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Sammanfattning 
Faiveley Transport är en fransk koncern som med en världsomfattande närvaro förser 
järnvägsindustrin med helhetslösningar till rälsburen trafik. Faiveley Transport Nordic AB 
har sin bas i Landskrona och ansvarar för den nordiska och baltiska marknaden. Här har 
även kompetenscentrum för BFC-bromsar lagts.  

På sajten i Landskrona har man idag en hel del metallisk bearbetning av komponenter som 
senare skall ingå i de färdigmonterade BFC-bromsarna. Dock har ett koncernbeslut tagits, 
att an skall avveckla och utlokalisera hela bearbetningen. Detta medför ett ökat fokus på 
nyproduktion i form av monteringen av BFC-bromsar och underhåll av produkter i 
Norden.  

Författarna till den här rapporten har riktat in sig på att studera den befintliga 
monteringslinan där montering av BFC-bromsarna sker. Syftet är att ge en klarare 
överblick över nuläget och därmed underlätta och möjligöra kontinuerligt förbättrings-
arbete. 

Projektet har delats upp i två delar, en praktisk och en analytisk. Den praktiska delen har 
bestått i att med hjälp av tidsstudier skapa ett tidsplaneringsverktyg, kallat Tidsmaskinen, 
som skall användas av produktionsberedningen för att uppskatta hur lång tid som krävs i 
monteringen för att färdigställa enskilda orders. För att göra detta möjligt på ett inte allt för 
komplext sätt har det artiklarna delats upp i karakteristiska moduler och modeller och 
systemet har approximerats till ett modulariserat system. I den praktiska delen har det även 
gjorts en störningsanalys av författarna för att identifiera de störta tidsspillen. För att 
avsluta och möjliggöra uppföljning av det praktiska arbetet har ett test att samla in 
störningstider via montörerna också genomförts.  

Den analytaiska delen har bestått av iakttagelser och analyser av dagens arbetssätt och 
organisation. Författarna har tittat på bemanningen och hur man arbetar med att samla in 
produktionstider i nuläget utöver de sporadiska tidsstudier som görs manuellt.  

För att möjliggöra detta arbete med rätt djup och kunskap har dels litteraturstudier med 
fokus på karakteristiska detaljer och modularisering gjorts. Utöver detta har den kunskap 
som förvärvats genom att läsa kursen Tillverkningssystem (MMT045) och 
Tillverkningssystem FK (MMNT05) varit till stor hjälp, dels i den praktiska delen, men 
framförallt i det analytiska arbetet.  

Arbetet har resulterat i ett program som tillsammans med produktionsberedningen har 
utformats till ett system med önskade funktioner. Dessutom har gränssnittet gjorts 
användarvänligt och programmet är lätt att använda och göra ändringar i.  

Utöver detta har diagram över störningar i dagsläget presenterats tillsammans med en 
utvärdering av hur man kan jobba med uppföljningen av detta. En djupare analys av 
monteringen presenteras också tillsammans med förbättringsförslag och rekommendationer 
till företaget. Till exempel presenteras hur bemanningen bör planeras och förändringar som 
kan göras vid rapportering av monteringstider för att få mer detaljerad information.  

Nyckelord: Tidsstudie, Kontinuerligt förbättringsarbete, Störningsanalys, Optimal 
bemanning, Karakteristiska detaljer, Modularisering, Uppföljningsarbete 



 

 

Abstract 
Faiveley Transport is a French group with a global presence which provides the railway 
industry with complete solutions for trains and rail traffic. Faiveley Transport Nordic AB 
is mainly located in Landskrona and is responsible for the market in the Nordic and Baltic 
region. The center of competence for the BFC-brakes is also located here.  

On the site in Landskrona there are a lot of machining of metallic components done which 
later on will be incorporated in the BFC-brakes. Due to a decision made in the Faiveley 
Group the machining will be phased out and outsourced in the near future. This leads to a 
bigger focus on production in the form of assembling and maintenance of Nordic products.  

The authors of this report have been focusing on looking more into the assembly of the 
BFC-brakes. The purpose of this project is to accomplish a deeper understanding of the 
present situation and by that facilitate continuous improvement efforts.  

The project has been based upon two different areas, one practical and one analytic. The 
practical one has involved creating a tool for planning the rate of assembling, called Time 
machine, which are meant to be used in the preparation of the production to predict the 
time consumption for specific orders.  This has been done by extensive studies of the time 
it takes to assemble each model of the BFC brakes. The different details have been divided 
into characteristic modules and models and the system has been approximated to a modular 
system. An analysis of the downtimes has also been done by the authors in the practical 
part of the project to identify the largest causes behind the disruptions. To finalize and 
enable follow-up later on a test has been done where the data are collected from the 
assemblers. 

The analytic part of this project has been based on observations and analyzes of the 
organization and the working process as it look today. The authors have been looking into 
how the assembly line is being staffed and how todays routines for gathering downtimes 
and failures look like. 

A literature study that focuses on characteristic parts and modular system has been made to 
ensure that the work are being performed with the right depth and based on sufficient 
knowledge. In addition to the literature studies the knowledge, earned by taking the classes 
Manufacturing systems (MMT045) and Manufacturing systems advanced course 
(MMNT05), has been very helpful, in the practical part, but especially in the analytical 
work process. 

The project has resulted in a program that has been compiled together with the production 
department to represent a system with satisfying features. The layout has been designed to 
be user-friendly and easy to reprogram if needed. 

Diagrams visualizing the most common interferences have also been produced together 
with an evaluation of how to work with follow ups concerning downtimes. A deeper 
analysis is also presented together with a list of recommended actions for improvement. 

Keywords: Time Studies, Continuous Improvements, Downtime Analysis, Optimum 
staffing, Characteristic Part, Modular system, Follow-up   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vi lever idag i en globaliserad värld där en allt större konkurrens breder ut sig. Fler och 
fler företag väljer att utlokalisera sina verkssamheter till låglöneländer för att kunna pressa 
sina kostnader. Utvecklingen av produktionssystem går framåt hela tiden och det jagas 
konstant kortare ledtider och lägre detaljkostnader samtidigt som kraven på jämn kvalité 
ökar. Detta förbättringsarbete måste fortgå på kontinuerlig basis för att ett företag skall 
hänga med konkurrensmässigt. På Faiveley Transport i Landskrona strävas det efter att åter 
igen få igång detta förbättringsarbete i sin monteringslina, vilket är något som stannat av i 
skuggan av problem med materialförsörjning och utlokalisering av bearbetning. För att 
möjliggöra förbättringar måste först nuvarande tillverkningssystem analyseras för att ta 
reda på utgångsläget och vilka förbättringar som kan göras.  

I nuläget finns det dåligt med korrekt information om tidsåtgången och ledtiderna i 
monteringen vilket leder till att produktionsplaneringen planerar baserat på felaktiga 
grunder. Detta gör att planeringen blir svår att hålla för montörerna och att det blir svårare 
att garantera för kunderna att de får sina produkter i tid.  

Genom att revidera de förväntade monteringstiderna och skapa ett verktyg för att planera 
tidsåtgången för olika orders bör produktionsberedningsarbetet underlättas och 
förväntningarna på montörerna realiseras. När detta är gjort kan arbetet med ständiga 
förbättringar påbörjas genom att analysera nuvarande störningar och förluster.  

Efterhand som störningar identifieras och åtgärdas är det viktigt att planeringsverktyget 
revideras så att det alltid är aktuellt.  För att detta ska fungera krävs att det arbetas in en 
rutin för uppföljningsarbete vad det gäller både ledtider och störningar. 

1.2 Syfte 
Arbetets huvudsyfte är att förse Faiveley Transport i Landskrona med aktuella data för att 
möjliggöra en realistisk produktionsplanering. Dessa data skall presenteras i en 
användarvänlig modell för att kunna prognostisera tidsåtgången vid montering av BFC-
bromsar. Tanken är även att det skall kunna ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete 
och effektivisering i monteringen.  

Vidare skall ett arbetssätt för uppföljning av störningar och stilleståndsförluster 
framarbetas. Detta skall göras för att underlätta arbetet med att reducera de icke 
värdeskapande processerna i dagens montering. Arbetssättet skall sedan med lätthet kunna 
appliceras på andra delar i fabriken. 

Utöver detta skall även en analys och reflektion över nuläget i montering överlämnas till 
företaget tillsammans med förslag på åtgärder och projekt som författarna anser vara bra 
att genomföra för att påbörja förbättringsarbetet.  
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1.3 Företagsbeskrivning 

1.3.1 Faiveley Koncernen 
Faiveley Transport är en fransk koncern som tillverkar och servar olika produkter för 
rälsburen trafik. Under 90 år har koncernen försett järnvägsmarknaden med ett brett 
produktnät och nya produkter tillkommer kontinuerligt. Koncernen är uppdelad i 4 olika 
divisioner, se figur 1. 

‐ Breaks and Safety  
‐ Access and Information 
‐ Energy and Comfort 
‐ Services 

 
Figur 1. Visar Faiveleys fyra divisioner.1 

Dessa divisioner jobbar med olika produkter och tjänster för rälsburen trafik. Breaks and 
Safety omfattar den utrustning som garanterar en säker bromsning av tåget. Access and 
Information fokuserar på att på ett säkert sätt få passagerare från plattform till tåg. Energy 
and Comfort arbetar med strömförsörjningen till tåget och återanvändning av den termiska 
energi som skapas. Services har som huvudsyfte att erbjuda service och tjänster för att 
möjliggöra optimal funktion genom hela tågets livscykel.2 

Koncernen har en stor global närvaro med 50 olika anläggningar utspridda i 25 länder i 
hela världen. Totalt har företaget över 5400 anställda i nuläget, men denna siffra ökar hela 
tiden då man expanderar genom att ansluta nya anläggningar till koncernen. 2 

1.3.2 Faiveley Landskrona 
Faiveley Transport Nordic AB har sin bas i Landskrona med ca 150 anställda och en 
omsättning på knappt 360 miljoner kronor. Företaget har sitt ursprung ur Thulinverken 

                                                           
1 Faiveley internt, Corporate Presentation120828 

2 Faiveley Transport activity report 2011/2012  
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som grundades 1915 av Enoch Thulin. Då tillverkade man framförallt flygplan, vilket 
senare utvecklades till biltrafik och bromstillverkning.  

1916 startades SAB Bromsregulator och den första DRV:n (Double effet Rapide Vérifier) 

 uppfanns, se figur 2. 1928 tog Thulinverken upp produktionen av SAB:s DRV på vilken 
det fanns ett världspatent, vilket gjort att det idag har levererats över 2 miljoner DRV:s 
från Landskrona.1 

 
Figur 2. Visar en DRV3. 

1954 köpte SAB Bromsregulator i Malmö upp Thulinverken och så småningom uppgick 
detta i Haldex. Den järnvägsrelaterade delen av företaget avskiljdes till en egen del (SAB 
Wabco AB) sedan den europeiska delen av WABCO köpts upp och företaget därmed blivit 
en av världens största leverantör av bromssystem. Faiveley transport köpte 2004 upp SAB 
WABCO och därmed kan företaget tillhandahålla ett brett utbud av systemlösningar för 
den rälsburna trafiken.4  

Sajten i Landskrona är dels ett kompetenscentrum för utveckling av BFC-bromsar (Block 
Freinage Compact) och dels produktion. I produktionen finns tre huvuddelar; bearbetning, 
montering och underhåll. Bearbetningen bedrivs för att kunna vara sin egen leverantör av 
delar som sedan monteras till slutprodukter som går till kund. Det sker alltså ingen extern 
leverans från bearbetningen. Genom att bedriva en del av bearbetningen själv minskar 
beroendefaktorn till externa leverantörer. Det är trots detta många artiklar som köps in från 
underleverantörer och detta kommer öka då det tagits ett koncernbeslut på att avveckla den 
egna bearbetningen. På grund av detta beslut får inga nyinvesteringar göras i 
bearbetningsdelen av produktionen och detta syns på maskinparken som till viss del är 
väldigt åldrad. En följd av detta är att framöver kommer allt fler artiklar levereras från 
externa leverantörer efterhand som befintlig utrustning havererar och tas ur drift, och till 
slut kommer alla ingående komponenter i de producerade produkterna att levereras utifrån. 
Med detta kommer kraven på leverantörskontroller öka och med största sannolikhet 
kommer även materialförsörjningsproblemen bli fler. 

