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Förord

Detta arbete är den avslutande delen av inriktningen mot kvalitetsteknik på civilingenjörs-
programmet industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts på 
EuroMaint Rail AB i Solna, Stockholm, under perioden september 2007 till februari 2008. 

Examensarbetet har gett oss lärdomar om hur kvalitetsteknik kan tillämpas i praktiken vilka 
kan vara till nytta i våra kommande arbetsliv. Vår förhoppning är att detta examensarbete 
kommer att vara till nytta för EuroMaint Rail AB i deras fortsatta arbete med ständiga 
förbättringar.

Vi skulle vilja tacka de personer som har hjälpt oss och varit ett stöd vid projektets framgång. 
Ett stort tack till alla på EuroMaint Rail AB som varit oss hjälpsamma under projektet och 
bidragit med kunskaper och resurser. Speciella tack riktas till Thomas Andersson och Hans-
Åke Elfwing, våra handledare, samt Leif Nilsson och Håkan Edmark, för stort engagemang 
och expertkunskaper.

På Luleå tekniska universitet vill vi tacka avdelningen för kvalitets- och miljöledning och 
speciellt vår handledare, Bjarne Bergqvist, för handledning och synpunkter på rapporten.

             Stockholm den 11 februari 2008

  
           Albin Svennelid             Fredrik Åsberg
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Sammanfattning

Ett sätt att reducera kvalitetsbristkostnader i ett företag är att genomföra förbättringsarbeten 
med metodiken DMAIC, oftast använd inom Six Sigma-projekt. Mängden litteratur om 
DMAIC i tjänsteföretag är mer begränsad än liknande litteratur för tillverkande företag och 
den litteratur som finns saknas en djupare beskrivning av de olika faser som DMAIC består 
av. Syftet med examensarbetet är att åskådliggöra hur DMAIC-metodiken kan anpassas för att 
lösa återkommande problem i en process tillhörande tjänsteföretag. Detta görs genom att utgå 
från författare med stor erfarenhet inom kvalitetsområdet, Magnusson, Kroslid och Bergman 
samt Juran och undersöka hur deras definitioner av DMAIC kan anpassas och användas i ett 
tjänsteföretag. 

Som strategi valdes att göra en fallstudie på EuroMaint Rail AB, ett tjänsteföretag som utför 
tågunderhåll för ett flertal svenska tågoperatörer. EuroMaint Rail AB har sedan många år haft 
problem med återkommande fel vad gäller underhåll av instegsdörrar på personvagnar. 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att inhämta kunskap och ge en teoretisk 
referensram. För att finna lösningar till problemen på EuroMaint Rail AB har data inhämtats 
från källor inom EuroMaint Rail AB samt dess kunder. Intervjuer har utförts både inom 
EuroMaint Rail AB och hos de större kunder som är kopplade till företagets problem. 

Arbetet har haft två mål. Dels att ge rekommendationer till EuroMaint Rail AB om hur deras 
arbetssätt kan förbättras och dels visa på hur de kontrollpunkter som DMAIC bygger på kan 
tillämpas samt göras om för användning i tjänsteföretag.  

Tre huvudsakliga rekommendationer gällande de faktorer som påverkar problemet ges till 
EuroMaint Rail AB. De tre faktorerna delas upp i en direkt, komponenter och 
handhavandefel, samt två indirekta, rapportering och implementering. Under arbetet framkom 
det i samarbete med sakkunniga gällande dörrarna att en huvudorsak var felaktiga 
komponenter samt handhavandefel. Den andra faktorn är de felrapporteringar som beskriver 
dörrfelen. Rapporteringen kan förbättras både internt på EuroMaint Rail AB liksom den 
rapportering som kommer från EuroMaint AB:s kunder för att ge bättre information gällande 
problemen. Genom att göra detta skulle det vara möjligt att på ett bättre sätt mäta problemet. 
Den tredje faktorn behandlar rutinerna gällande avvikelshantering och implementering av ny 
dokumentation. Förbättringar gällande implementering av ny dokumentation och 
avvikelsehantering innefattar kommunikation samt förståelse för betydelsen av att 
implementeringen fungerar. 

Analysen vad gäller DMAIC-metodiken grundar sig på de kontrollpunkter som används vid 
förbättringsarbetet samt inhämtad DMAIC-teori. De använda kontrollpunkterna har 
analyserats vad gäller fördelar och nackdelar både angående hur de har använts i arbetet men 
också vilket resultat de har bidragit med. 

Slutsatsen är att DMAIC-metodiken kan anpassas för tjänsteföretag. Detta görs genom att 
använda 14 olika kontrollpunkter som delas upp inom de fem olika faser som finns inom 
DMAIC. Genom att använda dessa punkter är det möjligt att genomföra ett lyckat projekt 
med betydande besparingar vad gäller kvalitetsbristkostnader. Till kontrollpunkterna ges 
också en förklarande text för att ytterligare åskådliggöra hur DMAIC bör användas inom ett 
tjänsteföretag. 
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Abstract

One way of reducing the costs of poor quality in a company is by performing improvement 
projects using the DMAIC methodology, often used in Six Sigma projects. The amount of 
literature available for using DMAIC in the service industry is more limited compared to
similar literature for manufacturing industry, and the available literature lacks a deeper 
description of the phases that DMAIC consists of. The purpose of this thesis project is to 
illustrate how the DMAIC methodology can be adapted to solve recurring problems in a 
process belonging to service companies. This is done by proceeding from authors with great 
experience from the quality field, Magnusson, Kroslid and Bergman as well as Juran, and 
study how their definitions of DMAIC can be adapted and used in a service company. 

The strategy chosen was to do a case study at EuroMaint Rail AB, a service company which 
performs train maintenance for several Swedish train operators. For several years EuroMaint 
Rail AB has experienced reoccuring problems with maintenance regarding the entrance doors 
of passenger cars. The project began by studying available literature to obtain a therotecial 
frame of reference. To find solutions for EuroMaint Rail AB data was collected from sources 
within EuroMaint Rail AB and from its customers. Interviews have been conducted within 
EuroMaint Rail AB as well as with the bigger customers connected to the problem. 

The thesis project has had two goals. To give recommendations to EuroMaint Rail AB on 
how their ways of work can be improved and also to show which tollgates, which DMAIC is 
based on, can be adapted and used by companies in the service industry. 

Three main recommendations regarding the different factors affecting the problem are given 
to EuroMaint Rail AB. The three factors are split up into one direct, components and handling 
errors, and two indirect, reporting and implementation. During the project it was discovered, 
in cooperation with experts, that one main reason had to do with faulty components as well as 
handling errors. The second factor is the error reports that explain the door problems. The 
reports could be enhanced, both from within EuroMaint Rail AB as well as the reports coming 
from EuroMaint Rail’s customers to provide better information regarding the problem. By 
doing this it would also be possible to better measure the problem. The third factor is the 
routines regarding discrepancies and the implementation of new documentation. Areas of 
improvement regarding this include communication and improving the understanding of the 
importance of successful implementation. 

The analysis of DMAIC is based on the tollgates used in the case study as well as the obatined 
DMAIC theory. The tollgates used have been analysed regarding pros and cons on how they 
have been used in the project as well as to which results they have contributed. 

The conclusion is that DMAIC can be adapted for the service industry. This is done by using 
a total of 14 different tollgates divided in the 5 phases of DMAIC. By using the tollgates it is 
possible to carry out a successful project resulting in significant reductions of costs of poor 
quality. The tollgates are accompanied with an explaining text to further clarify how to use 
them in a service company. 
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Ordlista

AUH Avhjälpande underhåll
EMAP EuroMaint Affärsportal. Webbaserat gränssnitt för Movex.
FORD  Det system som används för rapportering och kvittering av EuroMaint Rail AB

och dess Kunder SJ AB och Veolia AB
FTU Fordonsteknisk utredning
FUH Förebyggande underhåll
IFE Tillverkare av dörrarna som arbetet fokuserar på
KOA Kontraktsansvarig
LAN Leveransansvarig
Movex Det affärssystem EuroMaint Rail AB använder
MPSG Transaktion i FORD för felrapportering
PVKS Transaktion i FORD för felrapportering
QMS Kvalitet-Miljö-Säkerhet
Synergi Avvikelsehanteringssystemet som används på EuroMaint Rail AB
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1 Inledning
I detta kapitel ges en beskrivning av varför arbetet genomförs och hur det är upplagt. 

1.1 Bakgrund
Kvalitetsbristkostnader är ett problem som ett stort antal företag är drabbade av. Många 
företag är inte medvetna om hur omfattande deras kvalitetsbristkostnader är och det är därför 
ett intressant område att studera, och ett med stor potential till förbättringar. (Sörqvist, 2001)

Kvalitetsbristkostnader kan uppgå till 40 % av ett företags intäkter och det är därmed ett 
viktigt område för företag att titta på. Under den första halvan av 1900-talet var många 
företagsledare skeptiska till att lägga pengar på kvalitetsarbete då det inte gav några definitiva 
pengar tillbaka, en skepsis som delvis finns än idag. Man har även upptäckt att 
kvalitetsbristkostnader inte enbart uppkommer på golvet utan även högre upp i företag. 
(Harrington, 1999)

Ett intressant område att undersöka är hur företag bör hantera kvalitetsbristkostnader och 
agera mot dessa. Det finns ett flertal arbetssätt inom kvalitetsområdet som syftar till 
kvalitetsförbättringar och minskade kvalitetsbristkostnader.

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver Six Sigma som ett exempel på ett arbetsredskap som 
kan ge vinster i form av minskade kvalitetsbristkostnader, men även i form av högre grad av 
kundtillfredsställelse genom att reducera oönskad variation. Six Sigma som skapades på 
1980-talet av Motorola har genom åren införts på ett flertal företag, exempelvis IBM, ABB 
och General Electric som alla drivit framgångsrika Six Sigma-program. I projekt som drivs i 
Six Sigma-arbete används en standardiserad metodik kallad DMAIC. Denna metodik är ett 
systematiskt och formaliserat arbetssätt vilket är lätt att använda. (Magnusson et al., 2003)
Park (2003) menar också att Six Sigma går att tillämpa i såväl tillverkande företag som 
tjänsteföretag.

1.2 Problembeskrivning
Mängden litteratur gällande DMAIC i tjänsteföretag är begränsad och ingen som undersökts 
ger en djupare beskrivning av hur de olika faserna bör bedrivas just för tjänsteföretag. Det 
anses därför vara intressant att visa på hur Six Sigma och DMAIC kan användas för att 
minska kvalitetsbristkostnaderna i ett tjänsteföretag. Genom att utgå från Magnusson, Kroslid 
och Bergman samt Jurans syn på DMAIC kan man undersöka hur väl metodiken fungerar. 
Dessa författare, med stor erfarenhet inom kvalitetsområdet, valdes tack vare deras goda 
definitioner av arbetet i de olika faserna av DMAIC med så kallade kontrollpunkter som 
bättre strukturerar arbetet.

Ett lämpligt företag för att undersöka hur DMAIC-metodiken kan användas för att reducera
kvalitetsbristkostnader är EuroMaint Rail AB, ett företag inom tågindustrin som utför 
underhåll åt flera stora tågoperatörer både nationellt och internationellt. Företagets kunder har 
sedan många år haft problem med återkommande fel på instegsdörrar1 på personvagnar, det 
vill säga tågvagnar för passagerartrafik dragna av lok. Felen har varierat i art, omfattning och 
allvarlighetsgrad men har ofta varit återkommande. 

                                                
1 De dörrar som används för att ta sig in och ut ur tåget.
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De frågeställningar som kommer att undersökas är:

 Hur kan DMAIC-metodiken användas i ett tjänsteföretag?
 Hur kan DMAIC minska kvalitetsbristkostnaderna för EuroMaint Rail AB?

1.3 Syfte
Examensarbetet ska åskådliggöra hur DMAIC-metodiken kan anpassas för att lösa 
återkommande problem i en process tillhörande tjänsteföretag.

1.4 Mål
Detta examensarbete har två huvudintressenter, EuroMaint Rail AB och Luleå tekniska 
universitet. Målet för arbetet delas således upp i två områden. För EuroMaint Rail innebär 
arbetet att det ska ge rekommendationer på åtgärder som kan minska återkommande fel på 
instegsdörrarna. För universitetet ska arbetet visa hur de kontrollpunkter som DMAIC bygger 
på kan tillämpas. För att kunna nå målet för företaget har följande delmål satts upp:

 Att finna de mest förekommande fel som uppstår på instegsdörrar.
 Att finna orsakerna till de fel som uppstår.
 Att finna rätt åtgärd/åtgärder alternativt visa på rätt område för vilket 

åtgärden/åtgärderna finns.
 Uppskatta den kvalitetsbristkostnad som kan kopplas till instegsdörrar. 

1.5 Avgränsningar
Arbetet kommer att avgränsas vad gäller definitionen av DMAIC och dess kontrollpunkter, 
enligt författarna Magnusson, Kroslid och Bergman samt Juran. 

För att djupare kunna studera metodiken avgränsas examensarbetet också till att enbart 
undersöka hur DMAIC-metodiken kan tillämpas på ett specifikt problem på företaget 
EuroMaint Rail AB. 
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1.6 Rapportens upplägg
Upplägget som visas i Figur 1, Bild över författarnas val av rapportdisposition, beskriver hur 
författarna har arbetat med båda intressenterna i samma rapport. Den del av rapporten som 
behandlar EuroMaint Rail AB:s problem beskrivs i kapitel 4, DMAIC. Detta kapitel är 
grunden till den akademiska delen av rapporten som analyserar hur DMAIC kan tillämpas i 
ett tjänsteföretag. Upplägget innebär att den traditionella dispositionen faller in under olika 
kapitel alternativt anpassas beroende på om det handlar om den akademiska eller 
konsultinriktade delen av arbetet.   

  Akademisk disposition                Författarnas disposition                          Konsultinriktad disposition

Figur 1, Bild över författarnas val av rapportdisposition
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1.7 Företagsbeskrivning
EuroMaint Rail AB är det företag som används vid fallstudien för att visa på hur DMAIC kan 
användas i ett tjänsteföretag.

EuroMaint Rail AB finns idag på 13 orter i Sverige samt i Lettland och har cirka 1500 
medarbetare. EuroMaint Rail AB sköter bland annat underhåll av personvagnar, godsvagnar 
och lok. Bland kunderna märks SJ AB och Veolia AB. EuroMaint Rail AB erbjuder lösningar 
inom service, ombyggnad av lok samt vagnar. Genom att ha verkstäder utplacerade i hela 
landet kan service och reparationer planeras så att tiden för fordonen som är ur trafik kan 
minskas vilket gör att tillgängligheten för kunden är större. Organisationen över EuroMaint 
Rail AB visas i Figur 2, Organisationsschema för EuroMaint Rail AB (EuroMaint Rail AB, 
2007). (EuroMaint Rail AB, 2007)

Figur 2, Organisationsschema för EuroMaint Rail AB (EuroMaint Rail AB, 2007)

1.7.1 Vision och affärsidé
EuroMaint Rail AB:s vision är att vara en:

”Ledande innovativ underhållspartner för ökad effektivitet”

Affärsidén lyder:

”EuroMaint Rail AB stärker spårtrafikbranschens och sina 
kunders konkurrenskraft genom anpassade underhålls- och 
tekniklösningar”

(EuroMaint Rail AB, 2007)
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2 Teoretisk referensram
Detta kapitel syftar till att ge en bild av de teorier som ligger till grund för arbetet..

2.1 Grundläggande värderingar enligt SIQ
Det finns enligt SIQ2:s modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 13 grundläggande 
värderingar. Dessa värderingar är sådana som kännetecknar en framgångsrik organisations 
verksamhet.

1. Kundorientering
För att en organisation eller företag ska nå framgång krävs att de skapar värde för dess 
kunder, såväl externa som interna. Uttalade och outtalade behov, krav och 
förväntningar ska tillfredsställas och dessa ska vara vägledande för verksamheten och 
medarbetarna.

2. Engagerat ledarskap
För att motivera medarbetare och för att kunna skapa en företagskultur med kunden i 
centrum krävs att ledningen är märkbart engagerad. De främsta uppgifter ledaren har 
är att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna utvecklas samt ange 
riktningen för verksamheten.

3. Allas delaktighet
För att en organisation ska vara framgångsrik krävs det att medarbetarna känner att de 
har förtroende att utföra sina arbetsuppgifter. Alla måste veta sin roll i företagets 
helhet och ha klara mål, kunskaper och medel för att nå målen.

4. Kompetensutveckling
Företagets samlade kompetens är en av dess största tillgångar. För att ta till vara på 
och utveckla denna krävs kompetensutveckling som bidrar till både individens och 
företagets utveckling.

5. Långsiktighet
Förbättringsarbete på företag bör utföras på lång sikt för att åstadkomma ökad 
produktivitet och nöjdare kunder.

6. Samhällsansvar
Organisationen och dess medarbetare bör se sitt arbete ur ett helhetsperspektiv för att 
aktivt arbeta för förbättringar för samhälle och miljö.

7. Processorientering
Genom processorientering underlättas arbetet med att analysera och förbättra 
verksamheten. Varje process bör ses som ett steg för att skapa värde för kunden.

8. Förebyggande åtgärder
Man bör arbeta med förebyggande åtgärder för att bygga bort fel och eliminera risker i 
varor och tjänster. Kunderna bör engageras i detta arbete.

9. Ständiga förbättringar
För att vara konkurrenskraftigt krävs att ett företag ständigt förbättrar sig genom ett 
metodiskt arbete som stimulerar ständiga förbättringar i hela verksamheten.

10. Lära av andra
Genom att jämföra sig med de som jobbar bäst med en viss process, oavsett bransch, 
kan man lära av andra och därmed vidareutvecklas.

                                                
2 Institutet för kvalitetsutveckling
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11. Snabbare reaktioner
Snabba svarstider och reaktioner samt kortare ledtider är av stor betydelse för kunden, 
något som gäller alla delar av verksamheten.

12. Faktabaserade beslut
Beslut som tas måste vara baserade på tillförlitliga fakta. Alla medarbetare ska ha 
möjlighet att mäta och analysera fakta som är av intresse för att kunna uppfylla 
kundernas behov, krav och förväntningar samt sina egna mål. 

13. Samverkan
Genom att samverka över avdelningsgränserna kan ett företag dra nytta av sin samlade 
kompetens samt den kompetens som finns hos leverantörer, kunder och andra parter.

2.2 Kvalitetsbristkostnader
Enligt Juran och Gryna (1988) är det viktigt att översätta kvalitetsbrister till vilken ekonomisk 
påverkan de har för företaget, detta för att få ledningen att lyssna. Därav kommer uttrycket 
kvalitetsbristkostnader, alltså vilken kostnad företaget får genom att inte ha rätt kvalitet på 
varor eller tjänster. 

Det finns flera olika typer av kvalitetsbristkostnader. Sörqvist (2001) delar upp dessa i fyra 
olika kategorier; interna felkostnader, externa felkostnader, kontrollkostnader och 
förebyggande kostnader. 

Interna felkostnader:
Interna felkostnader är sådana som upptäcks innan leverans till kund. Själva kostnaderna 
består av kassationer, kostnad för omarbete, förseningar och allmän värdeminskning på grund 
av att det tar längre tid att få ut produkterna. (Sörqvist, 2001)

Externa felkostnader:
Dessa kostnader upptäcks efter leverans till kund och består av ett flertal saker. De vanligaste 
är garantier och reklamationer men sträcker sig även till böter, viten och badwill som i sin tur 
sträcker sig till förlorade intäkter. (Sörqvist, 2001)

Kontrollkostnader:
Kontrollkostnader är de kostnader som uppstår i samband med att kontroll av produkter sker 
för att kontrollera att dessa är av rätt kvalitet. Kontroller, inspektion och revision är kostnader 
som kan ingå i denna post. (Sörqvist, 2001)

Förebyggande kostnader:
De förebyggande kostnaderna är de kostnader som är relaterade till att införa och använda 
olika metoder och projekt som är till för att höja kvaliteten på de produkter eller tjänster 
företaget levererar. (Sörqvist, 2001)

Genom att öka de förebyggande kostnaderna kan de totala kvalitetsbristkostnaderna sänkas 
vilket visas i exemplet i Figur 3, Totala kvalitetsbristkostnader minskar med större
förebyggande kostnader (Efter Sörqvist, 2001). 
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Figur 3, Totala kvalitetsbristkostnader minskar med större förebyggande kostnader (Efter Sörqvist, 2001)

2.3 Six Sigma
Six Sigma är ett program som startades av Motorola i slutet av 1980-talet. Huvudsyftet med 
Six Sigma är att minska variationen på de egenskaper som är viktiga för kvaliteten på 
produkterna samt att få processen att vara förutsägbar. (Montgomery, 2005)

Inom Six Sigma så finns det en mängd olika förbättringsmetoder. En av dessa är DMAIC som 
är en förkortning av följande faser: Define, Measure, Analyse, Improve och Control. Dessa 
beskrivs mer ingående i kapitel 2.3.2.

