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SAMMANFATTNING 

År 1996 beslutade EU att alla länder inom Europa ska införa ett nytt standardiserat 
trafikstyrningssystem för järnvägen. De olika systemen som finns idag ska ersättas med ERTMS 
(European Rail Traffic Management System) som är ett säkrare och effektivare trafikstyrningssystem. 
ERTMS består av 4 olika system: GSM-R som är ett radiokommunikationssystem, ETCS 
(European Train Control System) som är ett signal- och säkerhetssystem för mark- och 
ombordutrustning, INESS (Integrated European Signalling System) är ett projekt som ska förbättra 
prestandan för signalsystem och Europtirails som är ett standardiserat IT-system.  
Järnvägen i Europa har delats in i sex korridorer (korridor A till F) där korridor B är den korridor 
som sträcker sig igenom Sverige. Den svenska delen av korridor B sträcker sig från Stockholm till 
Malmö. Denna sträcka är mycket trafikerad, därför krävs det både ett felfritt system och en 
effektiv övergång då arbetet med implementering av ETCS påbörjas. Arbetet med att utrusta 
fordon med ETCS utrustning tar idag lång tid och är ganska kostsamt eftersom fordonets 
stilleståndstid i verkstaden är lång. Många små tågoperatörer har inte den ekonomiska styrkan för 
det och då systemet inte är helt felfritt blir det allt svårare att få dess operatörer att vilja utföra 
denna ombyggnation. Arbetet med att utrusta den svenska järnvägen med ETCS har påbörjats 
och allt fler banor är på väg att utrustas med detta system. För att operatörerna ska kunna 
trafikera ETCS-utrustade banor bli de tvungna att utrusta deras tåg med ETCS. För att kunna 
klara av en så pass stor volym av tåg som ska utrustas med ETCS måste fordonsanpassarnas 
arbete effektiviseras för att stilleståndstiden för tåg i verkstaden ska bli minimal.  
Syftet med examensarbetet är att genom en studie av ombordavdelningens arbetsprocess, kunna 
finna förbättringsförslag på hur ombordavdelningen ska kunna effektivisera sin arbetsprocess 
med hjälp av The Toyota Production System (TPS), The Toyota Way och standardiserat 
arbetssätt. 

För att kunna identifiera vilka problemområden som finns inom arbetsprocessen har det utförts 
intervjuer, enkätundersökning, observationer och en fallstudie på ombordsavdelningen. 
Arbetsprocessen inkluderar verkstadsarbete, godkännandemyndigheter, logistik och andra 
avdelningar inom företaget. För att få en helhetsbild av arbetsprocessen har intervjuer med 
personal från varje avdelning utförts samt observation och fallstudie av verkstadspersonalens 
arbete genomförts. Litteraturstudie av Lean Production och Standardiserad arbetsprocess har 
utförts för att finna ett arbetssätt som förbättrar och effektiviserar fordonsanapassarnas arbete.  
 
Med hjälp av Lean filosofin har examensarbetet kommit fram till flera aspekter som behöver 
implementeras i arbetsprocessen för att få ett så pass effektivt arbete från början av projektet. 
Ifall dessa förbättringar implementeras i avdelningen skulle således stilleståndstiden för tåg i 
verkstaden minimeras.  
Arbetet i varje enskild avdelning fungerar utmärkt, men då ombyggnationen av ett tåg med ETCS 
utrustning kräver att flera avdelningar arbetar ihop brister koordineringen. Det finns tre 
huvudorsaker till att det idag är lång stilleståndstid; dålig kommunikation mellan de inblandade 
avdelningarna i processen, försening av material samt hög arbetsbelastning. Dessa tre 
problemområden påverkar varandra, därför har examensarbetet studerat alla dessa tre problem 
extra noggrant. 
 
Fordonsanpassarna har en hög arbetsbelastning då varje ingenjör har över 20 olika arbetsroller. 
Hög arbetsbelastning medför stor risk för försening och omarbete. För att minska 
arbetsbelastningen har examensarbetet tagit fram en struktur för hur arbetet ska fördelas samt att 
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arbetet ska ske gruppvis istället för individuellt. Varje ingenjör ska tilldelas max 5 roller och 
rollerna ska tilldelas efter kompetens. För att detta ska vara möjligt krävs att alla roller identifieras, 
en rollbeskrivning för varje roll skapas samt identifiering av varje ingenjörs kompetensområden 
göras.  
 
Dålig kommunikation mellan de olika avdelningarna skapar missförstånd och försening av 
material till verkstaden. Försening av material är en av de största orsakerna till att stilleståndstiden 
ökar. För att minska missförståndet krävs det att i ett tidigt skede hålla ett projektmöte som alla 
involverade avdelningar är med på. Det behövs en nätverkskarta där alla anställda ska kunna se 
vilka befogenheter, roller och projekt de och deras medarbetare har. På så sätt kommer 
kommunikationen att förbättras då varje person vet vem den ska kontakta vid frågor och 
funderingar.   
 
Försening av material till verkstaden är ett problem som orsakar väntetid som i sin tur orsakar 
försening och därmed längre stilleståndstid. Orsaken till detta kan vara att fel varor beställs eller 
missförstånd angående leveranstiden uppstår. En annan orsak är att det inte finns reservdelslager. 
Då en komponent skadas kan det ibland ta flera veckor tills det går att få tag på en reservdel till 
komponenten. Verkstadspersonalen får i detta fall vänta med ombyggnationen tills komponenten 
har anlänt. För att minska risken för att fel material beställs och för att kunna beställa materialet i 
ett tidigt skede krävs det att noggranna fordonsundersökningar sker i ett tidigt skede. 
 
Stor del av arbetet går åt att skriva dokumentation, därför är det viktigt att ha en bra process när 
det gäller dokumentskrivning. Ett problem som finns idag är att fordonsanpassarna inte hinner 
skriva all dokumentation i tid och därför senareläggs det till slutet av projektet. I slutfasen av ett 
projekt samlas stora volymer av dokumentation som måste skrivas. Detta blir då inte lika effektivt 
som att skriva det under arbetets gång. Därför krävs en process där arbetet inte går vidare innan 
alla dokument för den specifika fasen är slutförda och granskade. Godkännandet av 
dokumentationen tar ganska långt tid, därför krävs det en process enligt löpandeprocessen där 
dokumentationen skickas in löpande för godkännande. 
 
För att stilleståndstiden för prototypfordonet ska minimeras behövs en effektiv arbetsprocess 
som minimerar slöseriet. För att kunna få en sådan arbetsprocess behöver ombordavdelningen i 
Bombardier RCS implementera The Toyota Ways 14 principer och Leans filosofi ”att alltid 
eftersträva efter förbättringar” för att uppnå minskad arbetsbelastning.  
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ABSTRACT 

In 1996, the European Union decided that all countries in Europe will implement a new 
standardized traffic control system for the railway. The systems that are available today will be 
replaced with ERTMS (European Rail Traffic Management System), which is a safer and more 
efficient traffic control system. ERTMS consists of four different systems: GSM-R is a radio 
communication system, ETCS (European Train Control System) is a signaling and safety 
systems for ground and onboard equipment, INESS (Integrated European Signalling System) is a 
project that will improve the performance of signaling and Europtirails, which is 
a standardized IT systems. 
Railways in Europe have been divided into six different corridors, corridor A to F. Corridor B is 
the corridor that extends through Sweden. The Swedish part of Corridor B extends from 
Stockholm to Malmö. This route is much trafficked, therefore it is out of importance that the 
system should be flawless and work efficiently, when the work of implementing the ETCS 
begins. Today, the rebuilding work of the trains with ETCS equipment takes long time and is 
quite costly due to long downtime in the workshop. Many of the small train operators do not 
have the economy to rebuild the trains and in turn, the system is not flawless, it becomes more 
difficult to persuade the operators to perform this reconstruction. The work to equip the Swedish 
railway with ETCS has started and more and more lines are being equipped with ETCS. Train 
operators that will operate on ETCS lines will be required to equip their trains with this system to 
be able to operate on tracks with ETCS. In order to handle this volume of trains, it requires that 
the engineers have more efficient working methods in order to minimize the downtime of the 
train in the workshop.  
The aim of this study was to study the onboard departments working process and to find 
improvement proposals for how the onboard department should increase their efficiency in their 
work process with help of the Toyota Production System (TPS), The Toyota Way and 
Standardized way of working. 

In order to identify the problems that exist in the work process, interviews, questionnaires, 
observations and case study on onboard department has been implemented. The work process 
includes work in workshop, approval authorities and other departments within the company. To 
get an overall picture of the work, interviews with staff from each department and observation 
and case study of the workshop has been performed. Literature study of Lean Production and 
standardized work process has been carried out to find an approach that enhances and 
streamlines the engineering’s working. 

With the help of the Lean philosophy, the study has developed several aspects that need to be 
implemented in the working method to get a sufficiently efficient working structure from the 
beginning of the project. If these improvements get implemented in the department, it should 
minimize the downtime for trains in the workshop. The work of each department works great, 
but the rebuilding work requires several departments to work together and that is where the 
weakness lies. There are three main reasons that cause the long downtime; Bad communication 
between those involved in the process, delay of materials, and high workload. These three 
problem areas affect each other, therefore the thesis studied all these three problems with extra 
attention. 
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The engineers have a high workload because each engineer has over 20 different roles. High 
workload poses a significant risk of work delay and rework due to errors. In order to reduce the 
workload the thesis has developed a structure to show how the work should be divided and that 
the work should be done in groups instead of individually. Each engineer will be assigned to a 
maximum of five roles, the roles should be assigned after skills. To make this possible, it is 
required that all roles are identified, a role description for each role must be created and the 
engineering expertise must be identified.  

Bad communication between the different departments creates misunderstanding and delay of 
materials to the workshop. Delay of materials is one of the biggest reasons to increased standstill 
time. To reduce misunderstanding it is required that in the early stages hold a project meeting 
where all the involved departments are participated. A structure map is needed where all 
employees can see what authority, roles and project them and their fellow employees have. In this 
way, communication will improve, as each person knows whom to contact for questions and 
concerns.  

Delay of materials to the workshop is a problem that causes delays and longer downtime. The 
reason for this is that the components that are ordered are incorrect or that misunderstanding 
regarding delivered time emerges. Another reason is that the company does not have spare parts. 
When a component is damaged, it can sometimes take several weeks until the new part can be 
delivered. Workshop staff must, in this case, interrupt the rebuilding until the component has 
arrived. To reduce the risk of ordering wrong parts and to be able to order the parts in the early 
stages, it requires an accurate vehicle surveys from the beginning of the project.  

Much of the work is spent on writing documentation, thus it is important to have a good process 
regarding document writing. A problem that exists today is that the engineers do not have time to 
write all the documentation on time and it is postponed to the end of the project. In the final 
phase of a project, the engineers have large volumes of documentation that needs to be written. 
Writing a large part of the documentation at the end of the project is not the most efficient way. 
Therefore, it is good to have a process where the work does not proceed until all the 
documentation for the specific phase are completed and reviewed. The approval of the 
documentation takes quite a long time, therefore it requires a working method in which the 
documentation is sent continuously for approval. 

To minimize the downtime for the prototype vehicle it requires an efficient work process that 
minimizes the waste. In order to get such work process it is required that the onboard 
department of Bombardier RCS implements The Toyota Ways 14 principles and the Lean 
philosophy of “always striving for improvement” and that the workload most decreases.  
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BEGREPP  

SYSTEMBEGREPP 
ATC (Automatic Train Control) – Automatisk hastighetsövervakning. Ett samlingsnamn för de 
olika säkerhetsystemen för järnvägen, den ser till att föraren inte utför något fel.  

ATC2 – Den svenska versionen av säkerhetsystemet ATC.    

ERTMS (European Rail Traffic Management System) – Standardiserad Europeisk säkerhetssystem 
och trafikstyrningssystem som består av ETCS, GSM-R, INESS och Europtirails. 

ETCS (European Train Control System) – Mark- och ombordsutrustning för signalering och 
säkerhet. Skyddar mot överskridande hastighet och kapacitet.  

Europtirails – Det är ett standard IT-system som integrerar den nationella järnvägstrafikens 
ledningscentral. 

GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railway) – Standard och utrustning för 
radiokommunikation.  

INESS (Integrated European Signalling System) – Det är ett projekt inom ERTMS som ska förbättra 
prestandan och reducera kostnaden av järnvägens signalsystem. INESS använder sig av 
standardmetoder och standardlösningar för signalering.  

STM (Specific Transmission Module) - En modul som läser ATC balisinformation och översätter 
signaler så att ETCS-ombordutrustningen ska kunna tyda det.  

ORGANISATIONSBEGREPP 
Bombardier RCS (Rail Control Solution) – En avdelning tillhörande Bombardier Transportation 
som är ansvarig för utveckling och produktion av signalsystem och har sitt globala huvudkontor i 
Liljeholmen. 

Bombardier Transportation – Transportation som är världens största tågtillverkare är indelad i 
5 delar; Mainline & Metros (MLN), Locomotive, Light Rail Vehicles and Equipment (LLE), Rail 
Control Solution (RCS), Services och System. Alla delar är representerade i Sverige. 

ERA (European Railway Agency) – Europiska järnvägsbyrån är skapad av EU för att samordna 
arbetet med regelverken inom järnvägssektorn och föreslå åtgärder som kräver lagstiftning. 

GA (Generic Application) – Ett paket med mjukvara och hårdvara för alla tåg. 

ISA (Independent Safety Assessment) – Det är en oberoende säkerhetsbedömare. De är oberoende av 
all systemdesign, utveckling eller operativ personal. De kollar att säkerhetskraven för systemet är 
lämpliga och tillräckliga för den planerade användningen och att systemet uppfyller alla 
säkerhetskrav. 

ITC (Installation Test Commissioning) – Har hand om installation av programvara och test av den 
nya utrustningen i de ombyggda fordonen. 
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NEO (Nordic Engineering Onboard) – Det är en avdelning på Bombardier som består av ingenjörer 
som arbetar med fordonsanpassning. 

Nobo (Notified body) – Ett organ i Europeiska unionen. Det är en organisation som har godkänts 
av medlemsstaterna för att bedöma om en produkt uppfyller vissa förutbestämda krav. 
Bedömningen innefattar inspektion och granskning av en produkt samt dess konstruktion och 
tillverkning. 

NSA (National Security Authorities) - Transportstyrelsen är den nationella säkerhetsmyndigheten i 
Sverige. Det är NSA som med hjälp av ett beslut från ERA ger ett godkännande för kommersiell 
trafik. 

OBSGA (Onboard System Generic Application) – Bombardiers generiska process för ombyggnad av 
tåg från ATC2- till ETCS-ombordsutrustning. Gäller för alla tågtyper i Sverige 

OBSSA (Onboard System Specific Application) – Bombardiers specifika process för ombyggnad av 
tåg från ATC2- till ETCS-ombordsutrustning. Gäller för endast den specifika tågtypen som ska 
byggas om med ETCS-ombordutrustning.  

SA (Specific Application) – Ett paket med mjukvara och hårdvara för ett specifikt tåg 

TrV (Trafikverket) – Det är en myndighet som ansvarar för bygget, driften och underhållen av 
statliga vägar och järnvägar samt planering av transporsystem för järnvägstrafik och resterande 
transportmedel. 

TS (Transportstyrelsen) – Det är en svensk statligt förvaltningsmyndighet som har till uppgift att ta 
fram regler och ge tillstånd för järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Hög kvalitet, säkra och 
miljöanpassade transport är vad transportstyrelsen eftersträver. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 
År 1996 beslutade EU att ett standardiserat trafikstyrningssystem ska införas på Europas 
järnvägar, detta system heter ERTMS och ska ersätta dagens ATC-system. ERTMS kommer att 
förenkla tågtrafiken mellan de olika länderna i Europa. Fördelen är att tåg- eller förarbyte vid 
gränsen inte kommer vara nödvändigt då tågen kör med samma system över hela Europa, 
samtidigt kommer kapaciteten öka. Målet är att järnvägen ska blir en stark konkurrent gentemot 
övriga transportalternativ. (Strandberg, 2013-06-10) 

Det finns många fördelar med ERTMS. Utöver förenklade transporter och resor över 
landsgränsen kommer det finnas en ökad säkerhet och tillförlitlighet då informationen sker via 
radio istället för optiska signaler. Detta kommer leda till en ökning av hastigheten vilket också 
innebär en ökad kapacitet. Dessutom kommer investerings- och underhållskostnaderna att 
minska eftersom det nya ETCS-systemet kräver färre komponenter än nuvarande ATC-systemet. 
(Trafikverket, Om ERTMS, 2013) 

ERTMS är ett system som består av fyra delar: GSM-R som är ett radiosystem, ETCS som är den 
utrustning som ligger ombord och i marken, INESS (Integrated European Signalling System) är ett 
projekt som ska förbättra prestandan för signalsystem och Europtirails som är ett standardiserat 
IT-system. ERTMS finns i tre olika nivåer, där Nivå 1 motsvarar dagens ATC-system men Nivå 2 
och 3 använder sig av radiosignaler istället för optiska signaler. Nivå 1 kräver mest utrustning och 
Nivå 3 minst markbaserad utrustning (Stanley, 2011). Anledningen till att Sverige har valt att 
installera Nivå 2 är för att denna nivå har flest funktioner och är ett flexibelt system.  

EU har planerat sex olika järnvägskorridorer i Europa där ERTMS ska införas. Den korridor som 
kommer påverka Sverige benämns för Korridor B och sträcker sig från Stockholm till Neapel, 
korridoren går igenom Danmark, Tyskland och Österrike. Korridor B ska vara uppbyggt med 
ERTMS och körklar senast år 2021. Målet är att år 2021 ska alla tåg som ska operera på Korridor 
B vara utrustade med ETCS system. (Strandberg, 2013-06-10) 

Södra Stambanan (Katrineholm-Malmö), Västra stambanan (Stockholm-Hallsberg) och 
Bergslagen (Hallsberg-Mjölby) är sträckorna som bildar den svenska delen av Korridor B. Arbetet 
är planerat att påbörjas år 2017 och beräknas vara klar år 2021. ”Samhällsekonomiskt är detta ett 
lönsamt teknikskifte, främst genom kortare restider och lägre underhållskostnader” enligt Anders 
Strandberg, Trafikverkets projektchef. (Trafikverket, Planering ERTMS, 2013) 

Trafikverket har planerat att år 2035 ska hela Sverige ha en fungerat ERTMS system.  

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Verkstadsarbeten påverkar både taktisk och operativ planering av tågtrafiken. Den taktiska 
planeringen syftar till att beräkna det totala antalet lok som behövs för att genomföra en given 
tidtabell. Den operativa planeringen inriktas på själva genomförandet och driften, till exempel 
vilka lokindivider som skall dra vilket tåg i lokomloppsplanen. 
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Planeringen av ombyggnad, det vill säga att ersätta nuvarande ATC2-utrustning med ETCS-
utrustning, påverkar i huvudsak den taktiska planeringen. Den kalendertid som krävs kostar 
operatören pengar då fordonet inte kan användas i produktion. Operatören har en begränsad 
mängd fordon där eventuella reservlok/fordon är begränsat. Om fordon måste dras ur 
produktion begränsas möjligheten för operatören att lösa upp driftstörningar i trafiken på grund 
av till exempel lokskada. Kan planerade underhållsarbeten samordnas med t.ex. installation av 
ETCS ombordutrustning är det bra, men i ett större utrullningsperspektiv av ERTMS i Sverige 
kommer särskild planering att krävas och de planer som berör respektive operatör måste vara 
robusta. Därför måste installationstiden av ETCS ombordutrustning och därmed antal dagar på 
verkstad för respektive fordon hållas till ett minimum.  

Det finns flera olika faktorer som leder till att processtiden är längre än önskad, genom 
observationer och intervjuer med de olika avdelningarna har examensarbetet identifierad dessa 
problem: 

● Arbetsuppgiften – Varje tåg som ska utrustas med ETCS har en ingenjör som sköter 
arbetet från då arbetet börjar tills då tåget får köra i kommersiell trafik. Detta leder till hög 
arbetsbelastning då varje ingenjör har för många arbetsuppgifter (designritning, 
elkretsschema, olika typer av analys, dokumentationsarbete osv.). Arbetsrollen är inte 
specificerad och ingenjörerna är inte specialiserade inom ett visst område, detta skapar en 
hög arbetsbelastning som ökar risken för fel och förseningar. 

● Kommunikationsproblem – Det är dålig kommunikation mellan de olika avdelningarna. 
Detta skapar missförstånd mellan inköpsavdelningen och ingenjörerna vilket leder till att 
fel material beställs samt att arbetet stannar tills rätt material har anlänt till verkstaden. 

● Logistiken – Försening av leverans på grund av dålig kommunikation och missförstånd 
samt att det inte finns lager med reservdelar leder till stora förseningar av projektet och 
onödig väntetid. Försening kostar mycket för företaget, för att eliminera förseningstiden 
behövs bättre planering, långsiktigt tänkande och reservlager.  

● Verkstadsarbetet – Vissa verkstäder är dåliga med att ge feedback då de hittar fel med 
installationen. Därför blir det svårt att rätta felet innan nästa tåg ska börja ombyggas och 
då återupprepas felen. Försening av varor och dålig kommunikation med 
ombordavdelningen skapar stora problem för verkstadspersonalen. 

● Godkännande – Det tar lång tid för Nobo, ISA och Trafikstyrelsen tills de har validerat 
och godkänd dokumentationen för ett fordon.   

Frågeställningen som examensarbetet kommer besvara är: 

• Vilka förändringar och förbättringar ska implementeras i arbetsprocessen för 
fordonsanpassarna för att stilleståndstiden (från att tåget är i verkstaden till att det får 
köra i kommersiell trafik) minimeras för första prototyp av en fordonslittera?  

För att besvara frågeställningen, måste examensarbetet först besvara några delfrågor:  

• Vilka förbättringar behöver göras inom arbetsprocessen för att verkstadsarbetarna får en 
bra indata som effektiviserar deras arbete.  

• Hur kan inköp och logistikdelen effektiviseras för att minska förseningstiden av material 
till verkstaden? 

• Hur kan kommunikationen förbättras mellan de olika avdelningarna? 
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• Vad behöver göras inom verkstaden för att effektivisera ombyggnadsprocessen? 

• Vilka ändringar krävs för att snabba på processen med dokumentations godkännande? 
 

1.3 SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är att hitta en metodik och ett arbetssätt som väsentligt minskar 
nuvarande stilleståndstider i verkstaden för järnvägsfordon som ska förses med ETCS-utrustning. 
Denna målsättning är väsentlig eftersom flertalet operatörer har en begränsad fordonsflotta och 
längre stillestånd av ett fordon påverkar planering av både personal- och lokomlopp.  
Fordon som tas ur produktion genererar inte intäkter för operatören, operatörens lokomlopp 
påverkas och vid driftstörningar minskar operatörens möjlighet att sätta in reservfordon. En 
annan anledning som gör att denna målsättning är väsentlig är att om sju år kommer korridor B 
vara utrustad med ETCS-utrustning. För att operatörerna ska få trafikera korridor B kommer de 
bli tvungna att utrusta sina tåg med ETCS-utrustning inom de närmaste åren. För att klara av 
denna volym av tåg som ska utrustas med ETCS och nå målet som Trafikverket har planerat, att 
hela Sverige har ett fungerat ERTMS system till 2035, krävs det ett effektivt och pålitlig arbetssätt 
samt att stilleståndetiden måste förkortas.  

