som dragits kring vissa 
processvariabler till andra liknande komponenter. På ABB HVC finns flera maskiner som 
använder komponenter som är snarlika komponent A och komponent B. Skulle man alltså 
identifiera ett sätt att upptäcka haverier via processdata för komponent A eller komponent B 
borde dessa resultat gå att generalisera till andra komponenter som är av samma typ som 
komponent A och B. Den process som använts för att komma fram till resultatet borde också 
gå att generalisera till andra maskiner och komponenter. 
 
Att använda de typiska måtten för validitet och reliabilitet på kvalitativa studier kan vara svårt 
och är ofta inte särskilt lämpligt. Reliabilitet som syftar till replikerbara resultat är något som 
starkt ifrågasätts i kvalitativa studier [44], [45]. Merriam menar att eftersom kvalitativa studier 
berör interaktion med människor så går det inte att uppnå någon säker replikerbarhet, eftersom 
svaren man får kan skilja sig från dag till dag. Andra mått blir istället relevanta och författaren 
refererar till begrepp som pålitlighet och överensstämmelse. Med överensstämmelse avses 
huruvida resultaten överensstämmer med den data som samlats in, till skillnad från den typiska 
definitionen av reliabilitet som berör huruvida resultaten går att replikera. Merriam redogör för 
tre metoder som kan öka en kvalitativ studies överensstämmelse: 

 Triangulering: Genom att använda flera olika typer av datainsamlingsmetoder kan 
man öka pålitligheten och överensstämmelsen. Triangulering har även en positiv 
inverkan på intern validitet. 

 Extern granskning: Genom att ha en extern part som granskar resultaten kan man öka 
överensstämmelsen genom att denna externa part kan bekräfta huruvida ens resultat 
överensstämmer med den data man har. 

 Verifieringskedja: Avser att detaljerat beskriva hur data samlats in, hur man kommit 
fram till resultat och hur man fattat olika beslut. Genom att detaljerat beskriva 
processen ska man kunna möjliggöra för andra att följa hela processen och verifiera 
ens resultat och slutsatser [44]. 
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Golafshani lyfter också fram begreppet pålitlighet som ett substitut till reliabilitet i kvalitativa 
studier. Även här lyfts metoder fram för att kunna verifiera resultaten av en studie, exempelvis 
genom att redovisa data och anteckningar för att kunna öka studiens trovärdighet. Även här blir 
triangulering en viktig metod [45]. 
 
De metoder som förekommer för att styrka validitet är snarlika de som nämnts för reliabilitet. 
Triangulering är en metod som kan användas för att styrka den data som inhämtats genom att 
bekräfta den gentemot andra datakällor [44]–[46]. Extern granskning är också en metod som 
kan användas för att få externa synpunkter på studien [44], [46]. Denna externa granskare ska 
gärna vara med under hela studiens gång men samtidigt vara frikopplad från själva studiens 
genomförande [46]. Att skapa en verifieringskedja kan också användas i syfte att styrka 
validiteten, genom att låta externa parter följa processen och bedöma slutsatsernas rimlighet. 
Djupa, detaljerade beskrivningar är också användbara i detta syfte då de tillåter andra att sätta 
sig in i sammanhanget samt höjer studiens trovärdighet. Nära samarbete med studiens deltagare 
höjer validiteten genom att bygga in deltagarnas syn i studien. Ett sådant samarbete kan 
innebära att deltagare är involverade i studien genom att exempelvis hjälpa till med 
datainsamling och dataanalys och formar därmed studiens resultat och slutsatser [46]. Relaterat 
till detta kan man se deltagargranskning, som innebär att studiens deltagare tillåts granska data 
och resultat för att bedöma om det som presenteras är korrekt och rimligt. Deltagargranskning 
lyfts som en väldigt viktig validitetshöjande åtgärd. Att genomföra studien under en längre tid 
där man har en långvarig interaktion med studiens deltagare möjliggör en djupare förståelse 
över det fenomen som studeras. Det ger också möjlighet att få ökad tillit av studiens deltagare, 
få tillgång till rätt personer och att bekräfta data genom kompletterande observationer. Slutligen 
kan forskaren redogöra för sina tidigare erfarenheter, antaganden och eventuella partiskhet som 
kan påverka arbetet. Detta ger läsaren möjlighet att ta dessa saker i beaktande när resultat och 
slutsatser presenteras [44], [46]. 
 
Slutligen berörs även extern validitet, det vill säga möjligheten att generalisera resultaten utöver 
den kontext som studien är baserad på. Även här skiljer sig den externa validiteten i kvalitativa 
studier från den som återfinns i kvantitativa studier. Medan extern validitet har en viktig roll i 
kvantitativa studier, där resultat ska kunna generaliseras till exempelvis en hel population, är 
den externa validitetens roll mer omstridd i kvalitativ forskning [44], [45]. Golafshani lyfter 
fram ståndpunkter som menar att generaliserbarhet är en viktig del i kvalitativ forskning medan 
en annan ståndpunkt är att generaliserbarhetens betydelse beror på studien [45]. Merriam 
redovisar för olika sätt att tolka termen extern validitet i kvalitativa studier. En tolkning är att 
studier av det specifika kan användas för att upptäcka generella slutsatser som är giltiga och 
tillämpbara i en universell kontext. En annan tolkning är att det är upp till läsaren att 
generalisera rapportens resultat. Detta innebär att läsaren gör en tolkning kring huruvida 
rapporten går att generalisera till en annan kontext medan forskarens jobb är att presentera 
resultaten. I vilket fall finns ett antal metoder för att styrka extern validitet. Detaljerade 
beskrivningar ger läsaren bättre möjlighet att relatera studien till ett annat forskningsområde 
eller en annan studie. Användande av flera fall ger en möjlighet att studera resultaten i olika 
kontexter för att därmed styrka den externa validiteten. Andra saker som kan styrka extern 
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validitet är att notera hur typiskt fallet är för den generella kontexten samt att involvera olika 
typer av deltagare för att få en deltagargrupp som kan anses representativ för den kontext som 
studeras [44]. 
 
Många av de verktyg och metoder som finns för att öka validiteten och reliabiliteten har använts 
i denna studie. Triangulering har använts vid en del situationer för att styrka den data som 
hämtats in. Den mest konkreta tillämpningen av triangulering har varit att jämföra intervjuer 
med dokumentation för att stämma av huruvida informationen matchar. Eftersom arbetet varit 
förlagt på Quant har kontinuerliga observationer skett på ett sätt som också kan tänkas vara en 
viss sorts triangulering. Detta går också samman med att lägga mycket tid på att arbeta ute i 
fältet. Denna studie har gjorts i nära samarbete med Quant vilket har möjliggjort de fördelar 
som finns när en studie genomförs under lång tid på ett ställe, exempelvis möjligheten att prata 
med rätt personer, få analyser bekräftade eller förkastade och möjligheten att få ökad tillit av 
deltagarna. Deltagarna i studien har också i hög grad format resultatet. De dataanalyser som 
gjorts har kontinuerligt stämts av med anställda på Quant och beslut över vilken data som ska 
analyseras och hur den ska analyseras har diskuterats med Quant för att nå en gemensam 
ståndpunkt. Relaterat till detta har även intervjuanteckningar, resultat och slutsatser delats med 
deltagarna för att möjliggöra en deltagargranskning av innehållet. På detta sätt har risken för 
missförstånd och feltolkningar minimerats. Som en del i studien har kontinuerliga anteckningar 
gjorts för att kunna skapa en kontinuerlig tidslinje från början till slut och denna rapports 
metodavsnitt har skrivits detaljerat just för att ge läsaren möjlighet att sätta sig in i kontexten 
och följa med i alla steg. Extern granskning har också skett kontinuerligt under studiens gång 
och särskilt på slutet för att säkerställa att resultaten och slutsatserna är rimliga och att rapporten 
är representativ för det som gjorts. I avsnitt 5.5.1 finns en redogörelse för de faktorer som kan 
ha påverkat mig som forskare i utförandet av detta arbete. Allt detta bidrar till att höja studiens 
validitet och reliabilitet ur ett kvalitativt perspektiv. 
 
När det gäller extern validitet har detta arbete huvudsakligen syftat till att generalisera resultaten 
som erhållits till fallföretaget i stort men även till relaterade företag där detta bedöms relevant. 
Olika maskiner och komponenter har studerats på Quant. Utöver detta har också olika 
underhållsmetoder studerats. Olika typer av personer har också involverats i studien, även om 
det finns ett antal nyckelpersoner som varit huvudsakligen delaktiga under hela studiens gång 
medan andra varit delaktiga när det behövts. Förhoppningen är att dessa åtgärder styrker den 
externa validiteten hos Quant och därmed möjligheten att generalisera dessa resultat till 
företaget som helhet. En svårighet blir dock att bedöma generaliserbarheten till andra företag 
och andra kontexter. När man går utanför Quant kan ändringar i processer, underhållspolicy, 
arbetssätt och annat leda till att resultaten blir svåra att generalisera. Genom detaljerade 
beskrivningar i detta arbete är förhoppningen att läsaren får möjlighet att tolka resultaten och 
slutsatserna och applicera de bitar läsaren bedömer relevant till en annan kontext. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Detta avsnitt redogör för de resultat som erhållits med tillhörande analys. Resultat för varje 
frågeställning presenteras och analyseras. Detta avsnitt är uppdelat i tre delar, vilket speglar 
studiens tre frågeställningar. Även om frågorna har en viss koppling till varandra så redovisas 
resultaten med tillhörande analys separat. 

4.1 Frågeställning 1 – Identifiering av relevanta datavariabler att 
använda vid underhåll 

Detta avsnitt syftar till att behandla resultat och analys rörande den första frågeställningen: 
 1) Hur kan relevanta datavariabler identifieras som kan tänkas vara till hjälp vid 

identifiering av fel som kan uppstå i drift? 

Denna fråga har besvarats på olika sätt beroende på vilka datavariabler som beaktats. En del 
berör resultaten från vibrationsmätning och oljeanalys. Här har litteraturen explicit 
specificerat dessa som intressanta datavariabler och intervjuer har genomförts med Quant för 
att redogöra hur de arbetar med dessa datavariabler. Eftersom Quant redan arbetar med detta 
och eftersom litteraturen är förhållandevis tydlig på området blir dessa bitar därmed också 
kortfattade. Den andra delen av frågeställningen berör processdata. Här har litteraturen varit 
tunnare och mer bred vilket har gjort att kunskapen som finns hos Quant har fått tas till hjälp 
för att tolka den processdata som finns i ett led att bedöma dess lämplighet i ett 
underhållsperspektiv. Informationen som redovisas i detta avsnitt rörande processdata har 
huvudsakligen hämtats in från den automationsingenjör på Quant som deltagit i intervjuer 
samt genom att studera dokumentation som relaterat till processvariablerna. Analysen av 
processdata är gjord av mig tillsammans med automationsingenjören.  

4.1.1 Vibrationsmätning och oljeanalys 
Vibrationsmätning är en metod som är vanlig i CBM-sammanhang och som har dokumenterad 
effekt vilket kan ses i de studier som gjorts [15]–[17]. Detta är något Quant själva har 
identifierat och redan arbetar med. På denna punkt har Quant identifierat ett antal kritiska 
maskiner där man prioriterat att genomföra vibrationsmätning på roterande komponenter. Den 
typ av komponenter man valt att undersöka är i linje med den typ av komponenter som 
litteraturen specificerar är rimlig för vibrationsmätning [2], [4], [12]. Att använda 
vibrationsmätning som ett led i att identifiera fel är alltså en fullt rimlig metod och valet av 
komponenter att undersöka verkar vara i linje med etablerad litteratur. 
 
Liknande svar uppnås för oljeanalys. Litteraturen anger tribologi och oljeanalys som en 
välanvänd metod med dokumenterad effekt [20]–[22]. Även här har Quant identifierat kritiska 
maskiner där man genomför oljeanalys på komponenter som använder oljan. Analysen syftar 
till att identifiera olika typer av föroreningar i oljan. Detta består av att kontrollera oljan för 
olika typer av partiklar och att studera vattenhalten. Vid partikelanalys skiljer man på olika 
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typer av partiklar. Allt är helt i linje med den litteratur som redovisats [2], [18]. Precis som med 
vibrationsmätningarna är Quants procedurer i linje med etablerad litteratur både vad gäller de 
komponenter man undersöker och sättet man undersöker dem på. 
 
En summering av resultatet från intervjuerna av anställda på Quant och dokumentationen visar 
att Quant har lyckats identifiera relevanta variabler och komponenter att undersöka. En process 
finns på företaget där man identifierar kritiska maskiner vars haveri skulle få stora konsekvenser 
för produktionen. Dessa maskiner prioriterar man med vibrationsmätning och oljeanalys. En 
utmaning kan tänkas bestå i att identifiera exakt rätt komponent att studera. En maskin kan 
exempelvis ha många rörliga komponenter som lämpar sig för vibrationsanalys men att 
analysera alla komponenter kan vara alldeles för tidskrävande. Att identifiera de komponenter 
som tenderar att gå sönder och lägga fokus på dessa kan vara ett sätt att tackla denna utmaning. 
Att identifiera just vibrationsmätning och oljeanalys som intressanta underhållsmetoder är i sig 
inte svårt. Dessa figurerar som sagt flitigt i litteraturen och det är enkelt att identifiera lämpliga 
komponenter. Svårigheten ligger istället i hur analysen genomförs och tolkas, vilket är något 
som tas upp i frågeställning 2. 

4.1.2 Processdata 
Av litteraturen kan man konstatera att processdata är betydligt mer brett och varierat än 
vibrationsmätning och oljeanalys. Processdata blir snarare ett samlingsnamn för en rad olika 
variabler som alla mäter olika saker, exempelvis tryck, temperatur, ström, med mera [2], [14]. 
En komplicerande faktor i det hela blir att processdata ofta kan vara komplex att hantera i 
underhållssammanhang. Veldman et al. visar på svårigheten att koppla samman processdata 
med inträffade fel även när processen som studerats varit välkänd [14]. Jardine et al. visar på 
att en komplexitet kan uppstå när flera olika variabler interagerar med varandra vilket ofta kan 
vara fallet vid processdata [5]. I praktiska tillämpningar kan vi se att man använt matematiska 
modeller av olika slag för att modellera processdata och identifiera avvikelser för att därigenom 
etablera en underhållsprocess med grund i dessa processdata [14], [24], [25]. Det går därmed 
att konstatera att många metoder i litteraturen förutsätter djup kunskap kring processvariablerna 
och goda möjligheter att modellera dessa. 
 
Den kunskap som funnits på Quant kring hur processdata kan användas har varit begränsad. 
För att ens kunna angripa möjligheten att använda processdata i underhållssyfte har därför en 
grundläggande förståelse behövt etableras. Detta ledde till ett beslut att genomföra en total 
inventering av den processdata som loggats på en maskin. Den maskin som studerades valdes 
för att den hade många taggar som loggades och var en relativt modern maskin där det även 
fanns en del komponenter som tenderade att haverera med jämna mellanrum. Inventeringen 
innebar att alla taggar kartlades och en preliminär bedömning gjordes över deras möjlighet att 
användas i underhållssammanhang. Även taggarnas värden studerades översiktligt. Värdena 
omfattade en period av nästan 12 dagar. Till hjälp vid denna inventering användes 
kompletterande dokumentation och en automationsingenjör på Quant med ansvar för underhåll. 
Resultatet blev en lista över alla taggar med följande attribut listat för varje tagg: 
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 Namn: Taggens namn så som den är registrerad i systemet. 
 Högsta normala värde: Det högsta värdet som registrerats för taggen under den period 

som studerats. Enstaka extrema värden sorterades bort eftersom de inte ansågs 
representativa. 

 Lägsta normala värde: Samma som ovan fast för de lägsta värdena. 
 Observerat beteende: Notering om huruvida taggen antagit ett statiskt värde över hela 

perioden, antagit två värden eller antagit flera värden. 
 Datatyp: Den datatyp som funnits listad i dokumentationen, det vill säga integer, bool 

eller double. 
 Avsändare: Den entitet som har gett upphov till den data som loggas för taggen. 

Kunde anta värdena maskin eller operatör. Operatör anger att värdet ställts in av 
operatören manuellt. Maskin anger rapporterat värde från maskin under körning. 

 Beskrivning: Tagen från dokumentationen och beskriver väldigt kortfattat vad som 
loggas och ibland värdespann. 

 Kommentar: Kan innehålla information över vilken komponent taggen avser. 
Innehåller även en preliminär bedömning gjord av mig och Quants 
automationsingenjör över möjligheten att använda taggen i ett underhållsperspektiv. 

 
En rad intressanta slutsatser kunde dras av detta dokument. Taggar som var kopplade till 
operatörsinmatade värden var ofta av väldigt lite nytta, då de ofta antog ett statiskt värde hela 
mätperioden, ofta 0 eller det maximalt tillåtna värdet. Den förhållandevis korta mätperioden 
kan vara en förklaring till detta men en annan förklaring kan helt enkelt vara att dessa taggar 
antingen inte används eller inte är representativa för verklig körning. Figur 4.1 visar att nästan 
en femtedel av taggarna var operatörsinmatade och kunde således mer eller mindre sorteras 
bort.  
 

 
Figur 4.1. Cirkeldiagrammet visar alla datataggar hos en maskin fördelade på 
avsändaren. Notera att N/A indikerar att avsändaren inte kunde bestämmas. Taggarna 
kopplade till operatören kunde mer eller mindre sorteras bort eftersom denna typ av data 
bedömdes som irrelevant. 