I monteringen monteras de delar som bearbetas i fabriken tillsammans med artiklar som 
köps in från externa leverantörer för att färdigställa slutprodukterna. Det man producerar är 
framförallt tre olika produkter, DRV, BFC och TCU (Tread Conditioning Unit). Den 
                                                           
3 Faiveley Internt, FT Nordic Presentation 130225 

4 S. Kjellman, Landskrona Museum, http://www2.landskrona.se/kultur/bilhistoria/, 2013-02-19 
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produkt som i nuläget är störst i Landskrona är BFC-bromsen, se figur 3. Denna finns i 
många olika utföranden som definierats av kundernas olika krav och specifikationer. Det är 
denna flexibilitet och möjlighet att tillmötesgå kundernas krav som gör företaget 
konkurrensstarkt.   

 
Figur 3. Visar en BFC utan fjäderbroms(t.v.) och en med (t.h.)5. 

BFC:n fungerar genom att ett lufttryck trycker ner en kolv som gör om den lodräta kraften 
till en vågrät och pressar ut bromsblocket mot tåghjulet. BFC:n kan även monteras med en 
bom och på så sätt bromsa 2 eller 4 hjul samtidigt. Den kan kombineras med olika 
bromsarmar och upphängningar samt med eller utan en parkeringsbroms, även kallad 
fjäderbroms.  

DRV:n som nämndes tidigare och syns i figur 2 är en bromsregulator som ställer in och ser 
till att hålla samma avstånd mellan bromsblock och hjulring efterhand som blocken utsätts 
för förslitning.  

TCU:n är en förbroms som läggs an mot hjulet innan BFC:n för att ta bort eventuell rost 
och smuts för att minska slitage på den riktiga bromsklossen, se figur 4. 

 

Figur 4. Visar en bild över en TCU.5 

Den delen som för tillfället växer mest är service och underhållsbiten. Allt fler produkter 
som producerats av systerföretag tas in för service i landskrona. Detta beror på att sajten i 
Landskrona är ansvarig för Faiveleys underhåll av produkter i Norden.  

1.3.3 BFC-monteringen 
Tillverkningssystemet som står i fokus för detta arbete är den monteringslina där BFC-
bromsarna monteras. Linjen bemannas med ett tvåskiftsystem där skiften består av 3-5 
                                                           
5 Faiveley Internt, FT Nordic Presentation 130225 
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montörer. Dock plockas det in extra personal från den övriga verksamheten relativt ofta, 
dels för att hinna med, men även för att lära upp personal.  

Då BFC:n kommer i många olika utformningar ser ordrarna väldigt sällan likadana ut och 
de ingående komponenterna skiljer sig från varandra. Detta innebär att det är svårt att 
standardisera arbetssättet och få ett kontinuerligt flöde. Orderstorlekarna är också de 
väldigt olika och kan ligga på allt från en broms till 96 stycken. Alltså är det ett system 
som varken kan jämföras med kontinuerlig flödestillverkning eller enstyckstillverkning, 
utan är någonting där emellan.  

Företaget producerar direkt mot kundorder. Därmed ställs det höga krav på flexibilitet i 
produktionssystemet. Begränsningar för kundorderstyrd tillverkning är  

‐ Omställningstiderna från en produkt till en annan produkt. 
‐ Kombinationen av snabba omställningar och erforderligt hög produktionstakt.6 

                       
Fiur 5. Visar en schematisk bild av flödet i BFC-monteringen. 

Figur 5 visar ett flödesschema över BFC-monteringen. I de mindre monteringsstationerna, 
förmonteringen (30, 20, 40, 50/60) monteras karakteristiska moduler som i 
slutmonteringen monteras ihop. Från slutmonteringen går den färdiga bromsen vidare till 
en provbänk där den testas för läckage och tryck. När bromsen godkänts i provningen 
packas den och görs redo för att skickas till kund.  

Det bör belysas att alla stationer inte bemannas konstant, utan montörerna jobbar där det 
behövs för tillfället. När förmonteringen är klar med delarna till aktuell order ställs de som 
ett mellanlager till huvudmonteringen där de monteras ihop.  

Det går att likna produktutbudet vid ett modulariserat system där varje modul utformats 
efter kundens krav och specifikationer. Den stora skillnaden mellan ett verkligt 

                                                           
6 J-E. Ståhl, Industriella tillverkningssystem del II, Lund, 2011.  
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modulariserat system och det på Faiveley är att gränssnitten inte är standardiserade och 
inte heller de ingående komponenterna.  

 

1.4 Avgränsningar 
När detta projekt utförts har enbart monteringen studerats och tider för bearbetning och 
materialplock har ej tagits hänsyn till. Inte heller ställtiderna i monteringen är något som 
studerats i detalj, utan antaganden om att företaget har god uppfattning om dessa har gjorts.  

När uppdelning i karakteristiska detaljer och modeller görs betraktas enbart 
monteringsförutsättningar och monteringstid. Detta gör att man inte skiljer på detaljer 
beroende på deras funktioner, utan enbart tar hänsyn till de skillnader i monteringstid som 
kan finnas. 

Vid störningsanalysen har taktförluster och även till viss del kvalitetsförluster 
approximerats som stillestånd. Kvalitetsförlusterna är en väldigt komplex men viktig del 
av störningarna som finns i monteringen idag. I och med den stora förbättringspotentialen 
som finns relaterat till kvalitetsförlusterna bör det göras en mer djupgående studie av dessa 
än vad detta exjobb kan erbjuda. Med detta resonemang har författarna valt att utelämna 
kvalitetsförlusterna ur den praktiska delen i arbetet, dock behandlas de i viss grad i 
analysavsnittet i denna rapport.    

1.5 Målgrupp 
Examensarbetet är framförallt framtaget för Faiveley Transport i Landskrona och dess 
produktionsplanering. Även monteringen har nytta av arbetet då förväntad kapacitet blir 
mer realistisk.  
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1.6 Rapportens disposition 

Teori 

I teoriavsnittet redogörs för den teori som använts i arbetet. Denna är hämtad från olika 
källor och behandlar framförallt produktionsanalytiska verktyg och diverse arbetssätt för 
att optimera industriella tillverkningssystem. Det är teorin som presenteras i detta avsnitt 
som ligger till grund för de analyser och reflektioner författarna gjort. De olika avsnitten 
inom teorin avslutas med en tillämpning där det förklaras lite närmare hur det avsnittet 
appliceras i arbetet på Faiveley.  

Metod 

I kapitlet metod presenteras projektets arbetsgång utförligt. Det redogörs även för vilka 
beslut och avgränsningar författarna valt att göra under arbetets gång. Dessa val motiveras 
och förklaras utifrån teori och praktiska förutsättningar.  

Resultat 

Resultatdelen består av de resultat som framkommit under tiden projektet drivits. Här 
presenteras dels mätdata, men även resultat utifrån iakttagelser och samtal. Dessa 
presenteras i form av tabeller, diagram och löpande text.  

Resultatanalys 

I Resultatanalysen presenteras en kortare reflektion av vad man kommit fram till genom att 
studera resultatet. Här dras slutsatser som är direkt kopplade till de konkreta resultat som 
presenterats tidigare.   

Diskussion 

I diskussionskapitlet återfinns författarnas analys av de bitar som inte presenterats i den 
praktiska delen av projektet och tidigare visats i resultatet. Författarna diskuterar vad som 
iakttagits under projektets gång och vilken problembild som generellt finns i monteringen. 
Eventuella åtgärder och lösningar på problem som uppkommit lyfts även fram och 
diskuteras. 

Slutsats och Rekommendationer 

I detta avsnitt sammanfattar författarna de åtgärder som diskuterats tidigare och 
konkretiserar dessa till slutgiltiga rekommendationer. Rekommendationerna presenteras på 
ett överskådligt sätt för att lyfta fram möjliga projekt och åtgärder att jobba med framöver.   
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2 Teori 
Den teori som följer i kommande kapitel är, om inget annat anges, hämtad från Jan-Eric 
Ståhls bok Industriella tillverkningssystem del II eller kunskap författarna förvärvat genom 
kurserna Tillverkningssystem AK och Tillverkningssystem FK, även de av Jan-Eric Ståhl.  

2.1 Gruppteknologi 
Inom produktion finns ett begrepp som benämns gruppteknologi. Detta innebär att lika 
saker skall göras lika, det vill säga att vid utveckling av nya produkter bör redan befintliga 
detaljer studeras och de nya detaljerna anpassas så att de lätt går att producera i det 
nuvarande tillverkningssystemet.  

Genom att utveckla detaljer som går att inkorporera i nuvarande tillverkningssystem går 
det att med små resurser utnyttja den fria kapacitet som eventuellt finns i produktionen. För 
att underlätta detta utvecklingsarbete och öka producerbarheten av nya detaljer bör det 
finnas en standard för ingående komponenter, tillverkningsmetoder och toleranser.  

2.1.1 Sammansatt detaljfamilj 
Ett exempel på gruppteknologiskt tänkande är sammansatta detaljfamiljer. En detaljfamilj 
är en grupp detaljer med liknande geometri och som framställs med liknande 
bearbetningsmetoder. Alla detaljer i familjen definieras av en grunddetalj och passerar mer 
eller mindre samma processer under tillverkningen. 

Vid utveckling av detaljer i produktfamiljer är CAD-verktyget ett viktigt hjälpmedel. Man 
kan använda sig av programmets familjetabeller och mata in aktuella mått utifrån 
grunddetaljen och på så sätt få fram nya detaljer med liknande geometri.  

 

Figur 6. Visar bild på detaljfamilj7. 

                                                           
7 J.E. Ståhl, Industriella tillverkningssystem del II, Lund, 2011. 
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2.1.2 Karakteristisk detalj 
I en produktion med väldigt komplexa och orderspecifika detaljer kan det vara svårt att 
göra beräkningar och få en överblick på produktionen utan att göra det allt för komplicerat. 
Vid dessa fall är det en bra lösning att använda begreppet karakteristisk detalj. Detta 
innebär att de ingående komponenterna grupperas utifrån de egenskaper som är relevanta 
vid aktuell studie och sedan approximeras till en karakteristisk detalj. Vid montering kan 
det till exempel vara en gruppering baserad på kombinationen monteringssätt och 
monteringstid. 

I produktionssystem där det används karakteristiska detaljer blir beräkningarna lättare att 
hantera. Detta då de olika detaljtyperna approximerats till en karakteristisk detalj som 
beräkningarna genomförs på.  

Genom att använda detta synsätt underlättas inte enbart beräkningar på nuvarande 
produktion utan även möjligheterna att förutspå resursåtgång till produkter under 
utveckling ökar.8 

 

Figur 7. Visar en modell över hur begreppet karakteristiska detaljer fungerar.9 

2.1.3 Modularisering 
I dagens samhälle ökar förväntningarna på variation och komplexitet hos produkter på 
marknaden samtidigt som kraven på korta ledtider kvarstår. För att möta denna marknad 
och samtidigt kunna erbjuda kunderna många olika produktvarianter är modularisering ett 
bra alternativ.10  

Modularisering innebär att produkterna byggs upp av moduler som lätt går att variera. En 
huvudprodukt består av ett visst antal moduler där var modul kan finnas i olika variationer 
och på så sätt möjliggörs produktion av ett större antal produkter bestående av färre 

                                                           
8 J-E. Ståhl, Industriella tillverkningssystem del II, Lund, 2011. 

9 C. Windmark, C. Andersson, J-E. Ståhl, Manufacturing costs and Degree of Occupancy Based on 
the Principle of Characteristic Parts, Linköping, 2012. 