1.4 METOD 
Detta examensarbete skall baseras på en nulägesanalys hos avdelningen för ombordutrustning av 
ETCS och i verkstäder som arbetar med ombyggnationen. Examensarbetet ska studera 
ombordavdelningens arbetsflöde och arbetsprocess med avseende på prototypfordon dvs. första 
fordonet i en littera. Vidare ska materialflöde, installationsprocessen och godkännandeprocessen 
studeras och granskas.  

Examensarbetet ska föreslå vilka förändringar och förbättringar som behöver göras för att 
åstadkomma ett effektivare arbete som minskar stilleståndstiden av första typfordon. Här kan 
bland annat förenklad projektering vara ett av nyckelorden men även identifiering och minskning 
av slöseri. För att nå målet att minska stilleståndstiden kan det innebära att avdelningen och 
verkstäderna kommer att behöva ändra sina rutiner, vilket i så fall examensarbetet kommer visa. 

För att nå målet med examensarbetet kommer det att utföras flera intervjuer, studiebesök samt en 
enkätundersökning. För att få en större förståelse av hur en arbetsprocess kan förbättras ska 
litteraturstudie av Lean Production och Standardiserad arbetsprocess utföras.  

Tillvägagångssätt: 

● Inläsning – Litteraturstudie, insamling av all information som behövs för att 
utföra examensarbetet samt ta reda på hur processen fungerar. Här ingår studiebesök ifall 
det finns möjlighet samt intervjuer med olika personer som arbetar med denna process 
(allt från ingenjörer, projektledare och verkstadspersonal). 

● Utredning – Göra en lista på de problem som orsakar förseningar och 
tidsfördröjning för varje steg inom processen för att sedan finna en lösning till dessa 
problem. 
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● Implementering – Undersöka ifall de olika lösningarna är bra samt vilken 
lösning som är att bäst lämpad för de olika stegen inom processen. Både från den 
ekonomiska och arbetsvänliga aspekten. 

● Rapportskrivning – Finkamma rapporten och skriva in det som återstår av 
arbetet (Rapportskrivningen kommer vara fortlöpande från början av examensarbetet). 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet kommer handla om att effektivisera arbetsprocessen för ombyggnationen av 
prototypfordon för att stilleståndstiden för tåget från att det är i verkstad tills det är i kommersiell 
trafik förkortas. Hela processen kommer inte att kunna studeras eftersom examensarbetet är 
tidsbegränsat. Inköp & logistikens och verkstadens arbetsprocess samt godkännandeprocessen 
kommer inte att studeras så grundligt. Examensarbetet kommer att lägga mest fokus på 
fordonsanpassarnas arbetssätt då det är kärnan av hela processen. Installationen och processen av 
seriefordon kommer inte att studeras. Likaså kommer den byråkratiska delen som 
dokumentationsflödet och dokumentationsvolymen inte att studeras. 
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2 FÖRETAGSBESKRIVNING 

2.1 BOMBARDIER 
Bombardier är ett kanadensiskt företag som bildades av Joseph-Armand Bombardier år 1937. 
Företaget började med tillverkning av snöfordon. Efterfrågan för dessa typer av fordon växte 
stort och ledde till att Bombardier växte som företag och blev ledande inom en ny bransch 
genom att år 1959 introducera den första snöskotern (Ski-Doon).  Idag är Bombardier det enda 
företaget som tillverkar både flygplan och tåg i hela världen. Bombardier Aerospace är världens 
tredje största flygplanstillverkare och Bombardier Transportation är världens största 
tågtillverkare. Bombardier har 71 700 medarbetare runt om i världen, de finns bland annat i 
Sverige, Tyskland, Kina och Indien. (About Bombardier, 2013). 

År 1971 kom Bombardier in i järnvägsbranschen och bildade Bombardier Transportation, idag 
finns de i 26 länder runtom i världen. Med sina 64 produktionsanläggningar och 19 
underhållscenter är Bombardier Transportation världsledande inom järnvägsindustrin. Det är 
36 000 medarbetare som jobbar med allt från installation, tillverkning, service, delsystem och 
signalsystem. (History of Bombardier, 2013) 

Bombardier Transportation Sverige finns i Gävle, Göteborg, Hässleholm, Nässjö, Stockholm 
samt Västerås och är indelad i fem avdelningar; Mainline & Metros (MLN), Locomotive, Light 
Rail Vehicles and Equipment (LLE), Rail Control Solution (RCS), Services och System. 
Sammanlagt är det 2500 som arbetar inom Bombardier i Sverige.  
Anläggningen i Västerås har 1300 anställda (2011) och är huvudkontoret för Bombardier Sverige. 
I verksamheten finns allt från utveckling och produktion till leverans av fordon för svenska 
marknaden och världsmarknaden.  
Stockholmsanläggningen är Bombardier RCS, där är det 440 medarbetare (2011) och är 
huvudkontor för Bombardier division för kontroll- och signalsystem globalt. Verksamheten 
omfattar allt från produkttillverkning till kundservice för Region 2 (Norden, Baltikum, Ryssland 
med fler).  

Stockholmsanläggningen utför: 

● Utrustning, utveckling, anpassning och tillämpning av bland annat ETCS-utrustning för 
ombord och marksidan. 

● Installation, test, driftsättning, service och underhåll av bland annat ETCS 

● Projektledning, försäljning, upphandling, logistik etc. av bland annat ETCS 

(Bombardier Sverige, 2013) 

Examensarbetet utförs på anpassningsavdelningen för ETCS-ombord i Bombardier Stockholm, 
NEO-gruppen består av 12 fordonsanpassare och ITC-gruppen av 10 installation- och 
testpersonal. Avdelningens främsta uppgift är anpassning av ETCS ombordsutrustning i 
befintliga tåg. Uppgiften för en fordonsanpassare är allt från elschema, design av panel för 
utrustning, hållfasthetsberäkningar, dokumentation för godkännande, olika typer av manualer och 
mycket mer. De som jobbar som installation- och testpersonal har till uppgift att testa 
utrustningen i tåget samt installation av mjukvara. 
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3 ATC OCH ERTMS 

3.1 ATC – AUTOMATIC TRAIN CONTROL  
Eftersom järnvägsfordon har ett lågt rullningsmotstånd samt en låg friktion mellan stålhjul och 
räls orsakar detta långa accelerations- och bromssträckor. Eftersom järnvägsfordon kräver 
mycket längre bromsträckor än vägfordon sätts det högre krav när det gäller säkerhet, speciellt 
ifall järnvägsfordon ska färdas i höga hastigheter. Eftersom ett järnvägsfordon inte kan stanna 
inom förarens sikt och förändringar kan ske längs sträckan som föraren inte kan upptäcka i tid 
krävs det att all sådan information meddelas till föraren i god tid. Föraren måste i god tid få 
information om när en bromsning krävs, körsträcka, hastighetsbegränsningar, största tillåtna 
hastighet för sträckan, hinder och andra faktorer som påverka banans tillstånd.  

För att kunna höja hastigheten samtidigt som säkerheten för järnvägstrafiken inte försämras krävs 
det ett system som är ”Fail Safe”, detta innebär att systemet sätter stopp för tåget då ett fel begås 
eller inträffar. Därför infördes säkerhetsystemet Automatic Train Control (ATC), som automatisk 
bromsar tåget och övervakar föraren.  

”En automatisk utrustning varmed information som är väsentlig för tågs framförande, på säkert sätt överförs 
mellan bana och dragfordon och presenteras för föraren”. Om tågets hastighet ej anpassas till det som föreskrivs av 
ATC-beskedet, tvångsbromsas tåget automatiskt.” En definition av säkerhetsystemet ATC enligt 
Trafikverket (Jämte, 2006-02-01) 
 
ATC delas in i två olika delar, ena delen är banutrustning, se figur 1 och den andra delen är 
fordonsutrustning, se figur 2. 
Förutom tavlor och ljussignaler ingår det kodare och baliser i banutrustningen. Balisens uppgift är 
att sända information till fordonsutrustningen och kodare är den som tar emot informationen 
från signalerna och överför de till baliserna. Av säkerhetskäl ska det finnas minst två baliser vid 
varje informationspunkt för att ifall en balis skadas finns det alltid en reserv. En annan anledning 
är att tågets färdriktning kan identifieras när det finns två baliser. (Jämte, 2006-02-01) 
 

 
Figur 1. Banutrustning (Jämte, 2006-02-01) 
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ATC-utrustning i ett fordon består av två förarpaneler, en i varje riktning, där informationen som 
överförs från balisen och radio visas upp för föraren. Förutom förarpaneler finns det antenner 
som fångar upp radiosignaler och elektronikenheter som är anslutna till ventiler för 
bromssystemet, hastighetsmätarsystemet, tryckgivare och hyttaktivering. Hyttaktivering aktiverar 
den körriktning som fordonet ska färdas i, detta för att se till att tåget inte kan köra åt fel riktning.   
 

 
Figur 2. Fordonsutrustning (Jämte, 2006-02-01) 

Systemet fungerar på så sätt att informationen från optiska signaler längs banan, olika 
hastighetsnivåer, målavstånd, lutning till målavstånd, bromsbesked, körsträcka samt information 
via tågradio överförs från baliserna längs spåret till järnvägsfordonet. Denna information lagras 
och visas för föraren i panelen. Information angående vilken hastighet som tåget färdas i, olika 
tågparametrar och positionsinformation överförs från fordonen till baliserna längs spåret och 
vidare till ledningscentralen. Systemet övervakar också föraren och bromsar tåget automatiskt 
genom en drift eller nödbroms, detta ifall föraren gör fel, kör för fort eller inte bromsar tåget vid 
en stoppsignal.  

Förutom överföring via baliser kan överföring av information ske genom radio. Informationen 
via radioblock sker då linje saknar ställverk och ljussignaler. Signalinformation sänd till fordonet 
genom en radio från radioblockcentralen (RBC). Fordonet sänder i sin tur information om vilka 
spåravsnitt som är belagda till RBC. Radioblock används för att höja kapaciteten eftersom tåget 
kontinuerligt kan få ny information angående körbesked, bromsbesked och körsträcka. En annan 
fördel med radioblock är att det krävs mindre utrustning längs spåret, vilket minskar kostnaden. 
(Jämte, 2006-02-01) 

 
Det finns många fördelar med ATC, de fördelar som var orsaken till att systemet 
implementerades i den svenska järnvägen är:  

● ATC har en funktion som bromsar tåget då föraren inte kvitterar, kvittering är att föraren 
trycker ner en pedal i mittläge. Ifall föraren skulle släppa pedalen kommer systemet 
aktivera nödbromsen efter några sekunder och samma sak händer ifall förare skulle trycka 
ner pedalen för mycket. Detta är för att säkra tåget och föraren ifall det skulle hända 
föraren något eller ifall föraren lämnar förarstolen.       
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● ATC möjliggör en förhöjd hastighet utan att påverka den allmänna säkerheten. Detta är 
möjligt eftersom förare i ett tidigt stadie får information om vad de optiska signalerna 
visar, på så sätt kommer inte föraren missa signalerna då tåget kör snabbt samt att föraren 
kan agera i ett tidigt skede. ATC ger föraren bromsbesked långt innan stoppunkten på så 
sätt kan föraren planera hastigheten och bromskurvan. ATC ger föraren information om 
spårförhållanden, hinder och olika hastighetsbesked under färdens gång. Med ATC kan 
tåget färdas i högre hastighet utan att säkerheten försämras.  

● Utan ATC är det svårt för en förare att ta till sig all information som behövs, ATC är ett 
hjälpmedel som förenklar informationsflödet mellan banan, föraren och trafikledningen. 

● Med ATC kan fordonet färdas i högre hastigheter utan att påverka säkerheten. En annan 
aspekt som ökar kapaciteten är baliserna längs banan, baliser skickar mer och 
noggrannare information till föraren. Genom radiosignaler kan föraren i god tid få 
information angående bromsbesked eller körtillstånd. På så sätt behöver inte föraren köra 
i reducerad hastighet då tåget närmar sig optiska signaler. ATC möjliggör tätare trafik 
vilket ökar kapaciteten. (Jämte, 2006-02-01) 

 

Sverige var en av de första länderna i världen med att utveckla och implementera 
säkerhetsystemet ATC. Utvecklingsarbetet påbörjades i 70-talet och år 1980 driftsatte SJ det 
första ATC1-utrustade tåget. För att systemet ska klara högre hastigheter vidareutvecklades 
systemet så att det ska klara av hastigheter upp till 200 km/h, detta system fick namnet ATC2. 
Säkerhetsystemet finns idag på de flesta banorna i Sverige och fungerar utan större problem, men 
närmar sig sin tekniska livslängd samt att EU inte tillåter en vidareutveckling av systemet för att 
kunna klara högre hastigheter. På slutet av 1990-talet började arbetet med att ersätta ATC med 
den nya standardiserade europiska signalsystemet ERTMS. I Sverige är det endast Botniabanan, 
Ådalsbanan, Haparandabanan och Västerdalsbanan som är utrustade med ERTMS och år 2035 
ska största delen av Sveriges banor vara utrustade med ERTMS.  

3.2 EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM – ERTMS 
Eftersom det idag finns flera olika signalsystem i Europa blir trafiken mellan länderna ineffektiv. 
För att ett tåg ska kunna köra från ett land till ett annat måste flera signalsystem installeras i tåget 
och lokföraren behöver ha flera utbildningar. För att effektivisera gränsöverskridande trafik 
mellan de olika länderna i Europa tog EU år 1996 ett beslut om att införa ett gemensamt 
signalsystem (ERTMS) för att standardisera den europiska järnvägen.  

Som figur 3 visar består ERTMS av 4 olika system: GSM-R som är ett 
radiokommunikationssystem, ETCS som är ett signal- och säkerhetssystem för mark- och 
ombordutrustning, INESS (Integrated European Signalling System) är ett projekt som ska förbättra 
prestandan för signalsystem och Europtirails som är ett standardiserat IT-system. Under 
ombyggnadsperioden kommer det finns ETCS-utrustade fordon som kör på sträckor som saknar 
ETCS-utrustning, för att detta ska vara möjligt behöver systemet kompletteras med STM-
utrustning, STM är en modul som översätter signaler från det gamla signalsystemet så att ETCS-
utrustningen ska kunna tyda det. ETCS består av 5 nivåer, nivå STM, Nivå 0, Nivå 1, Nivå 2 och 
Nivå 3. Varje nivå har sina speciella funktioner och det är nivåerna som bestämmer vilken 
utrustning som banan kräver samt hur den ska trafikeras.  (Löfving, 2012-03-15 ) 



9 
 

 
Figur 3. Struktur för ERTMS (Winter, 2009) 

Förutom i Europa finns det andra länder i världen som har implementerat ETCS i deras 
järnvägsnät. Idag är det 38 länder som har implementerat och driftsätt ETCS på 7500 fordon och 
17000 km banor. I Sverige är det endast fyra banor som idag har ETCS. Säkerhetsystemet 
installerades vid bygget av Botniabanan och ombyggnation av Ådalsbanan. Västerdalsbanan var 
den fösta banan i världen som byggdes med ETCS Regional, ETCS Regional används för 
lågtrafikerade banor. Haparandabanan byggdes för att den ska förbinda det svenska järnvägsnätet 
med det finska och ryska järnvägsnätet. Banan byggdes med ETCS och är den senaste banan i 
Sverige som driftsatts med detta system.  

Det är många banor i Sverige som kommer genomgå en ombyggnation för att kunna driftsättas 
med ETCS. Det viktigaste och längsta projektet är Korridor B, som sträcker sig genom fem 
länder. Korridor B kommer gå från Stockholm, genom Danmark, Tyskland samt Österike och 
sedan enda ner till Neapel i Italien. Denna korridor kommer inkludera Södra stambanan, Västra 
stambanan och Godsstråket genom Bergsslagen. Arbetet med den svenska delen av Korridor B 
kommer påbörjas i mitten av år 2017 och avslutas i slutet på 2021. Resterande banor i Sverige ska 
vara ombyggda med ETCS till år 2035. (Löfving, 2012-03-15 ) 
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3.2.1  ETCS NIVÅ STM 
STM (Specific Transmission Module) är en modul som är anpassad efter respektive land. 
Uppgiften är att översätta signaler från det gamla signalsystemet så att ETCS-utrustningen ska 
kunna tyda det. Under ombyggnadsperioden kommer det finns fordon som är utrustade med 
ETCS som kör på sträckor som saknar ETCS-utrustning, för att detta ska vara möjligt behöver 
systemet kompletteras med STM-utrustning, se figur 4. På så sätt kommer tåg med ETCS-
utrustning kunna köra på sträckor med och utan ETCS.  

Nivå STM används för tåg som är utrustade med ETCS-utrustning och kör på banor som inte är 
ETCS-utrustade. STM-utrustade tåg omvandlar informationen från den nationella ATC-
utrustningen längs linjen till information som ETCS kan tolka. Fördelen med denna nivå är att 
tågen kan operera på ETCS-utrustade banor samt på banor som saknar ETCS-utrustning. En 
annan fördel är att det blir enklare att uppgradera till full ETCS ifall det skulle behövas. Ifall ett 
tåg som är utrustat med ETCS och STM ska operera över landgränsen och på banor som saknar 
ETCS-utrustning kommer det krävas att tåget utrustas med flera STM, en för varje nationell 
system. (Winter, 2009) 

 
Figur 4. ETCS Nivå STM. Picture from http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf
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3.2.2 ETCS NIVÅ 0 
Denna nivå är som STM nivån fast utan STM, det är inte en ETCS-utrustad linje. Nivå 0 (se figur 
5) används då ETCS-utrustade tåg opererar på linjer som varken har ETCS utrustning eller något 
nationellt säkerhetssystem, den opererar också på linjer med icke fungerande ETCS. Denna nivå 
finns i största grad för att förenkla övergången mellan icke-utrustade linjer och utrustade linjer. 
Körbesked och stoppbesked fås av optiska signaler längs linjen.  

ETCS-ombordsutrustningen som används i tåg med nivå 0 är minimal, de enda funktioner som 
är aktiverade är information om tåghastighet och maxhastigheten längs linjen. Ombordsdatorn 
övervakar endast hastighetsbegränsningen. Tåg som är utrustade med nivå 0 kan endast operera 
på banor med ETCS nivå 0 utrustning.  (Winter, 2009) 

 

 
Figur 5. ETCS Nivå 0. Picture from http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf 

 

  

http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf
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3.2.3 ETCS NIVÅ 1 
I nivå 1 får föraren körbesked, stoppbesked och hastighetsprofil av Eurobaliser längs spåret, 
Eurobaliser får både de fasta och växlande informationerna från ställverket, se figur 6. Det är full 
ATP supervision (säkerhetsystemet har full övervakning), tågets position ges av spårledning eller 
axelräknare och det är fasta blocksignaler som gäller i denna nivå. Det är en förbättring av det 
befintliga signalsystemet och är mycket lik svenska ATC-systemet. Precis som Nivå STM och 
Nivå 0 finns det fortfarande ljussignaler längs spåret. I Sverige är det tänkt att endast använda 
nivå 1 på högtrafikerade stationsområden. (Lindström, 2012)     

För att förbättra kommunikationen mellan ledningscentralen och tåget kan nivå 1 uppgraderas 
med GSM-R eller Euroslinga. Tåg med ETCS nivå 1 kan enbart operera på de sträckor som är 
utrustade med ETCS nivå 0 och 1. ETCS konceptet möjliggör en uppgradering av 
ombordsutrustningen, först krävs en uppgradering till nivå 2 och sedan kan den uppgraderas till 
nivå 3.  (Winter, 2009) 

 

 

 
Figur 6. ETCS Nivå 1. Picture from http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf 

  

http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf
http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf
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3.2.4 ETCS NIVÅ 2 
I denna nivå ersätts ljussignalerna med radiosignaler, se figur 7. Kommunikationen ske nu mellan 
tåget och radioblockcentralen (RBC) med hjälp av ett eget mobilnät (GSM-R). Ställverket skickar 
information till RBC om vilka tåg som befinner sig på spåret och RBC skickar i sin tur 
information om körtillstånd till de olika tågen. Föraren får informationen på en datorskärm 
(DMI) i hytten. Vanligtvis behövs ingen signalutrustning längs spåret då tåget kör med nivå 2, 
men tågdetektering erhålls fortfarande genom spårledning eller axelräknare. I denna nivå finns 
det passiva Eurobaliser istället för vanliga Eurobaliser. Skillnaden är att passiva Eurobaliser 
endast används för att kalibrera odometern och överföra information från infrastrukturen till 
tåget. Tåg som är utrustade med ETCS nivå 2 kan endast operera på sträckor som är utrustade 
med ETCS nivå 0, 1 och 2. För att operera på en linje som är utrustad med nivå 3 behövs en 
uppgradering av ombordsutrustningen, detta är en möjlighet som finns inom ETCS.  (Winter, 
2009) 

 
Figur 7. ETCS Nivå 2. Picture from http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf 

  

http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf
http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf
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3.2.5 ETCS NIVÅ 3 
I Nivå 3 är all signal-utrustning och spårledning längs spåret ersatt med ETCS-utrustning, se figur 
8. Inbyggd odometer i tåget lokaliserar tågets position och rapporterar den till 
radioblockcentralen (trafikledningen) genom GSM-R radiosignalering. Fördelen med Nivå 3 är att 
den löpande kan ge körbesked (movement of authority) samt att körsträckan kan förflyttas med 
tåget (moving block) istället för att körsträckan är en fast blocksträcka längs spåret. Detta 
kommer leda till effektivisering, kapacitetsökning och kostnadsreduktion eftersom utrustning 
längs spåret inte är nödvändig.  Tåg som är utrustade med nivå 3 kan operera på alla ETCS 
sträckor som är utrustade med nivå 0, 1, 2 och 3 utrustning. (Winter, 2009) 

 

 
Figur 8. ETCS Nivå 3. Picture from http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf 

  

http://www.uic.org/IMG/pdf/session-b.pdf
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

4.1 HISTORIK – STANDARDISERINGS- OCH EFFEKTIVISERINGSERAN 
Den amerikanska ingenjören Frederick Winslow Taylor grundade Taylorismen (benämns också 
Scientific Management eller Rationaliseringsrörelse) i början av 1900-talet och detta var början på 
standardiserings- och effektiviseringseran. Med Scientific Management blev produktions-
kostnaden och priserna lägre, kapitaltillväxten ökade snabbt och tillgängligheten av varor blev 
bättre. Rationalisering behövdes för att förbättra utbytet mellan insatser och resultat samt för att 
kunna börja med massproduktion. Rationaliseringsrörelsen är att försöka analysera 
arbetsuppgiften på ett organiserat sätt så att produktionen blir allt mer effektivt. De systematiska 
arbetsstudierna ledde till en allt mer effektiv arbetskraft. Taylors teori för att minimera slöseriet 
av mänskliga resurser var en styrande organisationsteori som bestod av två skrifter shop 
management och principles of Scientific Management. Taylors viktigaste budskap handlade av två teser: 

● Det finns ett bästa sätt att utföra ett arbete: syftet med denna tes är att standardisera 
arbetsmetoden på så sätt att arbetet ska kunna effektiviseras. För att kunna standardisera 
arbetsmetoden måste arbetet skiljas från arbetaren, på det sättet blir arbetet något 
objektivt som kan standardiseras. Detta möjliggjorde för ledningen att välja ut den 
lämpligaste arbetaren för ett visst arbete, istället för att arbetaren själv väljer ett arbete och 
sedan lär sig arbetet på sitt sätt.  