Maskin
358

N/A
11

Operatör
89

Antal taggar sorterat på avsändare

Maskin

N/A

Operatör



 

 

49 
 

 
De flesta av taggarna som var av boolesk datatyp (bool) kunde också sorteras bort som 
ointressanta. Många var indikatorer som kunde tänkas indikera att en knapp tryckts in eller att 
en maskin var igång. En förhoppning var att dessa taggar kunde användas för att indikera när 
en maskin varit igång och när den varit avstängd. Detta visade sig dock inte vara möjligt 
eftersom indikatortaggen kunde visa värdet 1 (komponent aktiv) samtidigt som komponentens 
hastighet var 0. Det gick att konstatera att indikatortaggarna därmed inte kunde användas som 
pålitliga indikatorer över huruvida en maskin var igång eller ej. Figur 4.2 visar att taggar av 
typen bool utgjorde nästan 40% av taggarna där maskinen var avsändare. Dessa kunde alltså 
mer eller mindre sorteras bort. En rad andra taggar kunde sorteras bort av 
automationsingenjören som irrelevanta, exempelvis om komponenten som taggen tillhörde 
bedömdes som ointressant ur underhållssynpunkt eller om taggen representerade en 
processvariabel som inte hade någon som helst relevans för underhållet. Denna process ledde 
till att antalet potentiellt intressanta taggar minskade ordentligt. Med hjälp av 
automationsingenjören identifierades därefter en rad potentiellt intressanta taggar som togs till 
vidare analys som en del av forskningsfråga 2. Dessa valdes av ett antal olika skäl. För vissa 
fanns en god bedömning från Quants sida kring hur de kunde tänkas användas i en CBM-
kontext. Hos andra taggar var denna kunskap sämre men här hade man istället några 
grundläggande funderingar och tankar kring hur data skulle kunna användas. Dessa valdes ut 
för vidare arbete i syfte att explorativt studera dessa taggar och bedöma om de är lämpliga att 
använda i en CBM-kontext eller inte. 
 

 
Figur 4.2. Cirkeldiagrammet visar alla datataggar för en maskin där maskinen är 
avsändare. Taggarna är fördelade på datatyp. Taggarna av typen bool bedömdes som 
mer eller mindre oanvändbara för arbetet och kunde sorteras bort. 

4.2 Frågeställning 2 – Tolkning av relevanta datavariabler ur ett 
underhållsperspektiv 

Detta avsnitt syftar till att behandla resultat och analys rörande den andra frågeställningen: 

Bool
142

Double
9

Integer
207

Antal taggar per datatyp
Avsändare: Maskin

Bool

Double

Integer
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 2) Hur kan man tolka de relevanta datavariablerna för att bedöma hur dessa kan 
användas vid implementationen av en tillståndsbaserad underhållspolicy (CBM)? 

Frågeställningen bygger vidare på resultatet från frågeställning 1. Detta avsnitt har en 
liknande uppdelning som föregående avsnitt som berörde frågeställning 1. Först redovisas 
resultat och analys över hur data från vibrationsmätning och oljeanalys kan användas i en 
CBM-kontext. Här används intervjuer och dokumentation för att jämföra Quants 
tillvägagångssätt med de tillvägagångssätt man kan finna i litteraturen. Därefter redovisas hur 
processdata kan tolkas och tänkas tillämpas i en CBM-kontext. Som en del av detta redovisas 
de analyser som genomförts av tillgänglig processdata tillsammans med preliminära slutsatser 
över hur detta kan tolkas. Precis som för föregående frågeställning har litteraturen varit 
tunnare kring processdata och processdata har därför mer översiktligt analyserats tillsammans 
med Quants anställda för att utforska möjligheterna för en framtida implementation. 

4.2.1 Vibrationsmätning och oljeanalys 
Intervjuer och dokumentation har använts för att få en överblick över hur Quant arbetar med 
vibrationsmätning och oljeanalys i ett underhållsperspektiv. Det finns vissa grundläggande 
likheter mellan utförandet av dessa två underhållsmetoder. För båda metoderna har Quant 
samlat in ett stort antal mätobjekt ute i fabriken och därefter klassificerat alla dessa objekt enligt 
konsekvenserna ett haveri skulle få. Kritiska komponenter prioriteras därmed högre än 
komponenter som medför små problem vid haveri. Det är dessa kritiska objekt som man 
huvudsakligen genomfört mätningar på och analyserat. Informationen som redovisas här är 
huvudsakligen inhämtad från de intervjuer som genomförts för att förstå vibrationsmätning och 
oljeanalys men även kompletterande dokumentation har använts. Dessa resultat har därefter 
tolkats och analyserats av mig. 

4.2.1.1 Vibrationsmätning 
Vibrationsmätningar har genomförts av Quant i ungefär tre år. Mätningarna genomförs 
manuellt med bärbar mätutrustning. Mätintervallet är ungefär tre kalendermånader, men ett 
problem är att mätningen ibland inte genomförs eftersom maskinen står stilla. Den som har 
ansvar för vibrationsmätning kan inte enkelt se om maskinen är igång eller ej vilket ger upphov 
till detta problem. En annan notering är att intervallet inte noterar maskinens drifttid. Wang 
visade i sin studie att regelbundenhet inte är nödvändigt för att skapa en prediktiv modell 
baserad på vibrationsmätning vilket innebär att mätningarna inte måste genomföras med exakta 
intervall [17]. Däremot har både Wang och Wu et al. i sina studier använt sig av drifttid som en 
variabel i en prediktiv modell som kan prediktera när haveri uppstår. I deras studier har 
drifttiden efter att en defekt upptäckts varit intressant, eftersom denna drifttid anses ha en 
påverkan på komponentens återstående livslängd. Det är värt att notera att båda studierna tittat 
på olika typer av lager [8], [17]. För Quants del kan det vara en brist att inte kontrollera drifttid 
om målet är att skapa en prediktiv modell. 
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Analys av vibrationssignaler sker genom att studera amplituden på så kallade felfrekvenser. 
Dessa frekvenser är specifika frekvenser som kan användas för att identifiera fel genom att 
observera förhöjda amplituder hos dessa frekvenser. Som vi kan se av Jardine et al. är 
vibrationsdata av vågformstyp [5] vilket gör det lämpligt för exempelvis analys i 
frekvensdomän [5], [13] vilket är vad Quant gör. En sådan analys kan exempelvis göras i syfte 
att studera enskilda intressanta frekvenser [5], vilket i Quants fall blir just felfrekvenserna. Att 
studera felfrekvenser på detta sätt är något som görs i studien av Orhan et al. [15] samt studien 
av Patel och Tandon [16]. Dessa studier har visat att denna metod fungerar väl för att identifiera 
fel. Quant studerar amplituden med utgångspunkt i referensvärden som erhålls av ISO. Genom 
att använda ISO-gränsvärden för tillåtna vibrationer kan Quant bedöma om det finns en 
avvikelse, hur allvarlig avvikelsen är samt vilken åtgärd som bör vidtas. I de empiriska studierna 
har referensvärden mätts upp och sedan använts för att bedöma avvikelser [15], [16]. Då ISO 
är en internationell organisation för standarder blir detta jämförbart med Quants 
tillvägagångssätt, med förutsättningen att ISO-standarderna är generaliserbara till den 
utrustning som Quant övervakar.  
 
En tanke som lyfts fram är att använda sensorer som kontinuerligt mäter vibrationer hos vissa 
komponenter. När dessa sensorer visar onormala värden kan exempelvis en manuell inspektion 
göras med en mer noggrann vibrationsmätare. Upplägget skulle likna den process som beskrivs 
i [8], [17] på så vis att sensoravvikelser skulle kunna indikera att en defekt uppstått. Manuella 
mätningar skulle senare kunna göras för att noggrant studera vibrationssignalens trend. Ett 
problem är dock att felfrekvenserna för en given komponent varierar beroende på vilken 
högspänningskabel som körs genom maskinen. Eftersom ABB HVC tillverkar sina kablar efter 
kundens behov innebär detta att olika kablar ger upphov till olika körinställningar hos 
maskinerna. Dessa körinställningar ligger till grund för beräkning av en komponents 
felfrekvens. Felfrekvensen måste alltså beräknas utifrån olika variabler innan en analys kan 
genomföras. Dessa variabler borde dock gå att erhålla som processdata direkt från maskinerna 
för att därigenom automatisera beräkningen av felfrekvens. 
 
En utmaning är att nuvarande mätutrustning på Quant är dåligt lämpad för att mäta komponenter 
som roterar med låg frekvens, vilket omfattar ett stort antal komponenter. En förklaring till detta 
är att mätutrustningen är förhållandevis gammal. Nyare mätutrustning har mycket bättre 
möjligheter att analysera även låga frekvenser men att införskaffa ny mätutrustning blir en 
kostnadsfråga. Patel och Tandon har visat att vibrationsanalys är en fullt användbar 
underhållsmetod även för väldigt låga frekvenser. En sak författarna noterade var dock att 
felfrekvenserna var något förskjutna för dessa långsamt roterande komponenter [16]. 
 
Vibrationsmätningar ute i fabriken har visat att det finns exempel på maskiner som haft 
komponenter med oacceptabelt höga värden. Quant har kommit fram till att obalanser och veka 
fundament har varit nyckelorsaker till de avvikande värdena för en given komponenttyp. De 
komponenter som används är inte ISO-klassade och saknar rent allmänt en kvalitetssäkring. 
Detta ger upphov till obalanser och gör att avvikande vibrationer kan uppstå väldigt snabbt efter 
installation. Quant har inte kontroll över vilka komponenter som används men man arbetar med 
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att manuellt balansera komponenterna innan installation för att förhindra obalanser. Balansering 
av komponenter görs dock inte i stor skala än vilket ger upphov till tidigt avvikande värden vid 
vibrationsmätning och tidigt behov av komponentbyte. 
 
Det finns en del andra praktiska utmaningar som försvårar användandet av vibrationsmätning 
på Quant. Vissa komponenter är det helt enkelt svårt att hitta gränsvärden för och därmed 
undersöka. Andra komponenter är väldigt komplexa att studera eftersom det uppstår en rad 
olika felkällor. Med dagens metod används mjukvara som automatiskt filtrerar 
vibrationssignalen och därmed underlättar identifiering av avvikande amplitud för 
felfrekvensen. För vissa komponenter kan dock bruset bli så stort att det kan bli svårt att 
identifiera avvikelser trots att filtrering gjorts. En lösning på detta kan vara att använda en annan 
mjukvara som har bättre möjlighet att filtrera vibrationssignalen men detta blir återigen en 
kostnadsfråga. En annan utmaning består i att det finns många olika komponenter som tål olika 
mycket, vilket försvårar möjligheten att implementera en generaliserad process för 
vibrationsmätning. 

4.2.1.2 Oljeanalys 
Att använda sig av oljeanalys är en förhållandevis ny process på Quant då det bara har 
genomförts i ungefär ett halvår. En mobil mätutrustning används för att analysera alla möjliga 
typer av oljor som används i fabriken. Denna mätutrustning är en optisk partikelmätare som 
använder laser för att mäta partikelhalt och vattenhalt i oljan. Oljeanalyserna genomförs med 
vissa intervall baserat på hur kritisk maskinen är för verksamheten. Partikelkontaminering och 
vätskekontaminering är två vanliga typer av fel som kan upptäckas vid oljeanalys enligt olika 
litteraturkällor [18], [19] vilket är konsekvent med Quants genomförande. Något som däremot 
verkar skilja sig från litteraturen är mätmetoden. Quant använder sig av en optisk 
partikelräknare baserad på laserteknik med möjlighet att mäta partiklar i en rad olika storlekar. 
Detta skiljer sig från den beskrivning man ser i [2], [18] där vanlig spektrometer används för 
partiklar mindre än 10µm medan ferrografi används för partiklar större än 10µm. Här har 
teknikutvecklingen gett upphov till utrustning som är kapabel att mäta partiklar i en rad olika 
storlekar samtidigt som utrustningen är mobil och inte oöverkomligt dyr. Själva analysen är 
också till stor del automatiserad och genomförs direkt i mätutrustningen. Vattenhalten och 
partikelhalterna presenteras direkt efter mätning och går även att importera till en dator. 
Redovisning av partikelhalter sker efter ISO-standard och man använder således ISO-
gränsvärden för att bedöma oljans kvalitet. För vattenhalten använder Quant ett eget gränsvärde 
som man försöker hålla sig under. Skulle partikelhalterna överskridas gör man en noggrannare 
analys under mikroskop. Detta ger Quant möjlighet att göra en bedömning över partiklarnas typ 
och ursprung. Skulle man notera oroväckande resultat, exempelvis metallpartiklar, skickas 
oljan till analys hos ett externt företag som gör sin bedömning och meddelar Quant resultatet. 
Quants arbetssätt eliminerar många av de begränsningar Tsang tar upp för tribologi som metod 
[2]. Utrustningen är inte oöverkomligt dyr, oljeproverna får ett direkt automatiserat resultat 
vilket minimerar behovet av specialiserad personal och ger snabba svar till skillnad från äldre, 
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långsammare metoder. En laboratorieprocess blir endast nödvändig då man upptäcker 
avvikande partikelhalter. 
 
Quant har genom dessa oljeanalyser upptäckt att oljan ofta inte håller tillräckligt hög kvalitet. 
Processen som används påminner om den som beskrivs av Kalligeros [23] som tittat på olika 
oljerelaterade variabler och jämfört dessa med godkända gränsvärden. På Quant har man 
exempelvis kunnat observera att partikelhalterna överskridit gränsvärdena och vattenhalten har 
varit för hög. Skador till följd av att vatten varit inblandat i oljan har dokumenterats av Quant. 
Att vatten och partiklar försämrar oljans effekt är väldokumenterat i litteraturen [2], [18], [19] 
och oljeanalys som metod verkar därmed definitivt applicerbar på Quants situation. Utöver 
detta har man även observerat att ny, oanvänd olja innehåller en hög andel föroreningar. 
 
Som åtgärd till de avvikelser som upptäcks vid oljeanalys filtrerar Quant oljan för att rena den. 
Mobil filterutrustning har införskaffats som kan filtrera bort partiklar och vatten från oljan. Just 
nu används filterutrustningen där den behövs men förhoppningen är att i framtiden ha 
filterutrustning på all kritisk utrustning i fabriken. Detta skulle därmed säkerställa att oljan 
håller en hög kvalitet och minska de problem som är associerade med kontaminerad olja [2], 
[18], [19]. Quant arbetar även preventivt genom att använda andningsfilter som renar luften på 
partiklar och minskar luftfuktigheten för att därmed minimera möjligheterna att oljan förorenas 
via luften. En annan del i det preventiva arbetet är att förbättra förvaringen av oanvänd olja. I 
dagsläget lagras oljan i en miljö där fukt lätt kan ansamlas och förorena oljan. Man arbetar med 
åtgärder för att minimera detta problem och därmed minimera filtreringsbehovet hos ny olja. 
 
På Quant arbetar man just nu med att konstruera trender över oljeanalysen för att följa det 
långsiktiga förloppet. Man vill använda trenderna för att kunna se att exempelvis vattenhalten 
sjunker över tid i och med att filtrering genomförs. Däremot finns inga planer i nuläget på att 
använda denna data till att implementera ett prediktivt underhåll av den typ som förekommer i 
[20]–[22]. Man kan tänka sig att en sådan process skulle kunna bli nästa steg i en förbättrad 
process för oljeanalys. Studier har som sagt visat att oljeanalysdata går att använda för att 
prediktera återstående livslängd. Ett problem uppstår dock på så vis att man måste etablera 
förhållanden mellan oljeanalysdata och en maskins eller komponents hälsoläge [20]–[22]. Detta 
skulle rimligtvis kräva mer investeringar och undersökningar för att kartlägga korrelationen 
mellan oljeanalysdata och en maskins hälsoläge och därefter använda denna data för att 
prediktera återstående livslängd. En osäkerhet blir också hur filtreringen av oljan påverkar en 
sådan analys eftersom filtreringen minskar halterna av partiklar som ju ofta ligger till grund för 
prediktering av återstående livslängd [20]–[22]. Detta kan tänkas försvåra en implementation 
av prediktivt underhåll med hjälp av oljeanalys. 
 
En praktisk utmaning med oljeanalysen som noterats är att oljan ibland är kall. Detta ändrar 
viskositeten och ger en mer trögflytande olja som är svårare att få att rinna igenom 
analysutrustningen. De ISO-värden som analysresultaten jämförs mot gäller under 
förutsättningen att oljan har den specificerade temperaturen. Att mäta kall olja kan därmed ge 
missvisande resultat. Lösningen på detta blir helt enkelt att värma oljan till rätt temperatur. 
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Slutligen är det viktigt att notera att oljeanalysen är en ny process på Quant och resultaten har 
därmed inte hunnit utvärderas fullt ut. De inledande resultaten visar på att oljeanalys och 
oljefiltrering har en positiv effekt ur underhållssynpunkt men en full utvärdering bör göras för 
att säkerställa detta. 

4.2.2 Processdata 
Redovisning av resultat för processdata skiljer sig från resultatredovisning för 
vibrationsmätning och oljeanalys. Här har översiktliga analyser gjorts på aktuell processdata 
som identifierades under arbetet med frågeställning 1. All bearbetning och presentation av data 
är gjord av mig. Analys över hur data kan tolkas och tillämpas är gjord av mig och de anställda 
på Quant som deltagit i intervjuer kring processdata. Notera att den data som använts 
huvudsakligen är från 2016 och framåt. Detta beror på att det oftast inte har funnits möjlighet 
att hitta data för längre bak i tiden eftersom denna data ej sparats.  
 