2.3.1 Processarbete
Arbetet med Six Sigma handlar enligt Magnusson, Kroslid, & Bergman (2003) mycket om att
förbättra de olika processer som finns inom ett företag. De olika processerna har i sin tur en 
eller ett antal olika egenskaper som främst kan kopplas till kvalitetsarbete. Dessa egenskaper 
kan vara, dimensioner, resursutnyttjande, cykeltider och funktionsutnyttjande. Arbetar man 
med processer bör man ställa sig följande frågor:

 Kommer processförbättringen att vara tillräcklig?
o Om man kan förutspå processen samt att orsaken till processens variation har 

blivit borttagen är frågan om det går att förbättra själva processen. Ibland kan 
det vara bättre att titta på designförbättring i liknande situationer.

 Är processen tillräckligt inarbetad för att kunna förbättras?
o För att svara på detta kan följande punkter om processen identifieras: finns 

klarlagda ägarförhållanden samt mål, finns processkarta på lämplig nivå med 
input samt output, finns det definierade kritiska kvalitetsområden, finns det 
mätpunkter vad gäller dessa kritiska kvalitetsområden. 

 Hur betydande är förbättringspotentialen?
 Hur bra kommer den slutliga effekten bli?
 Hur förbättrar man processen systematiskt och effektivt?
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2.3.2 DMAIC-metodiken
De fem faserna i DMAIC följer den struktur som redovisas i Figur 4, DMAIC-modellen med
sina fem olika faser.  Faserna kan delas upp i olika kontrollpunkter som ger ett systematiskt 
och kontrollerat arbetssätt. Dessa måste inte följas utan ska mer ses som stöd i 
förbättringsprocessen. (Magnusson, Kroslid, & Bergman, 2003) Detta arbete baserats på två 
olika definitioner av DMAIC, se Bilaga 1 för en kortfattad sammanställning av 
kontrollpunkterna. 

Figur 4, DMAIC-modellen med sina fem olika faser.  (Magnusson et al., 2003)

2.3.2.1 DMAIC som de definieras av Magnusson, Kroslid och Bergman
Nedan följer en presentation av de kontrollpunkter som Magnusson, Kroslid och Bergman 
anser ska ingå i ett DMAIC-arbete.

Define – Skapa och prioritera projekt
Projekt bör identifieras på ett faktabaserat arbetssätt. För att hitta relevanta projekt bör man se 
till de egenskaper som är av vikt för kvaliteten på produkterna eller tjänsterna. Efter att ha 
tagit fram ett antal lämpliga projekt bör dessa prioriteras. Projekten bör vara av den karaktär 
att de leder fram till förbättringar för organisationens processer då DMAIC är ett
processorienterat arbetssätt. Vidare bör hänsyn tas till ytterligare ett antal faktorer såsom 
besparingspotential, kundnytta, teknisk komplexitet, organisatorisk komplexitet samt vilka 
resurser som finns tillgängliga. Det finns ett antal verktyg som är lämpliga att använda vid 
identifieringen av projekt, exempelvis släktskapsdiagram och paretodiagram. (Magnusson et 
al., 2003)

Define – Skapa riktlinjer för team och projekt
En lämplig mall för hur riktlinjerna för projektet ska se ut är enligt Magnusson et al. (2003),
(2003), följande.

Tabell 1, Riktlinjer för projekt

Det aktuella fallet: Varför är det lönsamt att göra projektet, 
varför är det viktigt nu, vad är kopplingen till 
strategin?

Projektformulering: Kort, koncis beskrivning av projektet
Projektets omfattning: Beskriv omfattning, avgränsningar och 

begränsningar.
Projektmedlemmar och rollbeskrivning:
Projektplan: En detaljerad plan för hur kontrollpunkter och 

aktiviteter under projektet ska genomföras
Kontrollpunkter: Beskrivning av varje kontrollpunkt som ska 

användas
Övrigt:
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Define – Identifiera y-faktorer att förbättra
Det är lämpligt att ett projekt enbart består av att förbättra en faktor y. Efter att y valts är det 
viktigt att projektteamet skapar en djup förståelse av vilka som är de egenskaper som är 
viktiga för kvaliteten. För att ytterligare basera besluten på fakta bör kunden involveras för att 
få dennas syn på vad som anses vara viktigt angående faktor y. (Magnusson et al., 2003)

Define – Bestäm processens prestanda/Kartlägg processen
För att kunna förbättra en process är det viktigt att veta hur processen presterar innan nästa fas 
i DMAIC påbörjas. Genom att göra en processkartläggning eller ett flödesschema ges en bild 
som kan delas av hela projektteamet. Det går i vissa fall också att göra duglighetsstudier på 
processen för att få ett mått på hur processen presterar. (Magnusson et al., 2003)

Measure – För varje y, identifiera påverkande faktorer x
Det finns två typer av påverkande faktorer, påverkbara faktorer samt icke påverkbara faktorer. 
För att visualisera sambandet mellan x och y är det lämpligt att uppföra ett orsak-verkan-
diagram (se kapitel 3.5.2) där så många x-faktorer som möjligt tas med för att få fram 
grundorsakerna till problemet. (Magnusson et al., 2003)

Measure – Upprätta en mätplan
En mätplan bör tas fram som innehåller information om hur mätningar av x och y ska utföras. 
Den bör innehålla information om när mätningar ska ske samt hur mätningarna ska ske. Det är 
viktigt att antalet mätningar är tillräckligt stort för att kunna skapa en korrekt bild oberoende 
av varians av hur faktorerna y och x presterar. (Magnusson et al., 2003)

Measure – Samla in data om x och y
Data bör samlas in utifrån den mätplan som bestämdes i kontrollpunkten ovan. (Magnusson et 
al., 2003)

Analyse – Hur ser y ut baserat på insamlad data
Det främsta sättet att analysera insamlad data inom Six Sigma är med hjälp av statistisk 
processtyrning. Faktorer som undersöks är storleken på y, med medelvärde och 
standaravvikelse, vilken distribution y tillhör, hur y presterar samt förutsägbarheten för y. 
Vidare är det lämpligt att analysera om det förekommer några mätfel. (Magnusson et al., 
2003)

Analyse – Identifiera de x som påverkar y
Genom att använda de verktyg som finns inom ramen för Six Sigma är det möjligt att 
identifiera de faktorer x som påverkar y. Visar det sig däremot att inga x påverkar y går 
arbetet tillbaka till Measure-fasen för att undersöka nya x-faktorer. De verktyg som kan vara 
lämpliga att använda i denna fas inkluderar paretodiagram, orsak-verkandiagram, 
träddiagram, släktskapsdiagram samt flera typer av multivariata analysverktyg. (Magnusson 
et al., 2003)
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Analyse – Bestäm mål för förbättringsarbetet
Målet för förbättringsarbetet är beroende av vilka faktorer x som framkommit tidigare i 
analysfasen. Visar det sig exempelvis att y har stor variation och det framkommit ett antal x 
som anses påverka variationen bör målet för förbättringsarbetet bli att minska dessa x-
faktorers påverkan på y så att variationen minskar. Ett allmänt mål bör vara att processen ska 
vara förutsägbar och inte ha någon systematisk variation. (Magnusson et al., 2003)

Improve – Skapa lösningsförslag
Ta fram ett eller flera sätt att förbättra processen utifrån de x- och y-faktorer som tagits fram 
tidigare. (Magnusson et al., 2003)

Improve – Kostnads/lönsamhetsanalys
För varje lösningsförslag som tagits fram bör en kostnad/lönsamhetsanalys göras. Har flera 
lösningsförslag framkommit kan kostnad/lönsamhetsanalysen användas för att jämföra de 
olika alternativen. (Magnusson et al., 2003)

Improve – Implementera den bästa lösningen
Baserat på kostnad/lönsamhetsanalysen bör den bästa lösningen implementeras. Vid 
införandet är det viktigt att införandet följer en implementeringsplan och att nödvändig 
utbildning, information och stöd till alla inblandade ges. (Magnusson et al., 2003)

Control – Verifiera de planerade förbättringarna 
Efter att förbättringarna införts i processen bör mätningar på y genomföras för att verifiera att 
förbättringarna gett önskat resultat. I första hand bör förbättringarna ha gett en stabil process 
som ger förutsägbara resultat på önskad nivå. (Magnusson et al., 2003)

Control – Bestäm kostnadsbesparingar
Efter att y har nått önskad nivå och blivit tillräckligt förutsägbar kan 
kostnad/lönsamhetsanalyserna som nämnts tidigare användas för att uppskatta besparingarna.
(Magnusson et al., 2003)

Control – Fastställ resultat och dokumentera
Då implementeringen är genomförd och kostnadsbesparingar bestämda bör resultaten 
fastställas. Detta kan göras genom att revidera dokument med flödesscheman och procedurer 
för processen om dessa behöver uppdateras. Om dessa inte finns, måste de skapas. Vidare bör 
projektet presenteras för företagets ledning. (Magnusson et al., 2003)

Control – Kommunicera och visualisera
Resultaten och erfarenheterna från projektet bör delas med resten av organisationen både 
genom presentationer och genom spridning av projektdokument. (Magnusson et al., 2003)
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2.3.2.2 DMAIC enligt Juran 
Nedan följer en presentation av kontrollpunkterna inom DMAIC som de definieras enligt 
Juran.

Define – Identifiera projekt med potential
Grunderna för att identifiera lämpliga projekt kan komma från kunder, rapporter och 
anställda. För att undvika suboptimeringar bör ledningen vara involverad i att ta fram 
lämpliga projekt. Bakgrundsinformationen kan komma från exempelvis kundklagomål men 
även kundens allmänna uppfattning. Interna granskningar eller kvalitetsrevisioner kan också 
vara goda informationskällor. Tidigare förbättringsarbeten kan ofta också generera fler 
förbättringar än vad som ryms inom de projekten. Det är viktigt i detta steg att inte utvärdera 
utan endast lista möjliga projekt. (Juran, 1999)

Define – Utvärdera projekt
Det kan finnas flera kriterier för att utvärdera olika projekt dock bör det primära vara den 
kostnad som en dålig process innebär. Perspektivet för detta bör vara på antingen företagsnivå 
eller divisionsnivå.  För att se vilket projekt som är mest kostsamt kan en pareto-analys göras. 
Utvärderingen kan exempelvis göras utifrån kriterierna; att återfå kunder, finna nya kunder 
och öka de anställdas tillfredställelse. (Juran, 1999)

Define - Välj projekt
Valet av projekt bör göras utifrån följande frågor: Är arbetets problem återkommande? Vilken 
är den förväntade signifikansnivån på arbetets resultat, alltså vilken trovärdighet kommer 
resultatet ha? Kommer resultatet att ha en sådan påverkan att arbetet lönar sig?  Är arbetet 
hanterbart? Hur brådskande är arbetet? Hur stor är risken för att det kommer att finnas 
motstånd till förändringen? Något som alltid måste betänkas är om problemet är mätbart.
(Juran, 1999)

Define - Förbered problem och projektplan samt ta fram riktlinjer för team
Att ta fram en projektplan med tillhörande syfte görs för att det inte ska råda några oklarheter
gällande arbetet. När syftet och dess problem beskrivs så bör det stå konkret vad som är fel 
och hur det skiljer sig från normaltillståndet. Det ska också finnas synbara bevis på att felet 
existerar. (Juran, 1999)

Define - Välj ut lämplig grupp och inled projekt
De effektivaste grupperna är de som är tvärfunktionella. Dessa bör väljas utifrån: Var i 
organisationen felet syns, var i organisationen den troliga orsaken kan finnas, vem som kan 
vara lämplig för att införa förändringar med tanke på ansvar och befogenheter. (Juran, 1999)

Measure - Mät standarvärdet för prestanda
Mät den verkliga prestanda av exempelvis kvalitetsbristkostnader, antalet defekter och
cykeltider, detta för att kunna avgöra den största bidragande orsaken. (Juran, 1999)

Measure - Skapa en processkarta över felet samt mät denna
En processkarta bör göras för att skapa en förståelse för uppbyggnaden av processen och vad 
som påverkar den. (Juran, 1999)
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Measure - Planera för insamling av data:

Mät nyckeltal och processparametrar.
För att kunna lösa problemet bör man ha en förståelse för processens nyckeltal 
och processparametrar. Dessa bör också associeras med de processteg som 
finns, detta för att kunna ta reda på vilka som skapar mervärde och ej. (Juran, 
1999)

Mät nyckeltal som styr kundnöjdhet relaterat till processen.
För att arbetet ska kunna fokusera på de faktorer som är viktiga för kunden bör 
de nyckeltal som styr kundnöjdheten relaterat till processen mätas. (Juran, 
1999)

Mät den potentiella felmängden.
FMEA (Failure Mode Effect Analys) används för att lista de potentiella 
processdefekterna som kan inträffa samt de möjliga orsakerna. Ytterligare 
hjälpmedel för detta är att använda orsak-verkandiagram. (Juran, 1999)

Mät dugligheten för mätsystemen
Skapa en provgruppskarta och mätplan samt fastställ dugligheten för 
mätsystemen. Genom att göra detta ökar man sannolikheten för att data kommer 
att visa hur ”verkligheten” ser ut. (Juran, 1999)  

Mät den kortsiktiga dugligheten på processen.
Mät om processen är i statistisk jämvikt, om ej inför motåtgärder för att reducera 
orsaken till variation. Genomför duglighetsstudier för att ta reda på om 
processen har den tänka förmågan att ge ett stabilt värde på y. (Juran, 1999)  

Analyse - Analysera responsvariabeln y
Denna punkt görs för att ta reda på om det finns något mönster för de ingående y-variablerna. 
Multivariata dataanalyser är lämpliga verktyg för detta. (Juran, 1999)

Analyse - Analysera processparametrar x 
Denna punkt görs för att se vilken input x som har störst påverkan för output y. Multivariata
dataanalyser är lämpliga verktyg för detta. (Juran, 1999)

Analyse - Analysera relationen mellan x och y
Denna punkt görs för att visa hur de ingående x-variablerna påverkar y samt varför. Verktyg 
för detta är att titta på korrelation och regressionsanalyser. (Juran, 1999)

Analyse - Bekräfta de avgörande parametrarna för processens prestanda 
Denna punkt görs för att ta fram de x som är av betydelse för processen. (Juran, 1999)

Improve - Planera experimenten
Försöksplanering görs för att kunna avgöra vilka x som är grunden till variationen. Innan 
experimentet kan genomföra krävs det att det finns en plan för hur detta ska ske. Exempel på 
detta kan vara en försöksplaneringsmall. (Juran, 1999)
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Improve - Genomför experimentet för att kunna identifiera kritiska processparametrar 
Genomför försöksplaneringen för att ytterligare reducera listan av påverkbara inputfaktorer. 
(Juran, 1999)

Improve - Optimera processens prestation
De kritiska faktorerna ska identifieras samt de nivåer där varje faktor har optimal prestation. 
Ytterligare försök kan behövas för att ge önskat resultat. Exempel på detta är att göra ett 
utökat faktorförsök istället för de mer ekonomiska 2k-försöken. (Juran, 1999)

Improve - Utvärdera befintliga förbättringar 
Som ett första steg ska en bred samling av möjliga förbättringar identifieras. Därefter ska 
kriterier för utvärderingen sammanställas. De olika kriterierna bör vägas då vissa kriterier är 
allvarligare än andra. Vanliga kriterier att använda är: total kostnad, verkan på problemet, 
nytta och kostnadsrelation, kulturell påverkan, motstånd till förändring, implementeringstid, 
risk och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. (Juran, 1999)

Improve - Skapa och implementera förbättringar
Förbättringarna ska utvärderas utifrån projektets syfte för att verifiera att projektmålen 
kommer att mötas. Därefter ska kunderna till förbättringarna identifieras, och grupperas enligt 
följande: De som kommer vara en del av förbättringen, de som kommer att styra den 
förändrade processen samt de som får nytta av förändringen. Efter identifieringen av kunder 
bestäms deras behov med förbättringarna i åtanke. När kunder och deras behov är 
identifierade så bestäms de resurser som behövs för förbättringarna. Dessa kan grupperas 
utefter: Människor, pengar, tid och material. Specificera de förändringar som ska göras. 
Säkerställ slutligen att den planerade förbättringen möter kundernas krav. (Juran, 1999)  

Control - Skapa kontroller och dokumentera processförbättringen
Förbättringarna bör göras felsäkra genom att designa systemen på ett sätt som minskar 
sannolikheten för att fel uppstår. Exempelvis bör mätningar göras maskinellt för att minska 
den mänskliga faktorn. (Juran, 1999)

Vid skapandet av kontrollerna bör tillräckliga resurser ges för att kunna övervaka och mäta 
den nya processen. Standardvärden för processen bör tas fram och baseras på den nya 
förbättrade processen. Ett antal åtgärder bör tas fram för att kunna styra processen om den inte 
håller sig inom de gränser som satts upp. De som är inblandade i processen bör veta precis 
vad som väntas av processen och vad som faktiskt händer med processen genom regelbunden 
feedback. Ett lämpligt sätt att styra och kontrollera processen är med hjälp av statistisk 
processtyrning. (ibid)

Control - Bekräfta att mätsystemet kan användas
Genom att använda lämplig programvara bör man kontrollera replikerbarheten och 
reproducerbarheten för mätsystemet. Detta för att garantera att mätsystemet genererar sann 
data. (Juran, 1999)
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Control - Bestäm processduglighet vid förbättrad process
Efter att förbättringarna genomförts bör tester utföras för att säkerställa att förbättringar 
faktiskt har skett och att inga nya problem har uppstått. För att undersöka om processen är i 
statistisk jämvikt är ett lämpligt verktyg statistisk processtyrning som bör utföras på varje 
mätpunkt i processen. När processen befinner sig i statistisk jämvikt bör duglighetsstudier 
göras. (Juran, 1999)

Control - Implementera och övervaka den nya processen
När det är säkerställt att de planerade förbättringarna ger de önskade resultaten bör ett 
införande i hela organisationen göras med uppdaterade rutiner och upplärning av inblandad 
personal. Förberedelser av införandet bör göras tillsammans med inblandad ledning, samt de 
Blackbelts som är ansvariga för projektet. När förändringarna införts i organisationen bör 
processen regelbundet granskas för att säkerställa att den presterar enligt plan. (Juran, 1999)
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3 Metod
Detta kapitel presenterar den metod som arbetet har baserats på. I kapitlet beskrivs vilken 
ansats som tillämpats, strategi som ligger till grund för arbetet samt vilken 
datainsamlingsmetod med tillhörande verktyg som använts. 

3.1 Forskningsansats
Forskningsansatsen i ett arbete beskriver på vilket sätt teori kommer att tillämpas under 
arbetets gång. Forskningsansatsen kan antingen vara deduktiv eller induktiv. Att arbetet är 
deduktivt innebär att man tillämpar redan givna teorier och hypoteser och utformar utefter 
dessa en forskningsstrategi. Är arbetet däremot induktivt samlas data in och som resultat av 
analysen skapas därefter teori och hypoteser. (Lewis, Saunders och Thornhill, 2003)

Arbetet bygger på att två teorier insamlats för att ge en bild av DMAIC-metodiken detta vilket 
skulle innebära att ansatsen bör vara deduktiv. Dock används inte dessa teorier helt utan 
anpassas och utvidgas till att passa arbetets forskningsstrategi vilket talar för att ansatsen bör 
ses som induktiv. Då syftet med detta arbete är att visa på hur given teori kan anpassas 
innebär det dock att arbetet kan ses som deduktivt.

3.2 Forskningsstrategi
En forskningsstrategi är den plan som använts för att svara på arbetets syfte och 
frågeställningar, inom teorin finns det ett antal olika definierade varianter. (Lewis, Saunders 
och Thornhill, 2003) Detta kapitel kommer dock endast att behandla den strategi som ses som 
lämplig för arbetet. 