10 G. Erixon, R. Stake, Modular Product Design, Stockholm, 2003 
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ingående detaljer. I boken Modulindela produkten definierar Gunnar Erixon m.fl. 
modulindelning som ”indelning av en produkt i byggblock (moduler) med fastställda 
gränssnitt, driven av valda, företagsspecifika skäl.”7  

Genom att modularisera sina produkter minskar kravet på produktionsflexibilitet och en 
minskning av ledtider möjliggörs då de olika modulerna kan tillverkas och monteras 
parallellt istället för sekventiellt.3 Som exempel minskade monteringstiden med 20% då 
Scania började modulindela sin instrumentpanel.11 Även materialkostnader och 
logistikkostnader minskar vid modularisering av produktionen då antalet olika ingående 
detaljer minskar vilket möjliggör inköp i större kvantitet och färre artikelnummer att 
lagerhålla.  

Det viktiga vid modulindelning är att gränssnittet mellan de olika modulerna standardiseras 
så att de kan kombineras och en massanpassning åstadkoms, se figur 8. Behåller man 
gränssnittet kan utveckling av separata moduler ske utan att större anpassning behöver 
göras varken vid tillverkning eller montering. Det är även viktigt att sträva efter att 
funktioner som finns i flera produktvarianter ges samma fysiska lösning.7 

 

Figur 8. De olika modulerna och dess gränssnitt kan jämföras med pusselbitar.12 

Tillämpning 

BFC-bromsarna som monteras på Faiveley är som tidigare nämnt uppbyggda på olika sätt 
beroende på kundernas krav. Dock kan ett visst modultänk återspeglas i monteringen. 
Varje broms består av ett visst antal delar som förmonteras innan de kommer till 
huvudmonteringen. Dessa kan sättas samman till karakteristiska moduler. Till exempel har 
varje broms en regulator. Regulatorerna ser inte exakt likadana ut för alla modeller, men de 
monteras på ungefär samma sätt och monteringstiden skiljer sig försumbart mellan olika 
typer av regulatorer. Därför har författarna grupperat alla regulatorer till en karakteristisk 
modul och det görs ingen skillnad på vilken typ av regulator som monteras. 

                                                           
11 G. Erixon, A. Erlandsson, A. Von Yxkull, B. Mo Östgren, Modulindela Produkten, Stockholm, 

1994. 

12 http://www.ltu.se/cms_fs/1.43420!/presentation%20gunnar%20erixon.pdf, G. Erixon,   
Stockholm, 2007. 



 
Produktionsanalys vid montering av tågbromsar 

 

 

11

Avseende modellerna finns det extremt många varianter av färdigmonterade bromsar. 
Även dessa har grupperats och karakteristiska modeller har skapats. Det finns några olika 
huvudtyper av bromsar och dessa typer har fått ligga till grund för uppdelningen av 
modeller.   

2.2 Produktionssäkerhetsmatris, PSM 
Produktionssäkerhetsmatris är ett verktyg för att systematiskt analysera en process 
störningar och dess orsak. Den har fått störst genomslag som hjälpmedel vid löpande 
produktion som underlag vid utveckling och förbättringsarbeten. Metoden är uppbyggd av 
resultatparametrar och faktorgrupper som arrangeras i en matris för att ge en tydlig 
översikt av den problembild som finns i förädlingsprocessen. 

2.2.1 Resultatparametrar 
Resultatparametrarna kan i huvudsak delas in i tre olika typer för att bedöma 
produktionssäkerheten: 

‐ Kvalietetsparametrar, Q 
‐ Stilleståndsparametrar,S 
‐ Takt- och produktionshastighetsparametrar, P 

Även miljö- och återvinningsfrågor spelar en allt större roll i dagens industri där företag 
förväntas ta produktens hela livscykel i beaktning. En sådan aspekt kan föras in i 
produktionssäkerhetsmatrisen som en resultatparameter MK, Miljö- och 
kretsloppsparametrar. 

Kvalitetsparametrarna arrangeras i matrisen som Q1, Q2 … Qn med avseende på t.ex. 
dimensionskrav och ytkrav. Funktionskrav kan också ingå i kvalitetsparametrarna och kan 
på så vis även innefatta monteringens utförande. 

Stilleståndsparametrar arrangeras i matrisen som S1, S2 … Sn och beskriver situationer när 
det blir stopp i produktionen. Det är viktigt att dela in stillestånden i två olika 
huvudkategorier, planerade stillestånd och oplanerade stillestånd. Ett planerat stillestånd 
kan t.ex. vara ett planerat verktygsbyte på grund av kontrollerad verktygsförslitning medan 
ett oplanerat stillestånd kan bero på ett plötsligt verktygshaveri eller ett strömavbrott. 

Takt- och produktionsparametrar arrangeras i matrisen som P1, P2 … Pn och syftar till 
producerad detalj per tidsenhet eller tid per detalj och utgår från avvikelser från en tidigare 
planerad/förväntad cykeltid. 
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2.2.2 Faktorgrupper 
Produktionssäkerheten påverkas av en rad faktorer som delas in i faktorgrupper för att ge 
en överblick över processtörningarna och dess härkomst. 

Indelning av faktorgrupperna: 

A. Verktyg 
B. Arbetsmaterial och ämne 
C. Förädlingsprocessen 
D. Personal och organisation 
E. Slitage och underhåll 
F. Speciella processbeteenden 
G. Kringutrustning 
H. Icke identifierade faktorer 

2.2.3 Nyttjande av matrisen 
Matrisen byggs upp av resultatparametrarna och faktorgrupperna för att skapa en 
överskådlig analys av produktionssäkerheten enligt figur 9.13  

Till höger summeras faktorgrupperna för att ge en överblick över vilka faktorer man kan 
relatera de olika förlusterna till och längst ner summeras resultatparametrarna för att få en 
uppfattning om hur stor respektive förlustkategori är. 

 

Figur 9. Avbildning av en typisk ProduktionsSäkerhetsMatris. 

                                                           
13 J.E. Ståhl, Industriella tillverkningssystem del II, Lund, 2011. 
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Tillämpning 

På Faiveley i Landskrona kan en PSM vara ett nyttigt verktyg för att återspegla BFC 
monteringens processtörningar. Eftersom produktionen består av små batcher med en 
variation av ingående komponenter kommer materialförsörjningen att spela en stor roll för 
en stabil produktion. Detta bör ingå under faktorgrupp B, Arbetsmaterial och ämne med 
flera underfaktorer.  

Faktorgrupp D, Personal och Organisation spelar ofta en större roll än förväntat. Faiveleys 
produktion med hög variation och stor andel ställtider kan komma att visa sig vara i stor 
grad påverkad av den mänskliga faktorn och personalens kompetens. Både 
monteringslinans medelkompetens och spetskompetens bör ha stor betydelse vid 
eventuella processtörningar. 

2.3 Nyckeltal 
Nyckeltal är något som kan användas för att mäta hur produktionen fungerar och 
möjliggöra en mätning av förbättringsarbetets resultat. Det som är viktigt att ha i åtanke 
då nyckeltal betraktas är att dessa kan vara uträknade med olika förutsättningar och bör 
därför inte jämföras mellan olika produktionssystem. Det är också viktigt att nyckeltal 
beräknas på samma sätt och baserat på samma grunder varje gång så att talen blir 
jämförbara från gång till gång.  

2.3.1 Tillgänglighet (A) 
Det som benämns tillgänglighet är ett mått på hur stor andel av tiden utrustningen är 
produktionsduglig. Det vill säga delen tid då produktion är möjlig och utrustningen 
tillgänglig. Tillgängligheten beräknas baserat på den registrerade tiden för felfri utrustning 
och den totalt planerade produktionstiden. 

     (2.1) 

Genom att istället basera tillgängligheten på cykeltid och total produktionstid ges den ett 
mer produktionstekniskt fokus.4   

∗
     (2.2) 

2.3.2 Produktivitet  
Produktiviteten anses ofta vara kvoten mellan värdeskapande tid och total 
produktionsplanerad tid. Om produktiviteten definieras på detta sätt blir det väldigt likt den 
produktionstekniska tillgängligheten.  

Dock finns det många olika uppfattningar om vad begreppet produktivitet egentligen 
betyder. Framförallt används det i förbättringsarbetet då det strävas efter en 
produktivitetsförbättring. Detta kan till exempel innebära att minska ledtiderna och på så 
sätt få en bättre kvot mellan cykeltid och produktionstid. 

2.3.3 Utnyttjandegrad (U) 
Utnyttjandegraden, eller kapacitetsutnyttjandet beskriver hur väl ett produktionssystem 
utnyttjas. Det går att räkna ut antingen baserat på detaljer, se formel 2.3, eller 
produktionstid, se formel 2.4.  
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∑
      (2.3) 

 

      (2.4) 

Det är farligt att mäta i enbart utnyttjandegrad då detta nyckeltal kan vara missvisande. Till 
exempel ökar utnyttjandegraden då monteringen går långsammare då det inte tar hänsyn 
till taktförluster. Det bör även poängteras att i denna definition tar man inte med fallet då 
beläggningsgraden ej är full.  

2.3.4 Totaleffektivitet (E) 
Totaleffektiviteten är ett nyckeltal baserat på kvalitetsutnyttjande, tillgänglighet och 
utnyttjandegrad. Om uttrycket istället baseras på förlusttermerna fås ett förenklat mått på 
totaleffektiviteten. Det är dock anmärkningsvärt att detta mått är med avseende på 
utrustningen.  

∗ ∗        (2.5) 

1 1 1    (2.6) 

Vid granskning av ekvation 2.6 är det tydligt att det som påverkar totaleffektiviteten mest 
är att minska kvalitetsförlusterna, sedan stillestånden och sist taktförlusterna.  

 

Figur 10. Visar utvecklingstriangeln som beskriver prioritetsordningen vid utveckling14 

                                                           
14 J-E. Ståhl, Industriella tillverkningssystem del II, Lund, 2011. 
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I figur 10 visas utvecklingspyramiden, även kallad Lean-Triangeln. Den visar den 
prioritetsordning som bör finnas i förbättringsarbetet om målet är att öka 
totaleffektiviteten. Man skall alltså i första hand fokusera på att tillverka produkter rätt och 
minska kvalitetsförlusterna. I andra hand ska man använda den tid man har till att 
producera genom att minska stillestånden. Sist ska man titta på takten man producerar i. 
Det är med andra ord en mindre lönsam investering att införskaffa en maskin som 
producerar snabbare för att med hjälp av en taktökning öka totaleffektiviteten innan man 
reducerat kvalitetsförluster och stillestånd.15 

 

Tillämpning 

På Faiveley i Landskrona används framförallt två nyckeltal, utnyttjandegrad och 
produktivitet. För att kunna räkna ut dessa använder man sig av tre olika typer av tider. 
Den tid som montörerna är på arbetsplatsen (Tplan), den tid montörerna är instämplade på 
olika orders (Tprod) och den tid som på förväg antagits att ordern skall ta att montera (T0ant). 

För att samla in tiden Tplan stämplar alla anställda in när de kommer till arbetsplatsen på 
morgonen och ut när de går hem. Tiden Tprod fås genom att montörerna stämplar in i 
programmet operator när de jobbar med en specifik order. Programmet kan sedan räkna ut 
hur många mantimmar som lagts ner på specifik order. Tprod är summan av de tider som 
lagts ner på en order av alla montörer som deltagit. Den sista tiden, T0ant är den tid som 
produktionsplaneringen i förväg antagit att en order skall kräva i monteringen.  

Produktiviteten som mäts i nuläget beräknas med formel 2.7. 

     (2.7) 

Den informationen man är intresserad av är alltså huruvida monteringen lyckas uppfylla de 
mål som satts från produktionsplaneringen.  

När utnyttjandegraden tas fram ligger intresset i att ta reda på hur stor del av tiden på 
arbetsplatsen som går åt till rent monteringsarbete. För att få fram detta används formel 
2.8. 