Intervju med ansvariga för datalagring har visat att det finns ett nytt system som används för att 
logga data. I detta system loggas processdata som explicit valts ut och den loggade mängden 
minimeras genom att man endast loggar förändringar i värden. Detta bör resultera i en kraftig 
minimering av antalet datapunkter vilket även underlättar dataanalys. Ett problem som 
upptäckts under arbetet har berört just analys av en stor mängd data. Intervallet för hur ofta data 
loggas varierar per maskin, men de maskiner som studerats har haft intervall på en sekund och 
tio sekunder. Detta resulterar i väldigt stora datamängder och behov av en kraftig dator för att 
kunna genomföra analys på all data. Förhoppningen är att det nya systemet ska minimera 
datamängden och därmed förenkla dataanalys. 
 
En rad olika processvariabler har studerats empiriskt. De empiriska resultaten går 
huvudsakligen att dela in i tre separata delar: oljenivå, komponent A och komponent B. För 
oljenivån har nivån på hydrauloljan studerats hos en maskin. Denna maskin har två separata 
platser för hydraulolja och varje plats har en egen processvariabel som loggar oljenivån. Någon 
direkt korrelation mellan de två mätpunkterna borde inte finnas. 
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Figur 4.3. Överblick över hur komponent A är strukturerad och hur denna struktur 
använts vid analys. Komponent A är uppdelad i två i princip identiska underkomponenter. 
Varje underkomponent har tre processvariabler som studerats djupare genom att jämföra 
värdena för en processvariabel mellan de olika underkomponenterna. 

Komponent A tillhör en komponenttyp som förekommer på en rad olika maskiner. Den 
komponent A som redovisas här är en av tre i princip identiska komponenter som tillhör en och 
samma maskin. Den övergripande strukturen redovisas i Figur 4.3. Varje komponent består av 
två i princip identiska underkomponenter, en övre och en nedre del. Varje underkomponent är 
i sin tur associerad med ett antal olika processvariabler. De processvariabler som studerats har 
huvudsakligen varit hastighet, moment och ström. Allt som allt har en komponent av samma 
typ som komponent A sex processvariabler som studerats. Alla tre komponenter av samma typ 
som komponent A har studerats empiriskt och jämförts med varandra. Eftersom resultaten av 
dessa jämförelser inte gav något konkret att arbeta vidare med och eftersom resultaten hos de 
olika komponenterna var snarlika redovisas i detta avsnitt endast resultaten från komponent A. 
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Figur 4.4. Överblick över hur komponent B är strukturerad och hur denna struktur 
använts vid analys. Komponent B är uppdelad i åtta identiska underkomponenter, dock 
har underkomponent 2 alltid varit avstängd. Varje underkomponent har i sin tur en inre 
och en yttre underkomponent. Varje inre och yttre underkomponent har ett antal 
processvariabler som studerats djupare. 

Komponent B är en egen komponent och består av åtta underkomponenter, varav 
underkomponent 2 varit avstängd under hela den period som studerats. Figur 4.4 åskådliggör 
strukturen för komponent B. Varje underkomponent består av en inre och en yttre 
underkomponent. Dessa inre och yttre delar har i sin tur en rad olika processvariabler. Av dessa 
har hastighet, moment och ström identifierats för vidare studier och huvudsakligt fokus har 
legat på ström och moment eftersom hastigheten alltid varit samma för alla studerade 
underkomponenter. Huvudsakligen har fokus alltså lagts på 28 processvariabler på komponent 
B, vilket innefattar alla processvariabler för ström och moment. 
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4.2.2.1 Analys av oljenivå hos komponenter 
Två olika mätpunkter för olja studerades hos en maskin för att bedöma hur oljenivån har 
förändrats över tid. Resultaten för varje mätpunkt redovisas i Figur 4.5 och Figur 4.6. Som man 
kan se i figurerna tycks oljenivån ha en viss variation. Exakt vad denna variation beror på är 
oklart men med tanke på att oljenivån inte visar en konsekvent trend är det möjligt att resultatet 
beror på naturliga orsaker. Detta kan försvåra upptäckt av oljeläckage vilket är ett 
tillämpningsområde för denna processvariabel. En bättre förståelse krävs över vad dessa 
observerade variationer beror på för att kunna ta hänsyn till dem i en framtida implementation. 
Dessa variationer riskerar annars att maskera en underliggande nedåtgående trend som beror på 
läckage. Ett steg i detta är att logga händelsedata som när olja tappas av eller fylls på. Som 
nämnts tidigare är händelsedata viktigt vid CBM [5] och i detta fall ges då möjlighet att koppla 
händelsedata till variationer i processdata. Observerade läckage bör även jämföras med 
tillgänglig data för att kunna konstatera huruvida läckaget gick att observera i processdata eller 
inte. Detta är en nödvändig del i det viktiga steget att koppla samman processdata med 
felorsaken [14]. 
 

 
Figur 4.5. Oljenivån angiven över tid för en given mätpunkt på en maskin. Den studerade 
perioden omfattar ungefär 2 veckor. Notera att oljenivån saknar enhet. 
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Figur 4.6. Oljenivån angiven över tid för en given mätpunkt på en maskin. Den studerade 
perioden omfattar ungefär 2 veckor. Notera att oljenivån saknar enhet. 

4.2.2.2 Analys av komponent A 
Komponent A dras med problem relaterade till onödigt stort slitage. Detta har av Quant 
identifierats som ett stort problem för denna komponent och leder till att komponenten slits ut 
i förtid. Detta ger upphov till stora kostnader, främst produktionsbortfall och 
reservdelskostnader. Efter intervjuer med automationsingenjören och 
implementationsansvarige konstaterades det att det borde gå att dra en koppling mellan två 
processvariabler som representerar hastigheten på olika mätställen. Den ena mätpunkten 
representerar hastigheten för komponent A medan den andra mätpunkten representerar 
kabelhastigheten efter komponent A. Hastigheten hos komponent A loggas i dagsläget men 
kabelhastigheten efter komponent A loggas inte, viket omöjliggjorde en konkret analys av dessa 
processvariabler. En korrelation borde dock kunna etableras mellan dessa två hastigheter med 
tanke på hur komponenten fungerar. En enkel modell borde kunna konstrueras där man kan 
bedöma förväntad hastighet och jämföra med aktuell hastighet. Skulle avvikelsen vara för stor 
så meddelas operatören och ombeds ändra maskinens inställningar för att åtgärda problemet. 
Denna potentiella implementation kräver att ett antal steg genomförs: 

 Påbörja loggning av den andra hastighetsvariabeln som idag inte loggas. För den 
maskin som huvudsakligen studerades finns hårdvaran på plats men mjukvaran som 
krävs för att logga hastigheten saknas. Syftet här blir helt enkelt att samla in data, 
vilket är det naturliga första steget i etablerandet av en CBM-process [5], [29]. 

 Observera och jämför de två processvariablerna för att etablera huruvida korrelation 
existerar och hur denna korrelation ser ut. Filtrering av data kommer också vara 
nödvändigt i detta steg för att göra data användbar [5], [14], [29] exempelvis genom 
att eliminera de tidpunkter då maskinen inte varit igång. Notera avvikelserna och 
bedöm huruvida maskinslitage kan kopplas till dessa avvikelser. Denna del omfattar 
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alltså dataanalys som en nyckelprocess [5], [29] samt en sammankoppling mellan fel 
och processdata [14]. 

 Konstruera en enkel modell där ett normalvärdesspann etableras för variablernas 
korrelation. Inför gränsvärden som genererar någon sorts larm om de överskrids. De 
observationer som gjorts ska ligga till grund för bestämning av detta gränsvärde. 
Någon sorts mjukvaruimplementation krävs som kommunicerar detta larm till 
operatören. Man måste även observera vilka åtgärder som behöver tas till för att 
åtgärda problemet. Detta bildar det sista av tre steg vid implementationen av CBM 
enligt Jardine et al. [5] och är jämförbart med de sista två stegen enligt Veldman et al. 
[29]. 

 Maskinoperatörerna behöver instrueras och utbildas i att hantera larmen. Detta 
innebär att de måste tolka larmen och förstå vilka justeringar som behöver göras. 
Samordning krävs mellan Quant och ABB HVC eftersom operatörerna tillhör ABB 
HVC. Detta är snarlikt den samordning Veldman et al. nämner, som går ut på att 
samordna processingenjörer och underhållsingenjörer [14]. 

 
Eftersom det under studiens gång inte gick att studera förhållandet mellan de två intressanta 
hastighetsvariablerna studerades istället de processvariabler som fanns tillgängliga för 
komponent A. Värt att observera är att komponent A är uppbyggd av två identiska 
underkomponenter, en övre och en nedre del. Efter intervjuer med automationsingenjören och 
implementationsansvarige konstaterades det att dessa bör ha identiska värden och att eventuella 
avvikelser potentiellt kan indikera fel. En avvikelse skulle kunna tänkas indikera att maskinen 
inte fungerar som den ska eller att den inte körts korrekt vid det tillfället men det finns stora 
osäkerheter kring vad avvikelser skulle kunna betyda. Differensen mellan övre och undre 
processvariabel studerades för processvariablerna hastighet, ström och moment. 
 

 
Figur 4.7. Skillnaden i hastighet mellan övre och nedre underkomponent hos komponent 
A över tid. Vid optimal körning bör hastighetsdifferensen vara 0. Perioden som studerats 
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omfattar ungefär 4 månader. Endast datapunkter där maskinen beräknats vara igång har 
inkluderats. Notera att hastigheten saknar enhet. 

 
Figur 4.7 visar hastighetsdifferensen över en period på fyra månader. Endast värden där 
maskinens bedömts vara igång har tagits med. Här kan man konstatera att genomsnittsvärdet är 
0 och att avvikelserna är förhållandevis små, förutom en något udda avvikelse tidigt i grafen. 
Övriga avvikelser borde kunna kategoriseras som brus eller liknande eftersom det inte syns 
några tydliga mönster. Därmed bekräftas att hastigheten överlag matchar mellan de två 
underkomponenterna vilket var väntat. Detta ger även sensorredundans på så vis att sensorfel 
enkelt bör upptäckas genom att notera en kraftig avvikelse mellan de två hastighetsvariablerna. 
 

 
Figur 4.8. Skillnaden i ström mellan övre och nedre underkomponent hos komponent A 
över tid. Vid optimal körning bör strömdifferensen vara 0. Perioden som studerats 
omfattar ungefär 4 månader. Endast datapunkter där maskinen beräknats vara igång har 
inkluderats. Notera att strömmen saknar enhet. 

Figur 4.8 är mätt på samma komponent och över samma period som Figur 4.7 men visar 
strömmen istället för hastigheten. Här noteras en särskild avvikelse i början av mätperioden 
men värdena återställs sedan till mer normala värden vilket även går att observera från den 
linjära trenden. Genomsnittet för hela perioden är något över 0 vilket troligtvis beror på 
avvikelsen i periodens början. 
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Figur 4.9. Skillnaden i moment mellan övre och nedre underkomponent hos komponent 
A över tid. Vid optimal körning bör momentdifferensen vara 0. Perioden som studerats 
omfattar ungefär 4 månader. Endast datapunkter där maskinen beräknats vara igång har 
inkluderats. Notera att momentet saknar enhet. 

Figur 4.9 visar data för moment från samma komponent och samma period som Figur 4.7 och 
Figur 4.8. Ett liknande mönster noteras för momentet som det gjorde för strömmen, det vill säga 
det finns en avvikelse i början av perioden som sedan övergår till mer normala värden. Även 
för momentet kan vi observera en något nedåtgående trend och ett genomsnittsvärde som är 
något över 0. 
 
Resultaten från komponent A visar på en avvikelse för moment och ström tidigt i mätperioden. 
Dessa avvikelser har försökt kopplas till existerande händelsedata rörande byte av 
underkomponent men någon sådan koppling har inte kunnat hittas. En tänkbar förklaring kan 
vara att avvikelserna indikerar att komponenten körts på ett felaktigt sätt och utsatts för slitage. 
Detta slitage har dock inte varit tillräckligt för att komponenten ska haverera. Istället är det 
möjligt att flera liknande händelser krävs över en längre period innan komponenten slits sönder. 
Detta innebär att det blir svårt att koppla enskilda avvikelser till direkt slitage för maskinen. 
Potentiellt kan en inspektion göras efter att avvikelser upptäckts i data för att försöka se om 
maskinen märkbart slitits men detta kan bli tidskrävande och svårt att se. En annan tänkbar 
förklaring är att avvikelsen inte alls är någon indikator på slitage utan beror på andra saker. 
 
Utöver den komponent som redovisats i ovanstående figurer har andra komponenter av samma 
komponenttyp studerats och de olika komponenterna har även studerats över olika tidsperioder. 
Några tidsperioder som studerats har innefattat komponentbyte på grund av slitage men inga 
märkbart avvikande värden har noterats i samband med dessa komponentbyten. På vissa 
tidpunkter noteras avvikelser av det slag man kan se i Figur 4.8 och 4.9 men dessa avvikelser 
har inte gått att koppla till några specifika händelser eller incidenter och det är oklart vad 
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avvikelserna beror på och huruvida de skulle kunna vara indikatorer på något sorts fel. En tydlig 
koppling mellan dessa händelser och uppstådda fel har varit svårt att etablera. 
 
Att jämföra processvariablerna hastighet, ström och moment för övre och nedre 
underkomponenter hos komponent A i syfte att identifiera fel blir troligtvis svårt. Metoden att 
jämföra hastigheten hos komponenten med kabelhastigheten efter komponenten bedöms vara 
en bättre metod eftersom det finns en tanke kring hur dessa bör korrelera och att detta kan agera 
felindikator. Vidare studier behövs för att bekräfta om denna metod är applicerbar i 
verkligheten. 

4.2.2.3 Analys av komponent B 
Komponent B består av åtta underkomponenter, varav en av dessa varit avstängd under alla de 
perioder som studerats. Därmed är det viktigt att notera att när det refereras till ”alla” 
underkomponenter så ingår inte den inaktiverade underkomponenten. Varje underkomponent 
har i sin tur en inre och en yttre del. Tre processvariabler har varit tillgängliga: hastighet, ström 
och moment för varje underkomponentdel. Varje underkomponent har alltså sex 
processvariabler: tre för den inre delen och tre för den yttre delen. Olika underkomponenter i 
komponent B tenderar att haverera men överlag är inte komponent B ett stort problem ur 
underhållssynpunkt för Quant. Analysen kring komponent B har istället handlat mycket om att 
allmänt undersöka möjligheterna att studera tillgänglig processdata och därigenom bedöma om 
och i så fall hur denna data skulle kunna användas i underhållssyfte. Således har arbetet med 
denna komponent varit explorativ där jag arbetat med att försöka hitta avvikelser och försöka 
koppla dessa till haverier. En annan anledning till att komponent B studerades mer i detalj var 
det faktum att det tidigt upptäcktes att alla underkomponenter inte hade samma värden för ström 
och moment vilket ledde till vidare studier för att bedöma om detta var normalt eller avvikande 
beteende. 
 
Något som kunde konstateras var att hastigheten var mer eller mindre identisk hos alla 
underkomponenter, både för den inre och den yttre delen. Det gick att konstatera att den yttre 
delen konsekvent hade högre värden för ström och moment samt större spridning för dessa 
variabler jämfört med den inre delen. Några möjliga förklaringar erhölls av 
automationsingenjören och implementationsansvarige men ingen av förklaringarna kunde 
säkert bekräftas. En möjlighet är att underkomponenten är konstruerad på ett sådant sätt att den 
yttre delen utsätts för större påfrestning än den inre delen. I vilket fall var detta beteende 
konsekvent och kunde konstateras vara normalt beteende. Ett annat konstaterande som gjordes 
var att de olika underkomponenterna hade tydliga skillnader gentemot varandra när det kom till 
ström och moment. Även här fanns en del tänkbara förklaringar från de som intervjuades, det 
vill säga automationsingenjören och implementationsansvarige. Avvikelserna kunde bero på att 
vissa underkomponenter av någon anledning utsätts för större slitage än andra eller att de är 
mer slitna än andra. Sensorfel är också en möjlighet men det skulle kräva flera sensorfel 
eftersom i princip alla underkomponenter på något sätt hade skilda värden från varandra. 
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Två intressanta händelser skedde under den tid komponent B studerades. Den första händelsen 
innebar att underkomponent 7 upplevde ett haveri. Eftersom maskinen är dimensionerad att 
kunna köras med upp till två inaktiverade underkomponenter gick en kortare period där endast 
sex underkomponenter var aktiva. Genomsnitt och standardavvikelse hos ström och moment 
studerades under tre perioder: före haveri, under den period då underkomponent 7 var 
inaktiverad och efter underkomponent 7 bytts och aktiverats igen. Alla figurer kommer inte 
presenteras här utan referera till Bilaga C och Bilaga D för mer uttömmande figurer och resultat. 
Figur 4.10 ger en övergripande bild över hur bortfallet av underkomponent 7 förändrat 
genomsnittet för strömmen. Här kan man konstatera att en märkbar höjning av strömmen 
skedde för alla underkomponenter när underkomponent 7 inaktiverades. När underkomponent 
7 reparerades och återaktiverades återgick strömmen till liknande värden som varit innan 
haveriet. Samma generella beteende observerades även för de yttre delarna av 
underkomponenterna samt för standardavvikelsen. Samma beteende observerades även hos 
momentet, vilket kan ses i Figur 4.11. Notera att driftsförhållanden ej beaktats vilket kan ha en 
inverkan på data. Det förefaller dock inte troligt att en radikal förändring skulle ha skett av 
driftsförhållandena under den förhållandevis korta period där underkomponent 7 var avstängd. 
 

 
Figur 4.10. Genomsnittliga värdet för strömmen under tre perioder. Jan1 representerar 
perioden före underkomponent 7 havererade, Jan2 representerar en period då 
underkomponent 7 varit inaktiv och Feb representerar perioden efter att underkomponent 
7 reparerats och återaktiverats. Notera att strömmen saknar enhet. 
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Figur 4.11. Genomsnittliga värdet för momentet under tre perioder. Jan1 representerar 
perioden före underkomponent 7 havererade, Jan2 representerar en period då 
underkomponent 7 varit inaktiv och Feb representerar perioden efter att underkomponent 
7 reparerats och återaktiverats.. Notera att momentet saknar enhet. 