Forskningsstrategin som använts i detta arbete är fallstudie. Denna har till syfte att belysa 
individuella och gemensamma egenskaper, identifiera olika samspelsprocesser samt att visa 
hur dessa påverkar implementering av olika förändringar eller visa på hur ett system fungerar 
och agerar. En fallstudie beskrivs också som ett projekt där forskaren identifierar en företeelse
exempelvis en förändring och där information samlas in på ett systematiskt sätt. (Bell, 2006)
En nackdel med fallstudier är att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån en enskild 
händelse eller enhet. (Lewis, Saunders och Thornhill, 2003)

Denna strategi valdes på grund av att DMAIC-metodiken skulle tillämpas på ett problem med 
en viss karaktär, återkommande fel. Detta problem innebar en rad olika processer med olika 
grad av samspel vilket gör en fallstudie lämplig. Nackdelen med att slutsatserna kan ses som 
svåra att generalisera är något som är känt, dock anser författarna att fördelarna överväger 
nackdelarna. Enligt Bell 2006 bör begreppet generaliserbarhet ersättas med relaterbarhet vad 
gäller fallstudie. Detta är också något som rekommenderas i detta arbete. Då slutsatserna 
granskas bör andra enskilda problem sättas i relation till detta för att se vad som kan
tillämpas.    

3.3 Validitet och Reliabilitet
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid 
olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Orsaker till varför arbetet kan ha låg
reliabilitet är för att respondenten kan ha påverkats innan intervju. Validitet är ett mått på om 
en viss fråga mäter eller beskriver det den är avsedda att behandla. (Bell 2006)
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Diskussionen om arbetets validitet och reliabilitet har valts att delas in i två områden, en
gällande den konsultinriktade delen och en om den akademiska delen. Konsultarbetet 
diskuteras i kapitel 4.6.1 och den akademiska i kapitel 7.2

3.4 Datainsamlingsmetod
Detta kapitel beskriver vilken sorts data som är använd samt hur denna är insamlad.

3.4.1 Sekundär- och primärdata
De data som inhämtas kan delas in i primär- eller sekundärdata. En primärkälla är information 
som tillkommer under projektet, medan sekundärkällor är tolkningar av primärkällor. 
(Grönmo, 2006) Sekundärdata kan också beskrivas som data som är insamlad tidigare och då 
för ett annat syfte än vad arbetet avser. (Lewis, Saunders och Thornhill, 2003)

Arbetet inleddes med att insamla data till fallstudien. Sekundärdata insamlades för att få en 
överblick över den information som fanns att tillgå, denna bestod av databaser på EuroMaint 
Rail AB samt tidigare rapporter och dokument både internt och från kunder. Primärdata 
insamlades därefter för att komplettera den information som saknades, detta gjordes via 
intervjuer och direkta observationer. 

Data som framkom i fallstudien om hur DMAIC kan behandlas bör ses som primärdata, detta 
då den har tillkommit under arbetets gång.

3.4.2 Kvalitativ och kvantitativ data
Kvantitativ forskning syftar till att samla in fakta och studera relationer mellan olika 
uppsättningar av fakta. Kvantitativ data är ofta kvantifierbar och kan ge generaliserbara 
slutsatser. (Bell, 2006) Denna sorts data kan enkelt beskrivas med siffror eller andra 
mängdtermer. (Grönmo, 2006)

Kvalitativ forskning ger svar på hur människor upplever sin värld. Denna forskning lämpar 
sig mer för att få insikt än statistisk analys. Data av denna karaktär är allt som inte är siffror 
eller mängdtermer. (ibid)

I arbetet har både kvantitativ och kvalitativ data använts. I fallstudien användes kvantitativa
data i form av sekundärdata som är insamlad via olika databaser. Kvalitativ data av både 
primär- och sekundärdata framkom från intervjuer samt olika rapporter och dokument där 
anställdas åsikter samt intryck fanns dokumenterat. Data som har legat till grund för analysen 
av DMAIC-metodiken kan ses som kvalitativ. Detta då den baseras på vilka kontrollpunkter 
som sågs som betydelsefulla under fallstudien.  

3.4.3 Litteratur- och dokumentundersökning
De litteraturstudier som utfördes under arbetet har som syfte att ligga till grund för de 
metodval som görs samt finna lämpliga verktyg och teorier som kan användas som bakgrund 
för rapporten. 

De litteraturstudier som genomförts har skett främst med hjälp av böcker samt artiklar för att 
få både klassisk kunskap såväl som nya rön. Böcker har främst samlats in från Stockholms 
stadsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek samt Kungliga tekniska högskolans bibliotek. 
Sökning av artiklar har främst skett på databaserna Emerald samt Google Scholar. De sökord 
som använts är: Quality costs, Quality, motivation, DMAIC, GAP-model,
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communication/lack of communication, kvalitetsteknik, förändringsarbete, Six Sigma, Sex 
Sigma, TQM, kvalitetsutveckling, process samt kombinationer av dessa. 

En stor mängd dokument och rapporter, både interna samt från kunder, har använts för att ge 
en bakgrund till det problem EuroMaint Rail AB har. Dessa har funnits på intranätet eller 
skickats från berörda parter.

3.4.4 Intervjuer 
Det finns ett flertal olika typer av intervjumetoder som passar vid olika tillfällen. Det som 
gäller för samtliga typer av intervjuer är att innan intervjun genomförs klargöra för 
intervjuobjektet varför intervjun utförs och i vilket syfte svaren kommer att användas. (Bell, 
2006)

För att inledningsvis skapa en bild av EuroMaint Rail AB:s problem valdes att utföra 
intervjuer utan någon formell struktur. Detta gör att intervjuobjektet kan tala fritt och man för 
ett samtal om problemområdet. Efter ett antal sådana intervjuer gavs en klar bild av 
problemområdet och vilka delar som i fortsättningen borde fokuseras på. Denna typ av 
intervjuer benämns ofta som pilotintervjuer (ibid).

För att ta fram djupare information om området som framkommit i pilotintervjuerna gjordes 
vidare intervjuer både internt på EuroMaint Rail AB samt externt med EuroMaint Rail AB:s 
kunder med så kallade ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Genom att utföra ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer, vilket ger intervjuobjektet 
möjlighet att prata fritt kring området, går det att få fram mycket information som exempelvis 
enkäter inte hade gett. Det är dock viktigt för intervjuaren att styra samtalet på ett lämpligt 
sätt så att man håller sig inom rätt område. Denna typ av styrda intervju använder inte någon 
specifik checklista eller mall utan baseras på det eller de teman som avses undersökas. (ibid)

3.5 Projektverktyg
I detta kapitel beskrivs de verktyg som använts för att behandla inhämtad data under arbetet.

3.5.1 Processkartläggning
Enligt Bergman och Klefsjö (2001) definieras en process som följer;

”En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i 
tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller 
intern kund” (Bergman och Klefsjö, 2001, sid. 416)

Det talas ofta om främst tre typer av processer: Huvudprocesser, stödprocesser och 
ledningsprocesser. Huvudprocessen har som främsta uppgift att uppfylla externa kunders 
behov. Stödprocessens uppgift är att se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för 
huvudprocessen. Ledningsprocesser är sådana som ska besluta om mål och strategier för 
organisationen, men också ta fram förbättringar av huvud- och stödprocesser. (Bergman och 
Klefsjö, 2001)
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Det finns främst tre roller som spelar in i en process. Processägaren, processledaren och 
processförsörjaren. Processägaren är den ytterst ansvariga för processen som ansvarar för 
strategiska beslut angående processen. Processledaren är den som på operativ nivå ser till att 
processen uppfyller målen som processägaren ställer på den. Processförsörjaren är den som 
ser till att rätt kompetens finns tillgänglig i processens alla steg. (ibid)

3.5.2 Orsak-verkan-diagram
Orsak-verkan-diagram, även kallat Ishikawadiagram, avser visa på hur ett antal faktorer
orsakar ett visst problem. Det första som görs är att definiera vilket felet är och skriva upp 
detta enligt Figur 5, Orsak-verkan-diagram (Fritt efter Ishikawa, 1982). Nästa steg är att ta 
fram ett antal övergripande orsaker till vad felet kan bero på. (Ishikawa, 1982) 
Kvalitetsproblem kan många gånger hänföras till 7M-metoden, vilken består av sju kategorier 
av orsaker. Dessa är management, människa, metod, mätning, maskin, material och miljö. 
(Bergman och Klefsjö, 2001) Det tredje steget är att ta fram delorsaker i ett eller flera steg för 
att på så sätt få fram mer konkreta förslag till felorsaker. Delorsakerna kan i sin tur delas upp 
ytterligare fram tills det att konkreta orsaker till felet framkommer. (Ishikawa, 1982) Ett 
färdigt Ishikawadiagram kan då ses i Figur 5, Orsak-verkan-diagram. 

Figur 5, Orsak-verkan-diagram (Fritt efter Ishikawa, 1982)
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4 DMAIC
Här följer den konsultinriktade delen av arbetet, att lösa EuroMaint Rail AB:s problem med 
återkommande fel på personvagnars instegsdörrar. Strukturen för denna del av arbetet följer 
Six Sigmas DMAIC-metodik med undantag av att författarna själva väljer vilka 
kontrollpunkter som passar för just detta problem, för motivering se kapitel 5. För teori om 
DMAIC se kapitel 2.3.2.

4.1 Define
Define-fasen beskriver varför arbetet anses vara intressant att utföra samt vilka områden det 
kommer att fokusera på. 

4.1.1 Grund för projekt 
Alltsedan EuroMaint Rail AB började använda sig av dörrar tillverkade av fabrikatet IFE har 
det varit problem med återkommande fel på dörrarna till personvagnarna som går i trafik. 
(EuroMaint Rail AB, 2007-12-11) Dörrarna det handlar om är instegsdörrarna, de dörrar som 
används vid av- och påstigning. Både EuroMaint Rail AB och dess kunder upplever att det 
förekommer att fel som gått ut från verkstad återkommer inom kort tid. Detta skapar irritation 
och kostnader för EuroMaint Rail AB samt en osäkerhet för kunderna då de inte kan planera 
hur deras vagnar kan användas. (EuroMaint Rail AB, 2007-09-11)

Problemet med återkommande fel på instegsdörrar har påvisats i ett flertal tidigare rapporter. 
EuroMaint Rail AB har inte lyckats med det underhåll som gjorts på vagnarna. Dörrarna som 
är viktiga säkerhetsmässigt har haft problem med återkommande fel, alltså sådana som inte 
har försvunnit trots att de enligt reparatörerna är åtgärdade. (ibid)

EuroMaint Rail AB:s tillgänglighetskontrakt med kund innebär att de får betalt för de 
kilometer vagnen rullar. Detta betyder att en vagn som kommer in med ett återkommande fel i 
de flesta fall genererar en extra kostnad, då företaget inte får mer betalt för de extra timmarnas 
arbete. (EuroMaint Rail AB 1) Detta är något som gör att EuroMaint Rail AB är motiverade 
att ta tag i problemet och minska antalet återkommande fel. Ytterligare en orsak till problemet 
är att kundernas trafiksäkerhetsavdelningar fokuserar mycket på återkommande fel och 
påtalar ofta vikten av att antalet minskas. (EuroMaint Rail AB, 2007-09-24) 

EuroMaint Rail AB:s kunder har även stora krav på tillänglighet på fordonen då det sedan 
2000/2001 inte funnits lika många vagnar i reserv. Vissa perioder på året, vid jul och påsk, är 
flertalet fordon uppbokade. Detta gör att kravet från kunderna är att vagnarna i så få fall som 
möjligt ska behöva tas ur drift för akut underhåll. (EuroMaint Rail AB, 2007-09-11)

Återkommande fel på dörrar skapar ”badwill” för EuroMaint Rail AB, något som kan leda till 
förlorade återkommande affärer och därmed höga interna kostnader, en typ av 
kvalitetsbristkostnad. (EuroMaint Rail AB, 2008-01-23)

Ut trafiksäkerhetssynpunkt bedöms det som allvarligt om instegsdörrarna går upp under färd, 
något som hänt vid några tillfällen. (EuroMaint Rail AB 2)

Från SJ AB redovisas problem med att en dörr under färd har öppnats cirka 20 cm. Direkt 
orsak förmodas vara att låsmekanismen varit trög och inte greppat ordentligt då dörren låstes. 
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SJ AB nämner i rapporten att avvikelser i dörrhanteringen även fortsättningsvis måste 
betecknas som allvarliga. (SJ AB 1)

SJ AB har tidigare påtalat att det finns återkommande fel på ett antal vagnar. (SJ AB 2) 
Liknande dokument finns hos kunden Veolia AB Transport. (EuroMaint Rail AB, 2007-09-
11)

4.1.2 Projektformulering 
DMAIC-arbetet kommer att ha som mål att ge rekommendationer på åtgärder som kan 
minska de återkommande felen på personvagnars (5206-5400 och 5401-5629) instegsdörrar.
Den undersökta tidsperioden för arbetet är oktober 2006 till oktober 2007.

4.1.3 Resultatvariabel
Den resultatvariabel som kommer att användas i arbetet är antalet återkommande fel.  Det 
finns ett flertal definitioner av vad ett återkommande fel är. De olika kunderna definierar 
återkommande fel olika och även inom EuroMaint Rail AB finns det olika definitioner. Nedan 
följer de definitioner som författarna anser ha störst betydelse.

SJ AB definierar ett återkommande fel som:

”Återkommande fel är sådana fel som för en och samma 
vagnindivid återkommer frekvent. Det vill säga fel där 
symptomen åtgärdas men där man inte hittar grundorsaken 
och åtgärdar denna.” (SJ AB 3)

Veolia AB definierar återkommande fel som:

”Sådana fel som återkommer ofta oberoende av vilken 
vagnsindivid det handlar om”.
(EuroMaint Rail AB, 2007-10-18 )

Underhållspersonal på EuroMaint Rail AB anser att återkommande fel är:

”Återkommande fel är ett fel som tidigare reparerats och 
fortfarande inte uppfyller ställda krav”.
(EuroMaint Rail AB, 2007-09-11 )

Definitionerna ovan ligger till grund för den definition som används för den slutliga 
resultatvariabeln. För att variabeln också ska vara mätbar sattes återkommandefrekvensen till 
minst tre gånger under ett år. Tre gånger valdes eftersom denna frekvens ökar säkerheten för 
att det verkligen är ett återkommande fel samtidigt som det inte reducerar allt för mycket data. 
Tidsperioden ett år valdes då författarna anser att fel inte ska återkomma mer än tre gånger på 
ett år. Den resultatvariabel som kommer att användas är: 

Ett fel som efter åtgärd återkommer i samma vagn och som orsakas av samma 
område, minst tre gånger under ett år.
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4.1.4 Projektplan
Efter att projektet definierats tas en projektplan fram för att ge en tidig överblick samt en bra 
struktur för hur arbetet skulle bedrivas. De olika uppgifterna som skulle göras under arbetets 
gång delades in under DMAIC-metodikens fem faser och redovisas i Bilaga 2.

En diskussion har förts angående Control-fasen i arbetet. Då eventuella förändringar riskerar 
att bli stora och förmodligen ta betydande tid att införa, är det risk att Control-fasen kommer 
att utebli under den tidsperiod projektet pågår. Detta innebär att de andra faserna ges mer tid 
vilket kan bidra till att förändringsförslagen kommer att vara mer genomtänkta och då 
underlätta en eventuell implementering.    

4.1.5 Processkarta 
En processkarta över den aktuella processen togs fram för att skapa förståelse för hur 
processen gällande återkommande fel ser ut, se Bilaga 3. Detta gjordes med hjälp av en redan 
färdig processkarta som beskriver tillvägagångssättet för att hantera ett underhållsärende i 
verkstaden i Hagalund (EuroMaint Rail AB 3). Denna kompletterades sedan med de 
aktiviteter som sker före och efter det att vagnen är inne på verkstaden, enligt vad författarna 
kommit fram till. Detta gjordes för att få en komplett bild av hur ärendehanteringen sker. Då 
det är återkommande fel som är problemet har aktiviteten ”rätt åtgärd?” lagts in. Vidtar man 
inte rätt åtgärd uppstår med största sannolikhet felet igen och det blir då ett återkommande fel.  

4.1.6 Besparingspotential
Problemet med dörrarna har funnits länge på EuroMaint Rail AB och åtskilliga fel har 
återkommit. Om kunderna inte betalar extra för underhåll som görs på återkommande fel 
innebär detta en kostnad för EuroMaint Rail AB varje gång ett fordon, som inte tidigare fått 
den åtgärd som krävdes för att avhjälpa felet, kommer in på verkstan. Utöver denna kostnad 
kan samtliga de kostnadsgrupper som Sörqvist beskriver (se kapitel 2.2) finnas för det
underhåll som sker på instegsdörrarna. Hur stor denna totalkostnad kan vara är svår att 
uppskatta då de direkta och indirekta kostnaderna uppkommer olika vid varje 
underhållstillfälle. Då totalkostnaden ansets svårberäknad har istället två direkta kostnader 
valts för att ändå visa på en del av den kommande besparingen. 

Kostnaden, baserat på tid- och materialkostnader, för dörrfel på personvagnar under perioden 
2006-10-01 till 2007-09-30 har beräknats till cirka 7 100 000 kronor med hjälp programmet 
QlikView. (QlikView 2008-01-30). Detta baseras på det avhjälpande underhåll som görs på 
vagnar tillhörande SJ AB- och Veolia-kontrakten. En avgränsning har också gjorts till att 
endast undersöka vagnarna i serierna 5200 – 5400 samt 5401 – 5629 då detta var en 
avgränsning från EuroMaint Rail AB. Genom att uppskatta vilken andel av dessa kostnader 
som beror på återkommande fel skulle en kostnad för de återkommande felen kunna beräknas. 
Då det inte finns någon statistik över återkommande fel är det inte möjligt att beräkna vad 
felen kostar EuroMaint Rail AB. Det finns enligt författarna dock stora besparingar att göra 
vilket motiverar ett fortsatt arbete med projektet. 
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4.2 Measure
I Measure-fasen redovisas de faktorer som påverkar arbetets resultatvariabel samt de data som 
är insamlad för att beskriva och avhjälpa arbetets problem. 

4.2.1 Processparametrar
För att bestämma vilka processparametrar som inverkar på huvudfaktorn y, resultatvariabeln 
antal återkommande fel, togs ett orsak-verkan-diagram fram enligt kapitel 3.5.2. (Se Bilaga 4)
För att kunna identifiera orsaker användes en modifierad 7M-metod. Istället för kategorin 
miljö sattes kunden som en huvudorsak, detta för att inte tappa kundfokus. 

Faktorerna maskin och material, mer konkret dörrens komponenter och de egenskaper som 
beskriver hur dörren fungerar kan anses vara viktiga faktorer. Komponenterna och 
egenskaperna är orsaker till de återkommande felen men dessa kan också påverkas av övriga 
faktorer som exempelvis handhavandefel.

För att i framtiden kunna mäta resultatet av processarbetet krävs att det finns underlag som 
kan ge en rättvis bild av verkligheten. Mäts felet på ett representativt sätt kan man också 
förutspå oacceptabla nivåer av problemet och vidta nödvändiga åtgärder i framtiden. Arbetet 
kommer att fokusera på hur systemen använts samt vilken information de ger. Det kommer 
därför också att granska hur man behandlar information innan den förs in i systemen samt 
vilken information som förs in. 

Kundens syn på problemet är en viktig faktor och bör alltid vara i fokus. Därför kommer 
information om hur kunderna har upplevt problemet samt övrig data från kunden att samlas 
in. Det kan i examensarbetet vara intressant att se hur rapporteringen från kunderna går till 
samt vad den innebär, alltså vilken den egentliga informationen som kunderna vill förmedla 
vid rapportering är. 

De metoder, rutiner och styrdokument som använts i samband med underhållet är viktiga 
faktorer som kan vara en av de bidragande orsakerna till återkommande fel. Uppdateras dessa 
så att det är levande dokument, alltså hur anpassas de till den verksamhet som bedrivs i 
nuläget?

Människan och ledarskapet kan också vara faktorer som påverkar problemet. Det är den 
mänskliga bedömningen som avgör vad som egentligen är ett fel samt vad som bör åtgärdas. 
Ledarskapet är den faktor som styr och som ska leda den mänskliga prestationen, det är också 
denna faktor som avgör vilka resurser som kan kopplas till den process där problemet finns. 

4.2.2 Datainsamling
I detta kapitel presenteras insamlad data. Dessa data kommer att ligga till grund för de 
analyser som görs i arbetet. Data består dels av beskrivningar av de system som data hämtas 
från, men även vilken information som finns tillgänglig i dessa system. 