● Rätt man på rätt plats: Ledningen ska genom utvalsmetod placera arbetarna i olika 
arbetsuppgifter beroende på deras speciallitet. Taylor menade att den enskilda människan 
inte är lämpad för alla arbetsprocesser 
 

Under sekelskiftet växte den amerikanska marknaden betydligt som följd av den stora 
invandringen och koloniseringen som skedde i USA under den tiden. Verktyg och material som 
behövdes för jordbruken gav en stor efterfrågan, med det ökade behovet av effektivare 
produktionsmetoder. Förutom brist på verktyg och material fanns det en stor efterfråga på 
arbetskraft. Invandrare med bristande kunskaper inom industriellt arbete var de enda tillgängliga 
för arbetet, därför krävdes det många förmän för att övervaka och kontrollera produktionen. 
Standardisering enligt Taylors idéer blev nu ett viktigt villkor för att kunna effektivisera 
arbetsuppgiften och tillverkningen av material. Taylors idéer fick hård kritik och han anklagades 
för att hans idéer stred mot mänskliga rättigheterna, trots detta slog hans idéer igenom.  

I början av 1900-talet fick massproduktionen sitt genombrott genom att standardisera varor för 
en massmarknad. Anledningen till detta är Fords nya motorfabrik i Highland Parks i Detroit. 
Henry Ford som är grundaren till fabriken ville tillverka bilar till lägsta kostnad så att till och med 
de anställda i fabriken skulle kunna ha råd att köpa en egen bil. Det balanserade löpande bandet 
är kärnan i den nya fabriken, varje arbetare hade till uppgift att endast ägna sig åt ett eller några 
arbetsmoment vid ett löpande band. Antalet monterade bilar fördubblades samtidigt som 
produktionstiden och arbetsstyrkan reducerades. Förutom bättre arbetsförhållanden och en 
snabbare produktion blev det också lättare att planera produktionen och kontrollera bristerna. 
Det balanserade löpande bandet innebar ett nytt skede inom rationalisering och massproduktions 
framgång.  (Sandkull & Johansson, 2000) 
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Ford delade in massproduktionen i tre delar: 
● Produkten förflyttades kontinuerligt, regelbundet och på ett planerat sätt genom 

verkstaden.  
● Ledningen planerar och delar ut arbetsuppgifterna istället för att arbetarna själva valde 

vilken arbetsuppgift de ville finna sig i. 
● De olika momenten i tillverkningen ska analyseras och sedan fördelas till arbetarna.  

 

Fords idéer och teorier skulle senare bli grunden till Fordism som är en mer avancerad form av 
Scientific Management. Tayloristiska arbetsdelningen och Fords masstillverkning spreds inte 
enbart inom tillverkningsindustrin utan även till nöjesbranschen, manuellt arbete och andra 
branscher.  

I Sverige började rationaliseringsarbetet under 1930-talet, de första som började använda sig av 
tayloristiska systemet var Volvo, SKF och gruvbranschen. Idéerna med rationaliseringsrörelsen 
började långsamt sprida sig till andra företag och städer i Sverige. Storhetstiden inom 
rationaliseringsarbetet var under 50 och 60-talet. Eftersom Sverige inte var inblandat i 
världskrigen skapade det en stark efterfråga på svenska varor för att kunna bygga upp industrin i 
de länderna som drabbades av kriget.  Behovet för massproduktion ökade kraftigt och med hjälp 
av Fords löpande band var det nu möjligt att massproducera. Detta gav en ökad arbetskraft som 
fylldes av folk utan yrkesvana och folk från länder kring Medelhavet. Det krävde god organisation 
och ökad produktion för att klara av den stora efterfrågan av varor och detta innebar en start 
inom förbättringsarbetet i Sverige. (Sandkull & Johansson, 2000) 

4.2 ARBETSMETOD – LEAN 

4.2.1  HISTORIA 
År 1937 grundade Kiichiro Toyoda företaget Toyota Motor Corporation. Affärsiden var att 
producera bilar till den japanska marknaden. Andra världskriget satte stopp för affärsiden, men 
den kunde återupptas efter kriget då återuppbyggnaden av den japanska industrin ägde rum. 
Toyota skickade representanter till USA för att finna idéer samt inspiration från den amerikanska 
bilindustrin för att kunna skapa en framgångsrik bilproduktion i Japan. Det ingenjörerna fann var 
inte imponerande, dels arbetade företagen i USA med stora lagermängder och dels fanns det ett 
stort antal produkter som var i behov av reparation i slutet av produktionslinan. Det 
representanterna fann var en arbetsmetod som gick emot Toyotas egna idéer och arbetssätt.  

Sakichi Toyoda, far till Kiichiro, grundade år 1926 Toyoda Automatic Loow Works, det var 
grunden till dagens Toyota. Sakichi var en uppfinnare och startade arbetet med effektivisering 
långt innan Toyota Motor Corporation grundades. Sakichi hade många idéer på hur arbetet 
kunde effektiviseras och det visade sig bli mycket viktigt för Toyotas bilproduktion. År 1918 
lanserade Sakichi den automatiserade vävstolen som blev en revolution för hela textilindustrin. 
Det speciella med denna uppfinning är att textilproduktionen stoppades automatisk så fort en 
tråd gick av. Konceptet fick namnet Jidoka (automatisering med mänsklig touch), den viktigaste 
funktionen var att det möjliggjorde eliminering av problem innan personalen fortsatte med 
produktionen. Nu var det möjligt att analysera och identifiera problemet mycket snabbare och 
effektivare. Jidoka blev kärnan i Sakichis filosofi och en av grundpelarna i Toyotas 
produktionssystem. När Toyota Motor Corporation grundades utgick Kicchior från en filosofi 
där de anställda ska ”se trådar” genom hela produktionen. Denna filosofi blev den andra 
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grundpelaren och fick benämningen ”just-in-time”. Huvudsakliga idén med Just-in-time är att 
skapa flöde i produktionen genom att eliminera all lager och endast producera efter beställning. 
På så sätt skulle varje enskild produkt flyta genom produktionen utan stopp. (Modig & Åhlström, 
2011) 

Det var inte den japanska produktionstekniken som fick världen att imponeras av det japanska 
systemet utan relationen som fanns mellan den anställda och ledningen, de anställda betraktades 
som medlemmar inom familjen vilket ökade arbetsviljan och effektiviteten (Sandkull & 
Johansson, 2000) 

4.2.2  THE TOYOTA PRODUCTION SYSTEM (TPS) OCH LEAN PRODUCTION 
I slutet av 1980-talet började forskarna i västvärlden att leta efter svaret till Toyotas utveckling. 
Svaret till Toyotas positiva utveckling är ett koncept som hette Toyota Production System (TPS) 
som är den ena spiralen i Toyotas DNA. TPS betydelse för industrin och för en ökad effektivitet 
av företagsprocessen är lika stor som massproduktionssystemet var som Henry Ford uppfann. 
Forskarna bestämde sig för att observera konceptet och sedan försöka implementera det i den 
västerländska marknaden, resultatet blev ett nytt koncept som fick namnet Lean production. 
Lean är en utveckling av TPS men för den västerländska marknaden. Det finns många likheter 
men även mycket som skiljer de åt.   

Taiichi Ohno var hjärnan bakom TPS och började arbeta för Toyota år 1932. Utan Taiichi hade 
det inte funnits något koncept med namnet TPS. Under sina 60 år inom Toyotakoncernen har 
han ständigt arbetat med Toyotas produktionsteori och hans arbete har spelat en stor roll inom 
Toyotas utveckling och framgång. Eiji Toyoda som var kusin till Toyotas grundare och Taiichi 
arbetade tillsammans med utvecklingen av Toyotas filosofi – Toyota Production System. En av 
de viktigaste anledningarna till Toyotas framgång är filosofin om att enda sättet att få saker och 
ting gjorda är genom att göra de själv och inte vara rädd för att smutsa ner sig. (Modig & 
Åhlström, 2011). 

”Allt vi gör är att titta på tidslinjen, från att kunden ger oss en order till den punkten när vi samlar in pengar. 
Och vi minskar hela tiden den tidslinjen genom att ta bort icke värdeskapande aktivitetet” Taiichi Ohno  

En Lean verksamhet är en verksamhet som tillämpar TPS på alla områden. Det är en process i 
fem steg: definiera kundvärdet, definiera värdeflödet, få det att flyta jämnt, tillverka mot 
kundorder och stäva efter högsta kvalitet. För att ett företag ska räknas som Lean tillverkare 
måste det finnas ett tankesätt inom företaget som har fokus på att produktionen ska flyta på 
oavbrutet.  

TPS utgår från kundens perspektiv då tillverkningsprocessen studeras, ett företag ska eftersträva 
de värden som uppkommer ur kundens perspektiv. Liker, J. K. som har studerat Toyota i tjugo år 
beskriver hur viktigt det är med kundperspektiv: det enda som tillför värde i någon typ av process – 
antigen det är tillverkning, marknadsföring eller någon utvecklingsprocess – är nämligen den fysiska eller 
informationstekniska omvandlingen av en produkt, tjänst eller handling till någonting som kunden vill ha. 
(Liker, 2009) 
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Enligt TPS kan ett företag förbättra sin verksamhet genom dessa åtgärder:    

● Tid- och resursslöseriet elimineras helt. 
● Integrera ett kvalitetsarbete inom verksamheten. 
● Hitta nya lösningar samt ny teknik som är både billig och pålitlig. 
● Avsluta en affärsprocess innan en ny process påbörjas. 
● Implementera en kultur för ständigt förbättrande och lärande inom företaget.  

 

Värdehöjande moment är det arbete som ger resultat, t.ex. fästa skruvar i en komponent. Målet 
med TPS är att minimera tiden för icke värdehöjande aktiviteter genom att förenkla arbetet eller 
standardisera arbetet. Ett icke värdehöjande moment är då en montör ska gå och hämta skruvar, 
för att minimera den tiden ska materialen vara så nära montören som möjligt. Icke värdehöjande 
moment är ett stort slöseri på tid. Inom bland annat produktionsprocesser och 
produktionsutveckling har Toyota identifierat åtta typer av icke värdehöjande moment: 

● Överproduktion – komponenter produceras fast det inte finns någon beställare, 
överlager leder till överbemanning och extra kostnader för lager och transporter.  

● Väntan – felbeställning, produktionsförseningar och materialbrist leder till att operatören 
blir tvungen att vänta på material eller verktyg för att kunna starta nästa steg i processen.  

● Onödiga transporter eller förflyttningar – Förflyttning av produktion i arbetet (PIA) 
kan skapa slöseri då flytten/transporten av material eller komponenter in eller ut ur lager 
sker på ett ineffektivt sätt. 

● Överarbetning eller felaktig bearbetning – Onödig arbetsmoment och felaktigheter 
kan uppstå på grund av dåliga verktyg som skapar en ineffektiv bearbetning. Ett annat 
slöseri är överarbetning och det är då produkter tas fram med för hög kvalitet. 

● Överlager – Onödiga transport- och lagerkostnader samt långa ledtider är några av 
orsaken då en verksamhet innehar stor lager med varor och färdiga produktioner. 
Överlager kan också orsaka dålig produktionsplanering, långa ställtider, sena leveranser 
samt felaktig produktion.   

● Onödiga arbetsmoment – varje icke värdehöjande rörelse som en anställd gör är ett 
onödigt arbetsmoment, det kan vara då en anställd lägger ifrån sig en komponenet eller 
går till arbetsplatser eller för att hämta material 

● Defektet – Reparation av en defekt produkt, kontroll eller skrotning är ett slöseri av tid 
och energi. 

● Outnyttjad kreativitet hos de anställda – många bra idéer om förbättringar, 
kompetenser och tillfällen till att lära sig blir förlorad tid ifall chefer inte lyssnar eller litar 
på sina anställda. 
 

Enligt Ohno är den viktigaste orsaken till dessa åtta punkter överproduktion vilket är det 
allvarligaste slöseriet. Överproduktion är att producera mer än kunderna önskar och det leder till 
att det bildas stora lager av färdiga produkter. Problemet med stor buffertlagring eller 
mellanlagring i processtegen är att varorna blir liggande där i väntan på nästa steg i processen. 
Defekta varor kommer på så sätt upptäckas senare under arbetsmomentet.  

En bra start när det gäller att förbättra en process är att kartlägga effektiviteten i varje delprocess. 
Vad behöver göras i varje process för att effektivisera arbetet? Var finns de värdehöjande 
delarna? Vilket arbete ger den högsta utnyttjandegraden? Hur kan arbetet standardiseras? Vilken 
del i processen är onödig? Det här är några frågor som ska besvaras då en kartläggning görs. 
Resultaten av en kartläggning kan innebära en förbättring av de olika processtegen samt att vissa 
delar kan elimineras eller förkortas. (Liker, 2009)    
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Fujio Cho som var en elev till Taiichi Ohno gjorde en enkel illustration av TPS. Som figur 9 visar 
var hans illustration ett hus som skulle göra det enklare för leverantören att förstå hur TPS 
fungerar och vad som var kärnan i konceptet. Ett hus är stadigt och stark bara ifall båda pelarna 
är stadiga och kan hålla taket stadigt, men det krävs en stark grund för att pelarna ska kunna vara 
stadiga. Därför är huset en bra illustration som visar att en svag länk kan vara en orsak till att hela 
huset rasar. TPS fungerar som huset, om inte alla delar fungerar som de ska kommer inte 
konceptet att fungera. 

 

Figur 9. TPS-huset (Liker, 2009) 

”Behovet för de flesta företagen är behov av snabba, flexibla processer som ger kunderna det de vill ha, när de vill 
ha det, till högsta kvalitet och till ett överkomligt pris.” (Liker, 2009)    

Taket i TPS är kärnan i konceptet, målet med TPS är att det ska vara hög kvalitet men samtidigt 
låga kostnader och korta ledtider. För att detta ska fungera måste det finnas en hög arbetsmoral 
och bra säkerhet. Pelarna som håller taket är Just-in-time (JIT) och Jidoka (noll fel). JIT är ett 
redskap och en teknik för ett företag som möjliggör korta ledtider och leverans av produktion i 
små mängder. Detta för att tillmötesgå kundernas behov. Med andra ord är det en princip som 
levererar korrekta delar i rätt mängd vid rätt tidpunkt och ifall kundens behov ändras kommer det 
inte vara ett problem för företaget att tillfredsställa kundens nya behov. Jidoka är ett system som 
betyder automatisering kombinerad med mänsklig intelligens. Grunden till Jidoka är mekanismen 
som automatiskt stoppade vävstolen. Den viktigaste egenskapen med Jidoka är att material som 
produceras ska ha noll fel, alltså ska materialen vara helt felsäkra. Maskinerna ska automatisk 
stoppa produktionen och larma ifall ett fel uppstår och på det sättet kommer felet att upptäckas 
och elimineras innan produktionen återupptas.  

Grunden till hela konceptet består av fyra delelement heijunka (utjämnad produktion), visuell 
styrning, The Toyota Way-filosofin och stabilt/standardiserat arbestsätt. Heijunka betyder 
utjämning av produktionsvolym samt arbetsmix. Produkter som tillverkas ska endast vara det 
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som externa och interna kunder har beställt för att inte riskera osålda varor och ökad 
lagerkostnad. Ifall arbetet under en vecka är ojämnt, det vill säga, ena dagen behöver de anställda 
jobba övertid och nästa dag skickas de hem tidigare, då behövs en utjämning av arbetsmixen så 
att arbetet sprids ut under hela veckan och volymen jämnas ut. Några fördelar med heijunka är att 
risken för osålda varor minskar, lagervolym och kostnad minskar samt att arbetarna eller 
maskinerna slipper bli överbelastade.  Inom The Toyota Way-filosofin finns det 14 punkter, två 
av dessa punkter är visuell styrning och stabila/standardiserat arbetssätt, mer om det nämns i 
kapitel 4.2.3 The Toyota Way. 

Det som finns i huset är arbetare och cheferna som jobbar i teamwork med ständiga förbättringar 
(Kaizen) för att minska slöseriet. Arbetarna ska väljas till det arbete som är tillämpad för de 
(urval) och ska jobba efter gemensamma mål.  Kaizen är den japanska termen för ständiga 
förbättringar och skapande av värdeökande förbättringar hur små de än är och samtidigt 
eliminera kostsamma slöserier. Kaizen är också en tes som lär arbetarna att på ett effektivt sätt 
och i små grupper jobba med problemlösning, dokumentationer, förbättring av arbetsprocessen 
samt att ta ansvar och leda gruppen (Imai, 1991). Genom denna filosofi kommer alla anställda ha 
chansen att påverka och få sina röster hörda. För att problem ska kunna lösas på bästa sätt ska 
arbetarna och cheferna enligt TPS ha inställningen att själva ”smutsa ner sig om händerna” 
(genchi genbutsu). (Liker, 2009) 

 THE TOYOTA WAY 
Förutom TPS finns det ett annat koncept som har gjort Toyota till ett unikt företag, detta är The 
Toyota Way som är den andra spiralen i Toyotas DNA. För att en verksamhet ska bli 
framgångsrik ska The Toyota Way ses som en lektion, en vision och en inspiration. The Toyota 
Way är inte bara ett koncept som hjälper företag att effektivisera och förbättra deras arbete, det är 
en kultur som ska ge mer tillit till de anställda. Målet med The Toyota Way är att få de anställda 
att alltid känna sig delaktiga och viktiga inom företaget. Anställda med olika bakgrund och 
arbetsuppgift får jobba i grupp för att lösa problem. Följden är att alla anställda kommer lära sig 
problemlösningar och så småningom bli erfarna inom det. The Toyota Way består av 14 
principer som är delade i fyra delar. De fyra P:n är (se figur 10); långsiktigt tänkande (Philosophy), 
rätt process ger rätt resultat (Process), tillför organisationen mer värde genom att utveckla personal 
och samarbetspartner (People/Partners) och att ständigt söka grundorsaken till problem samt 
ständigt driva på lärandet inom organisationen (Problem solving).  

 

Figur 10. 4P-modell (Liker, 2009) 
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● Utmana – Aldrig vara rädd för nya utmaningar, våga utmana och ändra för att uppnå 

förbättring. Utveckla en långsiktig vision för att kunna vinna dessa utmaningar. 
● Kaizen (ständig förbättring) – Få de anställda att alltid leta efter innovativa lösningar och 

ständigt eftersträva förbättring inom organisationen.  
● Genchi genbutsu (gå och se med egna ögon) – Inom Toyota betyder begreppet att ”gå till 

platsen för att se den faktiska situationen för att förstå”. För att lösa ett problem behövs en 
faktisk förståelse av alla aspekter för att kunna lösa problemet på bästa möjliga sätt. 

● Respekt – Respektera de anställda och ge de utmaningar för att de ska kunna trivas och 
utvecklas inom företaget. Skapa ett förtroende mellan personalen och ledningen och 
försöka lyssna på varandra.  

● Teamwork – För att effektivisera arbetet är det bra att jobba i grupper med olika sorters 
kompetens, på det sättet kommer personalen att utvecklas samt att företaget får ut den 
maximala kompetensen av varje individ. (Liker, 2009) 

 

4.2.3.1 DEL 1 – LÅNGSIKTIGT TÄNKANDE (FILOSOFI) 
Princip 1. Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på 
bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål: För att ett företag ska utvecklas och bli 
framgångsrikt behövs ett långsiktigt tänkande. För att uppnå det ska företaget fokusera på 
ständigt lärande, kontinuerlig förbättringsarbete och en vilja att alltid sträva efter högre mål. 
Företagsfilosofi är grunden till The Toyota Way, främsta målet ska inte vara att tjäna pengar, det 
ska finnas gemensamma mål som är större än det. Företagets utgångspunkt ska vara att skapa 
värde för kunden, samhället och ekonomin genom att ta ansvar och förbättra arbetet så att 
produktens värde ökar.  

4.2.3.2 DEL 2 – RÄTT PROCESS GER RÄTT RESULTAT (PROCESSER) 
Princip 2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan: Ett stort 
tidslöseri är då arbete är vilande eller då arbete väntar på nästa steg i processen. För att eliminera 
denna tid behövs en förändring i arbetsprocessen som ger ett förbättrat arbetsflöde och ökar det 
värdehöjande arbetet. Mindre lager ger en effektivare förflyttning av material och information 
och göra det enklare att upptäcka problem i ett tidigt stadie. I Japan finns det ett uttryck som 
säger: ”När man sänker vatten-nivån, det vill säga storleken på lagret, blir problemen synliga (som klippor i 
vattnet) och man måste antingen ta tag i problemen eller köra på grund”. Kärnan till hela Lean-konceptet är 
flödet, en kortare flödestid ger högre kvalitet, lägre kostnad och kortare leveranstid. För att 
implementera en process som alltid eftersträver förbättring och utveckling av människor behövs 
en klar struktur på hur kontinuerliga flödet ska gå till.  

Princip 3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion: Grunden till denna princip 
är att leverera korrekta delar i rätt mängd vid rätt tidpunkt och ifall kundens behov ändras 
kommer det inte vara ett problem för företaget att tillfredsställa kundens nya behov (Just-in-time). 
Ett företag ska minimera lager samt produkter i arbete genom att endast ha den mängd färdigt 
material som kunden önskar och fylla på med den mängd som nästa kund har beställt.  

Princip 4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka): Ett företag ska efterstäva en utjämnand 
arbetsbelastning för att inte överbelasta människor och utrustning samt för att eliminera 
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ojämnheter i produktionsscheman. Detta är lika viktigt som att eliminera slöseriet, eftersom en 
överbelastning av människor kan leda till missnöje och ökad risk för fel.  

Princip 5. Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 
kvaliteten blir rätt från början: Grunden till denna princip är automatisering kombinerad med 
mänsklig intelligens (Jidoka). Sträva alltid efter att lösa problemen på snabbaste och bästa sättet 
innan nästa steg påbörjas, det ger en bättre slutprodukt och felen kommer inte fortplanta sig. Bra 
kvalitet ska alltid efterstävas för att ett företag ska bli framgångsrikt.  

Princip 6. Lägg standardiserade arbetssätt till grunden för ständiga förbättringar och 
presonalens delaktighet: Standardiseringsarbetet är ryggraden till The Toyota Way. För att få 
ett bra flöde behövs stabila metoder som kan behålla ett förutsägbart och regelbundet utflöde 
från processen. De anställda ska vara delaktiga i standardiseringen och försöka standardisera 
arbetet på bästa möjliga sätt i förhållande till processen som företaget arbetar efter. All personal 
inom företaget ska vara delaktiga och få friheten att jobba med förbättring och 
standardiseringsarbetet för att uppnå bästa kvalitet, lägst kostnad och kortast leveranstid. 

Princip 7. Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda: Använd 
visualiseringstavlor för att på ett smidigt sätt förmedla information till arbetarna och kunderna. 
Att använda synliga indikatorer kan hjälpa de anställda att direkt inse ifall de har gjort ett fel. 
Använd principen 5S: Rensa ut onödig dokumentation och artiklar från kontoret (Sortera), 
organisera och märk upp all dokumentation och artiklar som är viktiga så att det är lätt att hitta de 
(Strukturera), städa alltid kontoret och arbetsplatsen så att det ser rent ut (Städa), se till att de tre 
första S:en alltid sköts korrekt genom att skapa en rutin och regler (Standardisera), ha en 
regelbunden granskning för att skapa disciplin (Skapa en vana/självdisciplin). 