Studerar man underkomponent 7 närmare kan man konstatera att en viss avvikelse finns för den 
inre delen av underkomponent 7 jämfört med övriga underkomponenter. Figur 4.12 visar att 
underkomponent 7 är den enda komponent vars genomsnittliga ström minskat för perioden efter 
att underkomponenten bytts, jämfört med perioden innan underkomponenten havererade. Figur 
4.13 visar förändringar i genomsnittligt momentvärde och även där avviker underkomponent 7 
till viss del genom att ha den tydligt största sänkningen av genomsnittligt moment före jämfört 
med efter haveri. 
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Figur 4.12. Skillnaden i genomsnittligt strömvärde för perioden efter att underkomponent 
7 reparerats jämfört med innan underkomponent 7 havererat. Notera att underkomponent 
7 avviker från övriga underkomponenter. Notera att strömmen saknar enhet. 

 

 
Figur 4.13. Skillnaden i genomsnittligt momentvärde för perioden efter att 
underkomponent 7 reparerats jämfört med innan underkomponent 7 havererat. Notera 
att underkomponent 7 avviker från övriga underkomponenter genom att ha en tydligare 
minskning. Notera att momentet saknar enhet. 

 
En förklaring till att övriga underkomponenters ström och moment ökat när underkomponent 7 
inaktiverats kan bero på att övriga underkomponenter utsatts för en större påfrestning när färre 
underkomponenter tvingats göra samma jobb. Eftersom maskinen är dimensionerad för att 
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fungera med bara sex underkomponenter kan man tänka sig att trots att strömåtgången och 
momentvärdet ökat så är denna ökning normal och bör ligga inom ett säkert intervall. En 
anledning till att just underkomponent 7 har en tydlig avvikelse skulle kunna tänkas vara en 
indikator på att underkomponent 7 återhämtat sig till ett naturligt ström- och momentvärde efter 
att tidigare ha haft ett för högt värde vilket kan ha varit ett tecken på att något varit fel. Det som 
talar emot detta är det faktum att underkomponent 7 inte har haft onaturligt höga eller låga 
värden för ström och moment jämfört med övriga underkomponenter. Förvisso kan man tänka 
sig att olika underkomponenter har olika normala värden för ström och moment, men i vilket 
fall krävs fler liknande haverier innan definitiva slutsatser kan dras kring detta. 
 
Den andra intressanta händelsen som studerades gällde ett haveri på inre delen av 
underkomponent 1. När denna underkomponent havererade fick maskinen stängas av medan 
reparation pågick. Moment och ström studerades före och efter haveri. Syftet var att studera 
eventuella förändringar hos underkomponent 1 jämfört med övriga underkomponenter som 
skulle kunna tänkas indikera att underkomponenten varit utsatt för slitage innan haveri. Se 
Bilaga E och Bilaga F för mer uttömmande figurer och resultat. Figur 4.14 redovisar 
genomsnittliga momentvärden för de två perioderna som varit innan haveri och perioden efter 
haveri för inre underkomponentdelar. Figur 4.15 redovisar momentskillnader mellan 
perioderna. En potentiellt intressant observation är att underkomponent 1 avviker gentemot 
övriga underkomponenter. Underkomponent 1 ökade genomsnittligt moment innan haveri 
samtidigt som övriga underkomponenters moment minskade. Motsatt beteende noterades efter 
haveri. En potentiell förklaring skulle kunna vara att inre underkomponent 1 var sliten vilket 
ledde till högre momentvärden istället för lägre innan haveriet inträffade. Detta skulle i så fall 
förklara varför underkomponent 1 utmärkte sig med konsekvent högst momentvärden. När byte 
skedde resulterade detta i att underkomponent 1 återställdes till lägre momentvärden. Enligt 
denna förklaring skulle momentvärdet indikera komponentens hälsotillstånd och det borde gå 
att beräkna värden för moment som inte får överskridas då detta innebär risk för haveri. Det 
kan dock vara slumpmässiga förändringar. Även efter byte har underkomponent 1 klart högst 
momentvärde. En förklaring skulle kunna vara att de olika komponenterna utsätts för olika stor 
påfrestning vilket innebär att det är normalt att underkomponent 1 har högst momentvärde. En 
annan förklaring kan helt enkelt vara att moment är en irrelevant variabel och inte säger något 
om komponentens hälsotillstånd. Fler haverier skulle behöva studeras för att kunna dra konkreta 
slutsatser kring om dessa haverier går att relatera till processdata eller inte. 
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Figur 4.14. Genomsnittliga värden för moment hos inre underkomponentdel. Haveri och 
byte av underkomponent 1 inträffade mellan perioderna Mars och Apr. Notera att 
underkomponent 1 inte uppvisar samma mönster som övriga underkomponenter. Notera 
att momentet saknar enhet. 

 
Figur 4.15. Förändringen hos genomsnittligt moment från en period till nästa. Skiftet 
Apr-Mars innebar att inre underkomponent 1 havererade och byttes. Notera att 
underkomponent 1 avviker från övriga underkomponenter. Notera att momentet saknar 
enhet. 

 
Det är intressant att notera att detta beteende påminner om de förändringar underkomponent 7 
upplevde före och efter haveri. Noteras bör att inre underkomponent 1 även noterat en 
minskning i ström efter reparation medan övriga underkomponenter haft en ökad strömåtgång 
vilket går att se i Figur 4.16. Underkomponent 1 noterade dock inga avvikande förändringar i 
ström innan haveri. Även här blir förklaringen snarlik den som finns för momentavvikelsen. 
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Att underkomponent 1 minskar genomsnittlig strömåtgång efter byte kan indikera att 
underkomponent 1 haft ett för högt värde och att detta höga värde i så fall varit en indikator på 
att underkomponenten varit sliten och nära haveri. Ett byte av underkomponenten har då lett 
till att strömvärdet återställts till normala nivåer. Detta är dock osäkert av samma anledningar 
som att momentavvikelserna är osäkra. Fler haverier behöver undersökas för att kunna dra 
konkreta slutsatser. 
 

 
Figur 4.16. Förändringen hos genomsnittlig ström från en period till nästa. Skiftet Apr-
Mars innebar att inre underkomponent 1 havererade och byttes. Notera att 
underkomponent 1 avviker från övriga underkomponenter efter byte. Notera att strömmen 
saknar enhet. 

4.3 Frågeställning 3 – Att välja lämplig underhållsstrategi för 
ändamålet 
Detta avsnitt syftar till att behandla resultat och analys rörande den tredje frågeställningen, 
vilket är följande: 

 3) Hur kan man bedöma om en potentiell implementation av CBM är lämplig jämfört 
med en existerande underhållspolicy genom att beakta olika aspekter som exempelvis 
lönsamhet och säkerhet? 

Detta bygger vidare på frågeställning 2 på så vis att svaret på frågeställning 2 ger upphov till 
möjliga CBM-implementationer. Dessa CBM-implementationer kan därefter utvärderas 
gentemot existerande underhållsmetoder för att därmed bedöma vilken metod som är mest 
lämplig. Med mest lämplig avses den metod som ger bäst total prestation när alla nödvändiga 
kriterier och variabler beaktas, exempelvis kostnad, säkerhet, utbildning osv. 
 
Att välja lämplig underhållspolicy kan ofta vara en komplicerad process där flertalet variabler 
behöver beaktas. Quant har använt ett internt system där man klassificerat maskiner och 
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komponenter på en tregradig skala efter hur kritiska komponenterna är för produktionen. Den 
utrustning som bedömts som allra kritisk har även belysts för implementation av CBM, 
exempelvis i form av vibrationsmätningar och oljeanalys. Processen är väldigt snarlik den som 
Bevilacqua och Braglia studerade på sitt fallföretag. I författarnas studie hade fallföretaget delat 
in alla maskiner i tre kategorier baserat på hur kritisk utrustningen är för verksamheten. Därefter 
hade en underhållspolicy tilldelats baserat på kategorin [3]. En metod som AHP ger goda 
möjligheter att beakta de många kriterier som ofta är involverade i en beslutsprocess över vilken 
underhållspolicy som är mest lämplig [1], [3], [27]. AHP har därmed tillämpats i ett försök att 
besvara frågeställning 3. 
 
Det bestämdes att AHP skulle genomföras på komponent A. För tillfället har komponent A ett 
begränsat tidsbaserat preventivt underhåll (TBM) men i praktiken sker det för det mesta 
avhjälpande underhåll (CM). Detta existerande underhåll jämfördes med ett hypotetiskt 
framtida CBM-underhåll baserat på det resultat som erhållits i avsnitt 4.2.2.2. Resultatet måste 
dock tolkas med försiktighet eftersom CBM-implementationen är hypotetisk. På grund av brist 
på loggad data gick det inte att säkert bekräfta att den hypotetiska CBM-implementationen för 
komponent A är praktiskt genomförbar och korrekt. Komponent A valdes dock eftersom CBM-
implementationen verkar rimlig ur Quants perspektiv och det resultat som erhållits i 
frågeställning 2. Komponent B var inte lämplig som kandidat eftersom det fanns alldeles för 
dålig kunskap kring hur en framtida CBM-implementation exakt skulle fungera. 
Vibrationsmätningar och oljeanalyser studerades inte i AHP eftersom dessa redan var mer eller 
mindre implementerade. 
 
En AHP-hierarki ställdes upp under det förberedande AHP-mötet och bekräftades i början av 
själva AHP-sessionen. Hierarkin presenteras i Figur 4.17. Följande gäller om kriterierna: 

 Säkerhet: Olika säkerhetsaspekter har beaktats. Detta gäller säkerhet dels för personal 
(vidare uppdelat i underhållspersonal och driftspersonal), miljö och för övriga 
fabriken och övrig utrustning. 

 Investeringskostnad: Berör kostnader som behövs för att en underhållspolicy ska 
kunna implementeras. Konkreta kostnader berör hårdvara och mjukvara samt 
personalutbildning. Att få personalen att acceptera underhållspolicyn är en mer 
abstrakt kostnad. Återigen är personalen uppdelad i underhållspersonal och 
driftspersonal. 

 Tillagt värde: Olika vinster som görs med den aktuella underhållspolicyn. Ökad 
teknisk tillgänglighet innebär att maskinen är tillgänglig och kan även tolkas som 
minimerat produktionsbortfall. Reservdelsbesparingar innebär kostnadsbesparingar 
för att färre reservdelar förbrukas. Reservdelsstorlek ger besparingar genom minskat 
lager och därmed mindre behov av lageryta och lägre kapitalbindning. 
Felsökningspotential innebär bättre möjligheter att upptäcka fel samt var och hur felet 
uppstår. Minskade reparationskostnader rör minskade personalkostnader då mindre 
reparationsarbete behövs. 
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Figur 4.17. AHP-hierarkin som användes under AHP-sessionen. Från vänster listas 
kriterier och underkriterier. Längst till höger är alternativen listade (CBM och 
CM/TBM). 

 
AHP-sessionen resulterade i att CBM bedömdes som den klart bättre metoden, enligt följande 
resultat: 

 CBM: 0,782 
 CM/TBM: 0,218 

För mer uttömmande resultat se Bilaga G. Värt att notera är att det blandades både kvalitativa 
och kvantitativa bedömningar för de olika kriterierna. För kvantitativa kriterier användes 
ungefärliga uppskattningar exempelvis över hur mycket lägre produktionsbortfallet skulle vara 
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för CBM än för CM/TBM eller hur mycket lägre reservdelskostnaderna skulle bli för CBM än 
CM/TBM. Mer kvalitativa kriterier användes exempelvis vid bedömningar över hur säkerheten 
påverkas hos de olika metoderna eller hur acceptansen bland personalen ser ut. Att blanda 
kvalitativ och kvantitativ information på detta sätt är fullt möjligt i AHP och är en av metodens 
styrkor [3], [26]. 
 
På två platser fanns ett överskridande av CR-gränsvärdet 0,1. Detta indikerar att resultatet kan 
vara inkonsekvent och bör föranleda vidare undersökningar [3], [26]. Vid viktningen av 
underkriterierna för tillagt värde noterades CR-värdet 0,106 vilket är en väldigt liten bit över 
riktvärdet. Med tanke på att alla kriterierna tydligt kunde rangordnas och det inte fanns någon 
logisk inkonsekvens i rangordningen bedömdes detta överskridande av riktvärdet vara 
försumbart. Noteras bör även att tillagt värde hade störst antal underkriterier, vilket ökar risken 
för inkonsekvens. Det andra fallet där CR överskred 0,1 var utfallet ett annat. För kategorin 
säkerhet registrerades ett CR-värde på 0,282, klart högre än det rekommenderade gränsvärdet 
0,1. Se Tabell 4.1 för resultatet av de parvisa jämförelserna för kategorin säkerhet. Anledningen 
till det höga CR-värdet är det faktum att personalen värderas väldigt högt jämfört med 
utrustning/fabrik och miljö. Samtidigt värderas miljö även högt gentemot utrustning/fabrik, när 
det förväntas att miljö endast borde vara lite viktigare än utrustning/fabrik baserat på hur 
personalsäkerheten prioriterades. Anledningen kan sägas vara att personalens säkerhet är så 
mycket viktigare än övriga kriterier att det uppstår en skevhet i jämförelsen. Deltagarna menade 
ursprungligen att personalens säkerhet är mycket viktigare (faktor 9) gentemot både 
utrustning/fabrik och miljö, detta eftersom personalsäkerheten alltid är i centrum och otvetydigt 
är mycket viktigare än de andra faktorerna. Samtidigt menade man att miljösäkerheten är klart 
viktigare (faktor 7) än vad säkerheten för utrustningen/fabriken är. Detta såg inte deltagarna 
som någon inkonsekvens, en tydlig ranking fanns där personalen var högst, därefter miljö och 
slutligen utrustning/fabrik. Däremot menade man att personalen var väldigt mycket viktigare 
än övriga faktorer och därmed tilldelades högsta värdet gentemot dessa. Efter en diskussion 
gick man med på att sänka personalens värde gentemot miljön från 9 till 7. Deltagarna ville 
dock inte gå längre. Detta visar på en av svagheterna med AHP, nämligen situationer när det 
finns väldigt stora skillnader i vikt mellan de kriterier som jämförs. Carnero noterar även att det 
är sällan perfekt konsekvens uppnås i verkligheten [26]. 
 

 Personal Utrustning/fabrik Miljö 
Personal - 9 7 
Utrustning/fabrik 1/9 - 1/7 
Miljö 1/7 7 - 

Tabell 4.1. Resultat efter parvisa jämförelser i kategorin säkerhet. Resultatet är intressant 
då CR antar värdet 0,282. 

 
En känslighetsanalys gjordes och visade på att resultatet överlag kan räknas som robust. Det 
kriterium som låg närmast att åstadkomma en förändring var investeringskostnaden. 
Känslighetsanalysen för investeringskostnaden visualiseras i Figur 4.18. Detta kriterium hade 
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en vikt på 0,091 och denna vikt hade behövt höjas till 0,596 innan CM/TBM hade ansetts vara 
en attraktivare metod. För övriga kriterier uppstod ingen skärningspunkt i känslighetsanalysen. 
 

 
Figur 4.18. Känslighetsanalys för kriteriet investeringskostnad. Brun linje är CBM 
medan blå linje är CM/TBM. Analysen visar att vikten för investeringskostnad skulle 
behöva höjas till 0,596 innan CM/TBM blir ett bättre alternativ än CBM. 

Deltagarna noterade efter AHP-sessionen att AHP varit användbart för att skapa diskussion 
samt gav ett bra beslutsunderlag vilket är konsekvent med resultaten i [3], [27]. 
Fokusgruppsformatet fungerade bra på så vis att det blev diskussion kring de olika 
jämförelserna och deltagarna fick nya och ändrade insikter. En del kriterier kunde framstå som 
vaga eller otydliga och behövde förtydligas. De suddiga termerna fungerade väl men efter ett 
tag använde deltagarna även sifferformatet när man väl förstått hur siffrorna förhöll sig till 
termerna. Formatet hade antagligen fungerat bättre i uppföljande sessioner då deltagarna varit 
bekanta med formatet. Värt att notera är dock att AHP är förhållandevis tidskrävande, särskilt 
om man ska göra det på varenda komponent. För viktiga komponenter där man är osäker över 
vilken metod som är bäst förefaller AHP vara ett lämpligt alternativ. I de scenarier där det redan 
finns en alternativ prioritering, som det gjorde på Quant, kan det vara lämpligt att konsultera 
denna prioritering vid bedömning av underhållspolicy och tillämpa AHP i särskilt otydliga fall. 
Tillgång till mjukvaran Priest gjorde att resultat och analys kunde genomföras snabbt och enkelt 
och höga CR-värden kunde diskuteras omgående. Därmed går det att konstatera att AHP fortsatt 
är en lämplig metod för bedömning av underhållspolicy och att mjukvara som Priest är ett 
effektivt sätt att automatisera AHP-processen. Detta bekräftar alltså de slutsatser som dragits i 
[1], [3], [27] som också visar lämpligheten hos AHP vid bestämning av underhållspolicy.  
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5 DISKUSSION 

Detta avsnitt är uppbyggt på liknande sätt som resultat- och analysavsnittet, det vill säga 
avsnittet utgår från de tre frågeställningarna. De resultat och den analys som redovisats i 
föregående avsnitt diskuteras mer fritt i detta avsnitt, exempelvis huruvida resultaten var 
förväntade och vad resultaten får för betydelse. Utöver detta presenteras även etiska aspekter 
som behövt beaktas samt studiens förhållande till hållbar utveckling. Mina personliga insikter 
som jag fått som en del av studiens gång redovisas också. 