Den statistik som presenteras i arbetet är de felrapporteringar som finns beskrivna i ”kända 
skador” i FORD under perioden 2006-10-24 till 2007-10-23. Den är också avgränsad till 
felkoder H*, vilket innebär samtliga fel gällande dörrar. Statistiken har också avgränsats till 
att enbart gälla instegsdörrar på personvagnar i serierna 5205 - 5400 och 5401- 5629. 
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4.2.2.1 FORD
FORD (FORdonsDatasystem) är det gemensamma system som används av både EuroMaint 
Rail AB och dess kunder. I FORD finns ett stort antal transaktioner med olika funktioner. När 
en kund rapporterar in ett nytt fel angående personvagnar i FORD görs detta oftast i PVKS 
(personvagnar, kända skador). I PVKS hamnar allt som inte är planerat underhåll. Även 
personal på verkstäderna kan och skall rapportera in nya skador i PVKS om de upptäcks 
under ordinarie underhåll. De data som finns i FORD ligger till grund för när verkstäderna 
planerar underhåll på vagnar och då de tar fram underhållsorder. När 
underhållsplaneringsansvarige skapar en ny arbetsorder används data från både PVKS samt 
planerat förebyggande underhåll. (EuroMaint Rail AB, 2007-09-10)

Vid inrapporteringen ska kunden klassificera felet genom en felkod. Detta görs genom en 
bokstavskombination som är som mest treställig. Ett exempel kan vara klassificeringen HCA 
som betyder; Dörr (H) – Automatisk ytterdörr (HC) – Dörrdator automatisk ytterdörr (HCA). 
För att komplettera koden skrivs också en text för att mer precisera felet. (ibid) Det finns en 
funktion i FORD som redovisar återkommande fel. Återkommande fel definieras i FORD 
som ”En vagn som inom 90 dagar återkommer med samma felkod”. (EuroMaint Rail AB, 
2007-09-12)

När underhållet är utfört ska reparatören logga in i FORD och skriva ett kvitto på underhållet. 
Det som ska redovisas är en text som beskriver vad som har gjorts, vilket material som 
använts och om man inte hittade något fel, en förklaring till detta. Reparatörens signatur 
loggas i databasen. (ibid)

De historiska data som redovisas i FORD innefattar även vilken prioritet felet har givits, alltså 
hur viktigt den som rapporterar in felet anser att det är. Detta ligger till grund för när 
underhållet ska ske. (ibid)

4.2.2.2 Movex/EMAP
Movex är det affärssystem som används inom EuroMaint Rail AB. För att öka 
användarvänligheten i Movex har EMAP skapats. EMAP (EuroMaint Rail AB AffärsPortal) 
är ett webbaserat skal till Movex som ska göra arbetet i affärssystemet mer lätthanterligt. I 
EMAP behandlas all materialhantering vilket innebär att exempelvis lagersaldon och 
materialåtgång finns lagrat. I EMAP registreras även de jobb som ska utföras och har utförts 
på vagnen. Information som är kopplad till EMAP gällande reparationsjobb på personvagnar 
innefattar exempelvis vilken kund med tillhörande avtal och tjänst3 som reparationen tillhör. 
Vid val av tjänst regleras huruvida arbetet kommer att falla inom det avtal som finns eller ej. 
Underhåll inom avtal består av rutinunderhåll enligt kontrakt och dessa tar EuroMaint Rail 
AB inte extra betalt för. Det underhåll utom avtal är sådant som inte är rutinunderhåll och 
beror på exempelvis åverkan eller handhavandefel vilket EuroMaint Rail AB ska ta extra 
betalt för. (EuroMaint Rail AB, 2007-09-12)

Då en ny kundorder skapas registreras vilka operationer ordern innefattar och vilket material 
som beräknas ingå. Denna information skapar underlag för de arbetsorder som reparatörerna 
använder i sitt dagliga arbete samt genererar plocklistor på lagret. (ibid)

                                                
3 Den typ av reparations som ska göras. 
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Data som finns innefattar vilken reparation alternativt förebyggande arbete som gjorts, dessa 
data registreras med hjälp av liknande kodsystem som för FORD med undantag för att denna 
kod alltid är fyrställig. (ibid)

4.2.2.3 Synergi
Synergi är ett program som används inom EuroMaint Rail AB för avvikelsehantering. 
Programmet är omfattande och tillåter klassificering av avvikelsen oavsett vilken typ av 
avvikelse som skett och var inom företaget den upptäckts. Exempel på avvikelser är 
produktionsstörningar, materialbrist och personskador. Vid klassificeringen ska anges vilken 
typ av avvikelse det handlar om (kvalitet, skada med mera), var och när avvikelsen har 
upptäckts, en beskrivande text av avvikelsen samt vilka personer och enheter som är 
inblandade. (EuroMaint Rail AB, 2007-10-05)

När en avvikelse inträffat rapporteras denna in i Synergi av den som konstaterat avvikelsen. 
Ärendet skickas till närmaste QMS-ansvarig (Kvalitet-Miljö-Säkerhet) som granskar ärendet 
och ser till att all nödvändig information finns beskriven. QMS-ansvarige skickar ärendet 
vidare till den som anses vara ansvarig för problemet. Denne ska ta fram en eller ett antal 
åtgärder som kan vara antingen avhjälpande, förebyggande eller tillfälliga. Ansvariga 
personer utses för att ansvara för att åtgärderna vidtas. De som blir ansvariga för att vidta 
åtgärder ska skriva varför de anser eller tror att avvikelsen uppstod för att om möjligt se till att 
samma avvikelse inte uppstår i framtiden. När alla åtgärder har inrapporterats som utförda får 
den ansvarige ett meddelande om detta och kan därefter avsluta ärendet. Hamnar ärendet hos 
någon som inte anser sig vara ansvarig eller ha tillräckliga kunskaper för att kunna ansvara för 
ärendet kan det skickas vidare till någon som är mer lämplig. Det finns i Synergi också 
möjlighet att bifoga dokument och bilder för att presentera exempelvis åtgärder eller 
förtydliga sig. (ibid) För ett exempel om hur synergi används se kapitel 4.2.2.5.

4.2.2.4 Rapportering
De felkoder som rapporteras in till EuroMaint Rail AB i FORD då det gäller personvagnar 
presenteras i Figur 6, Inrapporterade skadekoder. Det finns totalt 85 möjliga felkoder som 
kan väljas för att beskriva dörrfel. Av dessa används 28 stycken. Felkoderna H, H9 och HC är 
de felkoder som rapporteras in oftast och utgör 87 % av de sammanlagda inrapporteringarna 
avseende instegsdörrarna. Betydelsen för dessa är Ytterdörrar, Ytterdörr exkl. gaveldörr samt 
Automatisk ytterdörr. Det finns åtta parter som rapporterat in skador i FORD på 
personvagnar, 96 % av felen rapporteras in av SJ AB, Veolia AB och EuroMaint Rail AB.
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Figur 6, Inrapporterade skadekoder

Felrapportering SJ AB
Detta stycke baseras på intervjuer med personal hos SJ AB (se bilaga 5), EuroMaint Rail AB 
samt statistik hämtad från EuroMaint Rail AB:s databaser.

När ett fel uppstår i en vagn i drift försöker ombordpersonalen först ta hand om felet själva
om det är möjligt och tid finns. Går det inte att åtgärda själv rapporteras felet in till funktionen 
felanmälan på riksledningen via telefon. Dock har de som tar emot samtalen inte alltid rätt 
utbildning för att på ett korrekt sätt kunna återge felen. Detta tros bero på att SJ AB dragit ner 
på de tekniska utbildningskraven på ny personal. Det kan också vara svårt att komma i 
kontakt med funktionen felanmälan på grund av underbemanning. Detta då funktionen 
felanmälan är den med lägst prioritet på riksledningen. (SJ AB 2007-10-16)

Funktionen felanmälan tolkar felet som rapporteras in från drift och rapporterar det i FORD. 
Vid inrapporteringen skriver felanmälan en skadetext samt en felkod som ska beskriva felet. 
Rapporteringen av felkoder beskrivs på två skilda sätt av personal på felanmälan, dels att 
inrapporteringen av dörrfel har en felkod som är minst tvåställig, men i de flesta fall då det 
finns tillräckligt med information, treställig. Alternativt att man rapporterar in samtliga dörrfel 
under felkoden H9. En anställd på SJ AB kommenterade också att ”Det skulle behövas en 
uppdatering av felkoderna då dessa känns ouppdaterade för tillfället”. (ibid)

Cirka hälften av gångerna används vid inrapporteringen i FORD transaktionen MPSG istället 
för PVKS. I gränssnittet för MPSG visas hela tågsättet och det är smidigare att rapportera in 
felen på vagnarna där. Kommandot MPSG är dock begränsat i det att det endast är möjligt att 
rapportera in ett fel per vagn och det är inte heller möjligt att skriva in mer text än vad som 
ryms på en rad. En uppfattning är att man ska försöka beskriva felet så kortfattat som möjligt. 
(ibid)
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De rapporteringar som görs är enligt en reparatör på EuroMaint Rail AB ofta otydliga. Inom 
EuroMaint Rail AB konstateras det att man önskar bättre rapporteringar för att ha bättre 
förutsättningar att utföra underhållet. Tiden EuroMaint Rail AB får för underhåll av SJ AB:s 
fordon kommenteras tidvis vara mycket kort på grund av att SJ AB har små marginaler 
gällande antalet fordon för trafik. (EuroMaint Rail AB, 2007-09-07)

Ett förslag från SJ AB för att underlätta rapporteringen är att ombordpersonalen skulle 
använda sig av handdatorer vid inrapporteringen av fel och därmed slippa mellansteget att 
rapportera till riksledningen. (SJ AB 2007-10-16) 

Statistiken gällande felkoder som de skrivs in från SJ AB presenteras i Figur 7,
Inrapporterade felkoder från SJ AB. Merparten av alla fel rapporteras in under tre felkoder, 
H, H9 och HC. 

Figur 7, Inrapporterade felkoder från SJ AB

Av de rapporteringar som gjorts av SJ AB i FORD har 16 % endast ”dörrfel” som feltext. 
Ytterligare en feltext som ej är ytterligare beskrivande är ”dörrdatorkod 998” (vilket betyder 
”fel dörr”), som utgör 4 % av de totala rapporteringarna. Detta ger sammanlagt 20 % 
felbeskrivningar som inte säger mer än att det är fel på dörr. (Se Bilaga 7)

De inrapporterade felbeskrivningarna varierar gällande beskrivning av plats för felet. I 56 % 
finns angivet att det gäller en eller flera dörrar, 2 % att det gäller samtliga vagnar, 4 % att felet 
finns i någon ände av en specifik vagn, 17 % har information som anger exakt felplacering
och 21 % kan inte härledas till någon plats. (Se Bilaga 7)
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Felrapportering Veolia AB
Detta stycke baseras på intervjuer med personal hos SJ AB (se bilaga 6), EuroMaint Rail AB 
samt statistik hämtad från EuroMaint Rail AB:s databaser. 

När ett fel uppstår ombord på ett tåg från Veolia AB ringer ombordpersonalen in felet till 
trafikledningen. Det upplevs aldrig vara några problem att komma i kontakt med 
trafikledningen. Under varje skift ska varje person i ombordpersonalen vid minst ett tillfälle 
läsa av de felkoder som finns i dörrdatorn. Detta innebär under en normal resa mellan Luleå 
och Stockholm cirka tolv avläsningar av dörrdatorn. Om det finns några felkoder rapporteras 
dessa innan tågets ankomst in till trafikledningen där de sammanställs så att samma fel inte 
rapporteras in flera gånger. Då det är flera skift på Veolia AB:s tåg ser trafikledningen till att 
även fel som rings in inte rapporteras mer än en gång. Trafikledningen rapporterar i de fall 
som ärenden är säkerhetsklassade, vilket dörrfel är, vidare till säkerhetsjouren som finns på 
Veolia AB. Det är säkerhetsjouren som bedömer om en vagn ska ställas av för en FTU4 eller 
vilka åtgärder som ska vidtas på vagnen. (Veolia AB, 2007-11-29)

Enligt en person i ombordpersonalen rapporterar man alltid in vilken dörr felet gäller och 
vilket felet är. (ibid)

När trafikledningen rapporterar in felet i FORD använder man bara en enställig kod för felet, 
dörrfel rapporteras således in som enbart H. De hjälplistor som finns angående felkoder 
innehåller inte djupare koder än enställiga. Vid inrapporteringen i FORD anses en rad vara 
tillräckligt mycket utrymme för att beskriva felet då ”grabbarna på verkstäderna är så duktiga 
och hittar felen ändå”.  Det är olika utbildningsnivå på dem som jobbar på trafikledningen 
men alla ska få en grundutbildning på vagnar som är mellan en till två dagar lång. (ibid)

Utöver att skriva in felet i FORD har Veolia AB ett eget system som heter THR5  i vilket man 
rapporterar in all information om vad som har hänt under turen, om såväl passagerare som 
onormala händelser. I THR preciseras vad som har hänt gällande yttre omständigheter, man 
kan följa vagnhistoriken flera veckor tillbaka angående vad som hänt med vagnen och när alla 
fel har uppkommit.  (EuroMaint Rail AB, 2007-11-05)

Statistiken gällande felkoder som de skrivs in av Veolia AB presenteras i Figur 8,
Inrapporterade felkoder från Veolia AB (FORD)

                                                
4 Fordonsteknisk utredning. 
5 Trafikhändelseregister
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Figur 8, Inrapporterade felkoder från Veolia AB (FORD)

Figuren beskriver att det nästintill endast är felkod H som används av Veolia AB vid 
rapportering, dock förekommer också tvåställiga felkoder. 

Av de rapporteringar som gjorts av Veolia AB i systemet FORD har 6 % endast ”dörrfel” som 
feltext. Rapporteringarna som beskrivs som ”dörrdatorkod 998” utgör 1 % av de totala 
rapporteringarna. Detta ger sammanlagt 7 % felbeskrivningar som i realiteten inte säger mer 
än att det är fel på dörr.

Av de inrapporterade felbeskrivningarna finns det variation av hur det är beskrivet vad gäller 
platsen på felet. 41 % har angivet att det gäller en eller flera dörrar, 3 % att felet finns i någon 
ände av en specifik vagn, 42 % har information som anger exakt felplacering och 14 % kan
inte härledas till någon plats. (Se Bilaga 7)

Rapportering av EuroMaint Rail AB
Om en reparatör i samband med underhåll upptäcker en skada som inte tidigare är 
inrapporterad i PVKS skriver reparatören in denna i PVKS. Detta görs genom att felet 
beskrivs med hjälp av felkod och feltext.

Statistiken över de felkoder som EuroMaint Rail AB har rapporterat visas i Figur 9, 
Skadekoder inrapporterade av EuroMaint Rail AB. H, H9 och HC är de mest förekommande.
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Figur 9, Skadekoder inrapporterade av EuroMaint Rail AB

Vad gäller placering på felet rapporterar EuroMaint Rail AB att 32 % gäller en eller flera 
dörrar, 43 % anger ingen placering alls, 20 % ger en bra beskrivning var felet finns och 4 % 
anger att felet finns i en ände av specifik vagn, 1% anger att det gäller samtliga dörrar. (Se 
Bilaga 7)

33 % av alla de rapporteringar som sker har en felbeskrivning som inte anger mer än att det är 
”dörrfel”. (Se Bilaga 7)

Den nyfunna skadan ska även registreras i EMAP då detta krävs för registrering av tid och 
materialåtgång. Vid valet av tjänst till den nya skadan kan reparatörerna välja mellan att 
använda en rullmeny med alla tjänster alternativt två snabbkommandon med tjänsterna AUH 
och FUH (avhjälpande och förebyggande underhåll inom avtal). (EuroMaint Rail AB, 2007-
09-12)

Många verkstadsanställda lägger skador som AUH eller FUH då de inte fått någon annan 
information. Många gör det också då de upplever att det är lättare att göra så än att välja vilket 
avtal som ska belastas. (EuroMaint Rail AB, 2007-10-12)

Av de reparationer som utförs är 211 stycken plomberingsjobb. Dessa innebär att 
plomberingen för nödöppning är bruten och att man måste sätta upp en ny sådan. Att 
plomberingarna bryts beror enligt bland andra Nilsson och Edmark på åverkan. Efter samtal 
med reparatörer inom EuroMaint Rail AB har det framkommit att de allra flesta sätter arbetet 
inom avtal eftersom det är lättare och man i vissa fall enbart lärt sig hur man gör detta. 
(EuroMaint Rail AB, 2007-09-11)

Ett annat problem är skeva dörrar. Att en dörr är skev kan bero på att den får smällar under 
färd. Detta påverkar mekaniken och inställningarna i dörrsystemen. EuroMaint Rail AB anser 
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att detta bör gå utom avtal då det är yttre påverkan som har lett till problem med 
komponenterna i dörrarna. Kunderna anser att allt som inte är den direkta dörrskadan borde 
ingå i avtalet, alltså att saker som EuroMaint Rail AB anser vara skador som uppstått som 
följd av sammanstötningar bör ses som egna fel och inte sammanlänkas med andra fel. (ibid)

Kvittering av skador på EuroMaint Rail AB
Efter att reparationen är utförd ”släcker” reparatören skadan i PVKS. För att arbetet även ska 
vara möjligt att faktureras skriver reparatören in arbetet även i EMAP där material och 
arbetstid registreras. (EuroMaint Rail AB, 2007-10-12)

När reparatören ”släcker” skadan i PVKS ska denne beskriva vilket arbete som har gjorts 
samt vilket material som gått åt. Systemet är inte tvingande på det sätt att vissa fält måste 
fyllas i för att kunna utföra kvittensen. Samma information ska skrivas in i EMAP 
tillsammans med materialåtgång och tidsåtgång. (ibid)

Då samma information ska rapporteras in i två system är det stor risk att inrapporteringen blir 
lidande. (EuroMaint Rail AB, 2007-09-11)

Enligt data från FORD saknar 892 av de totalt 2864, eller 31 %, undersökta reparationerna en 
text som beskriver vad som har gjorts under reparationen. I vissa fall finns markerat i FORD 
om någon komponent är utbytt, eller om vagnen provats utan anmärkning. Minst 17 % av de 
vagnar som kommer in på verkstaden skickar reparatörerna tillbaka till kund efter kontroll 
utan åtgärd.

Även data från EMAP under tidsperioden 2006-10-24 till 2007-10-22 har granskats. De 
felkoder som är inrapporterade under denna tidsperiod redovisas i Figur 10, Operationskoder
i EMAP.
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De vanligaste felkoderna är:
 HC95 (automatisk ytterdörr reparation)
 HE97 (dörrkompressorsystem kontroll/syn)
 HC11 (SP:IFE dörrar)
 HC13 (SP:IFE dörrar)
 HC70 (SP: IFE dörrar, revision)
 HC97 (automatisk ytterdörr kontroll)
 H995 (ytterdörr reparation).

Av de 12750 reparationer som är anmälda i EMAP har 1674 en feltext vilket utgör 13 %. 

4.2.2.5 Exempel på ärendehantering med Synergi
Här följer en redogörelse av vad som hände då Nilsson på verkstaden i Luleå upptäckte 
felaktiga klämskydd, som ett exempel på ärendehantering i Synergi. 

Den 27 november 2006 skrev Nilsson ett mail till kontraktsledningen. I detta beskrev han att 
det under en teknisk undersökning av vagn 5570 framkommit att pressostaten6 till dörr fyra 
var trasig, samt att samma pressostat nyligen bytts av verkstaden i Hagalund. Man såg 
sprickbildning i botten av pressostaten och bakstycket satt så dåligt att det ramlade ur när man 
blåste på det. Det visade sig efter samtal med verkstadspersonalen att pressostater byts ut 
regelbundet efter cirka två månader på grund av liknande fel. Det verkade som att ramen 
sannolikt är för tunn vilket gör att sockeln spricker och går sönder när man skruvar fast den. 

En avvikelse, #7313, skrevs in i Synergi av kontraktets fordonstekniker 2006-11-29, baserat 
på Nilssons upptäckt. Ärendet skickades vidare till T&P7, med tanken att de skulle 
vidarebefordra till kontraktsenheten för vidare information till kund. Ärendet låg hos T&P  
fram till 2007-04-18 då det skickades tillbaka till kontraktets fordonstekniker med följande 
motivering ”…jag tycker att detta är ett exempel på ärende som du ska hantera via LAN8 och 
som denne för vidare till KOA9 om det behövs regleras hos kund. Du som Fordonstekniker 
handlägger ärendet internt avseende tekniska lösningar”.