Princip 8. Använd bara pålitligt, väl utprovad teknik som stödjer personalen och 
processen: Implementera teknik i arbetet som hjälper de anställda istället för att ersätta dem och 
använd inte oprövad teknik för det kan försämra flödet eftersom det är svårt att standardisera. 
Använd endast teknik som är testad, godkänd och anpassad till de anställda samt till den process 
som företaget arbetar efter.      

4.2.3.3 DEL 3 – TILLFÖR ORGANISATIONEN VÄRDE GENOM ATT UTVECKLA 
PERSONAL OCH SAMARBETESPARTNERS  

Princip 9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och 
lär ut den till andra: Ett företag ska satsa på de anställda och utveckla dem till att bli chefer och 
ledare inom företaget istället för att anställa ledare från andra företag. Det är viktigt att ledaren 
kan företagets filosofi och är en bra förebild för den ideologin som företaget har. En bra ledare är 
en ledare som har startat från noll och jobbat sig upp genom alla avdelningar. En ledare som har 
jobbat på alla avdelningar kommer ha en större förståelse för hur personalen arbetar i de olika 
avdelningarna. Gary Convis började sin karriär på verkstadsgolvet och efter många år av 
erfarenhet inom bilbranschen kunde han jobba sig upp och år 1999 blev Convis den första 
amerikanske Vd:n för Toyota Motor Manufacturing i Kentucky. Det här är ett citat av Convis: 
”Jag har nått dit jag är genom att försöka, misslyckas och försöka igen, jag lär mig ständigt och jag tror inte att 
jag någonsin kommer att sluta utvecklas som människa”. För att kunna klättra upp i karriärstegen måste 
personalen våga misslyckas och alltid vara lika hungriga efter att lära sig nya saker.  
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Princip 10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi: 
Företagets filosofi är nyckeln till framgång, det är därför det är viktigt att företaget bildar en 
kultur av deras filosofi som de anställda ska jobba efter. Lär personalen att det är viktigt att alltid 
följa filosofin och ständigt förstärka filosofin inom företaget. Lär personalen att jobba i grupper 
för att uppnå gemensamma mål samt bilda grupper med olika komptenser, detta skapar ett stabilt 
flöde och medför effektivare arbete.  

Princip 11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 
utmana dem och hjälpa dem bli bättre: Få företagets partners och leverantörer att känna sig 
som en del av företaget genom att respektera de och hjälpa de att utvecklas till en högre nivå. 
Försök att alltid lära ut era partners att jobba utan slöserier och på ett effektivare sätt.  

4.2.3.4 DEL 4 – ATT STÄNDIGT SÖKA GRUNDORSAKEN TILL PROBLEM DRIVER 
PÅ LÄRANDET INOM ORGANISATIONEN. 

Princip 12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi 
genbutsu): Förlita dig inte bara på tekniken och vad andra säger. Lös problemen genom att själv 
ta reda på orsaken till problemet och information om hur det ska lösas. Ledningen och cheferna 
ska själva gå till problemet för att få en bättre förståelse till orsaken och hur man kan förbättra 
arbetet.     

Princip 13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, 
verkställ snabbt (Nemawashi): När det blir ett problem i ett projekt ska alla inblandande i 
detta arbete vara med och diskutera fram en lösning, på detta sätt kommer flera olika idéer att 
dyka upp och en gemensam riktning kan väljas. Undersök alla idéer som dyker upp innan en 
riktning väljs och påbörja arbetet med att lösa problemet direkt enligt den riktning som är vald.  

Princip 14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och 
ständigt förbättra (kaizen): Arbetet med förbättring ska påbörjas efter att företaget har ett 
stabilt arbetssätt. Då kan en noggrann undersökning göras för att bestämma vad som är orsaken 
till ineffektivitet och vilka delar som orsakar stora slöserier. Minska lagren för att lättare kunna 
identifiera slöseriet och sedan eliminera det genom att använda processen för kaizen. Utveckla 
arbetarna och få dem att stanna kvar i företaget för att senare befordra dem till högre positioner 
inom organisationen, med det kommer kunskapen att skyddas inom företaget. Använd hansei som 
är en reflektionsprocess för att hitta alla brister inom ett projekt och sedan anteckna dem för att 
inte upprepa samma misstag. Standardisera arbetet istället för att hitta på nya lösningar för varje 
projekt, standardisering ger effektivare arbete och minskar antalet fel för varje projekt. (Liker, 
2009) 

4.3 STANDARDISERAT ARBETSSÄTT  
Standardiserat arbete är basen för ständiga förbättringar, arbetarnas delaktighet och för att få ett 
effektivare arbete samt tillverkningsprocess. Vanligaste typen av standardisering är att 
standardisera protokoll på hur arbetet ska utföras, tillverkas eller hur en kontroll ska genomföras. 
När det gäller standardisering av tillverkning måste delarna som ska tillverkas följa ett protokoll. 
Måttsatts, ritningar och toleransgräns som tillverkas ska följa protokollen. Då delarna börjar 
tillverkas till ett nästan identiskt mått och med samma metoder kan massproduktion påbörjas. 
Standardisering av arbete är att begränsa utrymmet för arbetarna att ändra arbetssättet. På så sätt 



24 
 

minimeras risken för fel och chansen att kunna lösa uppkommande problem under arbetet ökar. 
För att skapa en bra arbetsmiljö och trevnad på arbetsplatsen krävs det tydliga 
arbetsbeskrivningar och instruktioner för de anställda, detta är en annan form av standardisering.   

”Det är endast genom påtvingad standardisering av metoder, påtvingat användande av de bästa arbetsmedlen och 
den bästa arbetsuppläggningen och påtvingad kooperation som detta snabbare arbete kan säkras.” F. W. 
Taylors uppfattning om hur en arbetsmetod kan effektiviseras. (Sandkull & Johansson, 2000) 

”Nödvändigt fundament på vilket morgondagens förbättringar kommer att vila. Om ni tänker på standardiserat 
arbetssätt som det bästa ni känner till i dag, men som kommer att bli ännu bättre i morgon- då kommer ni någon 
vart. Men om ni tänker på standardisering som någonting som begränsar, då upphör framstegen.” Henry Fords 
beskrivning av standardiserat arbetssätt.  (Liker, 2009) 

”Vårt standardiserade arbetssätt består av tre delar – takttid (den tid som krävs för att slutföra ett arbetsprojekt 
i den takt efterfrågan sker) den följd i vilken man gör något, eller processföljden, och hur mycket lager den enskilde 
operatören behöver ha för att kunna utföra sitt standardiserade arbete. Det standardiserade arbetssättet bestäms 
utifrån dess tre faktorer: takttid, processföljd och standardiserat tillgängligt förråd ” Toyotas VD Cho 
beskriver hur Toyota arbetar med standardisering. (Liker, 2009) 

Standardisering är möjlig i alla typer av arbeten men vissa arbetssätt går att standardisera mer än 
andra. Standardisering är ryggraden i The Toyota Way och en viktig faktor i The Toyota 
Production System. För att standardisering ska fungera måste företaget lyssna på de anställda och 
respektera deras idéer. Ifall de anställda inte behandlas med respekt, inte får en belöning för deras 
arbetsinsats eller idéer och om arbetsmiljön är dålig kommer ingen vilja utveckla eller effektivisera 
arbetet. Ett problem som många tillverkningsföretag upplever är att personalen endast tänker på 
att komma upp i rätt antal tillverkade produkter, utan att tänka på kvalitet eller hur arbetet kan 
förbättras/standardiseras. Orsaken till detta är att ledningen i dessa företag alltid bevakar de 
anställda och sätter krav på att de måste komma upp till ett visst antal produkter per dag. Detta 
system fungerar inte, för att kunna få ett standardiserat arbetssätt som ger hög kvalitet men 
samtidigt låga kostnader och korta ledtider måste det finnas tillit för personalen och hjälpa dem 
att utvecklas. Standardisering enligt The Toyota Way är mer än att göra arbetsuppgiften effektivt 
och repetitivt, det ska vara en samarbetsgemenskap mellan de anställda och ledningen. Det ska 
aldrig vara ett verktyg som tvingar de anställda att arbeta på ett visst sätt utan ett arbetssätt som 
ger dem chansen att ta ansvar och utveckla innovativa lösningar för att förbättra arbetet och 
arbetsförhållandet. Toyota använder standardisering i alla deras tjänster, alla Toyotafabriker har 
nästan identiska processer vilket förenklar situationen för en anställd som byter fabrik. Masaaki 
Imai skriver i sin bok (Imai, 1991) ”det är omöjligt att förbättra en process och garantera en bra kvalitet 
innan arbetet är standardiserat”. Ifall man effektiviserar ett arbetssätt som inte är stabilt eller 
standardiserat och sedan måste ändra arbetssätt, kommer arbetet med effektivisering som har 
gjorts att vara slöseri. Standardisering höjer kvaliteten på produkten och på arbetet samt minskar 
risken för felen betydligt. Det blir lättare att upptäcka, identifiera och eliminera felen samt 
garantera att felen inte sker nästa gång. För att få en bra kvalitet, ska arbetarna bygga in kvalitet i 
arbetet och själva skriva standardiserad beskrivning av hur processen ska gå till, detta medför att 
beskrivningarna blir på den nivån som de är vana med och mer praktiska. (Liker, 2009) 
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4.3.1  TVINGANDE VS MÖJLIGGÖRANDE STANDARDISERING 
Med Scientific Management lyckades Taylor öka produktiviteten, hans filosofi var att cheferna 
skulle sköta allt tänkande och de anställda enbart skulle följa den standard som cheferna la för 
arbetet, utan att få säga sitt, detta är en tvingande standardisering. Hans filosofi var att de 
anställda kunde effektiviseras på samma sätt som maskiner och styras av högre chefer. Detta 
standardiserade arbetssätt ledde till hierarkiska organisationsstrukturer, stora dokumentvolymer 
på ineffektiva regler och arbetsprocedurer som cheferna skrev, långsam tillämpning samt dålig 
kommunikation mellan anställda och ledningen. Resultatet blev en dålig och tråkig arbetsplats där 
det inte fanns något intresse för förändringar och ovilja från de anställda att utveckla sig och 
jobba med förbättringsarbete. (Sandkull & Johansson, 2000) 

Arbetsuppgifterna i Toyota är repetitiva och korta, arbetarna följer en extremt detaljerad 
arbestmetod som följer varje aspekt av organisationen. Arbetarna har allt de behöver i sin 
arbetsplats och allt är sorterat så att det är lätt att hitta, detta ökar produktiviteten eftersom 
slöseriet minskar. Organisationsstrukturen är som en pyramid med projektledare, teamledare, 
linjechefer och högre uppsatta chefer. Arbetarna får vara med när deras arbetsuppgift ska 
standardiseras vilket medför flera idéer, bättre standards och trevligare arbetsplats, detta är 
möjliggörande standardisering. Varje minut i en Toyota fabrik är strukturerad utan bekostnad av 
arbetarnas hälsa eller bekvämlighet. Till skillnad från Taylors filosofi, lägger Toyota stort ansvar 
på deras anställda och låter alla vara med och bestämma samt att företaget alltid är öppna för 
förändringar och nya idéer. Resultatet av Toyotas filosofi är en flexibel och organisk organisation 
som ger personalen rätten att bestämma och uttrycka sig. Andra fördelar med denna filosofi är 
bättre kommunikation, många nya idéer som kommer fram, hög flexibilitet, trevlig arbetsplats 
med stark arbetsmoral och stark fokus på kunderna.  

Det man kan se från Scientific Management och TPS/The Toyota Way är att det finns fyra typer 
av organisationer (se figur 11), tvingad byråkrati, enväldig styrning, möjliggörande byråkrati och 
organisk styrning. Taylors filosofi var en blandning mellan de två organisationerna åt vänster och 
Toyota har en blandning av de två organisationerna åt höger.  

 
Figur 11. Fyra olika typer av organisationer (Liker, 2009) 
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Som det är nämnt ovan är Taylors filosofi tvingande och Toyotas möjliggörande, skillnaden 
mellan dessa två typer visas mer detaljerat i figur 12. En organisation med tvingande system och 
procedur kontollerar sina anställda genom standardiserat arbetssätt. De anställda får inte styra 
deras arbete och ifall någon av personalen bryter mot reglerna eller arbetssättet blir de direkt 
bestraffade. En sådan organisation känns som ett fängelse och de anställdas arbetslust försvinner. 
(Liker, 2009) 

En organisation med möjliggörande system och procedur tillåter de anställda att vara med och 
utveckla arbetsmetoden. Standardiserat arbetssätt finns för att hjälpa de anställda att styra deras 
arbete och inte för att kontrollera hur de jobbar. Möjliggörande system är det bästa allternativet 
för att få ett framgångsrikt företag eftersom de anställda ses som en värdefull resurs, då 
arbetarnas åsikt och vilja respekteras.  

 
Figur 12. Tvingade kontra möjliggörande system (Liker, 2009) 

Första steget när en ny produkt ska utvecklas i Toyota är att bilda ett team av anställda från alla 
delar i anläggningen som ska diskutera fram hur lanseringen av produkten ska gå till väga. Denna 
metod benämns för ”pilotlag”. Andra steget är att teamet utvecklar ett standardiserat arbetssätt 
med hjälp av konstruktörerna innan det lämnas till produktionsteamet för förbättring. Metoden 
med pilotlag möjliggör för de anställda att lära sig mer om de olika avdelningarna och hur det är 
att jobba i grupp. Genom standardiserat arbetssätt lär sig de anställda att jobba i grupp, 
gemensam arbetsskicklighet samt att det effektiviserar teamwork. De anställda använder sig av 
checklistor från första dagen som de senare utvecklar med tiden, checklistorna gör det enklare för 
dem att hålla kolla på vad som måste göras och vad som har gjorts.  

Det svåra inom standardiseringen är inte själva standardiseringsverktygen utan att få de anställda 
att förstå vikten med detta och att de alltid ska förbättra standarden. Ett problem som företag 
kan stöta på när de ska implementera TPS i deras organisation är att hitta en balans mellan vikten 
av att de anställda ska följa de regler och processer som finns och att ge dem anställda friheten att 
utveckla och förbättra arbetet för att effektivisera processen. För att lyckas uppnå denna balans 
behövs tydliga och specifika standarder som kan ge den anställda både vägledning och möjlighet 
att arbeta flexibelt. Vissa arbeten som standardiseras kommer fortfarande ha en hög flexibilitet 
medan andra arbeten kommer vara specifika och den anställde kommer inte ha samma möjlighet 
att göra förändringar.  Förutom att standarden ska vara tydlig är det viktigt att den som skriver 
den är specialiserad inom just detta arbete och förbättrar dokumentationen kontinuerligt. (Liker, 
2009)    
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5 METODIK 

5.1 METODTEORI  
Metodteori är en teori som hamnar mellan vetenskapsteori och metodlära, där vetenskapsteori är 
ett sätt att söka vetenskaplig kunskap och metodlära är stadgar för hur en forskare ska agera i en 
viss situation. Metodteori talar om vilka grundregler som ska tas med i stadgarna som sedan blir 
en mall som hjälper forskaren att agera rätt vid olika situationer samtidigt som de vetenskapliga 
kraven uppfylls. Det finns olika metoder på hur en undersökning ska utföras, men i alla 
undersökningar ska det finnas en planeringsfas, en insamlingsfas och en analysfas. (Hartman, 
2004) 

5.1.1  AKTIONSFORSKNING 
Vid utveckling av ett företag är aktionsforskning ett vanligt begrepp. Aktionsforskning är en 
metod för att utveckla och förändra en verksamhet samt ett sätt att hjälpa till att finna kunskap 
om tillvägagångsättet för förändringsarbetet och hur arbetet ska se ut. Begreppet kan ses som två 
ord, aktion och forskning. Det är ett samarbete mellan ”aktion” som är själva handlingen av 
yrkesutövaren och ”forskning” forskarens filosofi/tänkande, detta skapar kunskapsutbyte 
eftersom det sker ett samarbete mellan två olika typer av yrke. 
Aktören är yrkesutövaren som utför en aktion, det är aktören som identifierar problemet och 
bestämmer vad som ska studeras och vilken kunskap som behövs. Det är även aktören som utför 
och följer utvecklingen samt observerar och reflekterar över resultatet. En metod som 
aktionsforskning brukar referera till är spiralen som är ett par steg som är bra att följa: planera, 
agera, observera och reflektera. 
Forskningen i aktionsforskning är att forskaren utgår från aktörens frågor och ett samarbete 
mellan dessa två skapas. Forskningen är en process för att skapa ny kunskap genom att omvandla 
metodiskt arbete till teorin.  
Inom aktionsforskning kan aktören själv välja metod och lösningar, det finns inte fel eller rätt 
metod. (Rönnerman, 2004). Några vanliga metoder som brukar användas för att ta fram 
information är enkäter, dagböcker, intervjuer och fallstudier. Det som kännetecknar 
aktionsforskning är att det passar i alla situationer som kräver en speciell kunskap och när ett 
projekt tar slut kommer aktören och forskaren att fortsätta jobba med projektet för att förbättra 
det (Bell, 2000). 

Inom examensarbetet används aktionsforskning för att hitta ett tillvägagångsätt som kan både 
förändra och förbättra arbetet. För att hitta tillvägagångsättet behövdes ett samarbete med 
ingenjörerna på avdelningen. Examensarbetaren kan anses vara aktören och de anställda som 
forskare. Aktören börjar först med att identifiera företagets problematik, därefter planeras 
tillvägagångsättet, vilken kunskap som behövs, vem som ska intervjuas, vilka metoder som ska 
användas och vilken typ av litteratur som är nödvändig. Själva utförande blir att 
examensarbetaren skapar intervjumallar och enkäter samt utför studiebesök för fallstudie och 
slutligen komma fram till en förändring som gynnar företaget på ett positivt sätt. ”Forskarna” 
besvarar de frågor som examensarbetaren ställer och förklarar samt lär ut deras arbetsuppgift och 
dess problem.  
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5.1.2  KVANTITATIV OCH KVALITATIV METODTEORI 
Kvantitativ undersökning är då en numerisk relation mellan flera mätbara egenskaper undersöks. 
Alltså kan undersökningen enbart utföras om den kan besvarar frågan på ett numeriskt sätt, ett 
exempel på en kvantitativ fråga är ”hur mycket äter en person i Sverige under ett år” (Bell, 2000). 
Som det var nämnd i början av kapitlet ska en undersökning alltid bestå av tre faser: 
planeringsfas, insamlingsfas och analysfas. I en kvantitativ analys beskrivs de tre faserna på detta 
sätt: Planeringsfasen är indelad i två moment, först ska en hypotes utformas och sedan testas, det 
är viktigt att hypotesen är bra formulerad och korrekt, när problemformuleringen är färdig kan 
nästa moment påbörjas. Andra momentet är hur undersökningen ska utformas och planeras 
(experimentellt eller icke experimentellt undersökning), här ska de metoder som kommer besvara 
hypotesen väljas. En sorts metod är intervju, i kvantitativ undersökning är intervjun strukturerad 
och standardiserad, det som kännetecknar en standardiserad intervju är att frågorna är bestämda 
från början och alla intervjuas på samma sätt. Strukturerad intervju är då svarsalternativen är 
givna, t.ex. kryssa in svarsalternativ ”ja” eller ”nej”. Insamlingsfasen är att samla in den 
information som behövs för att besvara hypotesen. Det är viktigt att följa planeringen som 
utfördes i planeringsfasen när det gäller insamling av information. Informationen som samlas in 
måste ha hög tillförlitlighet. Sista fasen är analysfasen och det är här som materialet som har 
samlats in analyseras och relateras till hypotesen. Denna fas är indelad i två delar, första delen är 
att beskriva det som har samlats in i insamlingsfasen och summera resultaten som värden. Andra 
delen utgår från värdena från första delen för att dra en slutsats på huruvida hypotesen stämmer 
eller inte. (Hartman, 2004) 

Tekniken i en kvalitativ undersökning kan skilja sig åt beroende på vad som efterstävas. Men det 
som är gemensamt för alla kvalitativa undersökningar är att det ger individen en förståelse för det 
undersökta objektet (Bell, 2000). Analytisk induktion är den metod som oftast används vid 
kvalitativ undersökning, det är en linjär undersökningsmetod som består av planeringsfas, 
insamlingsfas och analysfas. I planeringsfasen ska först en fråga formuleras, det är en fråga som 
kommer forma hela undersökningen, därför är det viktigt att från början ta reda på vad som söks 
och vad som krävs. Till skillnad från kvantitativ undersökning ställs ingen hypotes i kvalitativ 
undersökning utan hypotesen utvecklas av informationen. Frågan i en kvalitativ undersökning är 
alltid om människans förståelse för världen, det är mer djupa frågor än när det är en kvantitativ 
undersökning. Då frågeformuleringen är färdig ska en utformning om undersökningens 
tillvägagångssätt utföras, här är det viktigt att tänka på vilka metoder som ska användas och vilken 
kunskap som söks. De vanligaste metoderna för att samla in information är genom intervju eller 
observation. Intervjufrågorna som används i kvalitativ undersökning är ostrukturerade och inte 
standardiserade. Det som kännetecknar den typen av intervju är att frågorna inte är fastställda 
från början samt respondenten får vara med och bestämma vad som ska diskuteras. Andra fasen 
är datainsamling och i kvalitativ undersökning är det friare då det inte finns en hypotes som är 
ställd. Problemet är att det blir svårare att avgränsa arbetet och det finns risk för att 
undersökningen blir större än nödvändigt. Därför är valet av litteratur och metoder viktig och 
måste väljas på ett noggrant sätt. Sista fasen är analysfasen, det är här som en hypotes ska växa 
fram genom att analysera det material som har samlats in genom intervju och observationer. 
(Hartman, 2004) 
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Examensarbetet har till stor del använt sig av kvalitativa undersökningar. Kvantitativ 
undersökning har endast använts för att besvara frågan ”hur mycket tid kan räknas som icke 
värdehöjande inom avdelningen?”. För att besvara denna fråga gjordes en enkätundersökning, där 
varje fordonsanpassare under en vecka skulle skriva ner vad de anser är icke värdehöjande inom 
deras arbete. För att identifiera problemen som finns och vilken förbättring som behövs 
användes kvalitativa metoder vid insamling av information. Under examensarbetets gång har flera 
metoder används. Halvstrukturerad intervju har används, det är en standardiserad men 
ostrukturerad intervju, där frågorna är fastställda från början men den intervjuade har friheten att 
formulera sig på sitt sätt och diskutera andra frågor inom ämnet. De intervjuade är 
fordonsanpassare, installationsingenjörer, projektledare, inköp & logistikpersonal och 
verkstadspersonal.  
Observationer av fordonsanpassarnas arbete har utförts, där syftet var att studera hur de arbetar 
genom att närvara på avdelningsmöten, intervju med personalen och studiebesök. Studiebesöken 
utfördes på två verkstäder, detta gav möjligheten att observera installationspersonalens och 
verkstadspersonalens arbetesprocess.  

5.2 VETENSKAPLIGA METODER  
Vetenskapliga metoder ger en större uppfattning av ämnet och hur det ska behandlas. De 
metoder som används för att undersöka ett ämne ska ha en vetenskaplig grund och valet av dem 
har en stor betydelse för hur resultatet av arbetet blir. Fel metod kan leda till fel slutsatser och 
vice versa, därför är det viktigt att studera olika typer av metoder för att finna den mest lämpade 
för uppgiften men samtidigt ska den ha bra vetenskaplig grund. (Ejvegård, 2009) Det finns 
många metoder att använda, men de metoder som kommer att beskrivas i detta kapitel är endast 
de som har använts i examensarbetet.  