5.1 Frågeställning 1 – Identifiering av relevanta datavariabler att 
använda vid underhåll 

Detta avsnitt innehåller en diskussion kring resultatet och analysen som gjorts för den första 
frågeställningen: 

 1) Hur kan relevanta datavariabler identifieras som kan tänkas vara till hjälp vid 
identifiering av fel som kan uppstå i drift? 

5.1.1 Vibrationsmätning och oljeanalys 
Vibrationsmätning och oljeanalys är välkända metoder i en CBM-kontext. Att dessa metoder 
används av Quant, som är specialiserade på underhåll, är därmed inte förvånande. Det är heller 
inte förvånande att implementationen mer eller mindre följer olika implementationer som finns 
beskrivna i litteraturen. Det intressanta som framkommer är Quants identifiering av vilka 
komponenter som är lämpliga att mäta men detta är något som mer berör frågeställning 2 och 
frågeställning 3. För vibrationsmätning och oljeanalys kan man konstatera att metoderna är 
fortsatt relevanta och att en tillämpning av dessa sker på Quant. 

5.1.2 Processdata 
Analys av tillgänglig processdata har visat på en enkel metod som kan användas för att sålla 
bort onödig data samt identifiera potentiellt intressant data. Förväntningen innan 
genomförandet var att det skulle vara möjligt att använda expertisen hos Quants anställda för 
att identifiera potentiellt intressanta processvariabler. Detta har delvis lyckats, på så vis att 
potentiellt intressant processdata har kunnat lyftas fram, både med hjälp av en anställds expertis 
och tillgängligheten till dokumentation. Resultatet har visat att taggparametrar som avsändare 
och datatyp har kunnat användas för att preliminärt eliminera över hälften av alla tillgängliga 
taggar. Det är dock viktigt att observera att det inte finns någon garanti att avsändare och datatyp 
måste vara en indikator på att en tagg är relevant eller irrelevant. Fler maskiner skulle behöva 
undersökas på Quant för att bekräfta om resultatet definitivt går att generalisera till övriga 
maskiner. Resultatet går även att generalisera till andra företag, fast i så fall måste kontexten 
beaktas. Hos andra företag kan andra taggparametrar ge en bättre inblick i vilka taggar som är 
relevanta och vilka som är irrelevanta. Stora tidsvinster skulle kunna göras genom att 
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automatisera en process där man sållar bort irrelevanta taggar. Processen att kartlägga alla 
taggar för en maskin är tidskrävande och alla möjligheter att minimera denna tid blir därmed 
önskvärd. 
 
När det gäller att välja processdata som man ska arbeta vidare med visade sig Quants expertis 
och relevant dokumentation vara tillräckligt för att göra ett första urval. Resultatet visade att 
kunskap över maskinens ingående komponenter och vad man önskade undersöka var viktigt för 
att kunna göra motiverade val över vilken processdata som skulle studeras vidare. Detta kunde 
leda till identifiering av komponenter där man från Quants sida bedömde att det fanns möjlighet 
att använda processdata för att identifiera fel. Man kunde även peka ut komponenter som var 
särskilt intressanta eftersom de upplevts som problematiska och gav upphov till stora 
underhållskostnader. Då denna studie behandlade en kund med specialiserade maskiner, som 
ABB HVC, blir det svårt att förlita sig på litteratur över lämplig processdata eftersom 
litteraturen tenderar att presentera fall för generella maskiner eller kontexter. Quants expertis 
kring maskinerna visade sig alltså vara användbar för att peka ut lämplig processdata men även 
detta räcker inte alltid. Som man kan se av resultatet på frågeställning 2 är det svårt att alltid 
veta hur processdata kan användas utan att på förhand ha studerat denna data. Data över 
oljenivåer kan exempelvis tänkas vara enkel att använda för att notera nedåtgående trender som 
en indikator på oljeläckage. Verkligheten visade istället att oljenivån naturligt fluktuerar och att 
detta måste beaktas innan oljenivådata kan användas i en CBM-kontext. Detta står i kontrast 
till oljeanalys och vibrationsmätning där den data som extraheras är tydligt kartlagd i 
litteraturen och där det finns väletablerade metoder för att tolka och analysera sådan data. 
 
En annan intressant sak kring bedömningen av processdata var den data som inte hittades. Som 
en del av frågeställning 2 upptäcktes att indikatortaggarna inte gick att använda till att bedöma 
när maskinen var igång. Det visade sig även att en hastighetstagg som Quant trodde fanns 
loggad i själva verket inte loggades. Kartläggning av processdata ger alltså möjligheten att 
upptäcka data som inte finns och att generalisera detta till övriga maskiner. Exempelvis är det 
viktigt att veta när en maskin är igång för att kunna göra en korrekt filtrering av data [14], [29]. 

5.2 Frågeställning 2 – Tolkning av relevanta datavariabler ur ett 
underhållsperspektiv 

Detta avsnitt innehåller en diskussion kring resultatet och analysen som gjorts för den andra 
frågeställningen: 

 2) Hur kan man tolka de relevanta datavariablerna för att bedöma hur dessa kan 
användas vid implementationen av en tillståndsbaserad underhållspolicy (CBM)? 

5.2.1 Vibrationsmätning och oljeanalys 
Precis som i resultatavsnittet är vibrationsmätning och oljeanalys kategoriserade tillsammans. 
Detta beror på att dessa har studerats utifrån Quants tillämpning och hur denna förhåller sig till 
litteraturen. 
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5.2.1.1 Vibrationsmätning 
För vibrationsmätningarna har intressanta resultat nåtts. Främst har det identifierats en rad 
utmaningar men även förbättringsmöjligheter om man utnyttjar potentialen till 
vibrationsmätning fullt ut. Eftersom drifttiden inte loggas ger detta svårigheter att implementera 
en modell av det slag som föreslås i [8], [17]. Att logga drifttiden bör inte vara komplicerat men 
kräver även att man loggar när maskinen är igång för att korrekt logga drifttid. Att kunna 
kontrollera maskinens status och när den är igång blir dock viktigt oavsett om man vill 
konstruera en prediktiv modell eller ej. Detta beror på att vibrationsmätningar behöver 
genomföras när maskinen är igång. En annan fördel av att veta när maskinen är igång är att det 
blir till nytta vid användning av processdata, då sådan data på ett enklare sätt kan filtreras för 
att göra processdata användbar i underhållssyfte [5], [14], [29]. 
 
Quants analys av vibrationsdata är mer eller mindre konsekvent med litteraturen. Att utgå från 
ISO-standarder ger en god grund att stå på men ett problem kan vara det faktum att 
komponenterna som används inte är ISO-klassade. Detta kan leda till att ISO-gränsvärdena inte 
speglar de verkliga gränsvärdena och är något man skulle kunna titta vidare på. Från litteraturen 
kan man se att det är möjligt att mäta upp egna referenspunkter [15], [16] men detta kan bli 
tidskrävande med tanke på att det finns så många olika komponenter som används. Att använda 
ISO-klassade komponenter borde även bidra till att minimera problemen med de komponenter 
där man idag har svårt att hitta gränsvärden för. Fördelarna av ISO-klassade komponenter får 
vägas mot nackdelar som eventuellt högre kostnader. 
 
Införskaffande av nya mätinstrument och ny mjukvara skulle ha god potential att förbättra 
vibrationsmätningens effektivitet. Den mätutrustning och mjukvara som används i dagsläget 
har problem med vibrationsmätning av komponenter med låg rotationshastighet. Samtidigt 
visar litteraturen att det finns goda möjligheter att även använda vibrationsmätning på långsamt 
roterande komponenter [16]. Många praktiska problem skulle även lösas om man kunde 
exportera vibrationsdata från mätutrustningen till en extern dator för analys. Rätt mjukvara 
skulle kunna möjliggöra analys av vibrationsdata både från automatiserade sensorer och från 
manuella mätinstrument. 
 
Idag uppstår många fel på grund av saker som bör vara förhållandevis enkla att åtgärda, 
exempelvis obalanserade komponenter. Att genomföra fullskalig balansering på kritiska 
komponenter känns som ett enkelt och effektivt sätt att förbättra livslängden på dessa 
komponenter, särskilt då utrustningen för att genomföra denna balansering finns tillgänglig. 
 
Att använda sensorer för att automatiskt logga vibrationsdata kan vara ett bra komplement till 
manuell vibrationsmätning. Ett problem med den manuella vibrationsmätning som görs är att 
det kan vara svårt att veta när exakt avvikande vibrationer har uppstått. Ett annat problem 
relaterat till detta är att avvikande vibrationer kan uppstå och leda till haveri innan en ny manuell 
vibrationsmätning hinner genomföras. Med permanenta sensorer är förhoppningen att man kan 
upptäcka avvikande vibrationer direkt när de uppstår och därefter följa upp med mer detaljerade 
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manuella mätningar för att bekräfta avvikelsen och bedöma avvikelsens natur. Ett problem som 
behöver tacklas är att få sensorerna att hämta in rätt data, exempelvis genom att logga data för 
rätt felfrekvenser. Eftersom felfrekvenserna inte är konstanta utan varierar bör beräkning av 
felfrekvenser automatiseras. Det finns tankar på att detta borde kunna göras genom att titta på 
existerande processdata från komponenten för att få nödvändig processdata som behövs för att 
beräkna felfrekvenserna. Här behövs dock mer arbete med att testa dessa automatiska sensorer 
och med att bedöma huruvida felfrekvenserna går att beräkna korrekt med utgångspunkt i 
tillgänglig processdata. 
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att vibrationsmätningar redan ger goda resultat idag 
som behöver användas och integreras i underhållsarbetet samtidigt som det finns utrymme för 
framtida förbättringar som kan ge ännu bättre möjligheter att upptäcka och åtgärda fel i tid. 
Med tillgång till rätt data skulle även vibrationsmätningar kunna användas för att etablera 
prediktivt underhåll där man kan göra uppskattningar ungefär när en komponent kommer 
haverera och planera underhållet utifrån denna information. 

5.2.1.2 Oljeanalys 
Oljeanalysen har gett upphov till intressanta och något oväntade resultat. För det första går det 
att konstatera att den utrustning som används eliminerar många av de nackdelar som 
traditionellt figurerarar i litteraturen, exempelvis behovet av specialutbildad personal för att 
tolka data samt höga kostnader [2]. Quants utrustning ger samtidigt möjlighet att upptäcka de 
saker som omnämns i litteraturen, som vattenhalt och partiklar av olika storlekar [2], [18], [19]. 
Då metoden bygger på ISO-gränsvärden finns även en förankring i etablerade standarder. På 
denna punkt kan man se att äldre litteratur inte längre är applicerbar på samma sätt. För företag 
som önskar implementera oljeanalys är det viktigt att förstå att tekniken idag kan ge en betydligt 
smidigare och kostnadseffektiv process än vad som tidigare varit möjligt. Det är dock viktigt 
att påpeka att en ordentlig utvärdering inte genomförts än eftersom metoden är ny hos Quant. 
Trots detta är det värt att påpeka att man redan sett vinster med att exempelvis kunna reducera 
vattenhalten i oljan, vilket är ett problem man har dragits med tidigare. 
 
En annan sak som var annorlunda än förväntat var oljefiltreringen. Att filtrera olja som Quant 
gör kan tänkas ge stora fördelar eftersom oljan kontinuerligt hålls fri från vatten och en hög 
andel partiklar. Detta minimerar de problem dessa föroreningar orsakar [2], [18], [19]. 
Samtidigt kan det tänkas ge nya utmaningar om man önskar implementera en prediktiv 
underhållspolicy med utgångspunkt i oljeanalys av det slag som förekommer i [20]–[22] 
eftersom dessa metoder ofta studerar exempelvis metallkoncentrationen och hur den förändras 
över tid då alltmer metall hamnar i oljan. Filtrering eliminerar denna möjlighet genom att 
kontinuerligt hålla nere partikelhalten, vilket i sin tur bör ha en positiv effekt på maskinens 
livslängd. En tanke för framtida studier kan vara att undersöka möjligheterna att förlita sig mer 
på partikelstorlek och partikelns form som avgörande faktor vid prediktivt underhåll då dessa 
egenskaper också är intressanta [2], [18]. En annan sak framtida studier kan titta på är 
avvägningen som görs mellan att tillämpa Quants metod med filtrering och åtgärd vid upptäckt 
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av oroväckande partiklar gentemot en tillämpning av prediktivt underhåll som beskrivet i [20]–
[22]. För Quants del blir även ett prediktivt underhåll baserat på oljeanalys nästa steg men först 
bör en utvärdering göras över existerande metod. 
 
Quant lägger mycket vikt vid preventivt arbete, vilket av uppenbara skäl är en positiv sak 
eftersom det förhindrar felen från att uppstå överhuvudtaget. Från Quants sida ser man att 
vinster kan göras genom att filtrera oljan innan den används samt att förebygga ansamling av 
vatten i oljan från första början genom att förvara oljan bättre. Filtrerad olja minimerar även 
risken för falskt alarm från oljeanalysen. Man kan tänka sig att ofiltrerad olja kan innehålla 
partiklar som leder till onödiga analyser för att bedöma varifrån partiklarna kommer. Genom 
att filtrera oljan kan man bättre försäkra sig om att de föroreningar som fanns från början mer 
eller mindre har filtrerats bort. 
 
Det går att konstatera att oljeanalys som metod verkar väldigt lovande för Quants del även om 
det behövs längre bruk och en utvärdering för att fastställa effekten. Metoden har färre praktiska 
hinder och problem jämfört med vibrationsmätningarna men utmaningen ligger istället i 
framtida förbättringar. Mer förståelse behövs kring hur samverkan mellan filtrering och 
oljeanalys påverkar möjligheten att implementera en verkligt prediktiv modell baserat på 
oljeanalys. En annan tänkbar lösning är att överlämna de prediktiva modellerna till andra 
metoder, exempelvis metoder baserade på vibrationer och processdata, och låta dessa agera 
komplement till oljeanalys. Dock är detta riskabelt, på så vis att olika metoder ofta är lämpade 
att upptäcka olika sorters fel. 

5.2.2 Processdata 
Analys av processdata visade på en del intressanta insikter rent generellt vilket ledde till att 
arbetet fick anpassas efter förutsättningarna. Tillgången till processdata var en begränsande 
faktor på så vis att processdata oftast fanns tillgänglig för en begränsad period bakåt. Detta 
gjorde det svårt att göra analyser långt bakåt i tiden. Detsamma gällde tillgången till data över 
inträffade haverier, vilket ofta inte pekade ut någon exakt tidpunkt. Förbättringar är redan delvis 
på väg, främst för lagring av processdata genom det nya system som nu är i bruk. En stor fördel 
med det nya lagringssystemet är att data kommer lagras under en väldigt lång tid, vilket kommer 
möjliggöra analys av data långt bakåt i tiden. En annan fördel med detta lagringssystem är att 
man minimerar datamängden. Att minimera datamängden är nödvändigt för att kunna göra 
ordentliga analyser. I nuläget är de flesta av Quants datorer inte tillräckligt kraftiga för att 
hantera så stora datamängder och Excel är inte heller dimensionerat för att klara av de 
datamängderna. Analyser har istället behövt göras i Matlab på en privat dator med kapacitet att 
hantera de datamängder som behandlats. Inköp av ny mjukvara och datorer blir dock antagligen 
en stor kostnadspost och troligtvis är det enklare och billigare att minimera antalet loggade 
datapunkter. Det nya datalagringssystemet verkar vara ett steg i rätt riktning. 
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5.2.2.1 Oljenivå hos komponenter 
Resultatet var något förvånande på så vis att det tycks uppstå stora variationer i oljenivån. Detta 
försvårar möjligheten att identifiera en nedåtgående trend som skulle tyda på oljeläckage. 
Däremot ger tillgången till denna processdata möjlighet att studera vad som händer i data när 
oljeläckage väl inträffar på riktigt. Genom att studera verkliga oljeläckage och bedöma hur 
processdata har sett ut över denna period bör det gå att göra en bedömning huruvida processdata 
går att använda för att upptäcka läckage eller inte. Exempel på hur man kan tänka sig att 
oljeläckage kan upptäckas är genom att studera löpande medelvärde och upptäcka förändringar, 
studera medelvärdet för oljan exempelvis varje vecka och upptäcka förändringar eller varna när 
oljan understiger en viss nivå och därefter noggrant studera oljenivåns förändring för att 
konstatera om den återhämtar sig eller fortsätter sjunka. Detta är exempel och det enda sättet 
att upptäcka lämpliga metoder blir att studera beteendet vid oljeläckage för att bedöma lämpligt 
tillvägagångssätt. 

5.2.2.2 Komponent A 
Komponent A är den komponent som visat störst potential men samtidigt har inte den 
föreslagna metoden kunnat utvärderas eftersom en specifik mätpunkt för hastighet inte loggats. 
Det finns dock en grund att stå på och ett förslag till implementering. Om denna lyckas finns 
potential att spara pengar eftersom en väl implementerad modell är tänkt att minimera slitage 
och därmed förlänga komponentens livslängd. Eventuellt finns även en möjlighet till prediktivt 
underhåll i framtiden. De inställningar som behövs för att maskinen ska köra med minimalt 
slitage kan tänkas förändras med maskinens ålder och därmed vara en indikator på hur sliten 
maskinen är. Detta är dock högst hypotetiskt och ett första steg bör helt enkelt undersöka 
möjligheterna att implementera en enkel CBM-lösning som den är beskriven i resultatet. 
 