I juli 2007 skickades en påminnelse via inkopplad QMS-ansvarig om att ärendet fortfarande 
var aktuellt till kontraktets fordonstekniker. Kontraktets fordonstekniker konstaterade vid ett 
besök i verkstaden i Luleå i september att det hade bytts ut färre pressostater under den sista 
tiden och misstänkte att de var köldkänsliga. Senare i september skickades ärendet vidare till 
MAN10. I översändelsen gavs uppdraget att undersöka åtdragningsmoment och köldtålighet 
med leverantören av pressostaten. Ytterligare en påminnelse till MAN skickades i början av 
oktober 2007. 2008-01-05 skickar kvalitetsansvarige ett meddelande till ansvarig för ärendet 
med förfrågan om det finns några aktiviteter för ärendet. (Nilsson, 2008-01-15, samt 
Synergiärende 7313)

                                                
6 Komponent i dörren som ska känna av lufttrycksförändringar
7 Teknik och Planering
8 Leveransansvarig
9 Kontraktsansvarig
10 Material ansvarig
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4.2.2.6 Styrdokument gällande implementering
Följande är hämtat från styrdokument ändringshanteringsprocess (EM 70-024). Syftet med 
detta styrdokument är att beskriva hur EuroMaint Rail AB hanterar implementering av 
ändringar gällande dokumentation. Huvudansvarig för implementeringsfrågor inom
EuroMaint Rail AB är kontraktschef. 

Det är fordonsägare/järnvägsföretag som har ansvar för att ändringar distribueras. 
Ändringsdokumenten ska skickas till kontraktansvarig som har ansvar att vidarebefordra 
beslutande ändringar till leveransansvarig för implementering. Leveransansvarige bereder 
med hjälp av leveransgruppen hur ny/ändrad dokumentation skall implementeras i 
verksamheten, med mallen EM 00-902 (se Bilaga 8) enligt följande kriterier:

 Enkel ändring överlämnas till kontaktperson vid berörda verkstäder.
 Ändring som kräver kompletterande information gås igenom på arbetsplatsträff, med

eller utan signering ”förstått och accepterat” av deltagarna.
 Komplicerad ändring eller ändring som har betydelse för trafiksäkerheten vilka 

exempelvis kan medföra införskaffande av ny utrustning, ändrade villkor för 
underleverantörer, utbildning, prov, godkännande eller registrering i 
behörighetssystemet.

Leveransansvarig ansvarar också för att:

 Berörda enhetschefer och verkstadschefer eller av denna utsedd person får besked om
hur implementeringen lokalt skall genomföras.

 Hantering av eventuell underleverantör samt att informationsmaterial och/eller att
utbildning tas fram och att implementeringsåtgärderna sprids till berörda
verkstadschefer.

 Att Tabellansvarig/MPS-ansvarig tillser att eventuell hänvisningar i Split11, Ford och
Movex blir uppdaterade.

 Eventuell förändrad volym blir uppdaterad i huvudplanen.

Efter att ovanstående genomförts uppdateras de olika datasystemen. Därefter åligger det 
verkstadschefen eller av denna utsedd person att slutligen implementera ändringen på 
verkstaden enligt följande punkter:

 Informationen ges till berörd personal.
 Kompletterande utbildning beställs/genomförs enligt implementeringsunderlag

om så erfordras och att denna planeras tillsammans med underhållschef.
 Eventuell ny utrustning anskaffas enligt implementeringsunderlag.

Ett visst ansvar har också tillskrivits produktionspersonalen. De ska vid arbetspassets början 
ta del av ny information samt försäkra sig om att fullständig förståelse har erhållits. Slutligen 
ska feedback ges till kontraktsansvarige att implementeringen fungerat enligt plan.

Följande är hämtat från styrdokument rutin för leveransansvarigas styrning av produktion
(EM 91-004):

                                                
11 Återkommande underhållspunkter
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Syftet är att dokumentet reglerar på vilket sätt leveransansvariga ska meddela verkstäder 
ändringar i produktion. ”Divisionsdirektörerna ansvarar för att rutinen finns upprättad och 
implementerad i vår verksamhet”. Verktyget för detta är ett så kallat produktionsmeddelande. 
De tillfällen då produktionsmeddelande ska användas är vid prioriteringar av produktion, 
åtgärder på enstaka fordon, åtgärder enligt styrdokument EM 11-011 punkt 3 aktivitet 5 samt 
information om nytillkomna splitpunkter eller annan ändring av dokumentation. Det är endast 
leveransansvarig som har rätt att ge ut produktionsmeddelande. Mottagande enhet ska ha 
rutiner för att utkommande meddelanden når den personal som har behov av meddelandet. 
Utgivandet av meddelandet ska ske via e-post till de personer som verkstäderna har anmält 
som mottagare för respektive kontrakt. Mallen för produktionsmeddelande redovisas i Bilaga 
9.

Syftet med styrdokument EM 11-015  är att fastställa att samtliga verkstäder har ett system 
för att informera berörd personal om ändringar i dokumentation som rör verksamhetens med 
kunders fordon. I syftet står det också ”varje verkstad ska fastställa i ett styrande dokument 
om EM 11-015 tillämpas, eller vilket annat system som eventuellt tillämpas”. Ansvariga för 
att systemet/dokumentet efterlevs tillskrivs berörda chefer. Det praktiska systemet för 
informationsspridning nämns i form av verksamhetstavla och måltavla. 
”Verksamhetsinformationstavla ska användas för information om ny eller ändrad 
dokumentation gällande verksamheten med kunders fordon”. Ansvar för denna tillskrivs varje 
produktionsenhet samt av dessa utsedd person. Denna person ska ansvara för att tavlan är 
aktuell samt hantera kvittenser av lästa dokument. Måltavlan kan användas för övrig 
information som exempel nämns verksamhetsmål, nyckeltal samt protokoll från 
arbetsplatsträffar.   

De lokala styrdokument som reglerar om styrdokument EM 11-015 tillämpas alternativt 
styrdokument som har likartad funktion fast på lokal nivå är följande (baserat på de 
styrdokument som författarna har funnit vid genomgång av EuroMaint Rail AB:s
styrdokument):

 TMö 00-007 (Malmö underhåll)
 PMö 60-001 (Malmö ombyggnad)
 PN 00-007 (Nord)
 PP 00-007 (Pendeln)
 PV 00-007 (Väst)
 PÖ 00-007 (Öst)

4.2.2.7 Tappad hastighetssignal från fastbromsningsskydd
En av orsakerna till återkommande dörrfel på nya personvagnar (vagnsnummer 5401-5629) 
kan vara fastbromsningsskyddet, den utrustning som genererar en hastighetssignal vilken 
dörrdatorerna använder för att förregla dörrarna. 

Enligt ”Sammanställning teknisk utredning fastbromsningsskydd” (Nilsson, 2007-01-16) om 
vad som orsakar felkod 002 på dörrdatorn framkom det att strömförsörjningskortet på 
fastbromsningsskyddet är en orsak till detta. Fastbromsningsskyddets strömförsörjningskort 
kan enligt utredningen slockna i drift efter 2 - 8 timmars drift vilket gör att hastighetssignalen 
från fastbromsningsskyddet försvinner. Detta gör att dörrdatorn tolkar situationen som att det 
inte finns någon hastighet och förreglingen släpper. 
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Efter en teknisk undersökning (EuroMaint Rail AB 4) kontaktades T&P samt EuroMaint Rail 
AB i Åmål. Avdelningen i Åmål är den plats där upparbetning av elektriska komponenter 
sker. Ett förslag framkom att komponenten DC/DC-omvandlare som sitter på 
strömförsörjningskortet på fastbromsningsskyddet skall testas och, om den tappar spänning 
under testperioden, bytas ut. Anledningen till att denna komponent bör bytas är enligt Åmål 
att elektroniken börjar bli utsliten efter många års användning. Ett byte av komponenten borde 
leda till en minskning av antalet fel. (EuroMaint Rail AB, 2007-09-30)

I ett försök att implementera ovanstående lösningar vid samtliga verkstäder har följande 
gjorts:

I leveransgruppen för personvagnar togs problemet angående 002-fel upp samt information 
om hur det kunde åtgärdas, samma information som senare skickades i ett 
produktionsmeddelande. (Se Bilaga 10) I leveransgruppen ingick produktionsledare för alla 
involverade verkstäder, produktionsplanerare, tekniker och de kontraktsansvariga. Det var 
produktionsledarnas ansvar att förmedla informationen till de verkstadsanställda. Dåvarande 
leveransansvarig misstänker att det är i det steget som informationskedjan brustit. (EuroMaint 
Rail AB, 2007-11-19) Produktionsledare i Hagalund samt en av de i leveransgruppen, 
bekräftar att information kring detta inte har gått ut till alla reparatörer och att det inte kommit 
några klara besked till honom om några rutiner angående 002-fel. (EuroMaint Rail AB, 2007-
11-21) 

Även reparatörer vid andra berörda verkstäder bekräftar att det inte gått ut någon information 
kring detta. (EuroMaint Rail AB, 2007-11-20 och 2007-11-22)

Vid verkstaden i Notviken, Luleå, bekräftas att det inte har gått ut någon direkt information 
från leveransgruppen till reparatörerna. Information om 002-felet har dock kommit 
reparatörerna till känna via den så kallade dörrgruppen i Notviken. Denna grupp tillsattes med 
representanter från EuroMaint Rail AB och Veolia AB för att lösa de dörrproblem som Veolia 
AB upplevde som svåra vid årsskiftet 2006/2007. (EuroMaint Rail AB, 2007-09-30 samt 
EuroMaint Rail AB 5)

Då Nilsson ansåg att det inte gick ut någon information till reparatörerna bad han den 
leveransansvarige att ytterligare informera verkstäderna om detta. Detta resulterade i ett brev 
som skickades till ansvarig för tungt underhåll samt ansvarig för trafiknära underhåll. I brevet 
bifogades två produktionsmeddelanden, ett avseende SJ AB:s fordon och ett avseende Veolia 
AB:s fordon, där det fanns information om problemet samt åtgärder. (Se bilaga 10) (ibid) 
Enligt ansvarig för tungt underhåll var dock detta ”002-fel” inget som kunde hanteras inom 
hans avdelning.

För att informera EuroMaint Rail AB om 002-felet anmäldes även detta som en avvikelse i 
avvikelsesystemet Synergi av teknik och planering. Ärendet kopplades då till 
kontraktsansvarig/kontraktschef (samma person vid tidpunkten) samt kvalitetskoordinator. 
(Data inhämtat från Synergi, ärende 6992). 

QMS-ansvarige säkerställde att även kunden SJ AB informerades om problemet. QMS-
ansvarige klassade 002-felet som en säkerhetsavvikelse. Då fallet klassades som 
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säkerhetsavvikelse kontaktades även en oberoende part, Interfleet12, för att ge sin syn på 
problemet. (EuroMaint Rail AB, 2007-10-05)   

Vad kontraktsansvarig/kontraktschef gjorde när ärendet överlämnades är oklart då denna 
person ej varit tillgänglig. I Synergi finns inga ändringar eller ytterligare dokument som skulle 
kunna säga vad denna person gjorde. 2007-02-02 kopplades ytterligare en kontraktsansvarig 
in, denna person hade fortsatta kontakter med kund samt var delaktig i att avsluta ärendet.
Ärendet avslutades med följande åtgärder inskrivna av QMS-ansvarig. (Data inhämtad från 
Synergi, ärende 6992).

 Åtgärd 1: ”Förfrågan till Tekniker om problemet även berör SJAB psv/GP”, 
o Kommentar: ” Ja, gäller även SJAB!”.

 Åtgärd 2: ”För kunden SJAB har avvikelsen skickats till ITAB13 samt SJT14, 
…informerats./GP”

o Kommentar. 2006-12-12 Svar från SJ. SJT kommentar Till fordonschef 
personvagn för hantering. Till SJT och SJF15 för kännedom. ”2006-11-07 
Avvikelsen är mottagen och registrerad av ITAB och har fått benämningen 
T1015/GP”.

 Åtgärd 3: ” LAN har informerat Sven Sandelius16 via mail”.  

                                                
12 Konsultföretag inom järnvägsindustrin
13 Interfleet AB
14 SJ AB trafiksäkerhet
15 SJ AB fordon
16 Veolia AB
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4.3 Analyse
I denna fas analyseras responsvariabeln och utefter detta så kan påverkande faktorer
redovisas samt analyseras.

4.3.1 Resultatvariabel
För att analysera återkommandefrekvensen samt vilka system som är återkommande har 
databasen FORD använts då det är denna databas som är integrerad med kunderna.

Den funktion i FORD som ska varna för återkommande fel visar som det är beskrivet i kapitel 
4.2.2.1 vilken gång i ordningen ett fel återkommer. Då varningen är baserad på vilken felkod 
som är inskriven är ett fel bara återkommande om det är samma felkod som återkommer. Man 
ser att det huvudsakligen är tre felkoder som används (kapitel 4.2.2.4). Dessa tre felkoder 
beskriver samma sak och ger inte någon mer utförlig beskrivning av vad som är det verkliga 
felet vilket gör att det befintliga systemet för återkommande fel bedöms vara mindre bra. 

För att ge en tydligare bild av vad som rapporteras som fel sammanfattas inrapporteringarna i 
kända skador, FORD, utefter den beskrivning som varje fel har. Resultatet är 78 olika
kategorier där texten avgör vilken kategori felbeskrivningen tillhör. Dessa beskrivningar sätts 
i relation till de felkoder som används för att se om det finns något samband mellan felkoder 
och den text som felet beskrivs med. Resultatet blev att samma typ av fel är jämt fördelade på 
de tre vanligaste felkoderna, se Figur 11, Felbeskrivning i förhållande till felkod. 
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Figur 11, Felbeskrivning i förhållande till felkod, varje färg representerar en feltyp.

Om ett fel står som återkommande i FORD behöver det alltså inte vara samma fel. Detta 
bekräftas också i intervjuerna med SJ AB där det framkommer att olika personer rapporterar 
in samma fel under olika felkoder. Att koderna H, H9 och HC beskriver ungefär samma sak är 
troligen en bakomliggande orsak till detta och olika personer har olika preferenser för vilken 
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kod de använder. Den information som ges av systemet idag gällande återkommande fel är 
slumpartad och bör inte ses som ett mått på återkommande fel.  

Då det befintliga systemet för återkommande fel inte kan användas, baseras arbetet på de 
felbeskrivningar som finns i kända skador i FORD. Varje kategori av felbeskrivningar 
kopplas till en trolig felorsak, vilken bedöms med hjälp av expertkunskap i form av Leif 
Nilsson och Håkan Edmark, erfarna reparatörer med lång erfarenhet inom underhåll och 
undervisning på personvagnar.

Felorsaken delas in i antingen komponentfel eller handhavandefel. Komponentfel innebär att 
det är en komponent som är felaktig. Handhavandefel innebär att det är den mänskliga faktorn 
som har påverkat, antingen att det är personal från EuroMaint Rail AB, personal från kund 
eller slutkund i form av resenärer. 

I de fall där felbeskrivningen inte kan kopplas till någon felorsak placeras felbeskrivningen i 
kategorin övrigt. Denna kategori innehåller 60 av 2502 felbeskrivningar och utgör 2,4 % av 
totala antalet felbeskrivningar. Då dessa felbeskrivningar ej går att tolka kommer de lyftas ut 
ur arbetet. Eftersom de är så få anses detta ej påverka resultatet. 

Då definitionen av ett återkommande fel bygger på att det är komponenter inom samma 
område kopplas de olika komponenterna till de områden som de ingår i. De framtagna 
områdena baseras på hur de olika komponenterna påverkar varandra samt vad de tekniska 
beskrivningarna (Personvagn av 80-tallsmodell nr 5205-5400 Vestibulsidodörrar med 
styrutrustning typ IFE) och (Personvagn av 80-tallsmodell nr och 5401-5629 
Vestibulsidodörrar med styrutrustning typ IFE) anser vara samma område. Alla felorsaker 
som kan härröras till handhavandefel kopplas till området handhavandefel. Detta är inget 
tekniskt område liknande de som beror på komponenter men tas ändå med under begreppet 
område eftersom de kan utgöra en stor andel av de återkommande felen.

Dessa är de framtagna områdena, anges inget gäller de för samtliga vagnar: 

 Batterisystem 
 Dörrblad
 Dörrdator ny, för vagnar 5401-5629
 Dörrdator gammal, för vagnar 5205-5400
 Dörrlås
 Fastbromsningsskydd, för vagnar 5401-5629
 Förreglingsbeslag
 Handhavandefel
 Hastighetsgivarsystem,  för vagnar 5205-5400
 Instegsvärme
 Kablage
 Klämskydd
 Lampa 
 Luft
 Plombering
 UIC-kabel
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Eftersom felbeskrivningarna kan innebära en eller flera felorsaker tas ett system fram där 
Nilsson och Edmark skattar sannolikheten på en skala ett till tio på hur vanligt att just denna 
felorsak inträffar. Därefter normaliseras värdena för varje felbeskrivning så att sannolikheten 
för att de samlade felorsakerna har summan 100 inom varje felsammanställning. För att 
sammanställa kopplingen mellan de sammanfattade felbeskrivningarna, felorsakerna, 
komponent/handhavandefel och felområde samt skattad sannolikhet togs en mall för ett 
bedömningssystem fram (Se Bilaga 11). I kolumnen längst till vänster finns felbeskrivningar 
som de är beskrivna i FORD. Nästföljande kolumn innehåller felorsakerna vilka kan vara en 
eller flera. Varje felorsak är kopplad till antingen en eller flera komponenter/handhavandefel 
vilket finns i nästkommande kolumn. I de sista kolumnerna finns den skattade sannolikheten 
vilken kan skilja sig beroende på vilken sorts vagn det är, antingen gamla med vagnsnummer 
5201-5400 eller nya med vagnsnummer 5401-5600. 

Produkten av hur ofta en komponent/handhavandefel är förekommande och vilken 
sannolikhet de komponenter/handhavandefel har ger ett mått på vad som kan vara orsaken till 
de fel som förekommer på vagnarna vilket ger poäng. Varje komponent tillhör ett område
vilket gör att det mest troliga och förekommande området kan tas fram. Då varje 
felbeskrivning nu kan kopplas till ett område kan också återkommandefrekvensen för varje 
system tas fram. Detta görs genom att granska hur ofta samma vagn återkommer med fel i 
samma område under ett år. 

Resultatet av ovanstående beskrivs i Tabell 2, Antalet poäng och återkommande vagnar till 
varje område. Resultatet av vilka poäng varje komponent/handhavandefel har bidragit med 
presenteras i Bilaga 12. Återkommandefrekvensen bygger på att vagnen har en felbeskrivning 
som kan kopplas till ett område, dock tas ingen hänsyn till hur troligt det är. Detta gör att 
säkerheten om felet verkligen är återkommande minskar. Av denna anledning tas mest hänsyn 
till hur förekommande och troligt område är. Återkommandefrekvensen används som en 
sekundär parameter. Examensarbetet bygger på att minska återkommandefrekvensen men 
minskas de mest förekommande felen så minskar även antalet återkommande fel, detta med 
anledning av att de flesta mest förekommande felen även har en hög återkommandefrekvens.

Tabell 2, Antalet poäng och återkommande vagnar till varje område

Område Poäng
Antal återkommande 
vagnar

Handhavandefel 37813 98
Dörrlås 24848 75
Kablage 23581 116
Plombering 21100 10
Luft 19840 23
Klämskydd 14600 45
Fastbromsningsskydd 9925 62
Hastighetsgivarsystem 9381 24
Dörrblad 5405 1
Förreglingsbeslag 4511 4
Lampa 4000 1
UIC-kabel 3651 8
Dörrdator ny 3459 7
Batterisystem 2022 19
Instegsvärme 1934 36
Dörrdator gammal 1726 15
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De områden som kommer att analyseras mer ingående är de sju första med anledning av att de 
sex första har en markant högre poängsumma än de övriga samt att det sjunde, 
fastbromsningsskydd, har en hög återkommandefrekvens i förhållande till dess poäng. 

4.3.2 Påverkande faktorer
Utefter de processparametrar som är diskuterade i kapitel 4.2.1 har tre faktorer valts att 
granskas närmare. Den första är direkt kopplad till de återkommande områdena och de andra 
två påverkar problemet mer indirekt. Den första, mest förekommande områden, är kopplad till 
den processparameter som handlar om maskin. Denna faktor diskuterar vad som kan vara fel 
gällande komponenter och dess område. Den andra faktorn är rapportering vilken kan kopplas 
till båda processparametrarna kund och mätning. Kundens samt EuroMaint Rail AB:s interna 
rapportering och kvittering har setts som intressanta områden. Implementeringar av ändringar 
är den sista faktorn som kan kopplas till processparametern metod. Av de metoder som finns 
har den gällande implementeringar setts som betydande.