∑
    

 (2.8) 

Det är med dessa två nyckeltal monteringen mäts och värderas i nuläget. Dock blir bilden 
av produktiviteten skev då T0ant inte är uppdaterad och speglar verkligheten på ett önskvärt 
sätt. 

 

  

                                                           
15 J-E. Ståhl, Development of Manufacturing Systems, Lund, 2013. 
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3 Metod 

3.1 Tidsanalys 

3.1.1 Uppdelning av produkter 
Det första steget i att göra en tidsinsamling är att definiera vad som skall mätas och hur det 
skall göras. Valet att använda sig av karateristiska detaljer och modeller har gjorts då BFC-
bromsarna kommer i allt för många olika modeller och utföranden. Genom att göra detta 
minskar antalet detaljer att studera avsevärt och mindre tid behöver läggas på att göra 
tidsstudier.   

För att göra grupperingen av modeller och moduler fördes diskussioner med både 
produktionsberedningen och monteringspersonalen för att få en uppfattning om tidsåtgång, 
hur ofta olika modeller monteras och vilka de största skillnaderna mellan olika modeller är.  
Utöver detta granskades tidigare tidsstudierna och togs med i beräkningarna då 
uppdelningen gjordes. Detta ledde till ett första utkast av karakteristiska moduler och 
modeller. Uppdelningen reviderades under arbetets gång i takt med att avvikelser 
identifierades och att författarna skapade sig en större förståelse för de produkter som 
monteras i linan. 

 

3.1.2 Monteringstider 
Vid insamling av tiderna är det monteringstiden för en hel karakteristisk modul i 
förmonteringen och för en hel karakteristisk modell i huvudmonteringen som mäts. Tiden 
för de olika momenten inom en monsteringsstation mäts alltså inte, och detta för att det 
inte är någon balansering eller liknande som skall göras, utan enbart en studie av den 
nuvarande linan och dess totala monteringstider.  

För att få ett resultat som återspeglar verkligheten i så stor grad som möjligt eftersträvar 
man en stor variation av förutsättningar vid de olika mättillfällena för samma 
karakteristiska detalj. Detta innebär att vid mätning av modul 1 samlas tider in för detaljer 
tillhörande olika batcher och monterade av olika operatörer på olika dagar. För varje tid 
som samlas in för en modul ökar trovärdigheten på de slutliga tiderna, då det finns en 
större mängd data att basera dessa på. 

Själva mätningen har gjorts med digitala tidtagarur på både erfarna och mindre erfarna 
montörer. Något som är viktigt att påpeka är att montörerna som studerats alltid fått veta 
att tider tas, vad de ska användas till och hur det går till. De har även uppmanats till att inte 
jobba snabbare än de brukar, utan istället hålla en takt som är vanlig för en arbetsdag. 
Detta då målet inte har varit att hitta hur snabbt det går att montera, utan att hitta en tid 
som visar hur lång tid det under en vanlig dag tar att montera detaljen.  

Vid tidsstudien som syftar till att få in monteringstiderna har klockan stannats vid de 
stillestånd som uppkommit under monteringen för att enbart få med monteringstiden. Vid 
en del stationer monteras flera detaljer parallellt och i dessa fall har ett medelvärde använts 
kombinerat med uppskattningar för att få en rimlig tid för en detalj.  
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Att samla in alla tider är en väldigt tidskrävande process och majoriteten av den tid som 
lagts på projektet totalt har lagts på detta. Det kan även vara värt att nämna att i slutändan 
är det inga exakta tider som används utan approximationer baserade på insamlad data. 
Detta beror på att tiderna som samlats in innehåller så pass många antaganden att även om 
tider ner på sekundnivå finns tillgängliga representerar inte dessa verkligenheten. Det 
förekommer dessutom stora variationer i monteringstiderna mellan olika batcher och 
därför bör allt för noggranna tider undvikas för att minska avvikelser. 

3.1.3 Planeringsverktyg 
För att möjliggöra att Faiveley kan använda den information som samlats in har ett 
dokument skapats i Microsoft Excell, kallat Tidsmaskinen. Detta har programmerats med 
makron så att kryssrutor används för att fylla i vilka delar som ingår i just den detalj som är 
aktuell för tillfället. Detta gör att en slutgiltig tid för hur lång tid det tar att montera en 
broms plockas fram.  

I verktyget förs tiderna som tagits för varje detalj in. Som tidigare angivits har många olika 
tider för varje detalj tagits fram, vilket leder till att för att få ett verklighetsanpassat värde 
att använda måste dessa approximeras till en tid. Detta har gjorts genom att räkna fram ett 
medelvärde vilket sedan har granskats och avrundats utifrån personliga avväganden efter 
att ha värderat mätdatas tillförlitlighet. I de fall som tider av olika anledningar inte kunnat 
samlas in har programmet Operator studerats och de stämplade tiderna har istället använts 
som underlag. Tiderna som slutgiltigen används i verktyget är angivna i hela minuter och 
bildar tillsammans en total tid för montering av ett visst antal bromsar. 

På denna tid läggs även en faktor på 20 % som skall motsvara de tidsförluster och 
stillestånd som finns under monteringen. Detta tillsammans med ställtiden på 2,5 timmar 
kan sedan föras in i Movex, som är planeringssystemet som används i produktionen. Med 
denna information kan sedan Movex räkna ut hur lång tid det kommer ta att montera en 
viss order. 

3.1.4 Momentmärkning  
Under tidsanalysen uppmärksammades att ett väldigt tidskrävande arbetsmoment var att 
momentmärka skruvarna. Vid momentmärkningen drar montören ett streck med en färgtub 
över de skruvar som monterats och ner på bromsen. Detta görs för att tydliggöra att 
skruvarna dragits åt med rätt moment under monteringen och att ingen lossat på dem vid 
ett senare tillfälle.  

Momentmärkningen är ett kundkrav som måste uppfyllas, dock är det inte säkert att det 
måste göras på det sätt man gör idag. Tidigare har det varit tillräckligt att använda en 
märkpenna istället för färgtub, vilket är mer tidseffektivt.  

För att ta reda på hur mycket tid som går åt till att momentmärka alla skruvar har 
tidsstudier på detta gjorts utöver den ordinarie analysen av monteringstider. Vid olika 
tillfällen klockades tiden för att momentmärka olika typer av skruvar och ett medelvärde 
för tiden att momentmärka en skruv räknades fram. Efter detta gjordes antaganden och 
iakttagelser för att få fram antalet skruvar som momentmärks under ett år. På så sätt kan ett 
ungefärligt värde på hur mycket tid som i dagsläget läggs på att momentmärka skruvar 
under ett år tas fram. Utifrån detta går det även att göra en uppskattning av hur mycket tid 
som kunnat sparas in på att effektivisera denna process.    
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3.2 Störningsanalys  

3.2.1 Insamling av stilleståndstider 
I samband med insamling av monteringstider gjordes en störningsanalys genom att de 
stillestånd som uppstod under monteringen antecknades och fördes in i olika 
faktorgrupper. För att möjliggöra tidsstudie av stillestånden användes två klockor vid 
tidsstudierna. En som visade enbart monteringstiden, och en som mätte den totala tiden det 
tog att montera, det vill säga inklusive stillestånden.  

Dessa stillestånd delades sedan in i olika grupper baserat på anledningen till att de 
uppkom. De grupper som använts presenteras i tabell 1 nedan. 

A. Verktyg B. Material C. Process D. Organisation 

1. Trasigt 1. Felaktigt 1. Monteringsproblem 1. Hjälpa till 

2. På fel plats 2. Påfyllning 2. Städning  2. Behöver hjälp 

3. Hämta verktyg 3. Saknas 3. Fel vid montering 3. Arbetsinstruktioner 

4. 4. Kvalité 4. 4. Skriver ut ritning 

5. Övrigt 5. Övrigt 5. Övrigt 5. Övrigt 

Tabell 1. Visar de faktorgrupper som stillestånden delats in i. 

Det är störningsanalysen som kommer ligga till grund för förbättringsarbetet efter det att 
monteringstiderna och produktionsplaneringen uppdaterats. Dock bör det noteras att de 
stillestånd som mäts i detta projekt enbart gäller de som uppkommer under montering. 
Materialförsörjningsproblem och andra händelser som förhindrar montering totalt på linan 
tas ej med i beräkningar, och det är med största sannolikhet där det finns som störst 
förbättringspotential.  

3.2.2 Beräkning av stilleståndsandelar 
Efterhand som stilleståndstiderna samlas in förs de in i en Excel-fil som är uppdelad i 
flikar, en för varje monteringsstation. I denna fil förs det in vilken faktorgrupp stilleståndet 
tillhör, hur långt det är och hur lång tid som totalt mätningen utgjorde. För att sedan 
beräkna stilleståndsandelen används formel 3.1 

   (3.1) 

Detta gör att en stilleståndsandel för varje monteringsstation kan beräknas, men även en 
total stilleståndsandel för hela monteringslinan. För att påvisa vilka faktorer som behöver 
ses över framställs diagram för de enskilda stationerna uppdelat i de olika faktorerna. 

3.2.3 Uppföljningsarbete 
Projektet går framförallt ut på att kartlägga och analysera nuläget. För att detta arbete 
sedan skall komma till användning gäller det att det läggs en grund för vidare uppföljning 
av monteringstider och stillestånd.  

För att möjliggöra en revidering av störningsanalysen vid ett senare tillfälle testas att göra 
en insamling av stillestånd via montörerna. Detta genomförs genom ett dokument som 
byggs upp med de olika faktorgrupperna och en tabell där montörerna fyller i vad som hänt 
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och hur lång tid stilleståndet varar. Blanketten finns bifogad i bilaga A2, för en tydligare 
överblick.  

Målet med denna blankett är att samla in de längre stillestånden och på så sätt identifiera 
de största tidsbovarna och även kunna motverka dessa. När insamling sker via montörerna 
bör det tas i beaktning att det är enbart de stillestånd som montörerna själva anser vara 
stillestånd som upptäcks. Genom att sammanställa dessa blanketter är tanken att det skall 
göras tydligt var insatser behöver göras för förbättring.  

Under projektets gång testas denna metod att samla in stillestånd via montörerna för att 
göra en bedömning av huruvida informationen är tillförlitlig. Till att börja med gjordes 
testet under ett eftermiddags- och ett förmiddagsskift. Innan testet startades hölls en 
genomgång för montörerna för att säkerställa att alla förstått hur det ska gå till och hur 
blanketterna skall användas.  

Efter de två skiften samlades blanketterna in och värdena sammanställdes för att ett resultat 
skulle kunna presenteras. Då tiden saknades gjordes inte fler test, men den dokumentation 
som sammanställdes lämnades vidare till företaget för att möjliggöra att testningen 
fortsätter vid senare skede.  

Utöver detta görs det ett revideringsförslag av hur man använder sig av stämplings-
möjligheterna i Operator.  

Detta görs genom att ta reda på hur stämplingen används idag och vilka möjligheter som 
finns. Denna information samlas in genom iakttagelser och intervjuer på monteringslinan 
och personal kunnig inom Operator och planeringssystemet Movex.  

  



 
Produktionsanalys vid montering av tågbromsar 

 

 

20

4 Resultat 

4.1 Tidsanalys 

4.1.1 Uppdelning av produkter 
För att få en visuell bild av indelningen skapades ett produktträd där man ser hur de olika 
modulerna hänger ihop med olika modeller, se figur 11. För att få en mer detaljerad 
överblick på indelningen och produktträdet se bilaga A1.  

 

Figur 11. Visar produktträdet efter uppdelning i karakteristiska moduler och modeller. 

I detta träd presenteras sambandet mellan de olika karakteristiska modulerna och 
modellerna.   