När det gäller resultat av analys av processvariabler är det inte särskilt förvånande att analysen 
inte gav några direkt användbara resultat. Övre och nedre underkomponent för komponent A 
arbetar synkroniserat och även om det fanns en viss förhoppning att avvikelser kunde kopplas 
till haverier visade sig detta inte vara möjligt. Resultatet visar därmed på att det måste finnas 
en klar idé kring hur processdata ska användas och att det inte går att välja vilken processdata 
som helst och försöka hitta kopplingar. Detta är konsekvent med observationen hos Veldman 
et al. att det behövs en etablerad koppling mellan data och haveri [14]. Potentiellt kan 
processdata ge insikt i komponentens hälsoläge på ett sätt som denna studie inte upptäckt men 
det ter sig i sådant fall vara en förhållandevis komplex process. Ett sätt att gå vidare med studier 
på dessa processvariabler skulle kunna vara att studera avvikelserna som uppträdde hos ström 
och moment i början av mätperioden. Detta ligger i linje med den generella beskrivningen av 
dataanalys i underhållssyfte [29]. 
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5.2.2.3 Komponent B 
Komponent B har varit intressant att studera på så vis att det egentligen inte funnits någon stark 
grund att stå på när det gäller litteratur och idéer kring hur processdata kan tolkas. Detta innebar 
att analysen med denna komponent tillämpade en väldigt översiktlig analysmetod där 
avvikelser och oväntade värden söktes [29]. Den information som erhölls av Quant var att 
processdata bör matcha och förvånande nog upptäcktes avvikelser. Tack vare två inträffade 
haverier blev det även möjligt att genomföra mer konkreta analyser kring hur byte av 
komponenter har inverkat på processdata. Förhoppningen har varit att tydligt kunna se om 
processdata kan användas som indikator på komponentens hälsoläge. Resultaten har varit 
blandade. 
 
Undersökningen i samband med haveri hos underkomponent 7 visade tydligt att studerad 
processdata påverkas av att en underkomponent inaktiveras. Detta blir ett första steg i att 
etablera ett samband mellan komponentens tillstånd och aktuell processdata. Det går alltså 
tydligt att se att förändringar i komponenten avspeglas i processdata. Nästa steg blir att bedöma 
huruvida processdata kan säga något om komponentens hälsotillstånd. 
 
Haveriet hos underkomponent 1 hoppades kunna användas för att etablera en koppling mellan 
processdata och haveri. Resultatet gav dock endast delvis stöd för en sådan koppling. De 
avvikelser som upptäckts hos momentvärdena i underkomponent 1 kan tyckas vara för små för 
att utgöra något definitivt bevis på att haveriet och bytet av den trasiga underkomponenten har 
återspeglats i processdata. Samma resonemang går att tillämpa för de avvikelser som upptäcktes 
hos underkomponent 7 vid det första haveriet. Här behövs betydligt fler undersökningar av nya 
haverier för bedöma möjligheten att använda processdata för att identifiera dessa haverier. Allra 
helst bör även en bättre underliggande förståelse bildas kring inverkan av processdata som 
ström och moment på maskinens hälsoläge. Detta skulle kunna bidra till att skapa en förståelse 
över varför värdena för processdata avviker och huruvida detta är normalt eller inte. En sådan 
förståelse skulle även kunna användas för att bedöma vilka avvikelser som är normala och vilka 
som bör granskas och leda till åtgärder. 
 
Studierna som gjorts av aktuell processdata hos både komponent A och komponent B visar på 
svårigheten att koppla samman processdata med haveri. Detta blir problematiskt med tanke på 
att Veldman et al. anser att en tydlig koppling mellan processdata och haveri är nödvändig för 
att kunna etablera en underhållsmetod baserad på processdata [14]. På detta sätt står processdata 
i kontrast till exempelvis vibrationsmätningar och oljeanalys, då dessa metoder utgör direkta 
indikatorer på inträffade fel [14], [29]. Med utgångspunkt i detta är det troligtvis en bättre 
strategi att fokusera på vibrationsmätning och oljeanalys där detta är lämpligt, medan 
processdatabaserade metoder kan användas där andra metoder inte är lämpliga eller där 
processdata har en tydlig koppling till inträffade haverier. Detta kan vi se i komponent A, där 
varken vibrationsmätning eller oljeanalys kan åtgärda det fel som uppstår, men det finns en 
ganska god förståelse för hur en processdatabaserad metod kan tänkas se ut. För komponent B 
blir det lite svårare. Manuell vibrationsmätning fungerar inte eftersom komponenten inte går att 
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komma åt under körning. Samtidigt har analys av processdata inte kunnat ge något definitivt 
svar kring hur väl lämpad en processdatabaserad metod är. Ett tänkbart scenario blir att CBM 
potentiellt sett inte är en lämplig metod för komponent B, särskilt om kostnaderna för underhåll 
inte är höga i dagsläget. För komponent A blir det därmed lämpligt att införa en CBM-metod 
eftersom det finns stor potential att minska kostnaderna associerade med underhållet av 
komponent A. 

5.3 Frågeställning 3 – Att välja lämplig underhållsstrategi för 
ändamålet 

Detta avsnitt innehåller en diskussion kring resultatet och analysen som gjorts för den tredje 
frågeställningen: 

 3) Hur kan man bedöma om en potentiell implementation av CBM är lämplig jämfört 
med en existerande underhållspolicy genom att beakta olika aspekter som exempelvis 
lönsamhet och säkerhet? 

Resultatet från AHP-sessionen var mestadels väntat. Det var föga förvånande att CBM ansågs 
en bättre metod än CM/TBM med tanke på alla fördelar som är associerade med en lyckad 
CBM-implementation jämfört med de många nackdelar som associeras med CM-metoder. 
Potentiellt kan man tycka att resultatskillnaden mellan metoderna var väldigt stor, vilket till stor 
del berodde på att säkerheten fick en väldigt hög viktning gentemot övriga kriterier. Trots att 
säkerheten för de flesta företag är en väldigt viktig aspekt fick den möjligtvis en alldeles för 
stor viktning i vår AHP-session, särskilt när resultatet jämförs med det som erhållits i [1], [3]. 
En nackdel med att göra kvalitativa bedömningar med suddiga termer är att det lätt kan bli att 
man konstaterar att något som säkerhet tilldelas högsta värdet gentemot övriga kriterier. Detta 
kan tänkas vara ett nybörjarmisstag med AHP och att bättre förståelse hos deltagarna över hur 
metoden fungerar minimerar risken för sådana extrema viktskillnader. I vilket fall visade 
känslighetsanalysen att resultatet var robust. 
 
Överskridande av CR-gränsvärde var inte helt oväntat, just eftersom säkerhet ansågs så mycket 
viktigare än övriga kriterier. Det viktiga var att en ranking kunde etableras, även om 
överskridande av CR-gränsvärde visar på att AHP har vissa svagheter när det gäller bedömning 
av kriterier som anses ligga långt ifrån varandra viktmässigt. Förutom detta enskilda större 
överskridande var CR-värdena huvudsakligen godkända. En stor fördel var att Priest gav 
omedelbar återkoppling på CR-värdet, vilket kunde ge en omedelbar diskussion kring 
inkonsekvensen och därmed direkta justeringar. 
 
Känslighetsanalysen visade att resultatet var robust, vilket var väntat med tanke på att CBM-
metoden så tydligt föredrogs. Att just investeringskostnaden var det kriterium som stack ut och 
som potentiellt kunnat ändra resultatet var inte heller förvånande. Investeringskostnad är det 
kriterium där CM/TBM presterar klart bättre än CBM. Detta beror på att CM/TBM är 
existerande underhållsmetod och därmed inte behöver några konkreta investeringar medan 
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CBM är en ny metod som behöver implementeras och därmed ger upphov till 
investeringskostnader. 
 
Deltagarna var överlag positiva över AHP och dess möjlighet att skapa diskussion och väga 
olika alternativ samt ge en helhetsbild. Detta är i linje med upplevelserna i [3], [27] och därmed 
inte förvånande. Formatet med fokusgrupper fungerade väldigt bra, särskilt då ingen i gruppen 
var bekant med AHP-formatet sedan tidigare. Detta innebar att det kunde ske missbedömningar 
som andra deltagare kunde rätta till och till slut landade deltagarna oftast i någon form av 
konsensus. Förutsättningen är självklart att det är en balanserad fokusgrupp där alla har 
möjlighet att säga sitt [28]. 
 
Användning av mjukvaran Priest var en positiv upplevelse och effektiviserade AHP-sessionen 
samt analysen. Priest automatiserade mycket av arbetet med att förbereda och fylla i svar. En 
stor fördel var möjligheten till omedelbar återkoppling gällande CR-värdet. Även enkelheten i 
att genomföra känslighetsanalyser var en fördel hos Priest. 
 
Överlag är bedömningen att AHP definitivt är användbart vid bedömning av underhållspolicy, 
även om det är viktigt att beakta att endast två alternativ behandlades och att resultatet var 
ganska säkert på förhand. Metoden fungerade dock väldigt bra som helhet, trots att den 
information som inhämtades om olika kriterier huvudsakligen var kvalitativ och uppskattad. 
Sådan information kan vara svår att hantera i metoder som kräver exakta, kvantitativa svar men 
AHP klarade detta väl. Förbättringar består i att bättre hantera kriterier där ett kriterium är 
dominant gentemot de andra kriterierna. Tidsåtgången är en nackdel om man önskar genomföra 
AHP på ett stort antal komponenter och maskiner. AHP blir därmed bäst lämpad till de beslut 
där man gör bedömningen att utgången av AHP är otydlig. Bättre förberedelser på så vis att alla 
deltagare är välbekanta med AHP är antagligen också ett förbättringsområde, då detta 
minimerar den förvirring som ibland kan uppstå över hur saker ska jämföras och vad de olika 
jämförelserna betyder. 

5.4 Aspekter berörande hållbar utveckling 
Studien har en viss positiv effekt när det gäller hållbar utveckling. Quant arbetar med att förse 
ABB HVC med underhåll. Ett effektivt underhållsarbete innebär att minimera plötsliga 
haverier, förlänga maskiners livslängd, minimera bruk av reservdelar och liknande. Ett effektivt 
underhåll kan alltså ha en inverkan i att uppnå ett hållbart samhälle. Genom att implementera 
en CBM-process kan resursåtgången minskas genom att exempelvis minimera behovet av 
reservdelar och minimera behovet av onödigt underhåll där komponenter byts i onödan eller 
miljöfarliga ämnen behöver användas. Att undvika plötsliga haverier har även en positiv 
inverkan på personalsäkerhet, då maskiner som havererar kan bete sig oväntat och utgöra en 
säkerhetsrisk. Dessa resonemang gäller även i en generell kontext kring underhåll. 
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5.5 Etiska aspekter 
Etiska ställningstaganden delas upp i två kategorier. Etiskt genomförande handlar om hur ett 
etiskt förhållningssätt tillämpats på själva studien, exempelvis genom att avidentifiera 
respondenter och inte missbruka det förtroende jag fått av Quant. Samhällelig etik handlar om 
etiska överväganden ur ett samhälleligt perspektiv, det vill säga vilka samhälleliga etiska 
konsekvenser denna studie kan tänkas ha och hur dessa har beaktats. 

5.5.1 Etiskt genomförande 
En rad åtgärder har följts för att genomföra arbetet på ett etiskt sätt. Många av dessa etiska 
åtgärder agerar också validitetshöjande, då de höjer arbetets trovärdighet och styrker dess 
resultat. Exempel på detta är återkoppling av intervjuer till respondenterna. Genom att låta 
respondenterna läsa sammanfattningen av intervjuerna har de kunnat styrka innehållet och 
därmed validiteten genom så kallad deltagargranskning [44], [46]. Samtidigt finns en etisk 
aspekt, på så vis att respondenten får möjlighet att intyga att denne inte blivit missförstådd eller 
misstolkad. En annan validitetshöjande åtgärd i form av deltagargranskning är att återkoppla 
denna rapport gentemot de anställda på Quant som nära deltagit i studien för att få en 
bedömning över huruvida metoden motsvarar det som gjorts och en bedömning över om 
resultaten och slutsatserna är i linje med det vi kommit fram till och om dessa är rimliga [44], 
[46]. Den etiska aspekten är densamma som tidigare, det vill säga ett intygande om att det som 
är skrivet representerar det som skett i verkligheten och att inget blivit misstolkat eller 
missförstått. 
 
Deltagarna i studien är avidentifierade för att skydda deras identitet och för att publicering av 
namn inte tjänar något syfte. Det är dock värt att observera att svaren inte berör internt känsliga 
ämnen på Quant och andra anställda har deltagit vid de intervjuer och diskussioner som förts. 
 
Under studiens gång har konfidentiell och sekretessbelagd information hanterats. Ett ansvar har 
därmed legat på mig att hantera informationen varsamt, att inte publicera informationen 
offentligt, att inte dela med mig av den till obehöriga och så vidare. Att misslyckas med detta 
vore att bryta mot det förtroende jag tilldelats av Quant och vore därmed etiskt klandervärt. 
Som ett led i att säkra sekretessen har denna rapport godkänts för publicering av en representant 
från Quant. 
 
Slutligen bör en forskare klargöra för eventuella antaganden, erfarenheter och ståndpunkter som 
kan påverka arbetet [44], [46]. Detta arbete har jag genomfört självständigt, det vill säga jag har 
inte agerat som anställd åt Quant eller något annat företag. Däremot har jag fått en viss finansiell 
ersättning för utfört arbete. Denna ersättning har inte varit villkorad eller krävt några särskilda 
åtaganden från min sida som självständig forskare. Min kunskap och mina erfarenheter inom 
området underhåll har varit väldigt begränsade och därmed har risken varit låg att dessa kunnat 
påverka mitt arbetssätt. Däremot har arbetet genomförts i nära samarbete med Quant och dess 
anställda. Detta har varit en validitetshöjande åtgärd och gjort att deltagarna kunnat forma 
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studien [46]. Samtidigt leder detta till att deltagarnas eventuella åsikter och ståndpunkter inom 
detta område kunnat ha en påverkan på arbetets resultat och bör därmed beaktas. 

5.5.2 Samhälleliga etiska aspekter 
Arbetets genomförande och resultat har inte bedömts ha några större samhälleliga etiska 
aspekter. Studien har syftat till att förbättra underhållsprocessen hos ett företag, vilket är tänkt 
att leda till lägre kostnader genom exempelvis minskat produktionsbortfall och minskade 
reservdelskostnader. Detta leder till en samhällsvinst på så vis att mer resurser kan läggas på 
exempelvis produktivitetshöjande åtgärder istället för på att åtgärda fel som uppstår. 
Industriunderhåll och tillverkning av högspänningskablar är områden som är förhållandevis 
ointressanta ur etisk synpunkt. Med detta menas att branscherna inte medför några större etiska 
dilemman, som exempelvis är fallet med tobaksbranschen eller vapenindustrin. 

5.6 Personliga insikter 
Då min kunskap om underhåll var väldigt låg innan denna studies genomförande har jag 
kontinuerligt behövt inhämta och tillämpa ny kunskap. Kunskapskällorna har varit både 
akademiska, i form av vetenskaplig litteratur, men även praktiska, i form av kunskap jag erhållit 
genom intervjuer och diskussioner med anställda på Quant. En nackdel med att inte besitta 
någon större kunskap på det område man ska studera är att det är lätt att begå nybörjarmisstag 
eller underskatta uppgiften. På förhand tänkte jag mig att det skulle vara en förhållandevis enkel 
process att jämföra processdata före och efter haverier och därigenom dra slutsatser baserat på 
tydligt förekommande avvikelser. Detta var självklart en alldeles för enkel bild av processen, 
vilket jag märkte när litteraturen kring processdata baserades på komplexa modeller samt 
påpekade svårigheten i att använda processdata i ett underhållsperspektiv. Analysen blev inte 
enklare av att den processdata som fanns omfattade en förhållandevis kort period. Samtidigt var 
mängden data stor på grund av det korta loggningsintervallet vilket gjorde att mycket tid och 
arbete gick åt till att filtrera och bearbeta data för att kunna presentera den på ett användbart 
sätt. Allt detta ledde till att den analys av processdata som gjordes endast kunde ge tidiga och 
preliminära indikationer på hur processdata kunde tänkas användas i en underhållskontext. 
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6 SLUTSATSER 

Detta avsnitt lyfter fram de viktigaste resultaten och slutsatserna som har identifierats under 
genomförandet av denna studie. Avsnittet är uppdelat efter de tre frågeställningarna. 
 

 1) Hur kan relevanta datavariabler identifieras som kan tänkas vara till hjälp vid 
identifiering av fel som kan uppstå i drift? 

På denna punkt har detta arbete huvudsakligen fokuserat på processvariabler som loggas av 
maskinerna, då litteraturen redan erbjuder etablerade datavariabler för vibrationsmätning och 
oljeanalys. Denna studie har lyckats samla in och identifiera potentiellt intressanta 
processvariabler huvudsakligen genom att konsultera en anställd på det studerade företaget 
samt relevant dokumentation över processvariablerna. En enkel metod har presenterats där 
metadata kan användas för att göra en första sortering och därmed eliminera en lång rad 
ointressanta variabler. Studier av processvariabler har även visat på att vissa potentiellt 
intressanta processvariabler inte loggas. Denna sorteringsprocess bör vara mer eller mindre 
generaliserbar till övriga maskiner i fabriken. Generaliserbarheten till övriga företag och 
kontexter är beroende av hur processdata loggas och hur den ser ut, men rimligtvis bör det 
finnas attribut som kan kategorisera data som mer eller mindre intressant i underhållssyfte. 
Eftersom processdata inte direkt indikerar fel [14] krävs kunskap för att kunna göra en 
preliminär identifiering av relevant processdata. Detta är i kontrast till metoder som 
vibrationsmätning och oljeanalys som är specifikt gjorda för att identifiera vissa typer av fel 
[14], [16], [22]. 