5.2.1  FALLSTUDIE 
Fallstudie är en av de vanligaste metoderna som används i vetenskapliga undersökningar och är 
mest lämpade för forskare som forskar på egen hand. Det är en metod som ger en bättre 
förståelse för ämnet och verkligheten som skall studeras under en begränsad tidsperiod. Fallet 
som ska studeras kan vara allt från organisation, arbetsplats och speciella individer. Det går inte 
att få en helhetsbild av ett fall som studeras, men det ger en någorlunda bild om hur det går till 
eller hur det ser ut. En arbetsplats eller organisation innehåller flera olika typer av händelser 
under en dag, varje händelse kan inte studeras enskild, därför blir fallbeskrivningen ett exempel av 
händelserna. För att fallstudien ska vara så optimal som möjligt är det lämpligast att ha minst en 
fallbeskrivning av varje typ av händelse. Fördelen med fallstudie är att det inte behövs en 
noggrann problemformulering, färdiga frågor eller hypoteser då arbetet börjar. 
Frågeformuleringen och hypotesen fastställs efter att fallstudien har gett forskaren en bra 
förståelse av ämnet (Ejvegård, 2009). En annan fördel är att en forskare kan avgränsa sig till att 
endast studera en händelse, detta ökar chansen till att problemet kan identifieras och elimineras. 
Tillvägagångsättet för att utföra en fallstudie skiljer sig åt, men de vanligaste metoderna är 
intervjuer och observationer för insamling av information. När en undersökning utförs är det 
viktigt att problemformuleringarna är tydlig och specifik, annars är chansen stor att arbetet tar 
längre tid än vad som är fastställt. (Bell, 2000) 
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För att få en förståelse för hur det går till att installera, designa och implementera den nya 
utrustningen i de gamla tågen utfördes en fallstudie på Bombardier RCS (ETCS 
ombordavdelning) och hos de verkstäder som jobbar med ombyggnadsarbetet. Fallstudien höll 
på i 6 månader.   

5.2.2  KLASSIFICERING 
Klassificering är en metod som används då data ska analyseras och delas in i olika klasser. Oftast 
ska metoden börja användas innan insamling av information för att få en bättre bild på vad för 
information som är nödvändigt. Fördelen med att göra en klassificering innan insamling av 
information är att forskaren ska undgå att läsa material som sedan visar sig vara onödigt för den 
undersökning som ska utföras. För att kunna använda en klassificering måste den uppfylla alla 
dessa krav: Klasserna ska vara: trovärdiga, passande för ämnet, fullständiga (så lite övrig 
information som möjligt), gemensamt uteslutande (undvik klasser som är onödiga för ämnet) och 
undvik tomma klasser. Materialet delas sedan in i olika klasser, underklasser och unioner 
(blandning av två klasser). (Ejvegård, 2009) 

Klassificering användes på ett lite annorlunda sätt i detta examensarbete, problemen som 
identifierades delades in i klasser och underklasser. När problemen hade delats in i varsin klass 
blev det lättare att identifiera de data som behövdes för arbetet. Information har samlats in från 
olika källor; intervjuer med de anställda och verkstadspersonalen, böcker, artiklar, studiebesök 
samt möten.  

5.2.3  KVALITATIV BEARBETNING 
När informationssökningen är färdig ska informationen bearbetas, komprimeras och delas in i 
olika klasser. Det finns olika typer av bearbetningsmetoder, den metod som användes i detta 
examensarbete är kvalitativ bearbetning. Kvalitativ bearbetning är när kvalitativa metoder 
(böcker, artiklar, intervjuer, enkätundersökning och videoinspelning) ska analyseras och 
behandlas så att endast den nödvändiga informationen är kvar. Intervjuer kan ge viktig 
information som är svår att få genom textmaterial. Kvalitativ bearbetning ska ständigt utföras 
under arbetets gång, fördelen med detta är att analysen blir lättare då informationen är färsk samt 
att det är lättare att komplettera informationen. Citat är oftast vanligt när forskaren ska referera 
till den kvalitativa informationen, det är viktigt att inte använda för många eller för få citat för det 
ökar risken att materialet kan anses icke trovärdig.  (Patel & Davidson, 2003) 

För att kunna svara på frågeställningarna som ställdes i början av examensarbetet har kvalitativa 
metoder används. Kvalitativ bearbetning av textmaterial, intervjuer (Appendix A) och 
enkätundersökning (Appendix B) utfördes för att finna den mest lämpade informationen till 
examensarbetet. Tillvägagångsättet är att först söka efter den information som är nödvändig, 
genom att låna böcker och söka efter artiklar på nätet. Nästa steg är att läsa igenom allt material 
och ta ut det som är nödvändigt. Intervjuer och enkätundersökning gav den information som inte 
kunde fås genom böcker och artiklar.  
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5.3 VETENSKAPLIG TEKNIK 
Vetenskaplig teknik är den teknik som används för att samla in den information som behövs för 
att kunna beskriva ämnet och fastställa en frågeformulering. Precis som för metoden ska tekniken 
som väljs ha en vetenskaplig grund. För insamling av data kan intervjuer, enkätundersökningar 
och studiebesök utföras.    

5.3.1  LITTERATURSÖKNING 
Litteratursökning är en stor och viktig del av själva arbetet som ska utföras, därför är det viktigt 
att från början planera hur litteratursökningen ska utföras samt vilken information som kommer 
att behövas. Litteratur är allt material i tryckform; böcker, artiklar, rapporter, uppsatser samt 
information som hittas på Internet. Innan sökningen påbörjas ska forskaren formulera vilka 
sökparametrar som ska användas, till exempel; ska informationen hämtas från böcker, artiklar, 
Internetkällor eller äldre examensarbeten? Vilket språk ska informationen vara på? Hur gammal 
ska informationen vara? Ju kortare tid som en forskare har på sig att utföra ett arbete desto 
viktigare är det att från början definiera vilken information den ska söka efter. För att undvika 
onödig information är det bra att på ett systematiskt sätt dela in den information som behövs i 
olika delar med var sitt register med nyckelord.  Med hjälp av nyckelord kan sökningen ge flera 
träffar med relevant information. (Bell, 2000) 

Innan litteratursökningen kunde påbörjas krävdes det först att frågeställningen skulle vara färdig- 
formulerad samt vilken information som skulle behövas. Litteratursökningen skede fortlöpande 
och på olika sätt: 

● Litteraturböcker lånades från biblioteket och handledare från KTH samt Bombardier 
● Artiklar från Google Scholar och KTHB:s söktjänst Primo  
● Internätkällor (Trafikverkets hemsida, Bombardiers hemsida med flera)  
● Dokument från Bombardiers databas  

5.3.2  DELTAGANDE OBSERVATION 
För att få en större förståelse för hur ett arbetssätt, en organisation eller en avdelning arbetar 
samt hur processen fungerar behövs en deltagande observation av det som ska studeras. Det som 
observeras är ett nuvarande arbetssätt eller händelse. Fördelen med en deltagande observation är 
att forskaren får en större och djupare förståelse av själva händelseförloppet under en viss 
tidsperiod. En nackdel är att forskaren tappar den objektiva utgångspunkten och istället ser det 
från en subjektiv utgångspunkt. Deltagande observation är bäst lämpad för projekt som sträcker 
sig under en lång tidperiod eftersom det är tidskrävande och inte alltid lika användbart som det 
var tänkt från början. För att informationen som tillkommer från deltagande observationen ska 
ha en stark trovärdighet ska intervju och enkätundersökning utföras under samma period. (Bell, 
2000) 

Under den tid som arbetet med examensarbetet fortgick utfördes deltagande observation av 
ombordavdelningen för ERTMS samt på två verkstäder för ombyggnad av ERTMS. Syftet med 
observationen var att få en större och djupare förståelse av deras arbetssätt och för att identifiera 
vilka problemområd som finns. För att kunna få en bättre uppfattning har flera intervjuer 
genomförts med arbetarna på ombordavdelningen samt verkstaden. En enkätundersökning 
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delades ut till ingenjörerna som arbetar med fordonanpassning för att få en mer detaljerad bild av 
deras arbete.     

5.3.3  INTERVJUER 
Intervjuer är en vanlig teknik som används för att samla in information och för att få en 
förståelse på hur olika personer ser på ämnet som skall studeras. En intervju kan göras på olika 
sätt, genom personligt möte, telefon eller videosamtal och kräver mycket tid när det gäller 
förberedelse av frågorna och sedan bearbetning av intervju. Därför är det viktigt att planera 
frågorna noggrant och vilka personer som är mest lämpade för ämnet som kommer att studeras 
(Ejvegård, 2009). En intervju kan formas på många olika sätt beroende på den information som 
efterstävas. Det finns tre olika typer av intervjumetoder:   

Strukturerade intervjuer (Helstrukturerad) – Det är en standardiserad intervjumetod som ofta 
benämns som kvantitativ intervju. Alla frågor ska vara färdiga och i ordning med svarsalternativ, 
det liknar en enkät men som fylls i av intervjuaren. Alla som intervjuas ska ha samma frågor och 
svarsalternativ. Vid bearbetning av resultaten ska en kvantitativ analys användas. Fördelen med 
strukturerad intervju är att svaren är fasta vilket förenklar bearbetningen och jämförelsen då en 
slutsats ska dras.  
Semi-strukturerade intervjuer (halvstrukturerad) – Det är en standardiserad men 
ostrukturerad intervju. Frågorna är fastställda från början och är samma för alla respondenter 
men respondenten har friheten att formulera sig på sitt sätt och diskutera andra frågor inom 
ämnet. Fördelen med denna intervjumetod är att intervjuaren själv väljer vilka frågor som ska 
diskuteras samtidigt som respondentet själv kan utrycka sig på sitt sätt. Vid bearbetning av 
resultaten ska en kvalitativ och kvantitativ analys användas.  
Öppna intervjuer (Ostrukturerad) – Genom öppen intervju vill intervjuaren ge respondenten 
större inflytande att själv påverka och styra strukturen på intervjun. Syftet med denna typ av 
intervju är att utifrån respondentens erfarenhet få en ökad förståelse inom ämnet. Vid 
bearbetning av resultaten ska en kvalitativ analys användas. Resultaten från en öppen intervju blir 
olika för olika intervjutillfällen vilket försvårar jämförelsen vid en slutsats. (Lantz, 2013) 
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6 RESULTAT 

Detta kapitel beskriver de resultat som har framkommit av metoderna från kapitel 5. Först en 
nulägesbeskrivning av hur avdelningen arbetar och därefter en analys av resultaten kopplat till 
den presenterade teorin i kapitel 4.  

6.1  NULÄGESBESKRIVNING  
Nulägesbeskrivningen ger en förståelse för hur arbetet genomförs och vilka problemområde det 
finns inom avdelningen. Nulägesbeskrivningen har utformats efter en tid av observationer och 
intervjuer. 

6.1.1  ARBETSPROCESSEN  
Processen för ombyggnationen från ATC-system till ERTMS sker i flera steg. Hos Bombardier 
RCS arbetar de med en process som heter OBSSA (Onboard System Specific Application). 
Denna process leder fram till ett godkännande av fordonet. Processen delas in i fem faser:  

1. Definition av produktstrukturen  

2. Applikationsdesign 

3. Designanalys 

4. Verifikation och validering 

5. Bedömning och godkännande 

Den första till tredje fasen av processen hanteras bara av fordonsanpassarna (NEO-gruppen 
Nordic Engineering Onboard). Varje ingenjör i gruppen har hand om minst ett prototyptåg från 
start till dess att det är i kommersiell trafik. Vid den fjärde och femte fasen utförs arbetet av ITC-
gruppen (Installation Test Commissioning).   

Definition av produktstrukturen 
När ett nytt tåg ska kompletteras med ETCS-utrustning, blir första steget att vinna budet. Denna 
fas är en bud- och definitionsfas, se figur 13. Först behövs en fordonsundersökning, en 
säljstrategi och en tidsplan göras. Informationen som behövs är kundkravspecifikation, 
fordonsparametrar, indata från OBSGA (Onboard System Generic Application) och ett 
preliminärt tillämpningsområde. I andra steget ska ett möte hållas mellan ingenjören och 
operatören/ägaren där projektet och arbetsprocessen diskuteras samt att den andra översikten av 
fordonet ska genomföras. Översikten är viktig eftersom det är oftast trångt i loket. Med 
översikten erhålls en bättre överblick av hur stort utrymme loket har för installation av panelen 
och andra utrustningar. Detta måste ske innan designen av panelen påbörjas. En ytterligare aspekt 
som är viktigt i detta steg är att ta reda på all nödvändig fordonsinformation som fordonstyp, 
data och specifikation. I det tredje steget ska en färdig produktsdefinition slutföras, materiallistor, 
produktstruktur, konsekvensanalys av OBSGA och lösningsbeskrivning ska skapas.  I det fjärde 
steget ska en produktanalys, kravdefinition och kravspecifikation utföras. I detta steg ska 
ingenjören som har hand om den specifika tågtypen utföra en översikt av elschemat. Det ska vara 
indata på hur verkstadspersonalen eller leveratören ska koppla panelen och resterande delarna. I 
slutet av denna fas ska ett godkännande av produktdefinitionen utföras innan ett kontrakt kan 
skrivas och nästa steg påbörjas. 
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När kontrakten är skrivna ska en realisationsplan skrivas med säkerhetsplan, kvalitetsplan, 
verifikation och valideringsplan, utvecklingsplan samt resursplan. (Baczek & Jordung)     

 

 

 

 

 

Figur 13. Definition av produktstrukturen 

Applikationsdesign 
Det här är en designfas, första steget är krav- och analysdefinition, där kravspecifikation, 
kundkravspecifikation och kravdefinition för mjukvara skapas, se figur 14. I det andra steget 
utförs en hårdvarudesign av panelen och ifall det är nödvändigt måste en ny paneldesign skapas. 
Ibland går det att återanvända den befintliga panel som användes för ATC-systemet. Det som 
ingår i en hårdvarudesign av panelen är en elektrisk design och mekanisk design. Ibland krävs det 
att ingenjören gör en extra undersökning av fordonet för att verifiera designen. Parallellt med 
hårdvarudesignen av panelen utförs en hårdvarudesign av gränssnittet, precis som för panelen, 
kommer en elektrisk samt en mekanisk design att utföras och en extra undersökning av fordonet. 
När designfasen är klar ska mjukvaran vara installerad i hårdvaran, ett elektriskt schema vara ritat 
och materiallistan ska ha uppdaterats ifall nytt material har införskaffats. När detta är klart ska en 
presentation av designen för kunden hållas. Efter att kunden har godkänt designen, skickas en 
beställning till paneltillverkarna. Panelen tillverkas och testas av en paneltillverkare och ska sedan 
testas och godkännas av fordonsanpassarna innan applikationsdesignfasen godkänns och nästa 
fas kan starta.  
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Figur 14. Applikationsdesignfasen 

Designanalys 
Det första steget i designanalysen är att analysera hårdvarudesignen av fordonets gränssnitt, se 
figur 15. Detta för att verifiera att de elektriska och mekaniska delarna stämmer och färdigställa 
de slutliga punkterna inom designen. Analysen görs för att kontrollera att tågets system och 
bromsar inte har påverkats av det nya gränssnittet. För att kontrollera att allt är enligt 
bestämmelserna utförs en fellägesanalys, kritisk analys, säkerhetsanalys, konsekvensanalys och 
vibrationsanalys. När hårdvarudesignen är analyserad och godkänd ska ett mjukvarupaket 
framställas och testas i en laboration. Verifikation- och valideringsfasen påbörjas när hårdvaran, 
mjukvaran och gränssnittet är godkända. (Baczek & Jordung)      

 

 

 

 
Figur 15. Designanalysfasen 
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Verifikation- och valideringsfas 
Denna fas innehåller installation-, test- samt godkännande del. Verkstadspersonalen ansvarar för 
installationen, ITC-gruppen utför testerna och NoBo, ISA, TS samt TrV behandlar 
godkännandet. Innan installationen i tåget kan påbörjas ska det finnas kvalificerade tillverkare, 
installatörer och testpersonal samt allt material ska vara inköpt och tillverkat. Nästa steg är att 
kontrollera kvaliteten på materialet och att all material för prototyp installationen är tillgänglig 
och levererad till verkstaden. Detta är inköp- och logistikavdelningens uppgift.   

När allt material är på plats tas tåget in i verkstaden och installationen av systemet påbörjas. Här 
installeras panelen med ERTMS utrustningen, all kablage, antenner på taket, CAU-antennen 
(balisläsare), tacometerar, doppler radar och den nya förarpanelen. När installationen är slutförd 
ska ITC personalen inspektera att allt är installerat enligt specifikationen innan testerna sätts 
igång.  

Det finns 4 olika tester som ska utföras av ITC-personalen (de olivgröna kvadraterna i figur 16): 

● Typ test 1 – Gränssnittet mellan ombordutrustningen och fordonet testas.  

● Typ test 2 – Testa att nya systemet klarar av att läsa baliser, radiotransmission och kunna 
bromsa tåget då tåget kör i låg hastighet.  

● Typ test 3 – Linjetest (hastighet på över 80 km/h), detta test är för att kontrollera att det 
inte blir stora störningar i fordonet samt att egenskaperna för broms och acceleration 
fungerar på ett korrekt sätt. 

● Provkörning ”Trial Operation” – Provkörningen är för att bekräfta att systemet uppfyller 
målen för ett normalt driftförhållande och miljö. En godkänd provkörning behövs innan 
systemet får användas i kommersiell trafik. 

För att påbörja sista fasen i processen krävs det ett godkännande av Type Test 1, 2 och 3 samt 
”Trial Operation”, ett test och installationsanalys samt en slutgiltig validering.  

 
Figur 16. Verifikation- och valideringsfas 
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Bedömning och godkännande  
Denna fas handlar om utvärdering och godkännande av systemet, se figur 17. Systemet måste 
vara helt godkänt innan tåget får köra i kommersiell trafik. Godkännande för att börja 
tillverkningen av seriefordon ges efter säkerhetsbedömningen är slutförd. Nästa steg är att 
färdigställa och skicka in all dokumentation för ett slutlig godkännande. NoBo och den nationella 
säkerhetsmyndigheten ska godkänna systemet och utfärda en tillfällig tillåtelse för kommersiell 
trafik, för att kunden ska få testa systemet. Efter att kunden har testat systemet i kommersiell 
trafik, ska kunden och nationella säkerhetsmyndigheten godkänna systemet för kommersiell 
trafik. (Baczek & Jordung) 

 
Figur 17. Bedömning och godkännande 

 

6.1.2 INKÖP OCH LOGISTIK 
Inköp och logistiks arbetsuppgift är att planera så att rätt material är på rätt plats vid rätt tid och 
med rätt kostnad. När ett projekt startar utförs det en fordonsundersökning, ett resultat av 
undersökningen är en materiallista på det material som behövs för fordonet. Materiallistan skapas 
i Excel av fordonsanpassarna och skrivs sedan ut i ett Excelark som projektledaren godkänner 
och skriver på innan den ges till inköpsavdelningen. Inköpsavdelningen skriver in alla 
artikelnummer från listan i ett eget verktyg som de använder. Förutom artikelnummer från 
materiallistan som anpassarna skapar, finns det en generisk lista på material som behövs för alla 
typer av fordon. När alla artikelnummer är inskrivna i systemet skickas ordern till en leverantör 
per mail, leverantören skickar sedan en orderbekräftelse på godkändpris och leveranstid. Ifall 
leveranstiden inte stämmer med projektplanen måste planeringen göras om. All material behöver 
inte vara på plats samtidigt, logistikavdelningen måste ta reda på vilka komponenter som ska 
prioriteras och vilka som kan skickas under ett senare skede. Vissa verkstäder har stora lager, då 
kan all material skickas direkt till verkstaden, men det finns verkstäder som har små lager och då 
måste materialen skickas efter verkstadens behov. 

”Om leveranstiden som leverantören skriver inte passar med behovet vi har då måste jag gå tillbaka och titta på 
två saker; är den önskade leveranstiden densamma? Kommer det här leda till att vi måste skjuta fram 
installationen? Jag måste omplanera så att det blir bra. Sen är det så att leveransen kommer och alla är glada. 
Nu måste vi plocka material och skicka de till verkstaden” (Inköp & logistikpersonal) 

Slutgiltigt validering 
och godkännande av 

testerna  
Säkerhetsbedömning Färdigställa NoBo 

dokumentationen 

Skicka in 
dokumentationen till 
Nobo och Nationella 

säkerhetsmyndigheten 
(NSA) 

Temporär tillstånd för 
kommersiell trafik av NSA Kunden testar systemet 

Slutgiltigt godkännande 
från Kunden och NSA  

Temporär godkännande 
för kommersiell trafik 

ERA och TS utfärdar 
en permanent 

godkännande för 
kommersiell trafik   



38 
 

6.1.3 VERKSTADSARBETE 
Verkstadsarbetet påbörjas i tredje fasen, verifikation- och valideringsfasen. När allt material för 
prototypinstallationen är på plats och ett identitetsnummer för tåget fastställt kan tåget tas in till 
verkstaden för att påbörja installationsarbetet. Stilleståndstiden för ett fordon som ska installeras 
med ETCS-utrustning är från tredje fasen i processen tills ett temporärt godkännande har 
utfärdats. När tåget ska utrustas med den nya utrustningen måste det gamla systemet avinstalleras, 
gamla förarpanelen tas bort, ATC-panelen tas ut och all hårdvara i den avinstalleras från panelen. 
ATC-panelen kan ibland återanvändas med lite modifiering och därefter kan den nya hårdvaran 
installeras i panelen. Ifall det inte går att använda samma panel måste en ny panel designas och 
tillverkas. Verkstadspersonalen får då en färdigbyggd panel med all utrustning som de endast 
behöver installera in i tåget och dra all kablage och isolera skåpet. Vissa tåg är trånga och då delas 
hårdvaran i olika mindre paneler som monteras i olika platser i tåget. Förarpanelen byggs om 
beroende på kundens beställning, men alla förarhytter ska ha den nödvändiga ETCS-
utrustningen. Verkstadspersonalen får manualer från fordonsanpassarna om hur installationen 
ska utföras. Förutom manualen får verkstaden elektriska schemat för panelen och gränssnittet 
samt dokumentation på specifika krav som mått, materialtyp och hur vissa delar måste installeras 
för att kunna bli godkännda.  

”När vi får in locket testar vi att locket är tätt, så att inte luft läcker någonstans. Sen drar vi nytt kablage och 
sen utför vi avinstallation av ATC2-utrustningen. När detta är klart lyfter vi karossen för att installera ETCS-
utrustningen.” (Verkstadsarbetare 1) 

6.1.4 GODKÄNNANDEPROCESSEN 
När ett nytt projekt ska starta finns det alltid en säkerhetsassessor med under hela projektet. 
Assessorns uppgift är att se till att dokumentationen är tydlig, bra genomförd och ifall ingenjören 
har följt alla steg i processen utan att ha missat viktiga delar. Säkerhetsassessorn är en hjälp för 
anpassarna, ifall någon dokumentation saknas eller en beräkning inte är genomförd kommer 
assessorn på ett tidigt stadie kunna påpeka det. Dokumentationen skickas till assessorn under 
projektets gång.  