4.1.2 Monteringstider 
Det resultat som framkommit av att göra denna tidsstudie är den Excel-mall som 
programmerats och döpts till Tidsmaskinen. I denna finns funktioner för att ta fram tiderna 
det tar att montera en typ av broms, med eller utan stilleståndstider. Det går även att utläsa 
linans balansering vid montering av den specifika bromsen och hur mycket tid som bör ha 
stämplats på respektive stämplingskod. Det är dessutom möjligt att spara varje enskild 
artikel som man plockar fram med tidsmaskinen som ett eget separat dokument för att 
senare gå tillbaka och titta vid nästa tillfälle.  
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I Tidsmaskinen finns en flik som heter data, där tiderna för karakteristiska moduler och 
modeller stoppas in. Dessa är lätta att ändra för specifika modeller om det skulle visa sig 
att avvikelserna är kraftiga. I figur 12 visas fliken som innehåller all data och i det högra 
fältet finns möjligheten att skriva kommentarer vid behov.  

 

Figur 12. Visar en översikt på hur databladet ser ut idag. 

Genom klickboxar och textfält får man fram den totala monteringstiden. Tidsmaskinen är 
utformad på ett sätt så att den skall vara lätt att använda och att göra ändringar i utan 
specifika kunskaper inom Excel. För en bättre överblick över hur tidsmaskinen ser ut och 
fungerar hänvisas till Bilaga A3.  

4.1.3 Momentmärkning 
De tider som samlats in för momentmärkningen visar att det i genomsnitt tar 15 sekunder 
att momentmärka en skruv. De siffror som presenteras i tabell 2 är inte 100 % tillförlitliga 
utan är enbart med för att visa ett ungefärligt värde på hur mycket tid som varje år läggs på 
momentmärkningen.  

Tid/skruv (s) Antal skruvar/BFC Antal BFC/år Tid/år (h) 

15 7 7000 204 

Tabell 2. Visar tidsåtgången för momentmärkning med färgtub. 

 

4.2 Störningsanalys 

4.2.1 Insamling av stillestånd 
Efter att ha sammanställt de stillestånd som samlats in under tidtagning i produktionen har 
följande diagram kunnat sammanställas för att visuellt kunna påpeka var de största 
förlusterna finns.  
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Diagram 1. Visar hur stor stilleståndsandel uttryckt i % som finns vid respektive monteringsstation. 

Det går ur diagram 1 att utläsa att den totala stilleståndsandelen ligger på 12 %. Det högsta 
värdet på stilleståndsandelen återfinns i monteringen av blockhållare där den ligger på 13,9 
%, samtidigt som rullkorsen enbart ligger på 3 % och kolvarna inte har visat några 
stillestånd alls.    

Vidare kan diagram 2 ge en ännu tydligare bild av hur stillestånden är fördelade mellan de 
olika monteringsstegen. Av de totala stillestånden uppträder till exempel 24.2 % vid 
huvudmonteringen. Vid skapande av diagram 2 har stillestånd per timme räknats ut och 
först då jämförts mellan varandra för att resultatet skall påverkas i så liten grad som möjligt 
av att olika lång tid har studerats på olika delar av monteringen.  
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Diagram 2. Visar hur stor andel av de totala stillestånden som kan knytas till respektive 
monteringsstation. 

 

Diagram 3. Visar hur stillestånden är fördelade mellan de olika faktorgrupperna i %. 

Vidare visar det tredje diagrammet hur stillestånden är fördelade mellan de olika 
faktorgrupperna, oberoende av vilken station de uppträtt på. Här kan man dra slutsatsen att 
majoriteten (42.7 %) av de stillestånd som uppkommer går att relatera till faktorgruppen 
Personal och organisation. 

För att få en mer detaljerad bild av vad som inom faktorgrupperna har störst påverkan har 
diagram 4 tagits fram. Här får man en överblick på de olika faktorgrupperna och hur 
stillestånden är uppdelade inom dem.  
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Diagram 4. Visar vilka bakomliggande orsaker inom faktorgrupperna stillestånden kan härledas till. 

A. Verktyg B. Material C. Process D. Organisation 

1. Trasigt 1. Felaktigt 1. Monteringsproblem 1. Hjälpa till 

2. På fel plats 2. Påfyllning 2. Städning 2. Behöver hjälp 

3. Hämta verktyg 3. Saknas 3. Fel vid montering 3. Arbetsinstruktioner 

4. 4. Kvalité 4. 4. Skriver ut ritning 

5. Övrigt 5. Övrigt 5. Övrigt 5. Övrigt 

Tabell 1. Visar de faktorgrupper som stillestånden delats in i. 

Siffrorna under diagram4 motsvarar den totala stilleståndsandelen för just den orsaken. Till 
exempel visar resultatet att 5 % av de totala stillestånden går att relatera till Trasiga 
verktyg. För att få en överblick över hur stillestånden är fördelade på respektive 
monteringsstation hänvisas till bilaga A4.   

A B C D
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4.2.2 Rapportering av stillestånd 
Vid insamling av störningstider som montörerna själva rapporterade kom det endast in två 
rapporter med totalt 3 tider på. Detta innebär att inga direkta resultat kan presenteras av 
detta test.  

4.2.3 Uppföljningsarbete 
Efter iakttagelser och samtal kring instämpling i operator har nuvarande användning 
kartlagts. I nuläget finns det 2 olika stämplingskoder som är kopplade till BFC 
monteringen, fjäderbromsmontering och montering. När man jobbar med en order stämplar 
man in på den med en av koderna och när arbetet är slutfört stämplar man ut. Denna tid 
läggs ihop för varje order och en total monteringstid för ordern plockas fram. Denna totala 
tid är den som kan användas vid uppföljning av arbetet. 

För att tydliggöra var i systemet de stora störningarna och problemen finns har författarna 
kommit fram till att det bör införas fler stämplingskoder.  Dessa koder skall vara baserade 
på var i monteringslinan man befinner sig och på så sätt lättare identifiera var störningarna 
för en specifik order finns. Ett förslag på hur instämplingskoderna skall vara uppdelade 
syns i listan nedan. 

1. Fjäderbromsmontering 
2. Delmontering 
3. Huvudmontering 
4. Testning 
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5 Resultatanalys 

5.1 Tidsanalys 

5.1.1 Uppdelning av produkter 
Den uppdelning som har gjorts i bilaga A1 har grundats på tidigare uppdelningar 
kombinerat med information som inhämtats dels från produktionsberedningen, men även 
från montörerna ute på linan. Uppdelningen fungerar bra som en övergripande indelning, 
dock finns potential till vidareutveckling, till exempel i form av att utveckla undergrupper 
för att få mer specifika varianter.  

Vad det gäller fjäderbromsarna har de hamnat lite vid sidan av i detta projekt, så även vid 
uppdelningen av produkter. Det enda som tagits hänsyn till är huruvida apparaten i fråga 
har en fjäderbroms eller inte, vilken typ har helt bortsetts ifrån. Om syftet enbart är att 
visualisera apparaterna för att få en större förståelse i företaget är detta med största 
sannolikhet det bästa tillvägagångs sättet, men då uppdelningen skall användas för 
beräkning av monteringstider kan man missa viktig information genom att inte specificera 
fjäderbromsarnas typ.  

Slutgiltigen kan det konstateras att approximation av produktionen till ett modulariserat 
system och uppdelning av apparaterna i form av karakteristiska detaljer och moduler är ett 
lämpligt arbetssätt på Faiveley.   

5.1.2 Monteringstider 
Den generella slutsats som kan dras efter att ha studerat de tider som samlats in och gjort 
en jämförelse med de tider som stämplats under våren, är att de stämmer relativt bra 
överens. Detta innebär att det blivit lyckat att samla in och revidera monteringstiderna för 
att få dem att återspegla verkligheten i en större utsträckning.  

Dock kan det även konstateras att spridningen på de tider som samlats in är väldigt stor för 
vissa modeller vilket gör att resultatet inte känns helt tillförlitligt i dessa fall. Detta innebär 
att det bör ske en närmare granskning på dessa karakteristiska modeller för att identifiera 
vilka orsaker som finns till detta.  

5.1.3 Momentmärkning 
Uppenbarligen lägger man väldigt mycket tid på just momentmärkningen. Detta är 
egentligen ett moment som inte är direkt värdeskapande och den som läggs på 
momentmärkning kan därför ses som en förlust. Om det går att minska den genom att hitta 
en alternativ metod för att märka upp momenten kan man vinna mycket.  

När detta studeras och ses ur ett större perspektiv kan det konstateras att  är lätt att 
introducera nya krav och moment i arbetet utan att göra någon analys av hur arbetstakten  
och monteringstiden påverkas. I takt med att fler extramoment införs, samtidigt som den 
förväntade takttiden förblir oförändrad kommer produktiviteten att sjunka vilket kan ha 
negativ inverkan på humöret och arbetsviljan hos montörerna.  
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5.2 Störningsanalys 

5.2.1 Insamling av stillestånd 
Den totala stilleståndsandelen i monteringslinan ligger idag på 12 % enligt de mätningar 
som gjorts i detta projekt. Här tas det enbart hänsyn till oplanerade stillestånd som 
uppträder under montering. De stillestånd som inträffar mellan olika batcher eller i vissa 
fall mellan montering av olika apparater ingår alltså inte.  

Vid beräkning och planering av monteringstider använder man i nuläget en faktor på 20 % 
att representera stillestånden (den så kallade slaskfaktorn). Vi anser att detta är en rimlig 
nivå att lägga stilleståndstiderna på då denna nivå ger utrymme för de kringmoment som 
också bidrar med en förlängs monteringstid, men som vi inte räknat till stillestånden i 
störningsanalysen.  

När man studerar de diagram som presenterats i resultatdelen kan man dra en del slutsatser. 
Bland annat kan man se att delmontering av regulatorrör är ett monteringsmoment som har 
en relativt stor stilleståndsandel samtidigt som rullkorsen har en väldigt låg. Huruvida 
dessa data är tillförlitlig är något som kan ifrågasättas då monteringstiden för både rullkors 
och regulatorrör är väldigt korta. Detta innebär att just dessa två processer är betydligt med 
störningskänsliga och ger större utslag på ett stillestånd jämfört med de moment som tar 
längre tid.  

Vidare kan det också konstateras att stilleståndsandelen för kolvarna ligger på 0 % och 
detta har förklaringen att det helt enkelt inte uppkommit några stillestånd under den tid 
monteringen av dem studerats. Uppfattningen hos författarna är att det är rimligt att under 
montering av kolvar är de stillestånd som uppträder närmare 0, men däremot finns det 
störningar i processen runt uppstart och avslut, men dessa syns inte i siffrorna som 
presenteras här, utan antas täckas upp av fördelningstiden på 20 %. 

När man vidare tittar på anledningarna till att olika stillestånd uppträder går det att se att en 
stor del av stillestånden tillhör kategorin personal och organisation och ligger inom 
punkten övrigt. Detta är till största del störningar som relateras till att det händer saker runt 
monteringsstationen som tar uppmärksamhet från operatören eller människor i rörelse som 
skapar avbrott i arbetet.  

Om man försöker få en större helhetsbild över en bakomliggande orsak till stillestånden 
kan man se ett mönster i ett bristfälligt informationsflöde. Många av de vanligt 
återkommande stillestånden beror på någon form av bristande information eller 
kommunikation. Exempel på stillestånd som hade kunnat förhindras, eller åtminstone 
förminskas med ett bättre informationsflöde är när operatören lämnar för att hjälpa till på 
andra stationer, själv behöver hjälp och diskuterar arbettssättet, felmonteringar, letar efter 
saker o.s.v. 

Slutligen tror vi att man kan minska de flesta stillestånden genom att hitta ett bättre 
arbetssätt och arbetsflöde i monteringslinan. Gör man detta kommer störningarna vara 
mindre, då alla har sina roller och vet vad som förväntas av dem.  