4.3.2.1 Mest förekommande områden
Vid analys av de olika områdena kommer de ingående komponenter/handhavandefel och 
deras felorsak att granskas. För att inte få komponenter/handhavandefel med för låg 
sannolikhet och för att få en systematik vid framtagandet av komponenter/handhavandefel har 
gränsen satts till 2500 poäng för de ingående komponenterna. Denna gräns medför att det 
finns 25 komponenter/handhavandefel där man med 100 % säkerhet vet att de är orsaken till 
felet. Det kan också vara fler komponenter/handhavandefel men med lägre sannolikhet, där 
antalet ändå ger intresse att undersöka dem.

Handhavandefel
Handhavandefel är det område som fått högst poäng som orsak till de fel som rapporterats in. 
Det innebär att det är den mest förekommande kategorin. Det är också den kategori som är 
den näst mest återkommande felorsaken. Det finns fem typer av handhavandefel som är 
troliga orsaker till att felen rapporteras in vilka redovisas nedan.

 Den största andelen fel som beror på handhavandefel är att en dörr är ställd i 
rangerläge17 av ombordpersonalen för att kunna öppna denna när den annars inte 
borde kunna ha öppnats. Det händer då att ombordpersonalen glömmer återställa 
dörren igen, något som innebär att dörren inte reagerar på central dörrstängning vilket 
ombordpersonalen sedan rapporterar in som ett fel. (EuroMaint Rail AB, 2008-01-10)

 Näst största kategorin handhavandefel bedöms vara att ombordpersonalen har 
förreglat vagnen med fyrkantsnyckel och inte återställt denna position, vilket innebär 
att hela tåget är förreglat med central dörrstängning. Lösningen är att gå igenom hela 
tåget och leta upp den position där dörren är låst med fyrkantsnyckeln och återställa 
den. (ibid)

 Att växlingspersonal drar sönder UIC-kabeln som förbinder vagnarna och skickar 
signaler vid central dörrstängning är den tredje största felkategorin. Det som händer är 
att växlingspersonalen ibland glömmer att koppla loss kabeln vilket leder till att den 
slits loss och skadas då vagnarna separeras. (ibid)

                                                
17 Läge på dörren som innebär att dörren går att öppna trots att dörrförreglingen ligger på
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 Då det är för varmt i vestibulen händer det att ombordpersonalen därmed stänger av 
instegsvärmen. Detta gör då att det kan skapas is vid dörrbladet som i sin tur kan leda 
till att dörren blir svårhanterlig. På grund av avstängd instegsvärme kan därmed  
felrapporteringen dörr går ej igen förekomma.

 Det anmäls ibland att kompressorn i vagnarna inte fungerar. Många av gångerna är 
orsaken till detta att kompressorn inte är påslagen då den stänger av sig själv efter 30 
minuters belastning genom ett gångtidsrelä för att den inte ska ta skada. Det är alltså 
inget fel utan sättet kompressorn är konstruerad på medför detta problem. Att 
kompressorn är avstängd kan därmed tyda på att det finns någon luftläcka i systemet 
vilket gjort att kompressorn tvingats arbeta. Man bör alltså fortsätta med felsökning på 
andra delar av luftsystemet. (ibid)

När ett underhåll görs och det upptäcks att det beror på handhavandefel ska detta vara en 
reparation som går utom avtal. Det har dock upptäckts att många av dessa reparationer trots 
det går inom avtal (EuroMaint Rail AB, 2007-10-10), något som leder till att EuroMaint Rail 
AB inte tar betalt för ett stort antal åtgärder. Om EuroMaint Rail AB skulle börja ta betalt för 
dessa skulle sannolikt mängden handhavandefel snabbt minska då kunderna nu får incitament 
att vidta åtgärder mot dem. Detta skulle i förlängningen leda till att mängden inrapporterade 
skador skulle minska vilket ökar tillgängligheten i verkstäderna för annat underhåll samtidigt 
som EuroMaint Rail AB:s kunder får högre tillgänglighet på sina fordon.

Dörrlås
Förreglingsmagneten i dörrlåset kan ha en mekanisk tröghet på grund av det fett som används 
till magneten. Då verkstaden i Luleå under 2007 har använt ett annat fett som vid tester har 
visat sig fungera mycket bra vore det lämpligt att införa detta fett på övriga verkstäder. Utöver 
fettet kan dörrlåset också ha mekaniska och elektriska fel. Ytterligare en orsak till problem 
med dörrlåset kan vara att mikrobrytarna B1 och B2 (öppna och stänga) är aktiverade 
alternativt icke aktiverade på grund av att de är feljusterade eller defekta. (EuroMaint Rail 
AB, 2008-01-10)

Kablage
Att kablaget är den tredje största kategorin är föga förvånande då det är ett väldigt omfattande
område samtidigt som delar av kablaget sitter utsatt och är i rörelse ofta. Ett exempel på detta 
är kabelknippet som sitter i dörrbladet och som är i rörelse varje gång dörren öppnas eller 
stängs. Vid krängningar i tåget kan exempelvis kabelknippet påverkas så att fel registreras. 
Det vore önskvärt att undersöka vidare huruvida det finns möjliga åtgärder att vidta för att 
minska slitaget på kablaget. (EuroMaint Rail AB, 2008-01-10)

Plombering
Plomberingen till nödöppningen saknas ofta. Detta beror på att de blir borttagna då resenärer 
drar i nödöppningen. Denna situation kan uppstå då lokföraren har glömt släppa den centrala 
dörrförreglingen. (EuroMaint Rail AB, 2008-01-10)

Luft
Den komponent som mest bidrar till fel inom detta system är främst dörrcylindern. I 
dörrcylindern finns packningar som ändrar storlek vid varierande temperaturer och påverkar 
därmed vilket tryck som krävs för att öppna dörren. Ytterligare en orsak till att dörrcylindern 
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inte fungerar kan vara att det används en alkoholförgasare ansluten till luftsystemet. 
Alkoholförgasaren har tillkommit då man märkt att systemet fryser under vintertid, dock 
medför alkoholen i luften att packningarna som inte är anpassade för detta påverkas och blir 
otäta. Även komponenterna dörrcylinder och backventil kan också gå sönder så att 
luftsystemet inte fungerar. (EuroMaint Rail AB, 2008-01-10)

Klämskydd
Klämskyddet är det område som känner av att det inte är någonting i vägen då dörrarna 
stängs. Det är mycket viktigt att det fungerar eftersom det annars finns risk att dörrarna går 
upp under färd då de kan tro att någonting är i vägen. En av komponenterna i klämskyddet, 
pressostaten, har upptäckts vara skör och går sönder lätt vilket sätter hela klämskyddet ur 
funktion. Tillverkaren av dörrarna, IFE, har levererat en ny typ av pressostat. Denna är sämre 
än de tidigare vilket har konstaterats av verkstaden i Luleå, något som också lett till ett 
Synergiärende, 7313 (Se kapitel 4.2.2.5). (EuroMaint Rail AB, 2008-01-10) Det vore 
intressant att undersöka om IFE skulle kunna leverera någon annan typ av pressostat eller att 
konstruktionen på den nuvarande kunde förbättras. Ett alternativ vore att undersöka andra 
leverantörer. Detta kan dock leda till att EuroMaint Rail AB går miste om de långvariga 
relationer man idag har med IFE som leverantör och de fördelar som finns med det. 

Fastbromsningsskydd
Den mest förekommande felaktiga komponenten på fastbromsningsskyddet är kretskortet för 
strömförsörjning. Att detta ej är fungerande innebär att ingen hastighetssignal kommer att gå 
till dörrdatorn och därmed kommer dörrdatorn indikera att vagnen står still och släppa 
dörrförreglingen. Mer om lösningen till detta finns att läsa i kapitel 4.2.2.7.  Mängden sådana 
fel kan fortfarande vara så stor att det skulle vara av värde för EuroMaint Rail AB att gå ut 
med ytterligare information angående problemet.

Fastbromsningsskyddet kan också skicka ut signaler om hastighet trots att vagnen står stilla 
vilket gör att dörrarna inte går att öppna då dörrdatorn tror att vagnen är i hastighet och 
förreglar dörren. (EuroMaint Rail AB, 2008-01-10)

4.3.2.2 Rapportering 
Enligt SIQ:s värderingar, se kapitel 2.1, är Samverkan en viktig punkt. Genom att EuroMaint 
Rail AB och dess kunder samverkar mer effektivt med rapporteringen och ser varandras 
problem och möjligheter kan synergieffekter skapas vilket leder till att arbetet för båda 
kommer att underlättas avsevärt. Nedan beskrivs hur arbetet sker idag och på vilka områden 
förbättringar skulle kunna ske.

Felrapportering SJ AB
Detta kapitel baseras på den information som presenteras i kapitel 4.2.2.4.

En mycket stor andel av den felrapportering SJ AB gör angående dörrar skrivs in under 
felkoderna H, H9 och HC. Dock visas i kapitel 4.3.1 att ett visst fel kan rapporteras in under 
vilken som helst av dessa tre felkoder vilket leder till att återkommandefrekvensen blir 
felaktig. Ytterligare bevis för detta är att det under intervjuerna gjorda med personal från SJ 
AB bekräftas att viss personal alltid använder samma felkod oberoende fel. 

Eftersom 20 % av felbeskrivningarna endast rapporterar att det är ”dörrfel”, samt att 21 % inte 
har beskrivit någon plats för felet måste reparatörerna ofta spendera lång tid vid underhåll. 
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Detta för att göra felsökning av vagnen för att komma fram till vad felet är samt var det är 
placerat innan själva reparationen kan påbörjas.

Den rapportering som görs av SJ AB kan förbättras, både vad gäller felkod och feltext. En 
bättre feltext med information om omständigheterna kan underlätta felsökningen, exempelvis 
för att finna sådana fel som endast visar sig under färd. En trolig orsak till att många 
felanmälningar är väldigt korta är att funktionen MPSG i FORD används istället för PVKS. I 
MPSG är det inte möjligt att skriva i någon ytterligare förklarande text utöver den rad som 
finns tillgänglig från start. Ytterligare en anledning kan vara att kunderna får information från 
EuroMaint Rail AB om att rapportera så kortfattat som möjligt. Att rapporteringen är väldigt 
kortfattat kan medföra att inte all information gällande skadan tas med i anmälan. 

En orsak till sämre rapportering kan vara att SJ AB har dragit ner utbildningskraven för sin 
ombordpersonal och fokuserar inte lika mycket på den tekniska delen av vagnarna till fördel 
för fokus på service. Utbildningskraven har även sänkts för personalen på riksledningen som 
tar emot de felrapporteringar som görs från tågen. Om de som tar emot felrapporteringarna
inte har tillräcklig teknisk förståelse för vagnarna innebär detta sannolikt att inrapporteringen i 
FORD blir lidande. Är det däremot personer med stor kunskap om vagnarna som tar emot 
felrapporteringarna från tågen kan de ställa relevanta motfrågor för att försöka precisera vad 
felet är och i vissa fall även hjälpa ombordpersonalen att själv ta hand om felet. Det är 
sannolikt att det finns ett mörkertal bland det som rapporteras in då det av ombordpersonalen 
på SJ AB ibland upplevs vara svårt att komma i kontakt med funktionen felanmälan. Detta då 
felanmälan är den funktion hos riksledningen som är lägst prioriterad att svara i.  

Det system med handdatorer som kommit på tal hos SJ AB anses vara en positiv tanke då 
man med detta slipper mellansteget innebärande kontakt med felanmälan på riksledningen. 
Dock riskerar detta medföra att rapporteringen kommer att upplevas som sämre då det inte 
kommer att finnas någon som ställer motfrågor och som kan tolka ombordpersonalens 
felbeskrivningar. Det riskerar också leda till att mängden dubbelrapporteringar ökar vilket 
leder till en missvisande felstatistik. En variant är att man i handdatorn får upp samtliga 
felrapporteringar som gjorts på vagnen det senaste dygnet, alternativt sen det senaste 
underhållet, vilket skulle minska risken för dubbla felrapporteringar.   

Då SJ AB enligt intervjuerna med deras personal har små marginaler vad gäller antal vagnar i 
trafik har de inte råd att ha vagnar stående inne på verkstäder någon längre tid. Detta 
tillsammans med den dåliga rapporteringen gör att verkstadspersonalen inte alltid hinner 
utföra de felsökningar och det underhåll de skulle vilja. Detta kan leda till att ordinarie 
underhåll blir eftersatt, ibland till så hög grad att fordonen måste tas ur trafik då 
trafiksäkerheten inte längre kan garanteras.

Felrapportering Veolia AB
Detta kapitel baseras på den information som presenteras i kapitel 4.2.2.4.

Veolia AB rapporterar in i huvudsak samtliga dörrfel under felkod H. Orsaken till detta är att 
de listor man går efter inte har några underkategorier av fel. Detta upplevs av författarna vara 
positivt då det inte uppstår ett mörkertal gällande återkommande fel som det kan göra för SJ
AB:s vagnar. Följden av detta blir att oavsett vilket fel det har varit på dörrarna räknas det 
som återkommande. Det är dock författarnas uppfattning att det är bättre att systemet varnar
oftare än att det varnar så sällan att man riskerar missa fel som kan vara återkommande. 
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Mängden rapporteringar med beskrivningen ”dörrfel” ligger på 7 %. Detta anses vara relativt 
bra då denna utveckling rekommenderas. Att Veolia AB däremot har 14 % feltexter som inte 
anger plats för felet samt att Veolia AB försöker ha en mycket kort feltext ses som mindre bra 
då detta ökar tiden för reparationen. En kort feltext kan innebära att information om 
exempelvis omständigheter inte beskrivs, vilket gör att reparatörerna inte finner de fel som 
kan förknippas med dessa.  Orsaken till den korta rapporteringen tros delvis bero på 
inställningen hos personalen att verkstadspersonalen är så duktig att man inte behöver 
rapportera bättre, ”de hittar ju felet ändå”. Det är positivt för EuroMaint Rail AB att den 
tilltron finns hos kunderna, däremot innebär detta att verkstäderna får lägga onödig tid på 
felsökning.

Det system som Veolia AB använder sig av som innebär att varje ombordanställd ska läsa av 
dörrdatorn minst en gång per skift upplevs vara bra och innebär att samtliga felkoder som 
registreras av dörrdatorn också rapporteras in. Då varje felkod representerar ett specifikt 
problem, ibland även kopplat till en specifik dörr, behöver inte reparatörerna göra någon 
omfattande felsökning för att upptäcka felet utan kan lägga tiden på reparationer istället.

Det finns en risk att samma fel rapporteras in mer än en gång då varje tåg består av flera skift 
som kan upptäcka samma fel flera gånger. Detta motverkas av att det finns en samordnande 
person på trafikledningen som tar emot felanmälan och lägger in i FORD. Denna åtgärd ses 
som betydande då dubbelrapporteringar omöjliggör en systematisk analys av inrapporterade 
fel. 

Den information som Veolia AB lägger in i sitt eget system THR skulle i vissa fall kunna vara 
ett bra komplement till de felrapporteringar som görs. Om EuroMaint Rail AB:s
verkstadspersonal fått tillgång till THR skulle man därmed kunna få reda på eventuella yttre 
omständigheter som har påverkat vagnen och som skulle kunna ha lett till felet och därmed 
underlätta felsökningen.  

Rapportering EuroMaint Rail AB
Detta avsnitt baseras om inget annat anges på den information som presenteras i kapitel 
4.2.2.4.

Den felrapportering som görs av EuroMaint Rail AB kan ses som bristfällig, detta då det i
huvudsak endast är felkoderna H, H9 och HC som inrapporteras. Detta baseras också på att en 
tredjedel av inrapporteringen inte anger något annat än ”dörrfel”. Detta beror troligen på att 
reparatörerna som skriver in skadan även reparerar den vilket inte motiverar en längre 
felbeskrivning då den inte är riktad åt någon annan. 

Den återkoppling som ska ske i FORD med hjälp av kvittering anses vara bristfällig. Detta 
baseras på att 31 % av alla kvitteringar som görs i FORD saknar text om åtgärd som är gjord 
för inrapporterat fel. Det har förekommit klagomål från EuroMaint Rail AB:s kunder på just 
att återrapporteringen till dem är bristfällig och att bristen på sådan gör att de själva 
rapporterar sämre. 

Då kvitteringen ”utan anmärkning” utgör 17 % av alla reparationer innebär detta att 
EuroMaint Rail AB skickar tillbaka 475 vagnar till sina kunder utan att vidta någon åtgärd. 
Detta skulle kunna vara ett resultat av att de felrapporteringar som görs är så vaga att 
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reparatören har svårt att finna felet. Det finns också risk att fel enbart uppkommer då vagnen 
är i rörelse och att de inte går att återskapa på verkstaden. Många reparatörer tycker enligt 
Nilsson att det är olustigt att skicka tillbaka vagnar utan åtgärd. Att det trots detta görs 
bekräftar ytterligare att många av felen som anmäls är dåligt beskrivna eller att de faktiskt inte 
är fel (se kapitel 4.2.1). 

Orsak till den dåliga rapporteringen kan bero på att många verkstadsanställda känner att de är 
anställda för att reparera tåg, inte för att sköta administrativt arbete. Detta kan leda till att man 
ofta väljer den enklaste vägen. Ett exempel på detta är de många jobb som görs beroende på 
handhavandefel (se kapitel 4.2.1) Dessa reparationer borde inte ingå inom avtal utan sättas 
utanför, alltså inte AUH eller FUH, och därmed tas extra betalt för. Många av dessa sätts ändå 
inom avtal då det är enklare, än att ändra så att de hamnar utanför avtal. När detta görs medför 
det att kunden inte får reda på att det är handhavandefel och det är troligt att likadana fel 
kommer att fortsätta komma in. Detta leder till vagnsbrist hos kunderna och överbelastning i 
EuroMaint Rail AB:s verkstäder. Hade samverkan mellan EuroMaint Rail AB och kund 
fungerat bättre skulle dessa problem kunnat undvikas i större grad. 

Den kvittering som sker i EMAP kan också ses som bristfällig om syftet är att beskriva de fel 
som repareras. Detta baseras på att av de felkoder som finns är det endast de sju i kapitel 
4.2.2.2 som används vilket ger informationen att det är fel på automatisk ytterdörr, 
dörrkompressorsystem, IFE dörrar samt ytterdörr. Av dessa är det endast felkoden för 
dörrkompressorsystem som kan ses som en beskrivning av en komponent. Ytterligare grund 
för att det är dålig rapportering är det fåtal feltexter som finns, endast 13 % har en feltext. 

Orsaken till den dåliga rapporteringen i både EMAP och FORD kan även bero på att 
reparatörerna arbetar under tidspress beroende på att kunderna ofta är stressade och vill ha 
sina fordon i trafik i så stor utsträckning som möjligt, enligt kapitel 4.2.2.4. Detta i 
kombination med att man ska rapportera in samma information i både FORD och EMAP (se 
kapitel 4.2.2.1 och 4.2.2.2) vad gäller kända skador gör att den kvittering som görs av 
reparatörerna kan bli bristfällig. 

Den spiral som innefattar att kunderna rapporterar dåligt för att de får dålig återkoppling och 
att EuroMaint Rail AB kvitterar bristfälligt för att de får bristfälliga felbeskrivningar kan 
endast brytas om båda parter medverkar till det. Skulle felbeskrivningarna bli bättre skulle 
sannolikt antalet kvitteringar ”utan anmärkning” sjunka då reparatörerna bättre vet vad som 
ska felsökas.

4.3.2.3 Implementeringar av ändringar
Ur ett kvalitetsperspektiv är SIQ:s värderingar Förebyggande åtgärder och Snabbare 
reaktioner, (se kapitel 2.1) intressanta områden att diskutera gällande implementeringar och 
avvikelser. Att snabbt kunna se förbättringsringspotential samt brister kan enligt SIQ öka 
kundnöjdheten inom ett företag. Detta gör att om EuroMaint Rail AB kan ha snabbare 
svarstider och mindre ledtider vad gäller implementeringsfrågor och avvikelser desto mer 
konkurrenskraftigt kan företaget vara. Att också jobba med förebyggande åtgärder är enligt 
SIQ en av de större metoderna för att reducera de fel och risker som kan finnas i den tjänst 
som erbjuds till kund. EuroMaint Rail AB borde utöka detta synsätt då man jobbar med 
implementeringar och avvikelser. Om en avvikelse måste hanteras borde man titta mer på 
varför den uppkom från början och om det funnits liknande fall. Om det utreds ytterligare
varför en avvikelse uppkommer och vad man kan göra för att inte liknande ska uppkomma i 
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framtiden minskar EuroMaint Rail AB risken för återkommande fel. Det finns en kostnad 
kopplat till det förebyggande arbetet, denna kostnad stiger då det förebyggandearbetet utökas. 
Dock innebär detta att den totala kvalitetsbristkostnaden kan minskas vilket berättigar den 
utökade kostnaden för förebyggande arbete (se kapitel 2.2 ).