”Som en säkerhetsassessor idag med den moderna tekniken, är min uppgift att granska processen, har de försökt 
följa processen och göra allt som ska göras, har de gjort hållfastighetsberäkningar, har de designat alla muttrar och 
antenner på rätt sätt, har de gjort en resonansfrekvensberäkning så att de inte får tokiga resonanser i 
primärdämpningen, har de gjort en balansräkning så att de inte får viktobalans i boggin och så vidare. Jag kan 
bara kontrollera att man har gjort allt det här men inte om det är rätt eller fel. Jag tittar på processen, för det är 
så komplex, en person har inte den förmågan att veta om allt är korrekt.” (Säkerhetsassessor) 

Idag finns det inget ETCS-utrustat tåg i världen som har ett godkännande för permanent 
kommersiell trafik. För att få ett godkännande för permanent kommersiell trafik krävs det ett 
godkännande från Independent Safety Assessment (ISA), Notified Body (NoBo) sedan European Railway 
Agency (ERA) och slutligen Transportstyrelsen (TS) som utfärdar godkännandet. Sommaren 2014 är 
det tänkt att de första tågen ska få ett sådant godkännande. ETCS-utrustade tåg som kör idag är 
endast godkännda för temporär kommersiell trafik, ett tåg med ett temporärt godkännande får 
endast köra i kommersiell trafik under en viss period. Ett temporärt godkännande ges av NSA 
som i Sverige är Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tar hjälp av ISA som är en oberoende 
säkerhetsbedömare, de ska uttala sig om säkerheten på ett tekniskt järnvägsperspektiv. ISA:s 
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uppgift är att se till att dokumentationen och testerna är enligt regelverken och att allt fungerar på 
ett korrekt sätt. NoBo:s uppgift är att granska den slutliga dokumentationen så att lagstiftningen 
gällande produktkrav uppfylls. Transportstyrelsen accepterar NoBo:s beslut, alltså då ett tåg ska 
få köra i kommersiell trafik krävs det ett godkännande från NoBo innan transporstyrelsen 
utfärdar ett tillstånd för en kommersiell trafik. 

Efter att utrustningen är installerad börjar godkännandeprocessen, se figur 18. När Type Test 1 
och 2 är utförda och dokumenterade, skickas dokumentation till ISA för godkännande innan TS 
utfärdar ett tillstånd om att Type Test 3 kan utföras.  Eftersom Type Test 3 är ett test som utförs 
ute på spåret kräver TS att dokumentationen på installationen och de två första testerna ska vara 
granskade och godkända innan Type Test 3 får utföras. Detta är för att försäkra sig om att det 
inte har påverkat drift och nödbromsen. Ett godkännande av de två första testerna tar ungefär två 
till fyra veckor. Nästa steg i processen är godkännande av Type Test 3, när det är utfört och 
godkänt av ITC-personalen krävs det ett specifikt godkännande av ISA innan TS ger ett tillstånd 
om att Trial Operation Test får starta, detta godkännande tar upp till två veckor. När Trial 
Operation Testet är utfört och godkänt av ITC-personalen och en slutlig validering är genomförd 
skickas en säkerhetsbedömningsrapport till ISA för godkännande. Då ISA utför ett godkännande 
skickar de det till TS som också måste utfärda ett godkännande, detta godkännande tar upp till 
två veckor. Innan ett tåg kan köra på kommersiell trafik krävs det att all dokumentation ska vara 
godkända av NoBo och att TS utfärdar ett tillstånd för temporärt kommersiell trafik. För att få 
ett godkännande för permanent tillstånd krävs det ett godkännande av ERA innan TS kan utfärda 
detta tillstånd.   

 
Figur 18. Godkännande delen inom arbetsprocessen 

 

 

Type Test 1 
(Test av Gränssnitt) 

Type Test 2 
(Depå test) 

Godkännande av 
Type Test 1 och 2 

Type Test 3 
(Linjetest) 

Godkännande av 
Type Test 3 

Provkörning ”Trial 
Operation Test”  

Godkännande av 
Trial Operation  

NoBo Godkännande 
av Installation och 

tester 

TS utfärdar 
temporär 

kommersiell trafik 
tillstånd 



40 
 

6.2  NULÄGESANALYS  

6.2.1 ARBETSPROCESSEN 
Enligt den fjärde principen (heijunka) inom The Toyota Way ska arbetsbelastningen jämnas ut för 
att inte överbelasta de anställda. Genom intervjuer och observation av arbetsprocessen för 
fordonsanpassning har detta problem identifierats inom avdelningen. Det sker en överbelastning 
av de anställda eftersom varje fordonsanpassare har för många arbetsroller vilket gör arbetet 
ineffektivt samt stressigt. En del av fordonsanpassarens arbetsuppgift är; ritning av elschema, 
design av panel för utrustning, hållfasthetsberäkning, finita elementmetod beräkning (FEM), 
dokumentation för godkännande, olika typer av manualer, fordonsundersökning, säkerhetsanalys, 
färdigställa mjukvarupaket, skriva test specifikation, analysera tester, granska andras projekt och 
offertarbete. Varje anställd har hand om minst ett prototyptåg från första punkten till dess att det 
får ett kommersiellt godkännande.  Arbetsrollsbeskrivningen är ganska oklar vilket medför att 
varje anställd har ett stort antal roller. 

”Varje fordonsanpassare har upp till 20 olika arbetsroller, det finns ingen specifik rollbeskrivning för oss. Mycket 
av projektledarnas arbete får vi utföra eftersom vi inte har en tydlig rollbeskrivning .”  (Fordonsanpassare 1) 

”Vi har många olika arbetsuppgifter eller roller, men om du vill att jag nämner alla roller som vi har så kan jag 
inte det, de flesta av oss vet endast de tydliga rollerna som vi har men det finns många andra roller som vi också 
har men som vi inte vet om. Många arbetsuppgifter som vi borde göra, görs inte för att vi inte har en tydlig 
beskrivning av våra roller.” (Fordonsanpassare 2) 

Ett problem som ingenjörerna har är att de tilldelas ansvarsområden utan att de har befogenhet 
att ta vissa beslut. Ett ansvarområde ska endast tilldelas till en person som har befogenhet för att 
det ska vara effektivt. Eftersom det inte finns tydliga rollbeskrivningar blir det svårt att veta vem 
som har befogenheten, då måste den anställda ta reda på vem som har befogenheten och det är 
slöseri med tid.  

”Vi har många roller och ansvarsområden men inga befogenheter, när man har ett ansvarsområde måste man 
också ha befogenheten att ta vissa beslut men det har vi inte. Ifall jag skulle vilja köpa något har jag ingen 
befogenhet att göra det, jag måste ta kontakt med den som har den befogenheten och ibland är det inte tydligt vem 
som har det och då måste jag ta reda på det. Det är bara slöseri med tid och energi.” (Fordonsanpassare 2) 

Individuella fel inträffar på grund av bristande kommunikationsflöde och detta leder till att viktig 
information formuleras fel eller uteblir helt. Det blir misstolkningar av information eftersom det 
inte finns ett bra kommunikationsflöde inom företaget. Det är ett vanligt fel som finns i de flesta 
företagen. I dagens samhälle är effektiv kommunikation en viktig aspekt för att ett företag ska 
kunna bli framgångsrikt. Eftersom arbetet bedrivs mellan individer runt om i världen och mellan 
olika aktörer ökar behovet av en effektivare kommunikationsteknik (Sörqvist, 2004).  
Kommunikationsfel eller dålig kommunikation mellan de olika avdelningarna är ett problem som 
har identifierats i avdelningen. Detta skapar missförstånd, större risk för fel och omarbete samt 
onödig dokumentation. I ett projekt är det olika roller och avdelningar inblandade därför är en 
bra kommunikation en viktig aspekt, speciellt när det finns mycket förändringar under projektets 
gång. Ett problem som uppkommer är att informationen angående förändringar i ett system eller 
nya krav inte sprids till alla inblandade. Detta påverkar arbetsprocessen eftersom 
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fordonsanpassarna inte får informationen om att Generic Application (GA) har uppdateras med nya 
krav eller förändringar. Då dokumentationen skickas in för godkännande skickas det tillbaka 
eftersom de inte har tagit med alla krav. Mellan NEO-gruppen och ITC-gruppen kan det vara 
dålig kommunikation, när ITC-personalen ska utföra Type testerna eller andra tester kan vissa fel 
uppkomma som NEO-gruppen har löst utan att meddela det. Dålig kommunikation är inte 
enbart när det gäller spridning av information, det kan också vara då det gäller uppdatering av 
dokumentation, elschema eller kravspecifikation.  All typ av dålig kommunikation leder till slöseri 
vilket försenar projektet och ökar kostnaden.   

Dokumentationsvolymen skapar mycket slöseri, enligt TPS ska tid- och resurskrävande slöseri 
elimineras helt för att ett företag ska nå en så hög effektivitet som möjligt. En av de åtta icke 
värdehöjande slöserier som Toyota har identifierat är onödigt arbetsmoment. Ett onödigt 
arbetsmoment är varje icke värdehöjande arbete som en anställd utför. Överflödig 
dokumentation är ett onödigt arbetsmoment som har identifierats inom arbetsprocessen.   
Eftersom varje papper kostar pengar, både när det skrivs och granskas är det viktigt att eliminera 
all överflödig dokumentation. En stor del av fordonsanpassarnas arbete är att skriva och granska 
dokumentation. Vid en förändring i ett dokument måste all dokumentation som är refererade till 
den dokumentationen granska och uppdateras. En liten förändring kan skapa en dominoeffekt. 
Ju större dokumentationsvolym det är i ett projekt desto högre blir kostnaden. Mycket av 
dokumentationen kan anses som slöseri eftersom det som skiljer sig mellan dem är en lite del.  

”Det finns dokument som vi har skapat i onödan på grund av att det är dålig kommunikation mellan de 
anställda samt att vissa dokumentationer är lika varandra men har olika titlar.” (Säkerhetsassessor) 

”Vissa dokument är onödiga men de externa säkerhetsassessorerna kräver dem, så de skrivs endast för att få de 
att bli glada.” (Säkerhetsassessor) 

”Många dokumentationer är onödiga men när man väl sitter och skriver dem, då kan de ge mycket nytta eftersom 
det gjorde att man stannade till, tänkte och funderade.” (Säkerhetsassessor) 

6.2.2 INKÖP & LOGISTIK 
En av de åtta icke värdehöjande slöserier som Toyota har identifierad är överlager. Orsaken till 
att en verksamhet har ett stort lager med varor är långa ledtider, detta kan skapa onödiga 
lagerkostnader. Överlager kan orsaka dålig produktplanering, långa ställtider, sena leveranser och 
att defekta varor inte kommer kunna upptäckas förrän vid installationen. Enligt Toyota är 
överlager dåligt men det ska ändå finnas reservdelslager, så länge det inte är för stort lager. 
Överlager är inte ett problem när det gäller installation av ETCS, problemet är istället att det inte 
finns lager för reservdelar. Andra problem inom Inköp och Logistik är sena leveranser på grund 
av dålig kommunikation mellan inköp & logistikpersonalen och fordonsanpassarna, varorna 
beställs så nära installationen som möjligt och verktygen för materiallistor är dåliga.   

Dåligt lager med reservdelar – Företaget är delat i två delar när det gäller lager, ena delen vill 
ha lager med varor medan andra delen vill att varorna ska köpas in så nära installationen som 
möjligt för att undvika att varorna står i lager. Eftersom arbetet med ETCS inte är helt utvecklat 
finns det stor risk att material uppdateras eller byts. Ett lager med stora mängder av material som 
sedan måste bytas kan orsaka stora förluster då de måste skrotas och nytt material köpas in. En 
annan orsak är att lager kostar pengar och enligt Lean kan det anses som ett slöseri. Arbetet med  
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installation av ETCS kräver en viss typ av lager för att arbetet ska flyta på utan förseningar, då 
delar kan vara trasiga vid leverans eller skadas vid installation. Ifall det finns ett lager med 
reservdelar kan delar som är defekta direkt ersättas med nya delar. Ifall delarna måste beställas in 
kan det ta flera dagar eller veckor tills de kommer fram till verkstaden. Delar som skadas och inte 
finns hos leverantören kan öka ställtiden och försena installationen kraftigt.  

”Idag finns det inget lager med reservdelar för att enheterna förbättras kontinuerligt och då måste det gamla 
materialet skrotas. Vi är försiktiga med lager för ingen vill ta beslut om skrotning, det kostar mycket pengar och 
ingen vill ta detta beslut.” (Inköp & logistikpersonal) 

Dålig kommunikation – När det blir försening av delar får fordonsanpassarna reda på det 
försent. Listorna som ges till inköpspersonalen är inte 100 procent korrekta, det kan vara att det 
står fel artikelnummer vilket leder till att fel enhet beställs eller att vissa artiklar inte är med i 
listan. Forsonsanpassarna är dåliga på att säga till när en ny enhet ska användas till ett visst 
projekt, inköparna får reda på att det är ett nytt material då de skriver in artikelnumret i systemet. 
Ett artikelnummer som inte finns i systemet tar flera dagar och ibland veckor tills det hamnar i 
systemet.  

”När det är ett nytt artikelnummer måste jag först kolla upp att den finns hos våra leverantörer, hur mycket det 
kostar, när kan jag få varan, ifall det skulle dröja så måste jag kolla med en annan leverantör. När jag hittar 
varan för rätt pris och med en leveranstid som passar projektet måste jag registrera in varan. Det kan ta flera 
veckor för ett material. Jag behöver veta om det långt innan jag får materiallistan.” (Inköp & logistikpersonal) 

Kommunikation med verkstaden är dålig vilket leder till att planering av hur leveransen av 
material ska gå till inte är optimal. Vissa verkstäder vill att allt material för ett tåg ska komma på 
en gång, andra verkstäder vill att materialet ska delas in i etapper. När materialet blir sent får inte 
verkstaden reda på det i god tid för att kunna gör en ny planering på installationen.    

”Vi måste jobba mer med verkstaden, mer kommunikation krävs. I ett tidigt skede av projektet måste vi ha ett 
planeringsmöte med ingenjörerna och verkstaden som ska utföra installationen.” (Inköp & logistikpersonal) 

Dåligt verktyg för materiallistor – Det är ett stort problem som påverkar installationen på ett 
negativt sätt. Anpassarna skapar materialistorna på ett Excelark som de sedan skriver ut och ger 
till inköp på pappersformat. Inköparen måste sedan skriva in alla artikelnummer i inköpssystemet 
för hand. Problemet som ibland förekommer är att artiklarna är nya eller så är de gamla, dessa 
artiklar finns inte i systemet. Listan från ingenjörerna har en stor variation och det försvårar 
uppgiften.  

”Vi måste förbättra inköpsystemet för att kunna effektivisera vårt arbete, idag lägger vi en stor del av tiden på att 
knappa in artikelnummer i systemet samtidigt som risken att det blir fel är stor.” (Inköp & logistikpersonal) 

6.2.3 VERKSTADSARBETE 
Princip 2 inom TPS säger att ett stort tidslöseri är då arbete är vilande. För att eliminera denna tid 
behövs en förändring i arbetsprocessen som ger ett förbättrat arbetsflöde och ökar det 
värdehöjande arbetet. När leveransen av material till verkstaden är bristfällig leder det till att 
arbetet blir vilande tills rätt material har levererats. Alltså leder fel leveranser eller försening av 
leveranser till slöseri och extra kostnader.  
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Det problem som finns när det gäller leverans av material är att material som levereras till 
verkstaden från Bombardier ibland är fel eller så fattas vissa material. Vissa material är viktiga och 
kan leda till att installationen stoppas tills materialen har kommit till verkstaden. Det som kan 
förvirra verkstadspersonalen är när de får extra varor som de inte vet vad de ska använda de till 
eller när materialen som levereras inte är rätt markerade. Felmarkerade material försvårar arbetet 
för verkstadspersonalen, då det tar längre tid att lista ut vad som är vad.  

”Vi hade tre kablar som vi väntade på, det var viktigt och vi fick vänta länge sen var de i en ICA i Nyköping. 
När det är viktiga delar som vi väntar på borde de skicka det med snabb post eller med deras personal för att vi 
ska få det på snabbaste sätt.” (Verkstadsarbetare 1)  

”Den leverans vi fick innehöll mycket material som vi inte använde, vi fick materiallistor som inte stämde med det 
material vi fick. Bombardier skickar ett färdigt kit med varor, det var mycket som fattades och det var mycket fel i 
underlagen” (Verkstadsarbetare 2)  

Leverans av material till verkstäderna innehåller inte allt som behövs för en installation, det finns 
delar som verkstäderna själva måste införskaffa. Processen för att köpa in material som inte finns 
med i leveransen kan ta extra lång tid för att de måste köpas in från godkända leverantörer.  

”Vissa varor som skyddshölje måste vi köpa själva, det tar tid för att vi måste kolla upp en leverantör som är 
godkänd och som har materialet på lager. Det skulle vara bra om Bombardier gav en lista med alla godkända 
leverantörer av vissa material som vi inte får från Bombardier eller att de skickar allt material som vi behöver.” 
(Verkstadsarbetare 2)  

Leveransen av material brukar ske på olika sätt, ibland kommer delarna strukturerade och på 
samma gång och ibland skickas de i etapper. Att delarna kommer strukturerade och på samma 
gång är det mest optimala sättet för verkstadspersonalen. Detta skulle göra det lättare för 
verkstadspersonalen att lista ut alla delar och förbereda arbetet. Men på grund av förseningar eller 
andra aspekter kan leveransen komma i olika etapper. När leveransen delas in i olika etapper 
måste det följa installationsplanen som verkstaden arbetar efter annars finns det en risk att 
installationen skjuts fram och försenas. 

Förutom problem med materialleveransen finns det andra problem som orsakar försening eller 
slöseri. De delar som designas för att sedan installeras i loket är inte alltid korrekta. Ibland blir det 
fel i designen, detta är på grund av att ingenjörerna endast har följt ritningar som inte längre 
stämmer och för att de inte har gjort en korrekt fordonsundersökning innan designfasen. 
Verkstadspersonalen kan oftast hitta en lösning till felet och få det att stämma med kraven. Men 
ifall det är ett allvarligt designfel måste produkteten designas på nytt och en ny beställning göras, 
detta leder till stora förseningar och installationen kan bli vilande i flera veckor.   

”Ibland får vi delar som är fel designade från Bombardier, de har inte kommit hit och tittat på hur det ser ut, de 
har kollat på ritningen och gått efter det, ritningen måste ha varit fel och då blir det så.” (Verkstadsarbetare 1)  

”Det som är synd är att vi ger ingenjörerna feedback men de ger oss ingen information om att de har tagit till sig 
det och vad de ska göra åt det eller varför det har blivit fel. Vi har bra kontakt med ITC personalen som gör 
testerna men inte fordonsanpassarna. Han som designar borde åka runt och kolla hur arbetet fungerar och vilka 
problem vi stöter på”. (Verkstadsarbetare 1) 
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Verkstadspersonalen tycker att det är ett problem att kommunikationen med fordonsanpassaren 
som har designat utrustningen är så dålig, de skulle vilja att ingenjören ska träffa dem oftare så att 
de kan diskutera olika problem istället för att behöva ringa eller skriva mail om det.  

Manualerna för installation som skickas till verkstadspersonalen är inte alltid optimala till deras 
arbetssätt. De arbetar på ett sätt och manualerna är gjorda på ett helt annat sätt, detta är resultatet 
av att man inte har en bra kommunikation. Med elschemat följer en kabellista, det är en lista med 
alla kablar i systemet och deras artikelnummer. I listan står också hur kablarna ska kopplas, vilken 
sorts kabel som ska kopplas och till vilken enhet den ska kopplas. Förutom kablarna som ska 
kopplas finns det också kablar som tillhör ATC-skåpet som kommer att avinstalleras, dessa kablar 
är onödiga att ha med eftersom hela skåpet lyfts bort. Listan med kablar förvirrar personalen 
eftersom många av kablarna överflödiga för deras arbete. Därför skapar personalen en egen lista 
på de kablar som är inom deras område och som påverkar installationen, det här räknas som 
slöseri av arbete. Istället för att göra en kabellista på flera sidor, skulle ingenjörerna endast ha med 
de kablar som är nödvändiga för verkstadspersonalen. Då skulle ingenjörerna slippa lägga extra 
tid på att ha med alla kablar samtidigt som verkstadspersonalen sparar tid på att inte göra en ny 
kabellista.   

6.2.4 GODKÄNNANDEPROCESSEN 
En av Toyotas åtta identifierade icke värdehöjande slöserier är väntan. Dålig planering mellan 
ingenjörerna och godkännande myndigheten angående när dokumentationen ska skickas in för att 
bli granskad och godkänd leder till väntan. Eftersom godkännandemyndigheten alltid har jobb på 
gång är det extra viktigt att dokumentationer som ska skickas in för granskning inte blir sena. 
Försening av dokumentation till godkännandemyndigheten skapar en dominoeffekt som till slut 
leder till stora förseningar. Detta är ett problem som finns idag och som leder till att arbetet ligger 
och väntar tills de anställda hos godkännandemyndigheten får tid till att granska dessa 
dokumentationer.  

”Det är viktigt att när Bombardier vet om att en ombyggnation är på gång så ska de i ett tidigt skede meddela 
oss, TS och NoBo angående det och planera när dokumentationen ska skickas in för godkännande.” 
(Handläggare på Transportstyrelsen) 

Kommunikationen under godkännandeprocessen är bra men det sker ingen kommunikation 
mellan godkännandemyndigheten och ombordavdelningen innan dokumentationen skickas in. 
Att det inte sker någon dialog innan dokumentationen skickas in försvårar möjligheten till att 
skicka dokumentationer löpande under projektens gång.  

Godkännandemyndigheten anser att godkännande av dokumentationen tar extra lång tid 
eftersom ombodsavdelningen inte skickar in dokumentationen i tid vilket leder till att de blir 
vilande tills det finns tid att granska dessa. 

”Ombordsavdelningen skickar in dokumentationen till oss utan förvarning och tror att vi ska granska dessa 
direkt. Men det fungerar inte så, vi har mycket annat som vi gör och därför kräver vi att vi minst 4 månader 
innan ska veta att dokumentation för godkännande ska skickas in.” (Handläggare på Transportstyrelsen) 

Fordonsanpassarna anser att godkännandemyndigheten skulle kunna granska dokumentationen 
mycket snabbare än vad de gör idag. Anledningen till att de inte gör det är för att de har ett 
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kontrakt på att det ska ta X antal dagar och därför behöver de inte jobba hårdare för att snabba 
på processen. 

”Godkännandemyndigheterna har på sig ett visst antal dagar att utföra granskningen på. Granskning av 
dokumentation kräver inte så lång tid. Men eftersom det står i kontraktet att de kan utföra dessa på visst antal 
dagar då har de ingen anledning att arbeta hårdare.” (Fordonsanpassare) 

Fel i dokumenten är ett annat problem som leder till att godkännandet dröjer. Därför är det 
oerhört viktigt att dokumentationen som skickas har granskats internt innan den skickas in för 
godkännande. Eftersom arbetsbelastningen är hög, skrivs de mesta av dokumentationen kort 
innan de skickas in för godkännande. Detta ökar risken för fel då ingenjören är stressad att få 
klart arbetet.  