5.2.2 Rapportering av stillestånd 
Under projektets gång har det funnits tid till att göra en testinsamling av stillestånd. Denna 
gjordes med avseende att testa arbetssättet med själva insamlingen. Vi kan konstatera att 
försöket mottogs positivt i produktionen, men resultatet var något tunt.  
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Vi tror att om man väljer att fortsätta med detta test vid fler tillfällen kommer man 
succesivt få in mer resultat. Detta då en stor faktor till att få stillestånd rapporterats är att 
operatörerna inte har någon vana vid att rapportera brister och därmed inte reflekterar över 
stillestånden. Mer arbete med detta och ett stort fokus på uppföljning av resultaten skulle 
med största sannolikhet leda till bättre resultat på rapporteringen på lång sikt.   
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6 Diskussion 
Under den praktiska delen i projektet som gick ut på att samla in monterings- och 
stilleståndstider spenderades mycket tid på golvet ute i monteringslinan. Genom att vara 
närvarande i produktionen kunde många iakttagelser göras och problembilder 
identifieras. Dessa analyseras och diskuteras i avsnittet nedan och eventuella åtgärder 
presenteras.  

Arbetssätt 

Under arbetets gång har det funnits en problembild i att anpassa befintlig teori på 
verkligheten. Då det handlar om ett hantverk och personer som utför arbetet, inte maskiner, 
går det inte att sätta en korrekt och exakt tid på de olika momenten. Där av har det blivit 
många antaganden och uppskattningar för att försöka skildra verkligheten i så stor 
utsträckning det är möjligt. 

Då Faiveley varken bedriver enstyckstillverkning eller har en kontinuerlig flödesprocess 
har det varit svårt att använda den teori som finns i den form den är angiven. Detta har 
gjort att mycket arbete har lagts ner på att studera teori och anpassa den till den verklighet 
som råder på Faiveley. 

Vid insamling av monteringstider har resultaten modifierats en del för att bättre skildra 
verkligheten och för att kunna skapa ett verktyg som går att använda vid 
produktionsberedning. Det har samlats in ett stort antal exakta tider för 
monteringsmomenten, men då den mänskliga faktorn avgör en stor del av hur lång tid det 
tar att montera kommer det vara stora variationer på tiderna. Därför strävar man efter att 
sätta en tid i planeringsverktyget som i de flesta fall uppfylls på ett ungefär och enbart i 
enstaka fall överskrids. Denna modifiering innebär att i vissa fall kommer det ta längre tid 
än planerat, men i de flesta fall går det förhoppningsvis något snabbare. 

Att det studerade tillverkningssystemet varit så komplext och inte följt något tydligt 
mönster har gjort att fokus för projektet har flyttats något under processens gång. Det har 
gått från att fokusera på att samla in tider och göra beräkningar på dessa till att göra en 
övergripande analys av monteringslinan och hitta möjligheter till förbättringar och 
uppföljningsarbete.  

Kvalitetsförluster 

Att analysera kvalitetsförlusterna skulle vara ett väldigt intressant, men även tidskrävande 
arbete. I nuläget har dessa helt försummats i våra tidsstudier, vilket inte är optimalt. Dock 
har det inte funnits plats för det inom tidsramen, men det är fortfarande ett arbete som 
behöver göras. Förhoppningsvis täcks dessa förluster upp i ”slaskfaktorn” på 20 % som 
läggs på tiderna vid planeringen.  

Om man tittar på triangeln för totaleffektiviteten ser vi att de förändringar som har störst 
effekt är de som görs för att minska kvalitetsförlusterna. På Faiveley i Landskrona finns 
det en hel del sådana saker att arbeta med. Då detta legat utanför vårt examensarbete har vi 
inte samlats in någon specifik information i detta avseende, men dock har iakttagelser 
gjorts i produktionen under tidsstudierna. Det som är tydligt är att i testningen finns många 
förbättringar man kan göra för att minska förluster kopplade till kvalitet.  

Den generella uppfattningen är att det är just i testningen som den stora flaskhalsen finns. 
Efter att ha gjort tidsanalys på testning och huvudmontering har det dock framkommit att 
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anledningen till att testningen uppfattas som det begränsande momentet är att testbänkarna 
inte fungerar som de ska till alla modeller. För de artiklar där testbänkarna fungerar bra 
och kvalitetsproblemen är små hinner testningen med och det är istället huvudmonteringen 
som är begränsande.  

I de fall en broms inte går igenom testningen testas de igen och om de fortfarande inte går 
genom skall man undersöka anledningen och sedan åtgärda detta. Det är något som tar upp 
väldigt mycket av den tid som hade kunnat gå åt till nymontering. Huruvida de förluster 
man gör tidsmässigt på grund av omkörningar bör klassas som kvalitetsförluster kan 
visserligen diskuteras, men grundorsaken till att bromsarna körs om är att de inte klarat av 
kvalitetstestet. Därför har vi valt att gruppera dessa förluster inom kvalitetsområdet, även 
om det i många fall är problematik med kvalitén på testbänkarna och inte apparaten som 
ger upphov till förlusten. 

Vad det gäller kvalitetsförluster i resten av monteringen har man en del problem med 
ingående material. Dels har man större problem som upptäcks i tid, innan de kommer till 
monteringen och stoppas. Det kan till exempel vara problem med kaviteter i gjutgods eller 
icke acceptabel målning av bromshusen. Dessa kvalitetsbrister som kommer från 
utomstående leverantörer medför stora problem med materialförsörjningen till BFC-
monteringen. Monteringslinan står utan ingående material och kan inte montera bromsarna 
som då ej kan levereras till kund i tid och man tvingas betala straffavgifter eller flygfrakt. 

Man har även mindre problem med ingående material som inte upptäcks i förväg, utan 
hamnar på monteringslinjen. Där upptäcks de förhoppningsvis i tid, innan monteringen är 
klar. Detta är dock inte alltid fallet. Det händer att man för sent upptäcker brister i 
ingående material och färdigmonterade bromsar måste då monteras isär för att kontrollera 
att delarna i dem är korrekta för att sedan monteras ihop igen. Detta händer dock relativt 
sällan.  

Den tredje typen av kvalitetsbrister som uppfattats är vissa ingående delar som inte håller 
för att monteras. Ett exempel är slangklämmorna som används vid huvudmonteringen som 
ofta går sönder när de ska skruvas fast. Dessa är inte enbart ett problem ur 
kvalitetssynpunkt och kostnad, det är även ett problem vad det gäller arbetssäkerheten. 
Dessa problem bygger delvis på att man skaffat sig nya leverantörer som visserligen 
levererar till ett lägre pris, men som inte kan garantera jämn kvalitet.  

Det vi tror hade behövt göras är att genomföra en större granskning av just 
kvalitetsförlusterna, framförallt i testningen, men även i resten av monteringen. Det som är 
mest kritiskt att titta på, vilket företaget redan är medvetna om, är testbänkarna. I nuläget 
får man köra om många bromsar i testet för att efter andra körningen godkänna dem. Om 
detta beror på testutrustningen, att toleranserna är för snäva eller att det är för stor variation 
i apparaterna är något som författarna inte kan avgöra då detta inte studerats på detaljnivå.  
Men i nuläget är det en relativt stor andel av bromsarna som måste köras genom testet 2 
gånger, denna andel skiljer sig mellan modellerna.    

Man bör sätta samman en tydlig och konkret handlingsplan för hur man ska gå till väga då 
en broms inte går igenom testningen och framförallt bör man bli bättre på att dokumentera 
när detta händer och varför det händer. Genom att få denna typ av dokumentation kan man 
lättare hitta grundorsaker till varför problemen uppstår. 
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Bemanning och balansering 

På Faiveley i Landskrona har monteringslinjen för inte allt för länge sedan balanserats och 
byggts om. Det eftersträvas ett taktat flöde som går ut på att 4 detaljer monteras åt gången 
på var förmonteringsstation och flyttas sedan vidare till slutmonteringen. De tidsstudier 
som tidigare gjorts i samband med målet att ha en taktad linje på 4 detaljer låg till grund 
för balanseringen för linan. För att denna balansering skall fungera krävs det att 
montörerna dels är tillräckligt många, men också att de följer det arbetssätt som bestämts. 
Dock fungerar det inte så i nuläget.  

I nuläget ser bemanningen på monteringslinjen ut som så att det är två skift, ett 
förmiddags- och ett eftermiddagsskift. Dessa är bemannade med 3-5 operatörer i 
genomsnitt. Ibland lånar man även in folk som jobbar dagtid i perioder eller lär upp ny 
personal. Ofta är linan bemannad med alldeles för få montörer och man tvingas jobba med 
många olika saker samtidigt och får ingen riktig struktur i vem som skall göra vad. Detta 
innebär att det inte går att få till det tilltänkta flödet då alla stationer inte kan bemannas. 
Utifrån detta kan frågan ställas om det är rätt att ha den nuvarande balanseringen och 
uppbyggnaden på linan då det arbetssätt den är baserad på inte följs.  

Vid enstaka fall har vi kunnat iaktta arbetet på linan vid högre bemanningsgrad. Genom 
dessa iakttagelser och diskussioner dels med montörerna på linan, men även med varandra, 
har vi kommit fram till ett förslag på en optimal bemanning för att få linan och arbetet att 
flyta på så bra som möjligt.  

Bemanningsförslaget är baserat på iakttagelser som gjorts vid montering av BFC-kompakt, 
vilket är den vanligaste bromstypen. Bemanningen föreslås följa följande struktur. 

‐ 1 Allt i allo. Denna person sköter de kringsysslor som kan dyka upp och hjälper 
till på teststationen med att packa färdiga bromsar och förse delmontering och 
huvudmontering med material. Sköter även organisatoriska frågor och hjälper till 
på de olika stationerna efterhand som behov skapas. 

‐ 2 Delmontering. Dessa två bemannar 4 delmonteringsstationer. De bör hinna med 
att både montera och delvis hjälpa till med plock.  

‐ 2 Huvudmontering. Dessa bemannar de två huvudmonteringsstationerna och skall 
inte behöva plocka material mer än smådelar inför ny order. Större 
materialförsörjning skall ske från delmontering eller allt i allo. Detta innebär 
minskade stopp för ställtid och ett bättre flyt i huvudmonteringen. 

‐ 1 Testning. Så länge testningen fungerar som den ska bör det inte vara några 
problem för en montör att hinna med testningen av de färdigmonterade 
bromsarna, under förutsättning att denne får hjälp med packningen. Det är för de 
flesta modeller möjligt att köra två testbänkar åt gången och då motsvarar 
takttiden ganska bra den som finns i huvudmonteringen.  

‐ 1 Förmontering av fjäderbroms. Det finns oftast behov av fjäderbromsmontering 
då detta är en tidskrävande process och det är en vanligt förekommande detalj. 
Därför bör man hela tiden ha en montör stationerad där. Det kan även vara ett 
alternativ att utreda huruvida det är hållbart att producera fjäderbromsar mot 
lager.   

Med detta bemanningsförslag tror vi att man på bästa sätt lyckas hålla en jämn arbetstakt 
och få en produktiv lina. Dessutom får man ett större sug från huvudmonteringen till 
förmonteringen efter nytt material vilket gör att monteringstakten ökar. Detta är framförallt 
baserat på iakttagelser och diskussioner, men vår uppfattning är att om man skulle sträva 
efter att göra det till praxis att alltid bemanna monteringen enligt detta kan man på ett 
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betydligt lättare sätt börja med att förbättra arbetet på linan. Man kommer uppnå en bättre 
struktur och organisation där montörerna vet vad deras uppgift är och vad som förväntas av 
dem. Inte förrän detta har åstadkommits kan man på riktigt påbörja arbetet med att 
effektivisera och balansera monteringslinan. 

Vilka montörer som är stationerade var i monteringslinan är också en frågeställning värd 
att ta upp. Vår uppfattning är att man bör rotera mellan arbetsstationerna, dels för att 
åstadkomma ett varierat arbete, men även för att bredda kompetensen bland personalen. 
Det är viktigt att alla montörerna har kunskap om alla monteringssteg för att underlätta 
upplärning av ny personal och för att göra systemet mindre sårbart. Det är viktigt att man 
inte sätter företaget i en beroendeställning till specifika individer med viss kunskap, utan 
att denna kunskap sprids bland alla montörer.  

Dock bör man inte sträva efter att rotera varannan timme eller liknande, då det tar ett tag 
att komma in i processen. Då är det bättre att vara på en station under en arbetsdag för att 
få ett sammanhängande arbete och en kortare uppstartstid, för att dagen efter vara på en 
annan station. 