När EuroMaint Rail AB idag inför implementeringar är ett problem att man i vissa fall inte 
lyckas förmedla dessa ut i organisationen för allas kännedom. Detta grundar sig på dels fallet 
nedan gällande strömförsörjningskort och dels på att det under intervjuer inom EuroMaint 
Rail AB har framkommit att olika ändringar inte når ända fram till reparatörerna. I detta 
kapitel diskuteras först det system som använts för att lyfta förändringar och avvikelser både 
internt och externt, därefter hur implementeringssystemet ser ut teoretiskt och slutligen ett 
exempel som visar på hur en implementering har hanterats i praktiken.  

Synergi
Då Synergi (se kapitel 4.2.2.3) används när man funnit avvikelser och ibland åtgärder till 
kända fel och vill sprida dessa i verksamheten är det viktigt att systemet fungerar och att alla 
använder det. Under de intervjuer som gjorts internt på EuroMaint Rail AB samt från 
spontana kommentarer, exempelvis på fikaraster har det framkommit att Synergi är för 
krångligt för att använda i den dagliga verksamheten. Detta medför att många undviker att 
använda systemet såvida man inte får ett ärende direkt skickat till sig. Förutom ärendet nedan 
om strömförsörjningskortet har det framkommit fler exempel där Synergi inte gett den 
avsedda effekten vad gäller informationsspridning. Flera fall av avvikelser som inte har 
hanterats eller inte gett avsedd verkan har påträffats, ytterligare exempel på detta är följande.

I kapitel 4.2.2.5 finns beskrivet hur ett ärende som gick in i systemet 2006-11-29 fortfarande 
mer än ett år senare 2008-01-05 ej har någon lösning inskriven i Synergi. Den tid det har tagit 
innan berörd och ansvarig person kopplats till ärendet kan under omständigheterna ses som 
för lång. Bara den tid det tar för att det ska konstateras att fel person är ägare av ärendet är för 
tidskrävande. Ett sådant konstaterande borde inte ta mer än en vecka, detta då den avsedda 
personen ska svara om den kan hantera ärendet eller ej. En trolig orsak till detta kan vara att 
det inte är reglerat tillräckligt vem som bör ses som ansvarig samt att det inte nog har 
reglerats hur lång tid det får ta innan ärendet har hanterats. 

Dessa två exempel, synergiärende #6992 om strömförsörjningskort och #7313 om 
pressostater är enskilda fall och kan inte vara representativa för alla de synergiärenden som 
hanteras. Dock kan dessa exempel tillsammans med den allmänna uppfattningen som 
författarna upplevt under arbetets gång vara ett tecken på att Synergi och dess hantering inte 
fungerar så som det är tänkt. Här kan det finnas en förbättringspotential vad gäller ledtider 
inom avvikelser. En brist i Synergi kan också vara att det inte finns ett tvång gällande 
förebyggande åtgärder. Det borde göras två åtgärder vid en avvikelse, en som är direkt och 
avhjälpande och en som är förebyggande, om så är möjligt, för att liknande avvikelser inte ska 
uppkomma i framtiden.

Teoretisk beskrivning av implementering
Efter att ett fel eller en avvikelse uppkommit och en åtgärd har beslutats i organisationen ska 
denna åtgärd föras ut till de berörda parterna inom företaget. EuroMaint Rail AB reglerar 
denna process med styrdokument EM 70-024, ändringshanteringsprocess. I styrdokumentet 
finns beskrivet hur implementeringsprocessen gällande dokumentation ska hanteras. Denna 
delprocess har ansetts vara extra viktig och har granskats mer ingående. Anledningen till att 
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detta avsnitt bedöms som mer intressant beror på att det under granskningen av det praktiska 
exemplet som beskrivs nedan om strömförsörjningskort framkom att denna delprocess var en 
av orsakerna som gjorde att implementeringen inte fungerat. Förutom delprocessen om 
implementering gällande dokumentation har det också granskats ytterligare styrdokument 
som har ansetts tillhöra samma område. Dessa är beskrivna i kapitel 4.2.2.6. Granskningen 
grundas på hur det är tänkt att denna del av implementering ska fungera samt hur det är 
beskrivet i styrdokumentet.  

En av svagheterna med implementeringsprocessen är att det finns svårigheter att hitta de 
styrdokument som styr denna. Det är svårt att söka efter olika dokument om man inte känner 
till vilket namn eller beteckning dokumentet har. En lösning skulle kunna vara att varje 
dokument förses med ett antal ”taggar” med nyckelord kopplat till vad dokumentet innehåller. 
Detta skulle underlätta sökandet och göra dokumenten mer lättåtkomliga. Att de mallar som 
är kopplade till styrdokumenten måste uppsökas från en annan plats än styrdokumenten är en 
klar nackdel.

En svaghet är också att det kan saknas en beskrivning av hur informationsflödet ska hanteras, 
till exempel om en avvikelse inkommer till ett kontrakt som också kan beröra ytterligare 
kontrakt. Detta kan innebära att om en komponent måste bytas på grund av kvalitetsbrist och 
denna komponent sitter monterad på samtliga personvagnar så behandlas bara ändringen inom 
det kontrakt där felet upptäcktes vilket gör att det fortfarande finns personvagnar med 
felaktiga komponenter. Detta kan då innebära en onödig kostnad då felet på lösningen faktiskt 
finns inom företaget. Det som eftersträvas är en tydlig process med klar beskrivning och 
genomarbetad praktiskt tillämpning med fokus på att ändringar inom en fordonstyp faktiskt 
ändras inom samtliga kontrakt. Detta är något som också styrks av teorin om samverkan, 
beskrivet i kapitel 2.1.

Den implementeringsprocess som finns har teoretiskt en tydlig koppling från att ärendet går 
från kund till reparatör. Nackdelen är att denna process är utspridd på ett antal olika 
styrdokument. De olika styrdokumenten nämnda i kapitel 4.2.2.6 skapar tillsammans en bra 
process med tillhörande verktyg som kan användas för att styra och implementera information 
på ett effektivt sätt i företaget. Det finns dock förbättringspotential som beskrivs nedan.

I styrdokumentet för ändringshanteringsprocess, kapitel 3, aktivitet 3, beskrivs att 
leveransansvarige tillsammans med leveransgruppen ska bestämma hur ny och ändrad 
dokumentation ska behandlas. Detta medför att en implementering som berör flera kunders 
vagnar kan hanteras olika beroende på vilken leveransansvarige och dess grupp som hanterar 
ändringen.  Det kan finnas en fördel med att varje enskild leveransgrupp kan anpassa 
verksamheten så att den fungerar optimalt med de förutsättningar som finns för just deras 
kontrakt. Nackdelen är att vissa ändringar kan bedömas mindre viktiga för olika grupper 
vilket gör att olika kompetens kan förekomma på de olika verkstäderna. Till exempel
verkstaden i Luleå som har Veolia AB som stor kund får högre kompetens då 
leveransgruppen för Veolia AB bedömer den nya dokumentationen som en ändring som 
kräver kompletterande information medan verkstaden i Malmö som har SJ AB som stor kund 
missar denna nya underhållsrutin på grund av att denna leveransgrupp ansåg att samma 
implementering kunde tolkas som enkel.

Implementeringen ska genomföras utefter olika kategorier och sker med hjälp av beslutsmall 
EM 00-902 (se Bilaga 8). Denna mall anses vara ett bra verktyg med relevanta frågor. Något 
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som saknas är dock en förklarade text till hur mallen ska tolkas. En rekommendation till 
denna mall är att alla de implementeringar som hanterar instegsdörrar ska innehålla signering 
av personal. Detta säkerställer att den implementering som sker på verkstaden sker likartat 
och reducerar risken att det förekommer olika kompetenser både på och mellan de olika 
verkstäderna. Genom att kräva signering av personal ökar chansen att alla på verkstaden vet 
att det utgivits ett nytt dokument. Ansvarig på verkstaden kan på detta sätt se om det varit 
någon som varit sjuk eller inte närvarande när informationen gåtts igenom på arbetsplatsträff. 
Kräver man signering av personal redan från leveransgrupp reduceras risken att olika 
verkstäder implementerar olika vilket medför att olika verkstäder har olika kompetens.

Ytterligare ett verktyg för leveransansvarige att använda sig av vid förmedling av 
informationsändring gällande dokumentation. I styrdokument EM 91-004 presenteras mallen 
för produktionsmeddelande. Detta verktyg ses som bra då det är konkret och snabbt kan sättas 
in i organisationen. Nackdelen är att detta dokument inte finns omnämnt i styrande dokument 
ändringsprocess, detta gör att det finns två verktyg/styrande dokument utan koppling som 
hanterar likartade problem. 

I styrdokumentet för ändringshanteringsprocess, kapitel 3, aktivitet 5, som reglerar 
implementering på verkstad står det att verkstadschefen tillser att implementeringsåtgärderna 
blir utförda och att information ges till berörd personal. Det står däremot inte hur 
verkstadschefen ska se till att de anställda faktiskt ska ta del av informationen. Detta regleras 
istället i styrdokument verksamhetstavlor och måltavlor (EM 11-015). Syftet med detta 
dokument är att ge information om ny eller ändrad dokumentation gällande verksamhet med 
kunds fordon anses bra. Att det finns en bestämd plats på varje verkstad där de anställda vet 
att ny dokumentation finns underlättar informationsspridningen. Svårigheten med dessa kan 
dock vara att få de anställda att varje dag se om det uppkommit något nytt. Här återkommer
kravet på signering som en lösning. En nackdel med detta styrdokument är att det kan tolkas 
som att det inte är tvingande utan endast ett förslag på ett system som verkstäderna kan 
använda. Det står angivet att verkstäderna ska fastställa om detta dokument tillämpas eller 
vilket annat system som eventuellt tillämpas. 

Det finns ett antal olika styrdokument för de olika verkstäderna reglerande verksamhetstavlor, 
dock inte för alla verkstäder. Att varje verkstad ska ha egna styrdokument för hur ny eller 
ändrad dokumentation ska regleras kan anses bra, detta då de kan anpassa systemet utefter den 
verksamhet som bedrivs. En nackdel är dock att alla verkstäder inte har styrdokument 
gällande detta. En större nackdel är också att det kan uppkomma kompetensglapp i
verksamheten då nya dokument och förändringar inte implementeras likartat på varje 
verkstad. Eftersom alla verkstäder inte har reglerat hur information ska implementeras finns 
det anledning att misstänka att ny information sprids bättre på vissa verkstäder än på andra. 

Implementering av åtgärder gällande strömförsörjningskort 
Detta exempel kan inte ses som representativt för hur implementering sker på EuroMaint Rail 
AB. Det kan dock ge en indikation om vad som kan förbättras.

Många av de reparatörer som intervjuats har inte fått någon information angående de 
upptäckter som Nilsson gjort gällande ”002-felen”, se kapitel 4.2.2.7. Trots detta har ärendet 
hanterats på ett sätt som till stor del verkar vara korrekt utefter de styrdokument som finns. 
Efter att ärendet tagits upp i leveransgruppen för personvagnar gick information ut till de 
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medverkande i leveransgruppen där ärendet beskrevs. Det borde vara dessa personer som 
sedan skulle föra ärendet vidare till sina respektive verkstäder, något som inte har fungerat. 

Leveransansvarige skickade därefter ut information via produktionsmeddelande. Detta 
moment bedöms som rätt åtgärd. Informationen och de konkreta åtgärdsförslagen i 
produktionsmeddelandet anses vara bra om tanken inte var att meddelandet skulle gå till varje 
enskild reparatör utan till en högre position. Att denna åtgärd inte gav det utfall som var tänkt 
beror sannolikt på att de personer som fick det, ansvariga för tungt samt trafiknära underhåll 
inte var rätt mottagande enheter, vilket kan bero på att verkstäderna har angivit fel personer 
som mottagare. Alternativt att dessa personer inte visste att de var mottagare av 
informationen.

Detta kan indikera på att den praktiska tillämpningen av produktionsmeddelande är bristfällig. 
För att denna process ska fungera krävs det att det är rätt personer som är utsedda av 
verkstäderna. Det kan vara lämpligt att se över vilka som är utsedda som mottagare och om 
dessa också bör vara det.    

Det kan alltså konstateras att information om ärendet inte gick vidare som det var tänkt vare 
sig från produktionsledarna som medverkade på leveransgruppsmötet eller de ansvariga för 
tungt samt trafiknära underhåll. Det är i det sista steget som implementeringsprocessen inte 
har fungerat, kommunikationen har brustit vilket har lett till att verkstadspersonalen inte fått 
den information som skulle krävas för att ha kunskaperna att kunna utföra korrekta åtgärder. 

Att personalen i Luleå informerades om 002-felet är helt beroende på att Nilsson är placerad 
där samt att dörrgruppen hanterade problemställningen med återkommande fel under den 
givna tidsperioden. Information om felet och vilka åtgärder man ska vidta gick ut på en 
arbetsplatsträff vilket överensstämmer med de rutiner som finns beskrivna i styrande 
dokument EM 70-024, Ändringshanteringsprocess (sida 15). Det kommenteras i dokumentet 
att ”ändring som kräver kompletterande information gås igenom på arbetsplatsträff, med 
eller utan signering ”förstått och accepterat” av deltagarna”. Inget krav på signering 
förekom i Luleå och alla var inte närvarande på arbetsplatsträffen vilket ledde till att alla inte 
fick informationen. Att så många i Luleå ändå känner till 002-felet beror sannolikt på att 
Nilsson och verkstadspersonal har diskuterat problemet informellt vid exempelvis kafferaster. 

Detta exempel kan vara en indikation på att signering borde krävas allt mer då ny 
dokumentation införs. Detta för att minimera risken för att det finns personer i verksamheten 
som inte känner till ny information. 

Synergi användes i syfte att kunder skulle informeras samt att få ut information om 002-fel 
internt på EuroMaint Rail AB. Vad gäller kunderna har de fått information och Synergi anses 
ha fungerat i det fallet. Internt har ärendet inte hanterats lika bra och det finns oklarheter kring 
vad som gjorts, speciellt då ärendet stängts med hänvisning till att arbete gällande 002-fel 
pågår bredvid Synergi. Detta kan vara en indikation på att Synergi inte fungerar som det är 
tänkt. Att ärenden stängts för att arbetet pågår utanför synergi gör att själva syftet med 
systemet faller bort. Tanken med ett avvikelsesystem bör vara att alla avvikelser ska finnas på 
ett ställe och ha en hög grad av spårbarhet, detta innefattar då även det arbete som gjorts för 
att lösa avvikelsen.   
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4.4 Improve
I detta kapitel visas de slutsatser som DMAIC-arbetet har resulterat i vad gäller 
återkommande fel på instegsdörrar.

4.4.1 Förbättringsförslag
Förbättringsförslagen som presenteras i detta kapitel baseras på den analys som gjorts under
kapitel 4.3. 

4.4.1.1 Komponenter
Vad gäller handhavandefel rekommenderas att EuroMaint Rail AB konsekvent börjar ta betalt 
för de reparationer som säkert beror på handhavandefel från kund. Genom att göra detta görs 
kunderna uppmärksamma på situationen och de får incitament att i sin ände hantera problemet 
på det sätt som bäst passar deras verksamhet. Detta skulle i förlängningen medföra ökad 
tillgänglighet för kunderna och att antalet fordon på verkstäderna kan minska vilket gör att 
reparatörerna får mer tid till det underhåll som är viktigt. 

Det fett som har testats med stor framgång i Luleå på förreglingsmagneten rekommenderas att 
man börjar använda i hela organisationen. Genom att göra detta bör man få ner mängden 
återkommande fel som beror på tröghet i förreglingsmagneterna.

Många av problemen på klämskyddet beror på pressostaterna EuroMaint Rail AB idag får 
levererade från IFE. Dessa har konstaterats vara väldigt sköra och det rekommenderas att man 
snarast tar kontakt med IFE för att diskutera om det finns någon annan typ av pressostater 
eller hur man tillsammans annars skulle kunna förbättra problemet. 

Gällande fastbromsningsskyddet rekommenderas att man på nytt går ut med information på 
golvnivå på verkstäderna angående den misstänkta bakomliggande orsaken till 002-fel. Dock 
rekommenderas att EuroMaint Rail AB denna gång kontrollerar så att informationen 
verkligen har nått fram till alla reparatörerna.

Vad gäller kablaget och luftsystemet som också är vanligt förekommande rekommenderas att 
EuroMaint Rail AB utreder dessa problem vidare. 

4.4.1.2 Förändringsarbete
I Synergi borde det finnas en maxgräns för hur lång tid det får ta innan en respons skickas på 
en förfrågan eller ärendeöverlämning. Detta kan minska den långa ledtid som finns inom 
systemet idag. Det borde också införas ett krav på minst två åtgärder i Synergi, en 
förebyggande och en direkt. Detta kan minska de återkommande fel som kan uppstå i 
verksamheten. 

Det borde införas ett krav samt en direkt kontroll så att alla synergiärenden verkligen 
uppfyller syftet med avvikelsesystemet. Exempel på detta är att det finns avslutade ärenden 
med förklaring till att arbetet fortgår utanför systemet. 

Arbetet mellan de olika kontrakten borde utökas. Detta borde mer konkret beskrivas i den 
ändringshanteringsprocess som är beskrivet i styrdokument EM 70-024. Detta kan öka 
informationsspridning och minska återkommande fel. 



50(66)

I styrdokument EM 70-024, ändringshanteringsprocess rekommenderas också att 
styrdokument EM 91-004, rutin för leveransansvarigas styrning av produktion kopplas till 
kapitel tre aktivitet tre som ett verktyg, då det faktiskt har som syfte att avhjälpa vid dessa 
situationer. Styrdokument EM 11-015, borde också kopplas till EM 70-024, detta då det är 
verktyget till kapitel tre aktivitet fem. Att det finns kopplingar mellan alla de styrdokument 
som hanterar samma eller likartade processer ger bättre förståelse samt förbättrar den 
implementering som ska ske praktiskt.  

Vid implementeringar av nya dokument bör det finnas en diskussion mellan de olika
leveransansvariga som jobbar med samma vagnsmodell. Implementeringen bör ske likartat 
inom de båda kontrakten detta för att säkerställa likartat kompetens inom företaget.   

Beslutsmall EM 00-902 kan förenklas genom en förklarande text till hur man ska tolka 
mallen. Detta kan reducera feltolkningar vilket förenklar och förbättrar implementering. En 
rekommendation är också att all implementering som gäller instegsdörrar ska ha ett krav vad 
gäller signering. Detta minimerar risken att personal inte vet om nya implementeringar samt 
att det också ökar den eftersträvade likheten vad gäller implementering vid de olika 
verkstäderna. 

En rekommendation är att kräva att styrdokument EM 11-015 ska följas av samtliga 
verkstäder på EuroMaint Rail AB. Detta gör att samtliga verkstäder har ett 
implementeringssystem för ny dokumentation samt att det går att säkerställa att alla 
verkstäder inför ny information på ett bra och likartat sätt. Att centralt styra sättet för hur 
implementeringen ska ske för de olika verkstäderna minimerar risken att olika verkstäder har 
olika kompetens.

Det kan vara lämpligt att gå igenom vilka personer som hanterar produktionsmeddelanden 
samt om alla vet hur systemet fungerar och är tänkt att fungera. Detta kan minimera risken att 
information inte sänds till den del av organisation som har direkt anknytning och användning 
av den.  

För att underlätta sökande av styrdokument rekommenderas att varje styrdokument förses 
med ett antal nyckelord kopplade till dess innehåll som man kan söka på. 

4.4.1.3 Rapportering
Ett av de första stegen som måste tas för att förbättra rapporteringen är att tillsammans med 
kund träffas och diskutera den negativa spiral som leder till sämre felrapportering från båda 
parter vilken diskuteras i kapitel 4.3.2.2. Då båda parterna ser varandras problem och vilka 
fördelar man skulle kunna uppnå genom bättre samverkan skulle arbetet förenklas för båda 
sidor.  