6.3  FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 
I Japan finns det ett uttryck som säger: ”När man sänker vatten-nivån, det vill säga storleken på lagret, 
blir problemen synliga (som klippor i vattnet) och man måste antingen ta tag i problemen eller köra på grund” 
(Liker, 2009) Lager i detta sammanhang är dokumentation, arbete och material som ligger och 
väntar.  

En av TPS principer är att skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 
En stor del av examensarbetet är att identifiera problemen som finns inom avdelningen, vissa 
problem har blivit identifierade men inte alla. För att kunna se de resterande problemen måste 
”vatten-nivån sänkas”. Ett stort tidslöseri är då arbete är vilande eller då arbete väntar på nästa 
steg i processen. För att eliminera slöseriet behövs en förändring i arbetsprocessen som ger ett 
förbättrat arbetsflöde och ökar det värdehöjande arbetet. Mindre lager ger en effektivare 
förflyttning av material och information samt gör det enklare att upptäcka problem i ett tidigt 
stadie. Kärnan till hela Lean-konceptet är flödet, en kortare flödestid ger högre kvalitet, lägre 
kostnad och kortare leveranstid. För att implementera en process som alltid eftersträvar 
förbättring och utveckling av människor behövs en klar struktur på hur det kontinuerliga flödet 
går till.  

För att minska stilleståndstiden för tåg som ska installeras med ETCS måste verkstadsarbetet 
effektiviseras. För att uppnå detta måste hela processen granskas och förbättras. Processen är 
indelad i flera steg där flera avdelningar är inblandade. Varje avdelning har sina brister, det räcker 
inte med att enbart granska och förbättra verkstadsarbete för att uppnå målet. För att uppnå 
målet måste alla avdelningar granskas och förbättras. Bästa resultaten fås av att 
förbättringsarbetet börjar från första steget i processen, ju effektivare arbete det är i början av 
processen desto bättre blir flödet genom hela processen.   
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6.3.1  ARBETET MED PROCESSEN 
Arbetet med att upprusta prototypfordon med ETCS-utrustning sker i stort sett av NEO-
gruppen. För att stilleståndstid för ett fordon ska förkortas ska förbättringsarbetet ske från det 
första steget i processen.  Det som behöver göras är att förbättra sättet NEO-gruppen arbetar på. 
Att effektivisera arbetssättet från början, kommer leda till mindre fel under processens gång. 
Detta gör att hela processflödet flyter på utan förseningar och de andra avdelningarna kommer 
kunna arbeta på ett enklare sätt. Det största problemet som identifierades inom NEO-gruppen är 
att varje ingenjör har många olika arbetsroller vilket leder till överbelastning av ingenjörerna, ett 
annat problem är att arbetsrollsbeskrivningen är oklar. För att arbetsprocessen ska bli effektivare 
är det viktigt att minska antalet roller som varje ingenjör har. Eftersom det inte finns en klar 
rollbeskrivning är det svårt att utföra en sådan åtgärd.  

Leans filosofi är att alltid eftersträva förbättringar och att få alla inom företaget att sträva efter 
förbättring, från den högsta chefen till de anställda. Den förbättring som behöver göras inom 
arbetsprocessen för ombyggnation är att för det första få fordonsanpassarna att jobba effektivare.  

Rollbeskrivning 
För att få ett effektivare arbete inom NEO-gruppen måste arbetsbelastningen minska, det är en 
av TPS fyra delelement och grunden till en framgångsrik verksamhet. Det som krävs är att 
rollerna per anställd minskar, idag har varje anställd över tjugo olika roller. För att kunna 
effektivisera arbetet och få en hög arbetsmoral hos de anställda måste en rollbeskrivning 
utformas för varje roll inom arbetsprocessen, se figur 19. Första steget är att identifiera alla roller, 
ansvarsområden och befogenheter som behövs för att utföra arbetsprocessen. Som det är idag är 
det fordonsanpassarna som har stor del av alla roller inom arbetsprocessen, de har flera 
ansvarsområden utan befogenhet. Efter att alla roller har identifierats ska en rollbeskrivning av 
varje roll skapas. Syftet med rollbeskrivningen är att den ska tala om: 

● Vilka arbetsuppgifter som inkluderas i rollen 
● Vilken kompetens som krävs för att utföra denna roll 
● Vilka ansvarsområden som ingår i rollen  
● Vilka befogenheter varje roll ska tilldelas 
● Var i processen som rollen behövs 
 

Andra steget är att ta reda på vilka kompetenser de anställda inom NEO-gruppen har. Vad är 
deras starkaste och svagaste kunskapsområde och vilka roller skulle passa dem bäst? I en sådan 
sammanställning ska alla arbetare vara med för att få en chans att påverka och berätta vilka roller 
de skulle vilja arbeta med.  Det är målet med TPS, få de anställda att alltid känna sig delaktiga och 
viktiga för företaget. Detta kommer skapa respekt mellan arbetarna och cheferna vilket skapar en 
hög arbetsmoral och en vilja till att ständigt förbättra arbetet (Kaizen). Tredje steget är att para 
ihop de anställdas kompetens med rollbeskrivningen som har skapats. Som det är idag har varje 
anställd över 20 olika roller, det är inte effektivt och det skapar överbelastning av arbetet. För att 
effektivisera arbetet ska rollerna per anställd minska till 4-5 roller, på så sätt kommer varje 
ingenjör att specialisera sig inom ett par områden. När en anställd är specialiserad inom ett visst 
område blir arbetet effektivare samtidigt som felen minskar. En annan fördel med specialisering 
är att det blir lättare att lösa uppkommande problem.   
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Enligt TPS sjunde princip ska ett företag använda sig av visualiseringstavlor för att på ett smidigt 
sätt förmedla informationen till alla inblandade i arbetet. Det skulle kunna implementeras i 
avdelningen för att de anställda ska kunna ta del av arbetet på ett effektivt sätt. När 
rollbeskrivningarna är färdigformulerade ska de kopplas ihop till en nätverkskarta. I 
nätverkskartan ska det inkluderas information om vad varje roll har för uppgift och vem som är 
ansvarig för varje roll. Detta kommer ge alla inom arbetsprocessen, både i och utanför företaget, 
en bättre bild om vilka roller som finns, hur dessa är kopplande till varandra, vem som är ansvarig 
för varje roll och vem man kan vända sig till vid behov av hjälp. En annan fördel med kartan är 
att med hjälp av kopplingarna mellan de olika rollerna kan det blir lättare att identifiera vilka 
kompetensbrister som finns i avdelningen, vilka roller som behövs för projektet och vilken 
kompetens som krävs.  

 

Figur 19. Rollbeskrivning för att minska arbetsbelastningen. 

Teamwork 
TPS tionde princip handlar om Teamwork, ett företag ska lära sina anställda att jobba i grupp för 
att uppnå gemensamma mål. En grupp ska innehålla olika kompetenser för att de anställda ska 
kunna lära sig av varandra och utvecklas samt att företaget ska få ut den maximala kompetensen 
av varje anställd. Att arbeta i grupper skapar ett stabilare och effektivare flöde. 

Arbetsprocessen idag fungerar på så sätt att varje ingenjör är ansvarig för ett projekt och får hjälp 
av de andra ingenjörerna i avdelningen med de delar som huvudansvariga ingenjören inte är 
kunnig inom. Alltså finns det en form av Teamwork, men eftersom rollbeskrivningen inte är 
tydligt finns det inte tydliga gruppindelningar för ett projekt. För att få ut den maximala 
kompetensen ska arbetssättet ändras så att arbetet sker gruppvis. När projektet startar ska det 
vara tydligt vilka som kommer vara med i detta projekt och hur ansvaret är fördelat. För att 
minska arbetsbelastningen och få ett effektivare processflöde ska varje projekt bestå av fyra 
ingenjörer, en projektledare (PL), en configuration manager (CM), personal från inköp & logistik 
och en Line manager (LM), se figur 20. Kontakten med verkstaden ska enbart ske med den 
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huvudansvariga ingenjören för att minska risken för missförstånd. CM, inköp & logistik och LM 
har redan en klar rollbeskrivning, de ska vara med i alla projekt precis som det är idag, skillnaden 
blir att varje projekt har flera ingenjörer som ska vara med från början. I avdelningen idag finns 
det endast två projektledare som har hand om alla projekt, detta skapar stor arbetsbelastning på 
projektledarna. Eftersom det blir för många projekt samtidigt hinner inte projektledarna med alla 
delar som de ska utföra för varje projekt. Därför får fordonsanpassarna utföra en del av deras 
arbete, ett resultat av det blir att arbetsbelastningen ökar. 

 
Figur 20. Gruppindelning för varje projekt 

Inom NEO-gruppen är det 11 ingenjörer som arbetar med fordonsanpassning, en LM, en CM 
och två projektledare. Idag har varje ingenjör minst ett huvudprojekt, alltså är det minst elva 
projekt som är på gång samtidigt. Vissa projekt har precis börjat, andra är halvvägs och några är i 
slutfasen. En gruppindelning enligt figur 20 behövs för att effektivisera och stabilisera 
arbetsprocessen samt för att minska arbetsbelastningen. Varje ingenjör ska ha minst ett projekt 
där denne är huvudansvarig. Huvudansvariga ingenjören har i ansvar att bedriva projektet 
tillsammans med en projektledare, det är den som ska ha hand om kontakten med CM, LM och 
inköp & logistik avdelningen. Resterande tre ingenjörer har hand om varsitt arbetsområde, de har 
bara kontakt med huvudansvariga ingenjören. Med denna gruppindelning kommer det bli tre 
grupper med fyra ingenjörer i varje grupp. Varje grupp har 4 olika projekt där varje ingenjör 
kommer vara huvudansvarig för ett projekt (se Appendix C).  Detta är endast ifall det är 12 projekt 
samtidigt, ifall det är mindre antal projekt blir det färre projekt per grupp och ifall antalet projekt 
ökar kommer antalet projekt per grupp att öka. Eftersom det är elva ingenjörer idag, behövs det 
en till ingenjör för att det ska fungera samt att det krävs fler än två projektledare. Det är flexibelt 
med att arbeta på detta sätt, eftersom alla vet deras roll, vilka projektgrupper och projekt de 
tillhör samt när de har en möjlighet att starta ett nytt projekt. På så sätt blir planeringen och 
strukturen av arbetet mycket bättre vilket leder till färre förseningar för varje projekt. 

Vikten av projektmöten 
Kommunikationen mellan de olika avdelningarna är ett problem som gör att det sker 
missförstånd som leder till fel och omarbete. En av orsakerna till att information inte sprider sig 
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är att det inte förekommer några projektmöten under projektets gång. Möten som hålls brukar 
endast vara mellan ingenjören och projektledaren. Projektmöten är en viktig del inom projektet, 
det är under dessa möten som information kan spridas på ett enkelt sätt och utan att det blir 
missförstånd mellan de olika avdelningarna. TPS trettonde princip säger att när ett problem i ett 
projekt identifieras, ska alla inblandade i arbetet samlas och diskutera fram en lösning, på så sätt 
kommer nya idéer att dyka upp och en gemensam riktning väljs. Ifall projektmöten inte finns 
kommer inte denna princip att utnyttjas, denna princip ger alla inblandade möjligheten att 
påverka, vilket kommer effektivisera arbetet och minska antalet fel. TPS sista princip säger; för att 
slippa upprepa samma fel ska ett företag skapa en kultur där de anställda alltid använder sig av en 
reflektionsprocess (hansei) för att hitta alla brister inom ett projekt och sedan anteckna det för att 
inte upprepa samma misstag. Dessa anteckningar ska de anställa dela med sig på projektmöten 
för att de andra inom projektet ska slippa upprepa misstaget. Det finns många fördelar med att ha 
projektmöten under projektets gång, ju större projekt desto viktigare det är med projektmöten.  

När ett projekt startar, ska projektledaren i ett tidigt skede kalla in de fyra ingenjörerna som är 
inblandade i projektet, CM, LM, inköp & logistik, den ansvariga för verkstadsarbetet och 
säkerhetsassessorn till ett projektmöte. I projektmötet ska en preliminär planering för projektet 
och tillvägagångsättet diskuteras samt vilka som är inblandade i projektet och deras roll. Detta 
möte är viktigt för att alla inblandade ska veta deras roll och vem som är ansvarig för vad och 
vem de kan vända sig till vid frågor eller funderingar. Projektmöten ska också hållas under 
arbetets gång, för varje slutfas (milestone) i processen ska ett projektmöte hållas för att diskutera 
hur projektet ska fortsätta och vilka problem som de inblandade har stött på. På så sätt kommer 
alla inblandade att alltid känna sig delaktiga i projektet och kan på ett enkelt sätt få fram deras 
funderingar och idéer. Fördelen med att ha projektmöten från start och under projektets gång är 
att informationen sprids snabbare och utan missförstånd mellan de olika avdelningarna. En 
annan fördel är att alla som är inblandade i projektet kommer känna sig mer delaktiga vilket leder 
till högre arbetsmoral. Resultaten blir mindre förseningar och kortare stilleståndetid vilket leder 
till lägre kostnader för företaget och operatören.    

6.3.2 LOGISTIK OCH INKÖP 
Logistik och inköp har en viktig funktion inom arbetsprocessen. Förbättring av logistik- och 
inköpsarbetet är en åtgärd som behövs för att minska förseningstiden av leveransen. 

Anledningen till att det blir förseningar av material till verkstaden är: 

● Dålig planering med verkstaden angående leveransen. 
● Fel artiklar beställs eftersom listorna skrivs in i systemet för hand. 
● Artikellistorna med material som ska beställas är inte alltid korrekta. 
● Material beställs försent. 
● Det finns inget lager för reservdelar. 

 

Viktigt att det förs en diskussion med verkstaden för att skapa en process som förbättrar 
leveransen. Ta reda på hur installationsprocessen hos verkstaden fungerar och hur leveransen ska 
vara; 

● Ska allt material levereras på samma gång eller i etapper.  
● Vilka delar är nödvändiga innan installationen kan påbörja. 
● Vilka delar behövs då installation början. 
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● Vilka delar kan levereras under installationen. 
● Ska allt material packeteras i en pall eller ska packeteringen vara på ett annat sätt. 

 

Vissa problem som sker skapar onödigt arbete för verkstadspersonalen som kan anses som 
slöseri. Enligt Lean ska onödigt arbete elimineras för att eliminera slöseri. TPS elfte princip talar 
om att ett företag ska sträva efter att alltid förenkla deras partners arbetsuppgift. För att minska 
slöseri hos verkstaden ska materiallistan och leveransen undersökas noggrant för att dubbelkolla 
så att allt material i listan finns med i leveransen. Det är viktigt att notera vilka delar som saknas 
för att inte verkstadspersonalen ska behöva leta efter varor som inte finns. Det skulle vara bra för 
verkstadspersonalen ifall levaransen är strukturerad i olika pallar, då slipper verkstaden leta efter 
varorona, skicka därför med en lista som talar om vilka varor som finns i respektive pall. För att 
det här ska fungerar krävs det bättre kommunikation mellan avdelningarna, att alla som är 
inblandade ser hela arbetet som ett flöde och att varje del påverkar den andra delen i flödet. Det 
krävs projektmöten där dessa frågor kan diskuteras mellan alla parter samt att varje avdelning 
stämmer av arbetet. För att få en bra leveransprocess ska det ske enligt löpande processen, beställ 
allt material i god tid (långt innan installationen sätter fart), dela in leveransen i etapper som följer 
de olika faser som verkstaden arbetar efter. Endast de material som behövs för just denna fas 
som ska sättas igång levereras, sedan levereras nästa del av material innan slutfasen och så vidare. 
Fördelen med löpnadeprocessen är att båda avdelningarna undviker stora lager med varor, tiden 
som krävs för att leta efter varorna som behövs för varje fas minimeras samt väntetiden på varor 
elimineras.   

Inköpsavdelningen får materiallistor från fordonsanpassarna på de artiklar som behövs för 
ombyggnationen. Problemet är att listorna inte är på samma format som inköpsavdelningen 
använder och därför måste alla artikelnummer skrivas in för hand i deras system. För att minska 
risken för att det ska bli fel krävs det att artikelnumren inte ska behöva skrivas om för varje 
projekt. Det som skulle kunna göras är att båda avdelningarna använder sig av samma verktyg när 
det gäller listor med artikelnummer, men detta skulle vara en dyr åtgärd. Det som istället skulle 
kunna göras är att sammanställa de artikelnummer som behövs för alla typ av fordon och sedan 
mata in det i systemet, när material ska beställas till ett nytt projekt ska dessa artikelnummer 
genereras automatisk utan att behöva skriva in de på nytt. För att inköpspersonalen inte ska 
behöva mata in alla artiklar för varje fordon i serien behövs det en funktion som automatiskt 
genererar materiallistan från prototypfordonet. Ifall det sker förändringa i materialet kan endast 
dessa material skrivas om i systemet. Det skapar en effektivare inköpsprocess samt minimerar 
risken att fel varor beställs.  

När material ska beställas till ett projekt behövs det alltid reservdelar, därför krävs det en kolumn 
med artikelnummer för reservdelar i listorna som skapas av fordonsanpassarna. Det första steget 
är att ta reda på vilka material som oftast behöver bytas ut, gör en sammaställning på dessa 
material för att ta reda på hur mycket reservdelar som kan behövas. Eftersom lager kostar pengar 
måste beställning av reservdelar vara optimala så att inte lager nivån blir allt för stor. När en enhet 
skadas under installationen eller är defekt då den levereras kan det skapa försening av 
installationen ifall inte det finns ett lager med reservdelar. Denna försening kostar företaget mer 
än att ha lager.      
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”Jag har två minimumkrav, jag skulle vilja att alla artikellistor ska vara på samma Excel format, idag kan de 
vara helt olika för varje projekt, de måste standardisera listorna. Jag skulle endast vilja ha de artiklar som jag är 
i behov av inte artiklar som tillhör en annan avdelning, det behövs en bättre struktur av artiklarna. Mitt andra 
krav är att listorna ska innehålla en kolumn med reservdelar.” (Inköp & logistikpersonal) 

6.3.3 VERKSTADEN 
För att verkstadspersonalen ska kunna jobba på ett effektivt sätt samtidigt som det ska ske på 
minimal tid måste informationen till verkstaden vara så optimal som möjligt. Verkstadens 
kommunikation med fordonsanpassarna och inköp & logistik måste förbättras för målet ska 
kunna nås. För att få en optimal indata behövs en tidig och noggrann fordonsundersökning.  

Det första som behöver förbättras är leveransen till verkstaden, eftersom försening av leverans 
skapar en dominoeffekt. Verkstadspersonalen har andra arbetsuppgifter förutom 
ombyggnationen. När det sker en försening av leveransen som stoppar installationen, blir 
verkstaden tvungna till att påbörja ett annat arbete ”arbete 1”. Då leveransen senare är på plats 
kan inte verkstadsarbetarna alltid starta arbetet med installationen direkt, ibland blir de tvungna 
att vänta tills arbetet med ”arbete 1” är klart, se figur 21 och 22. En försening kan ibland skapa 
ytterligare förseningar och så vidare, som en dominoeffekt. Därför är arbetet med att förbättra 
inköp & logistik avdelningen viktigt för att minimera risken för försening (Se kapitel 6.3.2). När 
det är viktig material som verkstaden väntar på ska det skickas med personal från Bombardier 
eller på ett säkert sätt så att det kommer fram på rätt och snabbt sätt. Ibland skickas det med 
posten och riskerar att hamna på fel plats.  

 
Figur 21. Verkstadens planering utan försening av leverans 

 
Figur 22. Verkstadens planering då det blir försening som stoppar installationen 

Det finns manualer som verkstadspersonalen inte är vana att arbeta efter och därför gör de nya 
manualer. Dessa manualer finns för att hjälpa verkstadspersonalen och för att se till att de inte 
gör fel. Men eftersom de inte är vana med de manualer som de får leder det endast till extra 
arbete för ingenjörerna och verkstadsarbetarna och det skapar slöseri av tid. Därför är det viktigt 
att kommunicera med verkstaden för att kunna skapa standardiserade manualer som både gynnar 
verkstadspersonalen och samtidigt följer ingenjörernas krav. 

För att få ett bra resultat från verkstaden ska deras arbetsprocess delas in så att varje person alltid 
har samma arbetsuppgift, detta resulterar till mindre fel och att arbetet sker på ett effektivt sätt.  
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Verkstaden i Eskilstuna arbetar på det sättet och det har visat sig vara en bra metod för att kunna 
arbeta snabbt och effektivt. Detta skulle kunna implementeras i de andra verkstäder som 
Bombardier kommer att arbeta med i framtiden.  

”Varje person hos oss är specialiserad inom ett visst område, när vi arbetar med utrustning av ETCS-utrustning, 
brukar vi dela in oss så att varje person arbetar med det den är specialiserad inom och får utföra det för varje 
projekt. På så sätt blir det mindre fel samtidigt som vi kan arbeta snabbare” (Verkstadsarbetare 1)  

För att lösa kommunikationsproblemen måste verkstadspersonalen vara med på projektmöten 
samt att fordonsanpassarna åker till verkstaden under installation för att ge feedback och kunna 
få feedback av personalen. Detta skulle kunna lösa många av problemen som finns idag, 
manualerna skulle kunna utformas bättre och fordonsanpassarna skulle kunna få kunskap om hur 
verkstadens arbetsprocess fungerar.  

”Vi träffar nästan aldrig fordonsanpassarna, vi träffar endast ITC-personalen vilket försvårar kommunikationen 
med de som har designat delarna och de som har gjort iordning indatat. Därför är det svårt att få den feedbacken 
som krävs” (Verkstadspersonal 3) 

För att minimera stilleståndstiden i verkstaden kan vissa delar av installationen göras i förväg, för 
att det kan vara möjligt krävs det en tidig beredning av tåget med personal från verkstaden och 
Bombardier. Detta skulle kunna hjälpa anpassarna att från början få rätta mått för att designa 
delarna, samtidigt som verkstadspersonalen kan diskutera olika lösningar med ingenjörerna. Det 
skulle kunna ge verkstadspersonalen en tidig bild på hur kablarna ska dras och vilka längder 
kablarna ska ha för att kunna förbereda detta i verkstaden innan tåget avställs. Vissa fordon 
trafikerar dygnet runt, för att göra en tidig beredning behövs en bra planering mellan 
verkstadspersonalen, anpassarna och fordonsägaren. Beredning är också viktigt för att förstå hur 
tåget är uppbyggd och hur elschemat ska se ut för att från början kunna hitta en lösning till hur 
installationsprocessen ska gå till. En ytterligare fördel är att anpassarna i ett tidigt stadie vet vilka 
delar som ska beställas. En bra beredning skulle behöva två dagar för att det ska ge bra resultat 
och det skulle kunna minska tågets stilleståndstid då vissa delar kan förberedas innan tåget 
avställs. En tidig beredning där både fordonsanpassare och verkstadspersonal är inblandade skulle 
minimera risken av fel eftersom det sker en tydlig kommunikation mellan båda parter. En bra 
kommunikation i ett tidigt stadie leder till mindre fel under processens gång.  