Huruvida man skall köra ett eller två skift är helt beroende på vilken beläggningsgrad man 
har, men vi är övertygade om att genom att ordna bemanningen på detta sätt skulle spara 
väldigt mycket icke värdeskapande tid, då man har en person som utför majoriteten av 
kringsysslorna och resterande montörer ägnar sig åt montering.  

Vid ofullständig bemanning blir inte flödet optimalt och takten sjunker markant. Detta 
beror på att man inte kan fokusera på sin arbetsuppgift på samma sätt då man med jämna 
mellanrum måste gå och plocka material eller hjälpa till på andra stationer.  

Om man vidare tittar på balanseringen av linan finns där eventuellt små ändringar man 
hade kunnat göra vad det gäller uppbyggnaden, men i det stora hela anser vi att det är en 
relativt välbalanserad lina. Detta gäller dock enbart om arbetet på linan sker som är 
planerat, vilket inte är möjligt med en för låg bemanning.  

Saker som däremot hade kunnat förbättras med hänsyn till balansering är hur man placerar 
och skickar materialet mellan olika monteringsstationer. I nuläget blir det problem när man 
kör större ordrar eller olika ordrar på de två huvudmonteringsstationerna då pallarna med 
ingående material hamnar långt ifrån själva monteringsstationen och mycket tid går till att 
förflytta sig för att hämta delar. Det är i det här fallet som den så kallade ”Allt i allon” 
skulle komma till användning för att hjälpa till med logistiken.   

Uppföljningsarbete 

Det har tagits fram ett verktyg för att beräkna monteringstiden och detta kommer i första 
hand att användas till att göra antaganden för nyinkomna modeller. Dessa tider kommer för 
de nya artiklarna att läggas in i planeringsystemet Movex för att automatiskt användas 
nästa gång den aktuella artikeln ska produceras. Detta är en process som automatiskt 
implementeras i beredningsarbetet, dock är det viktigt att man även ser över de gamla 
artiklarna som redan ligger inne i Movex. Även för dessa går det att använda 
planeringsverktyget för att få mer uppdaterade tider och dessa bör uppdateras i Movex. 
Man måste alltså få in den här processen även för gamla artiklar efter hand som att de ska 
köras i monteringen för att så småningom få ett helt uppdaterat system.  

För att kunna följa upp den tid som det tar att montera en viss artikel använder man sig av 
stämplingstiderna. Där kan man se om den tiden motsvarar de förväntade tiderna man 
antagit i ett tidigare skede, som ligger inlagda i Movex. Om tiderna i Movex inte är 
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uppdaterade ger inte uppföljningen några värdefulla resultat. Om däremot tiderna är 
uppdaterade och det visar sig att den verkliga tiden skiljer sig markant från den antagna 
finns det idag ingen möjlighet att följa upp och se varför det inte stämmer då man stämplar 
all montering på en kod. Detta skulle underlättas om man införde fler koder att stämpla på, 
exempelvis uppdelat i följande områden 

‐ Fjäderbromsmontering 
‐ Delmontering 
‐ Huvudmontering 
‐ Testning 

Genom att göra detta kan man vid de fall den verkliga tiden och den antagna inte stämmer 
överens gå in och titta närmare på var det blivit fel. I planeringsverktyget kan man lätt se 
hur lång tid det borde ha tagit på de olika stämplingsområdena och i Operator kan man se 
hur lång tid operatörerna varit instämplade på de samma. 

För att möjliggöra detta krävs det dock att man gör det lätt för montörerna att använda 
stämplingen och operator så som det är tänkt. Det måste vara lätt att stämpla in och ut och 
det skall motiveras varför man gör det. Utan förståelsen från montörerna fungerar det inte 
att applicera det nya stämplingssystemet med önskat resultat.  

Genom att ha tiderna uppdaterade i Movex och ha delat upp instämplingskoderna i 
föreslagna kategorier kan man lättare identifiera varför en viss artikel tar längre tid att 
montera än beräknat. Om man vid uppföljningen ser att en order tagit 50 % längre tid att 
färdigställa i monteringslinan än beräknat kan man gå in och kolla på instämplingskoderna. 
Då kanske man kan upptäcka att själva monteringen inte tagit längre tid, men att testningen 
däremot inte har fungerat och därmed dragit ut på tiden. Detta skulle då vara en indikator 
på att åtgärder behövs vid testningen och att för den specifika artikeln behöver tiden ökas i 
tidsplaneraren på grund av testningen till dess att man åtgärdat problem med till exempel 
provbänkar.  

Den andra delen av uppföljningsarbetet handlar om att hitta en rutin för att undersöka 
stilleståndsorsakerna. Det genomfördes ett test av att göra en stilleståndsinsamling i form 
av att montörerna rapporterar in de stillestånd som skett under skiftet.   

Testet som gjordes under projektet gav inga direkta resultat. Däremot mottogs det positivt i 
produktionen och vi känner att viljan för att göra detta sporadiskt mycket väl kan finnas 
där. Det kan därför vara värt att fortsätta försöken med dessa tester under hösten för att se 
om man kan få några relevanta resultat och då jämföra med de resultat vi fått i vår studie.  

Nästa steg borde sedan vara att man anpassar systemet för att få mer tillförlitlig data från 
insamlingarna. Man behöver också ta ett beslut på hur arbetet med att samla in dessa data 
skall fungera och vem som ska ha ansvar för det. Genom att göra kontinuerliga stickprov 
med den här metoden kommer man kunna följa förbättringsarbetet och dess resultat. 

Nyckeltal 

Som nämnt under tillämpningen i kapitlet Teori använder man idag två olika typer av 
nyckeltal i produktionen. Man beräknar produktivitet och utnyttjandegrad. Båda dessa 
nyckeltal kommer med största sannolikhet att påverkas av vårt projekt.  

När det kommer till produktiviteten påverkas den till att börja med av att tiderna blivit 
reviderade i och med tidsstudien som bedrivits. Dessutom kommer man nu ta fram den 
tiden med hjälp av vårt planeringsverktyg och förhoppningsvis få en tid som stämmer mer 
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överens med verkligheten. Produktiviteten kommer också att påverkas om man väljer att 
införa de extra stämplingskoder som diskuterats tidigare. Detta skulle innebära en mer 
detaljerad stämpling och möjliggöra att ta fram inte enbart produktiviteten för hela linan, 
utan även för varje stämplingsbart område. Detta innebär att man kan beräkna 
produktiviteten för huvudmonteringen respektive testningen, och detta är ett bra verktyg att 
använda för att identifiera de problem som finns.  

Genom att göra detta kan man använda produktivitetsnivån som en måttstock över hur bra 
man är på att förutspå hur lång tid arbetet kommer ta, men också som ett verktyg för att se 
förbättringar. Gör man förbättringsarbete i till exempel huvudmonteringen bör man lätt 
kunna se om det innebär en faktisk förbättring genom att titta på produktiviteten.  

När det kommer till utnyttjandegraden tittar man på hur tiden på arbetsplatsen används. 
Denna kommer öka för montörerna men minska för ”Allt i allo”, då man enbart är 
instämplad på värdeskapande tid och inte på att utföra kringuppgifterna. Men även detta 
bygger på att stämplingsfunktionen används på rätt sätt för att inte få missvisande siffror. 

Vi ser även möjligheterna att använda sig av nyckeltal som en motivationsfaktor för att 
höja effektiviteten. I nuläget saknas det något som driver montörerna till att vilja jobba mer 
effektivt och man ser istället ingen anledning till att jobba snabbare. Vi har diskuterat och 
kommit fram till att något av det som saknas är en vi-känsla på monteringslinan och det 
driv som behövs för att skapa viljan att bli bättre.  

För att påbörja en process för att öka arbetsviljan med hjälp av nyckeltal bör man först 
identifiera vad det är man vill uppnå. Är det en kortare ledtid, eller produktiviteten man vill 
förbättra. En sak som är lätt att mäta och som alla producerande företag vill förbättra är 
just ledtiden.  Man vill alltså producera fler detaljer under en kortare tid. För att 
åstadkomma detta kan man gå tillväga på många olika sätt.  

Man måste först omformulera målet till något som blir ett tydligt mål för de som står i 
monteringen, i det här fallet kan det vara att producera ett visst antal bromsar under ett 
skift eller en dag. Detta mål kommer ha bäst genomslagskraft om det presenteras grafiskt, 
hela tiden uppdateras och visar realtidsvärdet och hur långt ifrån man är att uppfylla målet. 
Det är viktigt att ett sådant projekt genomförs med en positiv känsla och att det inte på 
något sätt försvårar arbetet på linan, utan enbart tilltalar tävlingsinstinkten som finns i de 
flesta individer.  

För att ytterligare motivera till att uppfylla målet bör man ha någon form av belöning och 
bekräftelse. Belöningen bör inte bestå av ekonomisk kompensation eller annat som görs för 
egen vinning. Det ska vara en form av belöning som upplevs positiv, men inte nödvändig. 

Oavsett hur man väljer att jobba med nyckeltal så är det viktigt att de som jobbar i 
produktionen förstår vad nyckeltalen visar och att det sker en tydlig uppföljning av dessa. 
Går det bra skall montörerna få veta det, och går det inte bra bör de också bli medvetna om 
att så är fallet. Att involvera montörerna i förbättringsarbetet är något av det viktigaste för 
att lyckas driva igenom förändringarna och vara säker på att de arbetas med på planerat 
sätt.  

 

Kommunikation och Terminologi 

En av de svåraste sakerna vid uppstart av projektet på Faiveley var att identifiera de olika 
bromsarna och deras ingående komponenter. Då antalet modeller och artiklar är mer eller 



 
Produktionsanalys vid montering av tågbromsar 

 

 

35

mindre obegränsat och ingen har kunnat svara på hur många det egentligen finns går det 
inte att hålla isär dem.  Dock går det att dela upp bromsarna i olika grupper av modeller, 
vilket vi gjort i vårt arbete.  

Det vi märkte var att man på olika ställen i organisationen använder sig av olika begrepp 
för att förklara samma funktion eller komponent, och ibland använder man ett och samma 
begrepp till helt olika saker. Det här är något som försvårar kommunikationen väldigt 
mycket. Om man istället hade en standardiserad terminologi för bromsarna, dess funktion 
och komponenter hade man underlättat väldigt mycket och det hade varit lättare att förstå 
varandra över organisationsgränserna.  

Genom att standardisera terminologin och förtydliga denna, exempelvis i ett produktträd 
som vi gjort i bilaga A1 skulle nyanställda och utomstående ha mycket lättare kunnat sätta 
sig in i verksamheten. Om man vidare sätter ihop material för detta skulle mycket 
underlättas på kommunikationssidan mellan till exempel produktionsteknik och 
montörerna.  

Det produktträd vi gjort i detta projekt är något som kan ligga till grund för ett fortsatt 
arbete med att utveckla en gemensam terminologi som kan användas genom hela företaget. 
Vi tror dessutom att det är viktigt att på ett lätt sätt kunna presentera hur de olika 
bromsarna hänger ihop visuellt, vilket underlättas med denna typ av produktträd.  

En annan brist som kunnat urskiljas under projektet är att kommunikationen mellan olika 
avdelningar är verkar vara ett problem i företaget. Detta har inte granskats på djupet utan 
enbart iakttagits under tiden som spenderats på golvet i monteringen. Ett typiskt exempel 
på detta är att det konstruerats en broms som inte passar i provbänkarna, och därför måste 
monteras två gånger, en gång före testning och en gång efter testning. Detta kanske hade 
gått att undvika om man haft bättre kommunikation mellan produktion/produktions-
beredning och konstruktion. Och även om detta inte gått att undvika hade man eventuellt 
kunnat täcka upp den extra tid det tar genom att lägga på den extra kostnaden redan vid 
försäljningsbiten. Men då problematiken inte upptäcks förrän vid produktion av den 
aktuella bromsen är det för sent att göra ett ekonomiskt påslag eller rita om konstruktionen. 
Istället tar det mycket längre tid än beräknat att montera och det är inget som kompenseras 
för.   
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7 Slutsats och Rekommendationer 
Nedan presenteras olika åtgärder och projekt som författarna rekommenderar Faiveley 
Transport Nordic att överväga att jobba med framöver. Dessa kan vara ett steg i 
förbättringsarbetet på monteringslinan för BFC-bromsar.     