 

 2) Hur kan man tolka de relevanta datavariablerna för att bedöma hur dessa kan 
användas vid implementationen av en tillståndsbaserad underhållspolicy (CBM)? 

För metoder som vibrationsmätning och oljeanalys finns ett utarbetat system på det studerade 
företaget som går ut på att använda standardiserade gränsvärden från ISO. För 
vibrationsanalys ger gränsvärdena en bild över om vibrationerna är inom ett godkänt intervall 
eller om det finns en avvikelse. En bild ges även över vilken åtgärd som bör vidtas. Metoden 
har påvisat brister hos en rad olika komponenter och åtgärder planeras sättas in för att åtgärda 
dessa brister. Det finns en del utmaningar med vibrationsmätningar hos det studerade 
företaget, där dessa berör svårighet att få användbara mätresultat, svårighet att erhålla 
gränsvärden och dålig möjlighet att utföra manuell mätning under drift. Utmaningarna berör 
olika maskiner och komponenter. Potentiella lösningar skulle kunna vara ny mätutrustning, 
nya analysverktyg, sensorer för vibrationsmätning som sedan loggas kontinuerligt och inköp 
av ISO-klassade komponenter. Långsiktigt finns potentiella möjligheter att implementera en 
prediktiv metod, troligtvis tillsammans med vibrationssensorer som kontinuerligt loggar 
vibrationssignaler och följs upp vid avvikande värden med manuell mätning. Varje företag har 
sina egna metoder och förutsättningar men vibrationsmätningar enligt ISO-gränsvärden tycks 
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erbjuda en generaliserbar metod som går att tillämpa på många olika industriföretag och 
metoden öppnar upp för prediktivt underhåll enligt [8], [17]. 

Oljeanalys utgår också från ISO-gränsvärden för att identifiera fel och processen är lämplig 
överallt där olja används samt på alla typer av oljor. Processen har redan lyckats identifiera 
brister hos det studerade företaget och man har börjat agera för att åtgärda dessa brister. En av 
dessa åtgärder är kontinuerlig filtrering av oljan för att minimera mängden vatten och partiklar 
i oljan och därmed behålla oljans kvalitet [2], [18], [19]. Det studerade företaget har visat att 
ny teknik och ny utrustning erbjuder ett förhållandevis kostnadseffektivt och enkelt sätt att 
både analysera oljan och rena den genom filtrering. Detta minimerar vissa av de nackdelar 
som traditionellt finns hos oljeanalys, exempelvis behov av specialiserad personal, hög 
kostnad och behov av laboratoriemiljö [2]. Det är dock viktigt att observera att dessa 
nackdelar inte helt elimineras. Exempelvis leder avvikande värden vid oljeanalys till att oljan 
undersöks närmare under mikroskop på det studerade företaget och eventuellt skickas till 
extern analys om man bedömer att detta behövs för att fastställa felorsak. Processen blir dock 
mer effektiv på så vis att man endast genomför mer detaljerade undersökningar vid behov. Ett 
frågetecken kring denna metod är möjligheten att införa prediktiva modeller enligt [20], [21] 
eftersom filtrering av olja minskar partikelhalten och därmed möjligheten att använda 
partikelhalt som indikator på en maskins hälsoläge. Mer studier skulle behövas på detta 
område. Det studerade företagets användning av oljeanalys visar att processen är enkelt 
generaliserbar till övriga maskiner och arbetssättet bör även gå att generalisera till övriga 
industrin där analys av olja kan ge en indikation över en maskins hälsotillstånd. 

Processdata har försökt tolkas i sin kontext och resultaten har varit blandade. För oljenivåer 
borde man kunna studera långsiktiga, underliggande trender för att bedöma om läckage 
uppstått, men den naturliga variationen som finns i oljenivån försvårar detta. Studier av 
komponent A har visat möjligheten att ställa upp en enkel modell för att bedöma hur väl två 
processvariabler korrelerar. Avvikelser i denna korrelation är tänkt att indikera att maskinen 
körs fel och att onödigt slitage uppstår. Denna modell har inte kunnat testas eftersom en av 
processvariablerna som varit nödvändig inte har loggats. Skulle modellen lyckas bör den med 
mindre justeringar vara generaliserbar till en rad andra komponenter i fabriken. Hos 
komponent B var det svårare att fastställa ett samband mellan processdata och haverier. Mer 
studier behövs för att kunna hitta ett eventuellt samband. Allmänt går det att konstatera att 
metoder med processdata är mer komplicerade att bygga upp eftersom de ofta kräver djupare 
kunskap kring processen och processvariablerna för att därifrån kunna bygga upp tänkbara 
samband mellan processvariabler och haveri. De olika modellerna som tas fram blir oftast 
enbart generaliserbara till liknande komponenter eller kontexter och sådana modeller blir 
också svåra att generalisera utanför företaget. Istället behövs ett mer generellt angreppssätt. 
Denna studie har arbetat explorativt med att identifiera avvikelser och försöka koppla dessa 
till haverier. Mer tid eller data skulle ha behövts för att kunna göra fler observationer och mer 
definitivt kunna visa om en sådan metod fungerar väl eller inte. 

Det går att konstatera att det finns stora utmaningar i användandet av processdata som gör det 
mer attraktivt att använda andra metoder, exempelvis vibrationsmätning och oljeanalys, 
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istället. Nackdelarna med processdata ligger i att man ofta behöver en god förståelse över 
processen för att kunna ställa upp en enkel modell som därefter behöver testas. Detta kan bli 
en väldigt tidskrävande process eftersom konkreta haverier eller fel behöver uppstå för att 
modellen ska kunna testas och utvärderas. Detta står i kontrast till vibrationsmätning och 
oljeanalys där etablerade ISO-gränsvärden går att använda för att direkt få besked om 
maskinens hälsoläge. Resultaten är mer eller mindre i linje med de utmaningar Veldman et al. 
tar upp kring metoder baserade på processdata [14]. Bristen på definitiva besked kring hur 
processdata kan användas och hur en modell skulle implementeras gör det dock svårt att dra 
definitiva slutsatser i hur användbara processdatametoder är gentemot mer typiska 
underhållsmetoder som vibrationsmätning och oljeanalys. Olika förutsättningar hos olika 
företag har också en inverkan, där vissa företag kan ha mer eller mindre förståelse över 
processerna och därmed bättre eller sämre kapacitet att använda processdata i 
underhållsprocessen. 

 

 3) Hur kan man bedöma om en potentiell implementation av CBM är lämplig 
jämfört med en existerande underhållspolicy genom att beakta olika aspekter som 
exempelvis lönsamhet och säkerhet? 

AHP genom mjukvaran Priest [35] har använts som metod för att bedöma den mest lämpliga 
underhållsmetoden för en given komponent. AHP genomfördes i fokusgrupp, vilket hade 
fördelen att det skapade diskussion och att deltagarna delade med sig av sina åsikter för att 
därigenom skapa en fördjupad förståelse i gruppen som helhet. En stor fördel med AHP berör 
möjligheten att väga både kvalitativa och kvantitativa värden. Därigenom kunde konkreta 
siffror i form av exempelvis kostnader och produktionsbortfall vägas mot kriterier som inte på 
samma sätt kan uppskattas i siffror, exempelvis personalsäkerhet. AHP visade sig även 
fungera väl när värdena var uppskattade, snarare än baserade på exakta siffror. Mjukvaran 
Priest erbjöd ett enkelt sätt att anteckna svaren och gav direkt återkoppling på inkonsekventa 
svar. Priest erbjuder flexibilitet och olika funktioner, exempelvis olika algoritmer för att räkna 
fram vikter och ett verktyg för känslighetsanalys. AHP som metod är flexibel och kan enkelt 
generaliseras både till andra maskiner och till andra företag. Däremot tar en AHP-session tid 
att genomföra vilket gör metoden bäst lämpad för scenarion där det optimala 
underhållsalternativet är oklart. Utöver detta är inte fokusgrupper lämpliga för alla kontexter, 
utan fokusgrupper passar bäst där deltagarna är bekanta med varandra och inte tvekar att säga 
sin åsikt. Överlag bekräftar denna studie de slutsatser som går att finna kring AHP och 
underhåll i bland annat [3], [27]. 
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7 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Denna studie har varit en inledande studie som har gett upphov till en rad potentiellt intressanta 
resultat som dock måste utvärderas och testas för att bekräftas. För det specifika fallet hos Quant 
behövs mer arbete med att implementera exempelvis den CBM-lösning som föreslås för 
komponent A för att därmed bekräfta om CBM baserat på processdata verkligen är rimligt att 
implementera eller inte. Parallellt med detta kan även fortsatta studier göras av haverier hos 
komponent B för att bekräfta eller förkasta de potentiellt intressanta avvikelser som denna 
studie identifierat hos felande underkomponenter. Även praktisk tillämpning av 
vibrationssensorer behöver utvärderas tillsammans med möjligheten att automatiskt beräkna 
felfrekvenser för att kunna genomföra vibrationsanalys. När det gäller oljeanalysen behöver en 
utvärdering göras för att bekräfta att oljeanalysen har minskat antalet uppkomna fel. 
 
I en bredare kontext behöver de metoder som detta arbete tillämpat testas på andra företag och 
kontexter innan några konkreta slutsatser går att dra kring en bredare generaliserbarhet. 
Detta arbete har gett upphov till några intressanta områden för framtida forskning. Tillgången 
till processdata är stor på Quant och när Internet of Things breder ut sig och tillåter loggning av 
stora datamängder behövs metoder och verktyg för att tolka och använda denna data. Denna 
studie har visat på svårigheten att rakt av använda processdata. Mer arbete behövs för att, om 
möjligt, utveckla generella och lättillgängliga metoder som kan användas för att identifiera och 
analysera processdata som har relevans i ett underhållsperspektiv. Detta arbete har även 
identifierat en potentiell motsägelse mellan oljefiltrering och existerande prediktiva metoder 
för oljeanalys. Mer studier behövs för att bedöma hur filtrering av olja påverkar möjligheten att 
använda prediktiva metoder och hur de prediktiva metoderna kan utvecklas för att ta hänsyn till 
kontinuerlig filtrering av olja. 
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BILAGA A: INTERVJU OM VIBRATIONSMÄTNING 
Personer deltagande vid intervju: 

- Daniel: Ansvarig för vibrationsmätningar. Personen heter egentligen något annat. 
- Handledare och automationsingenjör. Deltog och ställde även frågor. 
- Handledare och medlem i implementationsgruppen. Deltog och ställde även frågor. 

Man började med att sätta mätpunkter i tornet innan Daniel började arbeta. Detta skedde för 
ungefär 3 år sedan, vilket alltså är den period man haft vibrationsmätningar. Daniel jobbar 
ungefär 20% av tiden med vibrationer. Man påbörjade vibrationsmätningarna efter ett stort 
växellådshaveri i tornet. 
 
Utrustningen består av en handhållen mätare kopplad till en dator. Denna mätare kopplas till en 
mätpuck. Mätpucken sätts fast på komponenten man önskar mäta. Mätaren är en piezometer. 
Mätpucken har ett nummer och placeras så nära komponenten det bara går. Piezometern skruvas 
på därefter och mäter. Man måste känna till varvtal och belastning på komponenten man önskar 
mäta. Utifrån detta kan felfrekvens beräknas. Piezometern kan mäta ner till 10 Hz. Utrustningen 
är ca 7-8 år gammal, modernare utrustning tillåter mätning till betydligt lägre frekvenser. 
Utrustningen får ej kopplas in på ABB:s nätverk, detta innebär att allt görs på utrustningens 
dator, inklusive analys. Programvaran finns på mätaren, och finns ej på en extern dator. En 
bättre lösning som föreslogs var att föra över datan till en dator via ett separat nätverk (skilt 
från ABB-nätet).  
 
Ett problem är att varvtal och belastning ändras beroende på vilken kabel som körs. Detta 
försvårar arbetet eftersom felfrekvenserna måste räknas om.  
 
Tornet var först ut med mätningar och där tittade man mycket på fläktarna som är en del av 
värmebehandlingsprocessen. Maskinerna/avdelningarna klassades utefter den konsekvens ett 
haveri får. Såhär ser klassningen ut: 

- A: Totalhaveri 
- B: Risk för miljöpåverkan eller skada på egendom/personal 
- C: Ingen större påverkan. 

Tornet klassades som A.  
 
Det är svårt att hitta data (för godkända vibrationer) över olika komponenter, exempelvis lager. 
Mycket rör sig även för långsamt vilket innebär att 10 Hz blir en för hög frekvens och 
omöjliggör vibrationsanalys. Det går att analysera under 10 Hz men man får arbeta väldigt 
mycket själv med detta, dvs arbetet går inte att automatisera på samma sätt som för högre 
frekvenser. 
 
Daniel försöker ha ett mätintervall på 3 kalendermånader. Ett problem är att han ej vet när 
maskinen står stilla, vilket gör att mätning inte kan utföras (mätning kräver att maskinen är 
igång). Ett annat problem är att man ej loggar drifttiden. En optimal lösning vore att klocka 
drifttid. 
 



 

  

Daniel har tittat mycket på fläktarna som används för att cirkulera luft till grytorna i tornet. Vad 
han gör är att han utför en mätning och noterar datum då mätningen utfördes. ISO-standarder 
används för att analysera huruvida vibrationerna håller sig inom normala nivåer eller inte. Rent 
konkret får inte vibrationen överstiga ett visst värde enligt standarden. Standarden färgkodar 
vibrationsvärdena för att indikera om värdena är normala (grön), förhöjda men ok (gul), 
förhöjda men klarar ett tag till (prickig röd) eller förhöjda och bör bytas omgående (röd). Målet 
är att byta/kontrollera de röda komponenterna så att de i alla fall når en gul nivå. Ett problem 
är dock att man idag inte har konkreta kvalitetskrav på leverantörerna av fläktarna. En sak man 
tittat på är en testbänk som används för att balansera komponenterna (fläktarna) och rent allmänt 
kvalitetskontrollera. Under testprocessen mäter man vibrationer vid ett visst varvtal och utgår 
från en referenspunkt. På så sätt kan man hitta obalanser och placera en testvikt och göra en ny 
körning. På så vis kan man beräkna var vikten ska placeras för att uppnå balans. Detta är en 
process som inte tillämpas officiellt men en sådan process skulle eliminera de obalanser som 
idag orsakar fel.  
 
Kontinuerlig onlinemätning diskuterades. Ett problem med detta är skiftande varvtal och 
belastning som nämnts tidigare, då skiften i dessa variabler leder till att vibrationerna förändras. 
En möjlighet är att använda aktuell data, exempelvis moment, för att få fram värden för 
belastning och varvtal (varvtal borde gå att hämta direkt ur data). 
 
Ett annat problem som Daniel observerat är att bara [ett mindre antal] av lagren når den 
specificerade livslängden. Orsaken är dålig montering eller dålig smörjning vilket beror på den 
mänskliga faktorn. Detta är en mer svåråtgärdad process och skulle kräva exempelvis utbildning 
och kontroller för att åtgärda. Att genomföra kontroller är dyrt och kostnaden kan vara svår att 
räkna hem då en kontroll tar tid och arbetskraft. 
 
Fläktarna har studerats mycket då de är ganska enkla att arbeta med. Det finns få felfaktorer. 
Detta står i kontrast till exempelvis växellådor som är mer komplicerade och därmed har fler 
felfaktorer. Den programvara Daniel använder filtrerar signalerna. Rent konkret innebär detta 
att brus minimeras och att amplituden hos felfrekvenserna förstärks för att enklare upptäckas. 
Detta är en nyckelfaktor då amplituderna är väldigt små eftersom det handlar om små 
energimängder.  För komponenter med väldigt låg frekvens blir det väldigt svårt att upptäcka 
dessa amplituder då energinivån är så låg. Ett företag som heter SPM jobbar mycket med 
programvara för att analysera vibrationer. Samma programvara bör gå att använda för att 
analysera manuellt loggad data från sensorer samt att analysera data från den handhållna 
piezometern. Detta kan vara en lösning på problemet med att analysera automatisk sensordata. 
 
När Daniel gjort sina mätningar har stora brister upptäckts i vibrationsvärdena hos en maskin. 
[Ett antal] av fläktarna hade värden som borde föranleda underhåll, varav [några] av fläktarna 
hade värden som indikerade att omedelbart underhåll borde ske. 2 huvudsakliga problem 
identifierades: obalans och veka fundament. Lösningar kan vara att balansera komponenterna 
(enligt ovan) respektive att köpa ISO-klassade komponenter.  
 



 

  

Ett annat problem som kan uppstå är när det finns 2 maskiner bredvid varandra. Börjar de arbeta 
med samma frekvens blir felamplituden dubblad vilket förstärker problemen (motsatsen kan 
också uppstå).  
 
Ett problem som noterades var att Daniel idag inte kan se när maskinen är igång. Detta borde 
kunna lösas genom att titta på data som indikerar om maskinen är igång eller ej. 
 
Ett annat problem är att låga varvtal och frekvenser är svåra att analysera med dagens 
utrustning. Tekniken har däremot utvecklats på detta område och tillåter analys på mycket lägre 
frekvenser än tidigare. 
 
Olika växellådor tål olika mycket, vilket förhindrar en generaliserad process. 
 
[Komponent B] är ett exempel på en omätbar komponent eftersom varvtalen är väldigt låga. 
 
SPM är ett bra verktyg tack vare goda databehandlingsmetoder. 
 
En annan intressant sak är att piezometern snart ska in för kalibrering. Det är alltså viktigt att 
alla mätare och sensorer är kalibrerade korrekt och inte ger skilda värden för samma mätning. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BILAGA B: INTERVJU OM OLJEANALYS 
Deltagare:  

- Albert: Arbetar med oljeanalys. Albert heter egentligen något annat. 
- Handledare och automationsingenjör. Deltog och ställde frågor. 