”En bra beredning leder till att verkstadspersonalen kan förbereda fästen och kablar i förväg samt att de vet vad 
som behöver göras innan tåget är i verkstaden. Det här skulle kunna spara minst 2 dagar av installationen.” 
(Verkstadsarbetare 2) 

En tidig beredning skulle kunna skapa möjlighet att installera en del av kablaget då tåget är på 
underhåll. Installation av kablage kräver 5 arbetare under en hel dag, genom att göra denna 
installation innan tåget är i verkstaden kommer stilleståndstiden att minska med ungefär en dag. 
För att det ska vara möjligt krävs det en bra planering från både fordonsanpassarna och 
verkstaden. Det krävs att underhållsarbetet planeras i projektplaneringen och att alla delar som 
behövs ska vara på plats innan tåget lämnas på underhåll.   
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6.3.4  GODKÄNNANDE  
Eftersom godkännandeprocessen leder till att arbetet blir vilande tills ett godkännande har getts 
är det en viktig del i hela processen. För att snabba på processen krävs det att dokumentationen 
följer alla krav och är tydliga så det inte behöver skrivas om. Innan projektet startar ska 
handläggare från NoBo, TS, ISA och en av interna säkerhetsassessorna vara med på projektmötet 
där en tidsplanering bestäms.  

Att ha med handläggarna i början av projektet kan skapa en bättre godkännandeprocess eftersom 
de skulle kunna läsa dokumentationen under projektens gång istället för att få allt i stora volymer. 
Men för att detta ska kunna ske behövs en bra planering från fordonsanpassarna och 
handläggarna på hur dokumentationen ska skickas in och när den ska skickas in. Denna planering 
möjliggör för handläggarna att lägga undan olika perioder som passar in med projekten för att 
granska dokumentationen. Det blir en deadline som anpassarna måste arbeta efter och 
handläggarna blir tvungna att läsa igenom dokumentationen och ge ett godkännande innan 
deadlinen. Risken finns att fordonsanpassarna inte alltid hinner bli klara med dokumentationen i 
tid, detta skulle kunna skapa en dominoeffekt precis som den hos verkstaden. Därför krävs det 
en ställtid i planeringen för att inte riskera att handläggarna tar andra jobb då dokumentationen 
blir försenad ett par dagar.   

Det finns ett annat sätt att få ett NoBo godkännande, det är genom egendeklaration och det 
betyder att Bombardier skriver den mesta dokumentationen för godkännande utan att behöva 
skicka den till NoBo för godkännande. Detta skulle förkorta godkännande tiden betydligt. Det 
som krävs är att arbetsprocessen bör vara så pass korrekt att omvärlden litar på Bombardiers 
process samt att anpassarna själva skriver en del av dokumentationen som NoBo brukar skriva. 
Det krävs att Bombardier skapar ett förtroende hos fordonsägarna och TS. Processen måste vara 
så stark att det inte ska gå att fuska för att Bombardier skulle få göra på detta sätt. NoBo kan 
komma att kontrollera arbetet någon gång under året för att säkerställa att arbetet fungerar på ett 
lagligt sätt.  
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7 DISKUSSION  

I detta kapitel diskuteras teorin, metodiken och resultaten av arbetet 

7.1  TEORETISK REFERENSRAM  
Litteraturen som har använts i detta examensarbete har gett en ökad kunskap inom ämnet Lean, 
standardisering, ERTMS och ATC. Stor del av informationen har hämtats från böcker och 
Internetkällor. ERTMS och ATC har studerats för att ge läsaren en grundläggande kännedom om 
de två system som finns i Sverige och dess status idag. Det som har varit svårt är att få tag på 
forskningsresultat av standardisering eller Lean implementering inom området som 
examensarbetet har studerat. Genom att ha studerat Lean har det blivit möjligt att förstå hur 
Toyotas arbetsprocess fungerar och dess filosofi samt vilka delar som skulle kunna 
implementeras i ombordsavdelningen för ERTMS. Statistik på hur en sådan implementering har 
gynnat liknande företag har inte kunnat hittas eftersom det finns en begränsad litteratur om Lean 
inom områden som skiljer sig från tillverkning. Eftersom examensarbetet är tidbegränsat kan inte 
alla delar studeras och därför måste ämnet avgränsas, det är därför som endast Toyotas 
arbetsmetod har tagits upp.  Det som skulle kunna diskuteras är ifall det finns flera relevanta 
metoder som skulle kunna ge förslag på hur arbetssättet kan effektiviseras. Standardiserat 
arbetssätt har tagits upp i examensarbetet för att förstå vikten av hur det gynnar ett företag och 
för att få mer kunskap inom standardisering för att senare kunna implementera vissa av idéerna 
inom installationsarbetet.  För att utveckla kunskap inom standardisering av installationen hade 
det behövts flera intervjuer med verkstadspersonalen och personalen inom avdelningen.  

7.2 METODIK - UTVÄRDERING 
För att identifiera problemen som finns inom arbetsprocessen, inköp & logistik, verkstaden och 
godkännandeprocessen har examensarbetet använt sig av primära och sekundära källor. De 
primära källorna som har använts har varit semi-strukturerade intervjuer, enkätundersökning 
samt observationer och de sekundära källorna har varit publikationer.  

För att identifiera problemen längs hela arbetsprocessen har fordonsanpassare, verkstadspersonal, 
inköp & logistikspersonalen, projektledare, planeringspersonal och anställda inom 
godkännandeprocessen intervjuats. Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att personen 
som ställer frågorna styr riktningen av intervjuen samtidigt som respondenten har större frihet att 
diskutera frågorna och ställa följdfrågor. En nackdel med denna intervjumetod är att 
bearbetningen av svaren försvåras och det blir svårt att hitta ett gemensamt mönster. Därför har 
denna intervjumetod endast använts för att ta reda på information och identifiera problemen från 
de anställdas perspektiv. Eftersom examensarbetet har utförts av en person kan bearbetningen av 
observationerna, enkätundersökningen och intervjusvaren anses mindre tillförlitliga än ifall det 
var flera personer som hade varit inblandade. Fördelen med att flera personer utför en 
undersökning är att arbetet blir mer objektiv. En aspekt som kan ha en påverkan på 
examensarbetets tillförlitlighet är antalet intervjuer. Av de elva fordonsanpassarna har endast fem 
personer haft möjligheten att ställa upp för intervju samt en projektledare, detta försvårade en 
kartläggning av problemen och att få en helhetsbild av arbetsprocessen. Därför har andra 
metoder använts för att öka förståelse för arbetsprocessen, både kvantitativa och kvalitativa 
metoder. En kvantitativ undersökning utfördes genom att dela ut en enkätundersökning till alla 
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elva fordonsanpassare. Undersökningen gav inte den informationen som hade förväntats 
eftersom endast 5 av enkäterna kunde användas för att dra en slutsats på hur många timmar som 
kan räknas som slöseri under en arbetsdag. De kvalitativa metoder som användes för att öka 
förståelsen ytterligare, var utförande av observationer av arbetsprocessen genom att studera 
arbetsflödet och dokumentationen de arbetar efter samt genom studiebesök hos verkstaden.  

Förutom intervju med personal från avdelningen skickades flera intervjukallelser till personal som 
arbetar i verkstaden och med godkännande processen. Men endast två verkstadsarbetare och två 
personal inom godkännandeprocessen hade möjlighet att delta i en intervju. Det hade krävts flera 
intervjuer för att kunna får en klarare uppfattning om vad deras arbete går ut på och vilka delar 
som de tycker skulle kunna vara bra att ändra inom ombordavdelningen för att effektivisera 
arbetet. Flera studiebesök utfördes hos verkstaden i Eskilstuna för att kunna få en bättre 
uppfattning av deras arbete och deras arbetsmiljö. Studiebesök på flera verkstäder hade behövts 
för att få en bättre uppfattning av hur de olika verkstäderna arbetar. Men detta var inte möjligt på 
grund av att det inte fanns några verkstäder som arbetade med prototypfordon under 
studieperioden.   

7.3  RESULTAT 
Målet med examensarbetet var att hitta olika metoder för att förkorta stilleståndstiden för 
prototypfordon i verkstaden. Under tiden som examensarbetet utfördes fanns det inga verkstäder 
som arbetade med prototypfordon. Det finns en verkstad i Eskilstuna som arbetade med 
ombyggnation av seriefordon och som inte hade utfört prototypfordonet för serien. Den andra 
verkstaden var redan klar med seriefordonet och precis som i den första verkstaden var det inte 
de som utförde ombyggnaden på dess prototyp. Eftersom det inte fanns prototypfordon att 
studera och för att verkstäderna som studiebesök utfördes hos inte hade tillräcklig med kunskap 
inom prototypfordon kunde inte många av problemen med prototypinstallation identifieras. Det 
som kunde studeras med hjälp av verkstaden är installation av seriefordon.  

Examensarbetet skulle från början lägga mest fokus på verkstadsarbete men eftersom inga 
prototypfordon kunde studeras blev all fokus på ombordsavdelningen. Enligt Leans filosofi ska 
förbättringsarbetet påbörjas från första punkten i processen, därför studerades hela processen 
från början tills slutet. Eftersom processen innehåller flera olika avdelningar och delar som 
påverkar varandra har det försvårat examensarbetet och alla delar har endast studerats på 
grundnivå. Risken finns att flera förbättringar och problem skulle kunna hittas ifall endast en del 
av arbetsprocessen hade studerats.   

Inom hela processen med ombyggnationsarbetet är fordonsanpassarnas arbete mest intressant 
för studien, därför tillbringades stor del av tiden på att studera deras arbete och identifiera vilka 
problem och slöserier som finns. Eftersom anpassarna hade flera oklara roller och ingen 
rollbeskrivning kunde inte examensarbetet identifiera vilka roller som skulle kunna anses som 
slöseri. Examensarbetet kunde inte identifiera alla roller då personalen själv inte kunde berätta om 
alla roller som de har i deras arbetsuppgift. Statistik på hur mycket tid och kostnader som skulle 
kunna sparas genom att implementera de förslag som examensarbetet har kommit fram till har 
inte kunnat göras. Detta eftersom det krävs att förslagen implementeras med hjälp av personalen 
för att ta reda på vilken effekt förslagen skulle ge. 
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En aspekt som försvårade arbetet är att arbetsprocessen som anpassarna arbetar efter, OBSSA 
förbättrades under den tiden examensarbetet utfördes och gavs ut sista månaden av 
examensarbetet. Eftersom examensarbetet studerar vilka förbättringar som kan implementeras 
inom avdelningen och hur arbetsprocessen ska effektiviseras gjorde denna förändring att vissa 
delar i arbetet fick skrivas om och studeras på nytt (kapitel 6.1.1 är utifrån den nya OBSSA). En 
annan aspekt som kan ha påverkat arbetet är att när examensarbetet genomfördes, började en 
förbättringsprocess i avdelningen. Därför kan det finnas en risk att vissa av förbättringarna som 
examensarbetet lägger fram redan har tagits upp inom avdelningen. En annan risk kan vara att 
den nya processen har ändrat vissa förutsättningar inom avdelningen som inte har kunnat 
presenteras i examensarbetet. Under hela examensarbetet gång har det hållits kontakt med 
personalen inom avdelningen för att minimera dessa risker, detta genom att alltid vara uppdaterad 
med ny information och förändringar. 

De andra avdelningar och delar som påverkar arbetsprocessen skulle kunna studeras mer 
noggrant för att kunna identifiera resterande problem och för att kunna förbättra deras arbete. 
Flera intervjuer, noggrannare observationer och flera verkstäder att besöka skulle behövas för att 
få en bättre bild av processen. Eftersom examensarbetet utfördes av en person var det svår att 
hinna med att studera alla delar noggrant. Men de problem som kunde identifieras är problem 
som påverkar fordonsanpassanas arbete och problem som påverkar de olika avdelningar till följd 
av fordonsanpassarna arbete idag. För att eliminera slöseriet inom arbetsprocessen och för att 
korta ner tiden för ombyggnationen krävs det att de andra avdelningarna och delarna i 
arbetsprocessen förbättras samtidigt som en förbättring av fordonsanpassarnas arbete sker. 
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8 SLUTSATS 

En plan som Trafikverket har infört är att år 2035 ska hela det svenska järnvägsnätet vara 
utrustad med ERTMS. Till år 2035 måste alla tåg som ska trafikerar i Sverige vara utrustande med 
ETCS-ombordsutrustning. Det finns ett närmare mål som Trafikverket har infört och det är 
utrustningen av den svenska delen av korrdior B, den ska vara utrustad till år 2021 och arbetet 
påbörjas år 2017. Alla tåg som trafikerar denna bana måste ha en fullt fungerade ETCS 
utrustning.  Om sju år ska flera hundra tåg utrustas med ETCS ombordutrustning. För att 
Bombardier ska kunna klara av en sådan stor volym måste arbetet med ombyggnationen ske 
mycket snabbare och effektivare. Därför krävs det stora förändringar och förbättringar i 
arbetsprocessen, risken för att det blir fel måste elimineras och kommunikationen mellan 
avdelningarna måste förbättras.  
För att minska stilleståndstiden för prototypfordon måste arbetet effektiviseras och förbättras 
från första steget, det är det mest optimala sättet att eliminera slöseriet. I resultatkapitlet har 
examensarbetet diskuterat fram olika lösningar som skulle kunna implementeras i de olika 
avdelningarna för att kunna effektivisera arbetet och minska slöseriet. Förbättringsförslagen har 
dels frambringats från studien av Lean och TPS samt genom egna observationer och idéer.  För 
att nå målet med att förkorta stilleståndstiden kräver det att alla avdelningar som är inblandade i 
ombyggnationen förändrar och förbättrar deras arbetssätt.  

För att effektivisera och förbättra arbetsprocessen så att de andra avdelningarna ska få bra indata 
krävs det att dessa punkter implementeras hos NEO-gruppen samt att kommunikationen mellan 
avdelningar förbättras: 

● Alla roller som behövs för att utföra ombyggnationen måste identifieras – Skapa en 
rollbeskrivning för varje roll så att varje roll ska ha speciella arbetsuppgifter, befogenheter 
och erfarenhetsområden. 

● För att minska arbetsbelastningen och effektivisera arbetet måste rollerna per ingenjör 
minskas – för att det ska fungera måste anpassarna delas in i 4 olika grupper med 4 
anpassare per grupp. Varje ingenjör ska ha 5-6 roller istället för över 20 roller som det är 
idag. Leans 4 princip – Jämna ut arbetsbelastningen (Heijunka). 

● Skapa en nätverkskarta för att de anställda ska veta de olika befogenheter samt roller som 
de och deras medarbetare har. En ytterligare fördel med nätverkskartan är att det blir 
lättare för ledningen att identifiera vilka brister som finns inom avdelningen – Detta 
skulle förbättra kommunikationen då det blir lättare att identifiera den ansvariga.  

● Ha projektmöten där alla inblandade är närvarande innan projektet startat och under 
projektets gång – detta skulle förbättra kommunikationen mellan avdelningarna samt att 
alla skulle kunna få chansen att påverka. Leans 6 princip. 

● Utför fordonsundersökning tidig med personal från verkstaden för att i ett tidigt skede 
kunna gå igenom arbetsprocessen och lösningsförslagen. Leans 12 princip – (genchi genbutsu).  

● Idag är det 75 procent byråkratiarbete och 25 procent ingenjörsarbete inom 
fordonsanpassning, detta måste ändras för att tidsslöseriet ska kunna elimineras. Vissa 
ingenjörsarbeten hinner inte anpassarna med och därför anlitar de extern personal – vilket 
blir dyrare.   

● Skapa en process där arbetet stoppas ifall det blir fel och återupptas då problemet är löst 
– att låta installationen påbörjas utan att alla lösningar är korrekta kommer bara leda till 
att felet fortplantar sig. Leans 5 princip – Stoppa processen för att lösa problemet (Jidoka). 
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● Skapa en process där arbetet inte går vidare tills all dokumentation för den fasen är 
slutförd och granskad – på så sätt kommer det inte sparas till slutet av projektet. Att spara 
mycket av dokumentationen till slutet ökar risken för att det blir fel i dokumentationen 
vilket leder till omarbete och försening av projektet. Leans 5 princip – Stoppa processen för att 
lösa problemet (Jidoka). 

● Skapa en löpandeprocess princip när det gäller dokumentation som måste godkännas. 
Skicka in dokumentationen löpande, när ett dokument är klart ska det skickas in direkt. 
Detta gynnar både ingenjörerna och myndigheten som ska godkänna. De som ska 
godkänna dokumentationen behöver inte läsa allt på en gång och anpassarna undviker 
onödig väntetid. 
 

För att minska förseningstiden av material till verkstaden krävs det en förändring inom inköp- 
och logistikavdelningen, därför krävs det vissa förändringar med arbetssättet: 

● Det behövs en person inom inköp & logistik som sitter i NEO-gruppen, detta kan skapa 
bättre kommunikation mellan inköp & logistik och NEO-gruppen. 

● Försening av leverans på grund av felbeställning av material, inget reservdelslager och 
dålig kommunikation mellan avdelningarna skapar onödig väntetid där installationen 
stoppas tills materialet har anlänt till verkstaden. Därför är det extra viktigt att 
leveransproblemet elimineras och Leans 3 princip införs, leverera korrekta delar i rätt 
mängd vid rätt tidpunkt (Just-in-time). 

● Behovet av reservdelslager är stort – delar kan skadas under transport eller installation. 
Försening av material skapar försening av projektet vilket är dyrare än att ha lager med 
reservdelar.  
 

Godkännandeprocessen är en viktig del i arbetet och det är en del som skapar stora förseningar 
på grund av dålig planering, därför krävs vissa åtgärder inom den delen för att kunna effektivisera 
godkännandet: 

● Meddela ISA och TS innan projektet startar om att ett projekt ska påbörjas samt planera 
när dokumentationen för godkännande kommer skickas in. 

● Idag skickas TT1 och TT2 samtidigt, skicka istället TT1 när det är slutförd och sedan kan 
TT2 skickas in. Det kan minska godkännandetiden med en vecka.  

 

Under examensarbetet upptäcktes det att det kanske inte är så optimalt att försöka lägga mycket 
tid på att förkorta prototypfordonet, det är ett fordon av varje sort. Det som skulle kunna spara 
mycket pengar i längden är att serieinstallationen flyter på snabbare:   

● Lägg mer tid på prototypfordonet genom att optimera installationen och hitta lösningar 
som effektiviserar installationen istället för att försöka lägga fokus på att minska 
installationstiden för prototypfordon. Det är värt att lägga en timme extra på prototypen 
och spara en timme på serien. 100 serie = 100 timmar som sparas. Leans 1 princip – 
långsiktig tänkande. 

● För att serieinstallationen ska flyta på effektivare samt att fel ska elimineras krävs det bra 
feedback från verkstaden till fordonsanpassarna vid ombyggnationen av prototypfordon.  

● Utbilda verkstadspersonalen och förenkla deras arbete för att det ska arbeta effektivare. 
Leans 11 princip – Utveckla och hjälp företagets partner.   

● Det är bättre att komma med lösningar som skulle kunna förbättra underhållsarbetet. Ifall 
det tar en dag extra för installation av prototypfordonet men sparar två timmar under 
varje underhållsarbete kommer det vara ett bra sätt att motivera kunden.  
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9 REKOMMENDATIONER FÖR FRAMTIDA ARBETE 
 

● Skapa en rollbeskrivning för varje roll inom processen. 

● Skapa en nätverkskarta med alla roller och projekt. I nätverkskartan ska det framgå hur de 
olika rollerna är kopplade till varandra och vilka befogenheter varje roll ska tilldelas.  

● Implementera förbättringsförslagen och Lean filosofin för att bedöma hur den gynnar 
företaget och arbetsprocessen. 

● Studera installationsprocessen, godkännandeprocessen och logistikprocessen mer 
noggrant för att identifiera slöseriet.  

● Utveckla teorin kring The Toyota Production System, The Toyota Way och 
standardiserat arbetssätt och hur de kan tillämpas. 

● Undersök hur installationsarbetet kan standardiseras och förbättras för prototypfordon. 

● Granska serieinstallationen för att identifiera vilka aspekter som kan förbättras för att 
minimera installationstiden.   

● Granska flera arbetsmetoder som skulle vara till nytta för arbetsprocessen. 

● Studera varför vissa av komponenterna som leverantören levererar är defekta och hur 
detta kan kontrolleras i förväg.  
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11  APPENDIX A - INTERVJUMALL 

Intervjumall  
Respondents bakgrund 
Namn:  
Arbetsroll: 
Hur länge har du arbetat med godkännande processen:  
 
Bakgrund  

1. Vad har du för utbildningsbakgrund?  
2. Vad består dina arbetsuppgifter av?  
3. Hur fungerar godkännande processen?  

 
Nuläget  

1. Hur anser ni att godkännandeprocessen fungerar idag?  
i. Vad är bra?  
ii. Vad är mindre bra?  
iii. Saknas något?  

2. Vad anser ni är den största skillnaden mellan teorins förslag på implementeringar och hur det 
fungerar i praktiken?  

i. Vad finns det för begränsningar?  
3. Hur sköter Bombardier dokumentationen?  

i. Vad är bra?  
ii. Vad är mindre bra?  
iii. Saknas något?  

4. Varför tar det långt tid att godkänna dem olika delarna inom processen? 
 
Framtid  

5. Vilka förändringar behöver göras inom dokumentationen?  
6. Vilka förändringar behöver göras hos Bombardier för att få en snabbare godkännande 

process?  
7. Vilka förändringar behöver göras hos er för att få en snabbare godkännande process? 
8. Finns det möjlighet att endast gör ett godkännande på slutet istället för att behöva göra 

tre olika? 
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12 APPENDIX B - ENKÄTUNDERSÖKNING 

Hi, my name is Hussein Alsharifi and I am doing my master thesis here in Bombardier. The aim 
of the thesis is to find a methodology and a working method that significantly reduces the current 
downtime in the workshop. I would now like to do a time study on how you are working and 
need some help from you. The time study is over a week and will be anonymous. 

The purpose of the time study is to investigate which activities or documents are giving a value to 
the project you are working with and which is an unnecessary activity/document. With these 
inputs that I will get from you, I can then investigate what could be done to reduce these 
unnecessary activities. 

The time study is in this manner: 

● Activity – here you write down what you are doing, all the activities during the workday 
must be included. It can be anything from; meetings, read and respond to emails, 
toileting, lunch, coffee break, help a colleague, writing documents (name, type and if you 
think it is necessary for your project), reading documents, talking with a colleague, pick 
up or downloading documents, travel, transportation, trouble with the internet 
connecting, trouble with different programs , changing passwords, etc. 
When you have a meeting, I want you to write down how long time it takes to and from 
the meetings, how long time you are waiting for someone who is late for the meeting or 
when you are helping a colleague how long time are you spending on other thing than the 
real activity (it should be under a separate activity). 

● Time – here you write down how long time each activity have been taking, write down 
the time with a 5 minutes period (if an activity has taken 4 minutes, write 5 minutes, if it 
is 21 minutes write 20 minutes). 

● Value added – do you think this activity gives a value for the project you are working 
with then you should do a check in the box. Value-adding activity can be for example 
writing a document. 

● Non-value added – do you think this activity does not provide any value to the project 
you are working on then you should do a check in the box. Non Value-adding activity 
can be for example toileting. 

● Free text – if you have something more to add you can write it in this box.  
I am sending this instruction sheet and 5 template sheets, for each day you shall fill in one sheet. 
The study is from Monday 2014-01-27 to Friday 2014-01-31. 

If you have any questions, you are more than welcome to visit me at the office or send me an 
email at hussein.alsharifi@se.transport.bombardier.com  

I hope all of you have the time and energy to help me with this study. Thanks for your help! 

Best regards/  

Hussein Alsharifi 2014-01-21 
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Day:      
Activity Time Value 

added 
Non value 
added 

Free text 
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13 APPENDIX C - GRUPPINDELNING 
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