Implementera bemanningsförslaget 
Ett första steg bör vara att sträva efter att åstadkomma ett jämnt arbetsflöde i monteringen 
och som tidigare beskrivits har en så kallad optimal bemanningsplan tagits fram. Genom 
att implementera denna tillsammans med det arbetssätt som läggs fram parallellt kan man 
närma sig detta jämnare flöde.  

Skapa nya stämplingskoder 
Vi rekommenderar företaget att införa de extra stämplingskoder som presenterats tidigare i 
rapporten. Det räcker dock inte med att enbart införa dessa, man måste även ha någon som 
tar ansvar för att uppföljningsarbetet sker. Genom att ha ett väl utfört uppföljningsarbete 
kommer montörerna uppmuntras till att utföra stämplingen korrekt.  

Standardiserad terminologi 
Genom att på ett tydligt sätt ta fram ett gemensamt språk för företaget när det gäller 
produkterna man producerar kommer förståelsen öka. Det kommer även vara lättare för 
personer nya i företaget och kunder att sätta sig in i produkterna. Ett steg i detta kan vara 
att vidareutveckla det produktträd som presenteras i bilaga A1 för att på ett tydligt och 
grafiskt sätt möjliggöra en överblick över företagets bromsar.  

Stilleståndsrapportering från montörer 
Som nämnt tidigare har ett projekt påbörjats med att låta montörerna själva rapportera in 
stillestånden som uppstår. För att veta om det är ett system som kan fungera behöver man 
testa detta vid ett flertal tillfällen och då även jobba aktivt med uppföljningsarbetet. Efter 
fler tester bör resultaten visa betydligt mer då montörerna blivit mer medvetna om 
stillestånden som sker och reflekterar över att de kan påverka förbättringsarbetet.  

Revidera gamla tider i Movex 
När tidsmaskinen tas i bruk kommer man få uppdaterade tider på de nya produkter som ska 
köras, men då man kör de gamla kommer de planerade tiderna inte vara uppdaterade om 
man inte manuellt går in i Movex och ändrar tiden. Det är här viktigt att man för alla de 
modeller som ligger inne i Movex med gamla tider reviderar dessa så att de stämmer efter 
den nya beräkningen.  

Handlingsplan för kvalitetsförluster i produktprovning 
I nuläget är det stora problem i testningsdelen av monteringen. Det är många bromsar som 
körs mer än en gång och därmed tar mycket längre tid än planerat. Man är medveten om 
det här problemet på Faiveley och målet är att man ska hitta en lösning för det. Men fram 
till dess och för att skaffa sig underlag till den kommande utredningen bör man titta 
närmare på hur man idag agerar då det uppstår ett fel vid testningen och hur man 
dokumenterar och löser detta. Det bör sedan sättas upp riktlinjer för hur man ska hantera 
dessa situationer och säkerställa att det sker dokumentation av de fel som inträffar, men på 
en rimlig nivå.   
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Det produktträd som sammanställts i början av projektet och reviderats under arbetets gång 
visas nedan.  

 

  

Figur A1.1 visar produktträdet med de karakteristiska modulerna och modellerna 

Elipserna motsvarar karakteristiska moduler där de fyra översta är sådana moduler som 
ingår i alla modeller och de två undre är modell-specifika. Rektanglarna i sin tur 
förtydligar uppdelningen av karakteristiska modeller. Kvadraterna innehållande F 
symboliserar om bromsen har en fjäderbroms eller inte. Nedan listas de olika 
karakteristiska modellerna upp.  

BFC kompakt med fjäderbroms BFC kompakt utan fjäderbroms 

BFC Standard med fjäderbroms BFC standard utan fjäderbroms 

BFC fjädrande hänge med fjäderbroms BFC fjädrande hänge utan fjäderbroms 

BFC Bom 120 BFC Bom Doubble Action 

BFC Bom 86  
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Följande dokument är det som lämnats ut till montörerna vid insamling av stilleståndstider. 
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Beskrivning av Tidsmaskinen 

Tidsmaskinen är ett Excel-baserat dokument speciellt framtaget till Faiveley Landskrona 
för att fungera som ett verktyg där man enkelt kan kalkylera den förväntade tiden det tar att 
montera en specifik BFC apparat. Utöver detta kan man även beräkna balanseringen av de 
olika monteringsstationerna beroende på de ingående karakteristiska detaljerna. Ett makro 
har implementerats för att underlätta journalförandet av tidigare beräkningar där en färdig 
beräkning kan sparas i en mapp som en separat fil. Figur A3.1 visar dokumentets huvud 
vy. 

 

Figur A3.1 visar dokumentets huvudvy. 

I den vänstra delen av dokumentet för användaren in de karakteristiska detaljer som ingår i 
den givna apparaten samt apparatens namn och modellnummer. I figur A3.2 ses en 
närmare vy av dokumentets vänstra sida. Några av klickboxarna påverkar monteringstiden 
på flera monteringsstationer. Som exempel kan nämnas boxen för Elektronisk givare 
vilken, när ifylld, dels kommer att öka tidsåtgången vid testning men även den tid det tar 
att montera själva fjäderbromsen då denna är mer komplex. 
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Figur A3.2 Visar den vänstra sidan av dokumentet där ingående karaktärer fylls i. 

Dokumentets högra sida, Figur A3.3, visar resultatet av den information som angivets av 
användaren. Dels den totala monteringstiden men även de enskilda tiderna på vardera 
monteringsbänk samt tiderna för de olika stationerna; förmontering, fjäderbroms, 
huvudmontering och testning. Ett diagram nedanför visar sedan resultatet grafiskt. 

 



Bilaga A3 

 

 

 

Figur A3.3 visar den högra sidan av dokumentet där resultatet av beräkningen redovisas. 

Ett separat blad med data ligger bakom huvudvyn, Figur A3.4. Här sker det mesta av den 
kalkylering dokumentet utför. Det gröna fältet består av ingående data som kan uppdateras 
av användaren efterhand som produktionens förutsättningar förändras. Det gula fältet är 
avsätt för anteckningar vid uppdatering av ingående data. I det röda fältet sker främst 
beräkningar. 
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Figur A3.4 Ingående data. 
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Snabbguide

Figur A3.5 Snabbguide vid ifyllande av Tidsmaskinen. 

1. Fyll I apparatens modellnummer och namn. 
2. Välj vilken familj apparaten tillhör t.ex. BFC kompakt 
3. Fyll i de ingående karaktärerna samt tillval vid testning. 
4. Eventuella övriga tilläggstider kan fyllas i manuellt så som t.ex. ytbehandling 

eller andra försvårande omständigheter. 
5. Använd de gula fälten för minnesanteckningar inför framtida uppföljning. 
6. Tryck Spara. Ett separat dokument kommen nu att sparas i samma mapp som 

originaldokumentet med filnamnet modellnummer-namn-datum.xlsm. Detta 
dokument kan sedan hämtas upp vid framtida uppföljningsarbete.

1 

2 

3

4 

5 

6 
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Nedan presenteras diagram som visar hur stillestånden är fördelade för de olika 
monteringsmomenten. Inga diagram presenteras för montering av kolvar då det inte 
identifierats några stillestånd kopplade till den del av monteringen.  
 

A. Verktyg B. Material C. Process D. Organisation 

1. Trasigt 1. Felaktigt 1. Monteringsproblem 1. Hjälpa till 

2. På fel plats 2. Påfyllning 2. Städning  2. Behöver hjälp 

3. Hämta verktyg 3. Saknas 3. Fel vid montering 3. Arbetsinstruktioner 

4. 4. Kvalité 4. 4. Skriver ut ritning 

5. Övrigt 5. Övrigt 5. Övrigt 5. Övrigt 

Tabell A4.1 Visar de olika faktorerna stillestånden delas upp i. 

 

 
Diagram A4.1. Visar stilleståndsandelarna för de olika monteringsmomenten. 
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Huvudmontering   
I huvudmonteringen är den totala stilleståndsandelen 12,7%. Diagram A4.2 och A4.3 ger 
en tydligare bild av hur stillestånden fördelar sig mellan olika faktorgrupper.  
 

 
Diagram A4.2. Visar stilleståndens fördelning mellan faktorgrupperna för huvudmonteringen. 

 
I diagram A4.3 ser vi att den absolut vanligaste faktorn är D5 som står för Personal och 
Organisation med undergrupp övrigt. Dessa stillestånd uppkommer ofta på grund av att det 
är mycket rörelse kring linan och folk som är i vägen eller vill prata med montörerna vilket 
leder till att arbetet stannar av.  

 
Diagram A4.3. Visar stilleståndens fördelning inom faktorgrupperna för huvudmonteringen. 
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Blockhållare 
Stilleståndsandelen vid montering av blockhåller uppgår i 13,9 % och är det 
monteringssteg med störst stilleståndsandel. Diagram A4.4 och A4.5 visar hur stillestånden 
är fördelade på monteringsstationen.  
 

 
Diagram A4.4. Visar stilleståndens fördelning mellan olika faktorgrupperna för montering av 

blockhållare. 
 
De vanligaste stillestånden kan härledas till påfyllning av material i form av att man måste 
hämta silikon eller fylla på fett på stationen under monteringen. En annan sak värd att 
notera är att 25 % av stillestånden som mätts upp är kopplade till felaktiga eller trasiga 
verktyg. Dock är detta enbart uppmätt vid ett tillfälle, men när dessa fel väl inträffar tar de 
mycket tid i anspråk.  

 
Diagram A4.5. Visar stilleståndens fördelning i de olika faktorgrupperna för montering av 

blockhållare. 
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Hus 
I husmonteringen är den totala stilleståndsandelen är 12,8 % och fördelas mellan olika 
faktorgrupper enligt diagram A4.6 och A4.7. 
 

 
Diagram A4.6. Visar stilleståndens fördelning mellan faktorgrupperna vid husmontering. 

 
Faktorn Personal och organisation är den som är överlägset störst vid husmonteringen och 
inom den faktorgruppen är det Arbetsinstruktioner som tar upp mest tid. Det är allt ifrån att 
prata med arbetsledare eller studera ritningar som är anledningen bakom dessa stillestånd.  
 

 
Diagram A4.7. Visar stilleståndens fördelning inom faktorgrupperna vid husmontering. 
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Regulatorer 
Den totala stilleståndsandelen för montering av regulatorer ligger på 10%. Hur 
stillestånden är fördelade mellan olika faktorer och faktorgrupper framgår av diagram A4.8 
och A4.9 nedan. 
 

 
Diagram A4.8. Visar fördelningen av stillestånd mellan de olika faktorgrupperna vid montering av 

regulatorer. 
 
Även för regulatorerna är det faktor D5 som är den största. Till skillnad från 
huvudmonteringen beror det här dock i första hand på att man försökt montera 
med mer än en montör och på så sätt blockerat för varandra.  
 

 
Diagram A4.9. Visar fördelningen av stillestånd inom faktorgrupperna för montering av regulatorer. 
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Rullkors 
Vid montering av rullkors är den totala stilleståndsandelen 3% och hur stillestånden 
fördelas mellan de olika faktorerna och faktorgrupperna visas i diagram A4.10 och A4.11 
nedan. 

 
Diagram A4.10. Visar stilleståndens fördelning mellan de olika faktorgrupperna vid montering av 

rullkors. 
 
Vid studier av rullkorsmonteringen iakttogs enbart några få stillestånd, men den mesta 
tiden gick åt till att åtgärda trasiga verktyg. Det är framförallt penselstrån som lossnar från 
penseln och fastnar i infettningen av rullkorsen.  
 

 
Diagram A4.11. Stilleståndens fördelning inom faktorgrupperna vid rullkorsmontering. 
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