Det finns ungefär 500 punkter idag där man genomför någon form av oljeanalys. Processen är 
förhållandevis ny och påbörjades först i november 2015.  
 
Maskinerna graderas med en kategori A, B eller C. Detta är samma princip som används vid 
vibrationsmätningarna, där A är kritiska maskiner som kan orsaka omfattande skada vid haveri 
medan C är maskiner som orsakar begränsad skada på omgivning vid haveri. 
 
Idag genomförs ronder där man går ut och mäter oljevärden. Detta sker med vissa intervall 
beroende på kategori, exempelvis var tredje månad. En beskrivning över resultatet sker. 
Resultatet består huvudsakligen av partikelnivåer och relativ fuktighet. Partikelhalterna jämförs 
mot ISO-standard medan relativa fuktigheten försöker hållas på 50%. En hög fuktighetsnivå 
måste dock inte vara farlig, tillsatser i oljan kan binda vatten och den mobila filterutrustningen 
kan filtrera bort vattnet. Den farliga situationen uppstår när oljan mättas på vatten och fritt 
vatten börjar dyka upp i oljan. 
 
Nya mobila analysinstrument är på gång för att genomföra oljeanalys på plats. Dessa har testats 
och gett goda resultat. Instrumentet kan direkt kopplas in i exempelvis hydraulaggregat via en 
tankadapter. Partikelhalt och fuktighet analyseras och ett kvitto skrivs ut på resultatet. Det går 
även att koppla analysinstrumentet direkt till en dator och flytta över resultaten. Instrumentet 
kan ta ett prov på alla typer av olja, dvs hydraulikolja, smörjolja och växelolja. Dessa prover 
kan sen analyseras på labb. Analysinstrumenten uppges vara väldigt smidiga och praktiska och 
har stor potential. Dessa mobila analysinstrument är något som kommit på senare år och ett 
resultat av teknikutvecklingen på området. 
 
För mer noggrann analys används en vakuumpump som tar bort luftbubblor från oljan. 
Analysresultaten blir då mer tillförlitliga och exakta.  
 
Analysinstrumentens resultat kan användas för att bygga trender i datorn. Just nu är trenderna 
tänkta att vara till för att hålla koll på oljan. Man vill exempelvis se nedåtgående trender om 
vattennivån varit hög. I nuläget finns inga konkreta planer på att använda trenderna för att 
förutsäga och planera framtida underhåll. 
 
Ett problem som funnits är vattenskador på grund av att det funnits fritt vatten uppblandat i 
oljan. Detta har gjort att man idag arbetar mycket med filtrering av oljan för att ta bort fritt 
vatten och även minimera mängden bundet vatten. Tester på ny olja visar att det finns behov av 
filtrering innan oljan används. När det gäller oljekvalitet från leverantör så får man det man går. 
Det verkar alltså inte gå att begära ”renad” olja, utan filtrering får göras av Quant innan oljan 
används. 



 

  

Några exempel på analys visades. I ett fall var partikelhalterna så höga att de överskred 
mätutrustningens tak. I ett annat exempel fick man ut värden på partikelhalten. Dessa halter är 
”kodade” på så vis att man jämför siffror mot ISO-referenser för att bedöma om nivåerna är 
godkända eller kräver vidare undersökning. Överskrids värden gör man en kontroll i mikroskop. 
Skulle resultaten vara oroande, dvs om man upptäcker metall i oljan, skickas resultaten till 
extern analys hos Statoil.  
 
Ett problem som noterats är att oljan ibland kan vara kall, vilket ger problem vid mätning på 
grund av viskositeten. Kall olja blir mer trögflytande vilket gör det svårt att få oljan att rinna 
genom analysmaskinen. Ett annat problem är att ISO-standarden anger referensvärden för en 
viss temperatur (40 grader) och har man inte rätt temperatur vid mätning kan svaren bli 
missvisande. I de fall man har kall olja bör denna värmas. 
 
Idag används mobil filterutrustning av olika slag för att filtrera bort partiklar och vatten från 
oljan. Förhoppningen är att installera dessa filter överallt i framtiden där man upplever att behov 
finns (dvs kritisk utrustning). Ett filter filtrerar bort vatten och partiklar från oljan. Utöver detta 
finns ett andningsfilter som renar luften från partiklar och fukt och hindrar detta från att förorena 
oljan. Andningsfiltret har en lättförståelig indikator som visar när filtret ska bytas. 
 
En tankadapter installeras på ingången för påfyllning av olja på utrustningen. Genom denna 
adapter kan man både fylla på, tappa av och filtrera oljan vilket är väldigt praktiskt. 
 
Oljan lagras idag i containerliknande förråd som är placerade utomhus. Detta är en dålig miljö 
och förråden sköts dåligt vilket leder till att fukt samlas och ytterligare förorenar oljan. Man 
arbetar med att installera värmepumpar för att åtgärda detta problem, eller möjligtvis flytta 
containern inomhus. 
 
Oljeanalysen är en ny process som det har tagit lång tid att sätta igång då det varit en stor process 
med många inköp som behövt göras. Eftersom processen är ny och inte börjat tillämpas fullt 
går det inte att utvärdera fullt ut än men med tanke på allt som tagits upp verkar det finnas en 
väldigt stor potential och mycket att tjäna på dessa analyser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BILAGA C: KOMPONENT B – JANUARI OCH FEBRUARI STRÖM 
Detta dokument syftar till ge metadata kring den data som huvudsakligen sammanställts i 
histogram för de olika underkomponenterna hos komponent B. 
Fyra distinkta perioder har pekats ut. För alla perioder gäller att maskinen har varit igång (dvs 
haft en hastighet över 16). Underkomponent 2 har varit avstängd under alla perioder. Följande 
förkortningar gäller och förklaras: 

- Jan1: Perioden omfattar ungefär 10 till och med 22 januari. 
- Jan2: Perioden omfattar huvudsakligen tidpunkter efter Jan1, då underkomponent 7 

varit avstängd samtidigt som andra underkomponenter varit igång. Rent konkret 
omfattar detta huvudsakligen datumen 25-26 januari och 1 februari. 

- Jan: Perioden omfattar 10 januari till och med 1 februari och innefattar alltså både 
Jan1 och Jan2. Denna period redovisas men jag anser den är av mindre vikt då Jan1 
och Jan2 skiljer sig åt rätt kraftigt och Jan blir någon sorts missvisande genomsnitt. 

- Feb: Denna period omfattar 2 februari till och med 25 februari. 
- Jan2-1: Skillnaden mellan Jan2 och Jan1 för värden som genomsnitt och 

standardavvikelse. 
- Feb-Jan: Skillnaden mellan Feb och Jan för värden som genomsnitt och 

standardavvikelse. 
- Feb-Jan1: Skillnaden mellan Feb och Jan1 för värden som genomsnitt och 

standardavvikelse. Denna jämförelse ställs upp eftersom förutsättningarna är så nära 
varandra de kan bli, medan Feb-Jan lider av problemet att underkomponent 7 är 
avstängd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Yttre genomsnitt – Ström 
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Inre genomsnitt – Ström 
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Yttre standardavvikelse – Ström 
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Inre standardavvikelse – Ström 
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BILAGA D: KOMPONENT B – JANUARI OCH FEBRUARI MOMENT 
Detta dokument syftar till ge metadata kring den data som huvudsakligen sammanställts i 
histogram för de olika underkomponenterna hos komponent B. 
Fyra distinkta perioder har pekats ut. För alla perioder gäller att maskinen har varit igång (dvs 
haft en hastighet över 16). Underkomponent 2 har varit avstängd under alla perioder. Följande 
förkortningar gäller och förklaras: 

- Jan1: Perioden omfattar ungefär 10 till och med 22 januari. 
- Jan2: Perioden omfattar huvudsakligen tidpunkter efter Jan1, då underkomponent 7 

varit avstängd samtidigt som andra underkomponenter varit igång. Rent konkret 
omfattar detta huvudsakligen datumen 25-26 januari och 1 februari. 

- Feb: Denna period omfattar 2 februari till och med 25 februari. 
- Jan2-1: Skillnaden mellan Jan2 och Jan1 för värden som genomsnitt och 

standardavvikelse. 
- Feb-Jan1: Skillnaden mellan Feb och Jan1 för värden som genomsnitt och 

standardavvikelse. Denna jämförelse ställs upp eftersom förutsättningarna är så nära 
varandra de kan bli, medan Feb-Jan lider av problemet att underkomponent 7 är 
avstängd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Yttre genomsnitt – Moment 
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Inre genomsnitt – Moment 
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Yttre standardavvikelse – Moment 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 3 4 5 6 7 8

Si
gm

a

Underkomponent

Yttre standardavvikelse

Jan1 Jan2 Feb

149

118

78

95
101

86

141

63 59

15

43

10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 3 4 5 6 7 8

Si
gm

a 
-

D
if

fe
re

n
s

Underkomponent

Yttre standardavvikelse - Periodskillnader

Jan2-Jan1 Feb-Jan1



 

  

Inre standardavvikelse – Moment 
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BILAGA E: KOMPONENT B – FEBRUARI TILL APRIL STRÖM 
Detta dokument syftar till ge metadata kring den data som huvudsakligen sammanställts i 
histogram för de olika underkomponenterna hos komponent B. 
Denna version behandlar tre perioder. För alla perioder gäller att maskinen har varit igång (dvs 
haft en hastighet över 16). Underkomponent 2 har varit avstängd under alla perioder. Följande 
förkortningar gäller och förklaras: 

- Feb: Denna period omfattar 2 februari till och med 25 februari. 
- Mars: Denna period omfattar 6 mars till 21 mars. Perioden går fram till precis innan 

haveri uppstod på underkomponent 1 inre. 
- Apr: Denna period omfattar 25 mars till 6 april. Perioden är efter byte av 

underkomponent 1 inre. 
- Mars-Feb: Skillnaden mellan Mars och Feb för värden som genomsnitt och 

standardavvikelse. Denna jämförelse ställs upp eftersom förutsättningarna fortsatt varit 
lika men med det faktum att data för mars berör perioden innan underkomponent 1 
inre gick sönder. 

- Apr-Mars: Skillnaden mellan Apr och Mars. Intressant för att se om det sker någon 
förändring efter att underkomponent 1 inre bytts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Yttre genomsnitt – Ström 
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Inre genomsnitt – Ström 
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Yttre standardavvikelse – Ström 
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Inre standardavvikelse – Ström 
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BILAGA F: KOMPONENT B – FEBRUARI TILL APRIL MOMENT 
Detta dokument syftar till ge metadata kring den data som huvudsakligen sammanställts i 
histogram för de olika underkomponenterna hos komponent B. 
Denna version behandlar tre perioder. För alla perioder gäller att maskinen har varit igång (dvs 
haft en hastighet över 16). Underkomponent 2 har varit avstängd under alla perioder. Följande 
förkortningar gäller och förklaras: 

- Feb: Denna period omfattar 2 februari till och med 25 februari. 
- Mars: Denna period omfattar 6 mars till 21 mars. Perioden går fram till precis innan 

haveri uppstod på underkomponent 1 inre. 
- Apr: Denna period omfattar 25 mars till 6 april. Perioden är efter byte av 

underkomponent 1 inre. 
- Mars-Feb: Skillnaden mellan Mars och Feb för värden som genomsnitt och 

standardavvikelse. Denna jämförelse ställs upp eftersom förutsättningarna fortsatt varit 
lika men med det faktum att data för mars berör perioden innan underkomponent 1 
inre gick sönder. 

- Apr-Mars: Skillnaden mellan Apr och Mars. Intressant för att se om det sker någon 
förändring efter att underkomponent 1 inre bytts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Yttre genomsnitt – Moment 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 3 4 5 6 7 8

M
o

m
en

t

Underkomponent

Yttre genomsnitt

Feb Mars Apr

179

32
41

68

45

14

188

23
35

206

43

18

80

27

0

50

100

150

200

250

1 3 4 5 6 7 8

M
o

m
en

t 
-

D
if

fe
re

n
s

Underkomponent

Yttre genomsnitt - Periodskillnader

Mars-Feb Apr-Mars



 

  

Inre genomsnitt – Moment 
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BILAGA G: AHP – RESULTAT 
Viktning och resultat redovisas för de olika kriterierna och alternativen. Tabeller redovisas för 
olika överkategorier. Överkategorins namn anges längst upp till vänster i tabeller och i 
tabelltext. CR-värde anges också i tabelltext. 
Personerna som deltog på AHP-mötet har följande ansvarsområden på Quant: 

- Automationsingenjör 
- Underhållsingenjör 
- Inköpsansvarig 
- Medlem av Quants implementeringsgrupp 

Viktning av kriterier 
Detta avsnitt presenterar viktningen som gjordes av de olika kriterierna som beaktades. 
Tabellerna läses på följande sätt, med den första tabellen som exempel: Säkerhet är viktigare 
än investeringskostnad med faktor 9. Detta ger värdet 9 på plats [2,3] (rad 2, kolumn 3). Detta 
ger automatiskt värdet 1/9 på plats [3,2] eftersom investeringskostnad är mindre viktigare än 
säkerhet med faktor 1/9 (vilket är värdet 9 inverterat). 
 
Överkategori: 
Ingen 

Säkerhet Investeringskostnad Tillagt värde 

Säkerhet - 9 9 
Investeringskostnad 1/9 - 1 
Tillagt värde 1/9 1 - 

Viktning av kriterier, ingen överkategori. CR = 0. 

Överkategori: 
Säkerhet 

Personal Utrustning/fabrik Miljö 

Personal - 9 7 
Utrustning/fabrik 1/9 - 1/7 
Miljö 1/7 7 - 

Viktning av underkriterier till säkerhet. CR = 0,282. 

Överkategori: Personal 
(Säkerhet) 

Underhåll Drift 

Underhåll - 1 
Drift 1 - 

Viktning av underkriterier till personal (i sin tur underkategori till säkerhet). CR = 0. 

Överkategori: 
Investeringskostnad 

Hårdvara Mjukvara Personalträning/ 
acceptans 

Hårdvara - 1 1/7 
Mjukvara 1 - 1/7 
Personalträning/ 
acceptans 

7 7 - 

Viktning av underkriterier till investeringskostnad. CR = 0. 



 

  

 
 
 
Överkategori: 
Personalträning/acceptans 
(Investeringskostnad) 

Underhåll Drift 

Underhåll - 1/7 
Drift 7 - 

Viktning av underkriterier till personalträning/acceptans (i sin tur underkategori till 
investeringskostnad). CR = 0. 

 
Överkategori: 
Tillagt värde 

Ökad 
teknisk till-
gänglighet 

Reservdels-
besparingar 

Felsöknings-
potential 

Reservdels-
storlek 
(lager) 

Minskade 
reparations-
kostnader 

Ökad teknisk 
tillgänglighet 

- 5 9 9 9 

Reservdels-
besparingar 

1/5 - 5 5 9 

Felsöknings-
potential 

1/9 1/5 - 1 1 

Reservdels-
storlek (lager) 

1/9 1/5 1 - 5 

Minskade 
reparations-
kostnader 

1/9 1/9 1 1/5 - 

Viktning av underkriterier till tillagt värde. CR = 0,106. 

Bedömning av alternativ gentemot kriterier 
Detta avsnitt presenterar bedömningen av alternativen gentemot underkriterierna. 
Tabellerna läses på samma sätt som föregående tabeller med ett undantag: Längst upp till 
vänster redovisas kategorin som alternativen utvärderades gentemot. Formatet är följande: 
[Kriterium] – [Underkriterium 1] – [Underkriterium 2]. Underkriterium 2 finns inte alltid. CR 
är alltid 0 eftersom det bara finns 2 kriterier, därför redovisas detta inte separat. 
Säkerhet – Personal – 
Underhåll 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 1/7 
CBM 7 - 

 
Säkerhet – Personal – Drift CM/TBM CBM 
CM/TBM - 1/3 
CBM 3 - 

 



 

  

Säkerhet – Utrustning/ 
fabrik 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 1/7 
CBM 7 - 

 
Säkerhet – Miljö CM/TBM CBM 
CM/TBM - 1/7 
CBM 7 - 

 
 
Investeringskostnad – 
Hårdvara 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 3 
CBM 1/3 - 

 
Investeringskostnad - 
Mjukvara 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 3 
CBM 1/3 - 

 
Investeringskostnad – 
Personalträning/acceptans 
– Underhåll 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 1 
CBM 1 - 

 
Investeringskostnad – 
Personalträning/acceptans 
– Drift 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 3 
CBM 1/3 - 

 
Tillagt värde – Ökad 
teknisk tillgänglighet 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 1/9 
CBM 9 - 

 
Tillagt värde – 
Reservdelsbesparingar 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 1/7 
CBM 7 - 

 



 

  

Tillagt värde – 
Felsökningspotential 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 1/5 
CBM 5 - 

 
Tillagt värde – 
Reservdelsstorlek (lager) 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 1/3 
CBM 3 - 

 
 
Tillagt värde – Minskade 
reparationskostnader 

CM/TBM CBM 

CM/TBM - 1/5 
CBM 5 - 

 
Känslighetsanalys 
Detta avsnitt presenterar känslighetsanalysen för de tre övergripande kategorierna. CM/TBM 
är blå linje medan CBM är brun linje. 

 
Känslighetsanalys för kriteriet säkerhet. Ingen förändring av vikten förändrar slutresultatet. 



 

  

 
Känslighetsanalys för kriteriet investeringskostnad. En höjning av vikten från 0,091 till 0,596 

leder till att CM/TBM anses lika bra som CBM. 

 
Känslighetsanalys för kriteriet tillagt värde. Ingen förändring av vikten förändrar 
slutresultatet. 
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