För att förbättra rapporteringen internt krävs att mängden dubbelarbete som görs av 
reparatörerna minskas, det är bättre att skriva mer i ett system än lite i två system. Som en 
långsiktig lösning rekommenderas därför att EMAP och FORD sammanlänkas till ett system, 
eller att man tittar på nya programvaror, så att reparatörerna endast behöver rapportera i ett 
system. Det skulle också kunna leda till att kunderna får information om både tidsåtgång och 
materialförbrukning om det är önskvärt. Att införa ett nytt system för rapportering är dock ett 
tidskrävande arbete. För att kunna åstadkomma förbättringar på kort sikt rekommenderas 
därför nedanstående förslag. 
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När kunderna rapporterar in felkoder i FORD bör dessa endast rapporteras in enställigt. Detta 
skulle innebära större enkelhet för kunden samt att kodningen blir mer korrekt då det blir färre 
valmöjligheter att hålla reda på. Ett krav till kunderna bör också vara att alla fel ska ha en 
platsangivelse. För att minska risken att felrapporteringar endast är en rad långa bör 
EuroMaint Rail AB sluta informera kunderna om att rapporteringarna ska vara så korta som 
möjligt. Man bör även se över huruvida kunderna ska få fortsätta rapportera in fel i MPSG 
som endast tillåter enkelradiga inrapporteringar. Det borde vara bättre för reparatörerna att få 
mer information och hellre sålla i informationen om det rapporteras in ”för mycket”. Risken 
för att det rapporteras in för mycket information bedöms dessutom vara mycket liten. 

Det system som Veolia AB idag har som innebär att varje ombordanställd minst en gång per 
tjänstgöringsskift undersöker dörrdatorn efter felkoder upplevs vara mycket bra och det 
rekommenderas att liknande procedurer bör införas hos övriga kunder för att samtliga 
felkoder som uppkommer också rapporteras in.

Ovanstående åtgärder bör införas för att minimera den tid som reparatören behöver för en 
reparation och på så sätt minska tiden för underhållsarbete.

För mer exakt felkodning som skulle ligga till grund för statistik över återkommande fel 
rekommenderas att denna ska göras av reparatörerna vid avrapporteringen i EMAP, där 
fyrställiga koder redan finns tillgängliga. Dock måste de felkoder som använts ses över. Det 
rekommenderas att syftet med dessa felkoder ska kunna ge en felangivelse ner på 
områdesnivå enligt kapitel 4.3.2.1. För att visa kunder att EuroMaint Rail AB ska förbättra 
rapporteringssystemet rekommenderas också att kvittenserna i FORD förbättras, både vad 
gäller sakligheten i rapporteringen samt mängden kvittenser. 

4.4.2 Lönsamheten hos förbättringsförslag
De kvalitetsbristkostnader som förbättringsförslagen reducerar är svåra att uppskatta då det 
inte finns några direkta kostnader knutna till dem, dock minskar förslagen direkt eller indirekt 
de återkommande fel som finns. Ett långsiktigt mål är att förslagen kommer att reducera alla 
de återkommande fel som finns. En mer kortsiktig och reell bedömning är att 30 % av de 
återkommande felen kan minskas. Denna bedömning grundas på den verkliga förändring som 
EuroMaint Rail AB anser att förbättringsförslagen kan innebära. 

För att räkna ut antalet återkommande fel per system används data från kapitel 4.3.1. Summan 
av antalet återkommande fel blev 553 och antalet totala fel i systemen beräknades till 2231. 
Antalet fel per område beräknades utifrån hur många vagnar som kan ha fel på komponenter 
tillhörande de olika systemen. Andelen återkommande fel utgör då 24.8 % av det totala 
antalet. Gränsen för att ett fel ska vara återkommande har satts till tre gånger. Den första 
gången ett fel kommer in till EuroMaint Rail AB bör inte tas med i beräkningarna då ett fel 
inte är återkommande förrän andra gången. Därför ska andelen återkommande fel minskas 
med en tredjedel vilket gör att den verkliga andelen återkommande fel är 16.5 %

Utifrån den redovisade besparingspotentialen i kapitel 4.1.6 så kan nu en besparing gällande 
återkommande fel räknas ut. 16.5 % av 7 100 000 kr beräknas till 1 173 630 kr. Eftersom 
endast 30 % av denna kostnad bedöms som reducerbar fås den slutgiltiga besparingen till 
352 089 kr, denna summa anses som fullt realistisk och bör kunna besparas på ett år vilket 
bekräftas av EuroMaint Rail AB. 
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4.5 Control
Denna fas ska visa vilken effekt förbättringsarbetet har givit det aktuella problemet, dock så 
kan inte detta göras då avgränsad tidsperiod inte ger utrymme för detta. Om arbetet inte haft 
denna avgränsning så skulle kontrollpunkterna Resultat av förbättringsförslag och Fastställda 
besparingar ha redovisats. 

För att företaget i framtiden ska kunna genomföra dessa kontrollpunkter rekommenderas 
följande. Eventuella förbättringar bör uppskattas av personer som jobbar nära problemet i 
verksamheten och som har god möjlighet att upptäcka om det sker förbättringar. Då det idag 
inte finns några data som med säkerhet kan påvisa antalet återkommande fel är det svårt att 
mäta om någon förbättring skett. 
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4.6 Diskussion och övriga rekommendationer
I detta kapitel presenteras en diskussion huruvida resultatet från DMAIC-arbetet kan ses som 
trovärdigt om förbättringsförslagen löser det avsedda problemet. Under arbetet har det också 
uppkommit fler intressanta områden för förbättringar vilka presenteras under 
rekommendationer.   

4.6.1 Diskussion om DMAIC-arbetet
DMAIC-arbetets reliabilitet kan ses som mindre bra då ett flertal av arbetets analyser bygger 
på bedömningar. Hade arbetet gjorts om finns risken att samma bedömning hade gjorts
annorlunda. De delar av analysen som sänker reliabiliteten är följande:

 Felsammanställningarna bygger på att liknande beskrivningar satts som gemensamma 
grupper av författarna. 

 Felsammanställningen har bedömts av experter som angett trolig orsak med en viss 
sannolikhet. 

 De områden som komponenterna tillskrivits har valts av författarna utefter teknisk
beskrivning samt hur komponenterna påverkar varandra. 

 Orsaken till att områdena återkommer och har fel bygger på experternas bedömning. 
 Ärendet gällande tappad hastighetssignal från fastbromsningsskydd bygger

exempelvis på information som delvis är ett år gammal. 

Validiteten i DMAIC-arbetet kan vara intressant att diskutera eftersom det kan finnas en 
osäkerhet i om de valda x-faktorerna verkligen är de som påverkar y-faktorn mest. Om andra 
x-faktorer bedömts som mer påverkande hade arbetet inriktats på att mäta data relaterat till 
dem vilket också hade förändrat resultatet. De valda x-faktorerna anses dock ge god validitet 
då de visar på stora brister som kan kopplas till återkommande fel på instegsdörrarna vilket 
gör att syftet med DMAIC-arbetet besvaras på ett bra sätt.

4.6.2 Rekommendationer till fortsatt arbete
Utöver att djupare granska de tre faktorer (Felområden, Implementeringar och Rapportering) 
som analyserats i arbetet skulle det vara intressant att undersöka ytterligare faktorer som kan 
påverka antalet återkommande fel, vilka presenteras nedan. 

För att kunna konstatera om EuroMaint Rail AB:s reparatörer har rätt kompetens vore det av 
intresse att undersöka hur utbildningen av reparatörerna sker och hur man säkerställer att de 
hålls uppdaterade kring de förändringar som införs. Det har under arbetet förekommit 
diskussioner som behandlat huruvida det är bra eller inte att alla reparatörer ska kunna allt. En 
utredning om olika kompetensnivåer hos reparatörspersonalen befrämjar verksamheten kan 
rekommenderas. 

För att vidare säkerställa att verkstadspersonalen har rätt förutsättningar att utföra arbetet 
borde också den underhållsdokumentation som fordonsägarna tillhandahåller granskas då det 
har framkommit att det ibland finns brister i detta material vilket gör att reparatörerna inte vet 
hur de ska hantera alla förekommande fel. 

Det vore också intressant att undersöka på vilket sätt nuvarande underhållsplan och utförandet 
av det förebyggande underhållet påverkar frekvensen av återkommande fel.
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5 Analys
I detta kapitel analyseras den DMAIC-metodik som använts under arbetes gång. Analysen 
diskuterar vilka kontrollpunkter som valdes under fallstudien, hur dessa skiljer sig från de 
teoretiska beskrivna i kapitel 2.3.2, samt hur valda kontrollpunkter anses ha fungerat i 
fallstudien och vilka lärdomar som dragits. 

5.1 Define
Nedan analyseras de kontrollpunkter som anses tillhöra Define-fasen.

5.1.1 Grund för projektet
Denna kontrollpunkt ersätter Magnusson et al. (2003) samt Jurans kontrollpunkter som har 
som syfte att identifiera vilket projekt som är lämpligt att göra. Då EuroMaint Rail AB redan 
innan arbetets start identifierat vilket problem som borde lösas valdes i denna kontrollpunkt 
att presentera en sammanfattning av den bakgrundsinformation som finns angående 
problemet. Detta för att visa på varför EuroMaint Rail AB anser att problemet bör lösas. 

Kontrollpunkten anses av författarna vara viktig då hela arbetet grundas på vad som 
framkommer i denna punkt. Punkten upplevdes också vara bra då man tvingas göra en 
djupdykning i problembakgrunden vilket ger en tydlig bild och förståelse för problemet. 
Information har under arbetet tillkommit i denna kontrollpunkt då det hela tiden framkommer 
ny information i arbetet med de övriga faserna. Viktigt under denna fas är att den görs 
grundligt för att få med relevant information men också att informationen baseras på 
tillförlitliga källor så att projektet blir allmänt accepterat. 

Kontrollpunkterna som ersattes av denna punkt är skapa och prioritera projekt enligt 
Magnusson et al. (2003) och identifiera projekt med potential, utvärdera projekt samt välj 
projekt enligt Juran.

5.1.2 Projektformulering
För att definiera arbetets syfte valdes att införa denna kontrollpunkt som är tagen från 
Magnusson et al. (2003) under punkten skapa riktlinjer för projekt och team.
Projektformuleringen är endast en liten del av betydelsen enligt Magnusson et al. (2003) men 
anses här vara fullt tillräcklig. Denna kontrollpunkt kan också anses komma från Jurans 
kontrollpunkt Förbered problem samt ta fram riktlinjer för team, detta då kontrollpunkten
beskriver syftet för arbetet.

Kontrollpunkten visar på ett tydligt sätt vad arbetet ska handla om, detta har under arbetets 
gång varit ett bra stöd då det varit tydligt vilket resultat som arbetet ska prestera. Det har 
också varit uppskattat av uppdragsgivarna att syftet med arbetet presenterats på ett tydligt sätt.  

I denna kontrollpunkt ingår att beskriva vilka kontrollpunkter som ska användas under 
arbetets gång. Då detta arbete syftar till att ta fram vilka kontrollpunkter som är lämpliga att 
använda under ett DMAIC-projekt i ett tjänsteföretag kunde inga kontrollpunkter i förväg 
specificeras. De har istället tagits fram och utvärderats efterhand som arbetet fortgått. 
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5.1.3 Resultatvariabel
I likhet med Magnusson et al. (2003) som beskriver kontrollpunkten Identifiera y-faktorer att
förbättra väljs att kontrollpunkten resultatvariabel tas med. Kontrollpunkten är viktig då den 
bidrar till ökad förståelse för resultatvariabeln och varför de x-variabler som senare användes 
valdes. 

Att redan i denna fas definiera vilken resultatvariabel man ska arbeta efter anses vara bra. Det 
har dock visat sig att problem uppkommit med den valda resultatvariabeln då sättet att mäta 
den på inte har varit klart definierat. En resultatvariabel bör definieras så att den är tydligt 
mätbar, detta underlättar då arbetet med att kunna se förbättringar efter avslutat arbete. Oklart 
är dock om detta kan anses vara ett allmänt problem. Däremot bör det läggas relativt mycket 
tid på denna punkt för att den resultatvariabel som används ska vara så genomtänkt att den
inte skapar problem i det fortsatta arbetet. 

5.1.4 Projektplan
Denna kontrollpunkt baseras på kontrollpunkten Förbered problem och projektplan samt ta 
fram riktlinjer för team beskrivet av Juran. En tidsbestämd projektplan ses som viktig för att 
nå delmål och slutmål inom given tidsram.

Punkten har upplevts vara bra då den gett en tydlig beskrivning av arbetet och dess tänka 
upplägg. Denna del av arbetet bör ses som viktig då den reducerar missförstånd mellan 
ingående parter gällande var i arbetet projektet befinner sig. Det bör dock noteras att tidplanen 
sannolikt kan komma att ändras då det är svårt att veta hur lång tid de olika punkterna 
kommer att ta redan i detta tidiga skede av projektet. Tidplanen bör därför utformas så att det 
finns plats och tid för förändringar av denna. 

5.1.5 Processkarta 
Denna kontrollpunkt beskriver Magnusson et al. (2003) under Bestäm processens prestanda 
och kartlägg processen. Även Juran beskriver denna kontrollpunkt i sin Measure-fas med 
Skapa processkarta över felet och mät denna. Anledningen till att denna kontrollpunkt lades i 
Define istället för Measure som Juran rekommenderar är att författarna anser det vara viktigt 
att lyfta fram en bild av hur processen ser ut redan i ett tidigt läge av projektet. Detta skapar 
då en djupare förståelse av processen för att senare kunna välja ut vad som är relevant att 
mäta.

Då författarna under DMAIC-arbetets gång ofta haft processkartan som grund för sitt arbete 
upplevs punkten vara mycket bra att ha med i arbetet. Det som upplevts vara svårt med denna 
är att mäta processen, något som beror på den resultatvariabel som valdes tidigare. Om 
resultatvariabeln hade varit lättare att mäta och kontinuerligt följa upp skulle det sannolikt 
inte ha uppstått något problem i denna punkt. 

5.1.6 Besparingspotential
Enligt Magnusson et al. (2003) bör man beskriva varför det är lönsamt att göra projektet, 
enligt kontrollpunkt Skapa riktlinjer för team och projekt. Även Juran beskriver under 
punkten Utvärdera projekt att ett projekt bör väljas utefter vilket projekt som har störst 
besparingspotential. Då både Magnusson et al. (2003) och Juran anser att besparingspotential 
bör ligga till grund för projektet valdes att lyfta ut denna punkt till en egen kontrollpunkt. 
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Detta för att återkoppla till EuroMaint Rail AB att arbetet har stora möjligheter att leda till 
besparingar samt motivering till fortsatt arbete. 

Ett problem med denna punkt har varit att uppskatta de potentiella besparingar som kan göras.
Fallstudien hade till syfte att titta på återkommande fel dock så fanns det ingen information 
om mängden återkommande fel. Detta gjorde att det inte gick att granska den direkta 
kostnaden för problemet, istället diskuterades den övergripande kostnaden för det område där 
arbetets problem fanns. Detta åskådliggör att det kan vara svårt att direkt visa på en 
besparingspotential. Detta då det i början av arbetet kan vara problematiskt att bedöma 
omfattningen av problemet. Det rekommenderas ändå att kontrollpunkten kvarstår då det kan 
visa på storleken av den kostnad som är förknippad med problemområdet. Det kan också visa 
sig att den potentiella besparingen är mindre än de omkostnader som skapas av arbetet vilket i 
så fall skulle göra arbetet onödigt. 

5.1.7 Ej använda kontrollpunkter i Define
Då arbetet är mycket brett och har involverat stora delar av EuroMaint Rail AB har det varit 
svårt att definiera någon bestämd projektgrupp eftersom nya personer tillkommit under 
arbetets gång då behov visat sig uppstå. Därför har kontrollpunkten som Juran beskriver som 
Välj ut lämplig grupp och inled projekt uteblivit. 

5.2 Measure
Nedan analyseras de kontrollpunkter som anses tillhöra Measure-fasen.

5.2.1 Processparametrar 
Utifrån Magnusson et al. (2003) kontrollpunkt För varje y, identifiera påverkande faktorer x 
valdes denna kontrollpunkt. Punkten valdes eftersom det är nödvändigt att ta fram de faktorer 
som kan tänkas påverka variabeln y för att kunna fortsätta arbetet med analyser kring detta. 

Arbetet med att ta fram processparametrar i denna tidiga fas var delvis problematiskt. Det 
togs fram ett antal olika modeller för vilka processparametrar som kunde granskas under 
arbetet innan författarna slutligen valde de som presenteras i arbetet. Denna del av arbetet ses 
som tidskrävande men också viktig då processparametrarna kommer att styra var fokus i 
arbetet bör läggas. Att titta på flera exempel för hur de olika processparametrarna kan 
beskrivas rekommenderas då detta ger utrymme för att diskutera påverkan på y-faktorn från 
flera olika perspektiv. 

5.2.2 Datainsamling
I Measure-fasen ingår enligt Magnusson et al. (2003) kontrollpunkterna För varje y, 
identifiera påverkande faktorer x samt Samla in data om x och y. Juran beskriver
kontrollpunkten Planera för insamling av data där områdena mät nyckeltal, output y och 
processparametrar, input x, mäta nyckeltal som styr kundnöjdhet relaterat till processen och
mäta den potentiella felmängden ingår i Measure-fasen. Det är dessa punkter med ingående 
område som ligger till grund för författarnas kontrollpunkt datainsamling. Det som hämtats 
från teorin är att data ska samlas in för att beskriva arbetets x och y faktorer.

Data har samlats in kontinuerligt under arbetets gång, även efter att analyse-, och improve-
faserna av arbetet påbörjats. Detta upplevs som ett naturligt arbetssätt då det väldigt ofta 
framkommer nya problem under ett projekt som man måste ta hänsyn till. Denna 
kontrollpunkt har under DMAIC-arbetet blivit väldigt stor varför det vore bra om den skulle 
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vara mer uppdelad. Detta är dock svårt då en indelning av undergrupper är svår att göra 
generell då DMAIC-arbeten inom tjänsteföretag sannolikt skiljer sig från varandra väsentligt 
vilket gör att det är bättre att göra detta individuellt från fall till fall.

5.2.3 Ej använda kontrollpunkter i Measure
Magnusson et al. (2003) menar i kontrollpunkten Upprätta en mätplan att en mätplan bör 
skapas gällande provgruppsstorlek. Juran rekommenderar att kontrollpunkten Mät
standardvärde för prestanda. Då dessa områden är mer inriktade på statistisk processtyrning, 
vilket inte används i detta examensarbete, innebär det att de utesluts från arbetet.

Juran rekommenderar också kontrollpunkten Planera för insamling av data och då närmare 
områdena ”mät dugligheten för mätsystemen” samt ”mät den kortsiktiga dugligheten på 
processen” ska ingå i measure-fasen. Då tillgängliga mätdata var delvis baserade på kvalitativ 
data innebar detta att duglighetsstudier inte var möjliga att utföra vilket betyder att dessa 
mätpunkter enligt Juran valdes att strykas 

5.3 Analyse 
Nedan analyseras de kontrollpunkter som anses tillhöra Analyse-fasen.

5.3.1 Hur ser y ut baserat på insamlad data
Denna punkt beskrivs av både Magnusson et al. (2003) i kontrollpunkten Hur ser y ut baserat 
på insamlad data och Juran i kontrollpunkten Analysera responsvariabeln output y för att ge 
en bild av hur processen presterar.  Då statistik över y inte fanns att tillgå vid arbetets start har 
författarna ägnat mycket tid på denna punkt för att ta fram den information som krävts för att 
visa hur y ser ut. Både Juran och Magnusson et al. (2003) anser att statistiska verktyg är
lämpliga att använda för att analysera insamlad data, något som inte gjorts i detta arbete då 
responsvariabeln inte varit möjlig att analysera med hjälp av sådana verktyg. DMAIC-arbetet
har resulterat i förslag på hur sådan information i fortsättningen skulle kunna tas fram vilket 
skulle kunna medföra att statistiska verktyg skulle kunna användas. Denna kontrollpunkt har 
istället anpassats för att bara presentera den information som finns tillgänglig angående 
responsvariabeln utifrån de anpassningar av data som gjorts under DMAIC-arbetet. 

Det anses vara viktigt att ge en överblick över hur problemet ser ut i arbetets början för att 
sedan kunna dra slutsatser om någon förbättring skett efter att förbättringarna införts vilket 
medför att punkten tagits med trots de problem som beskrivs ovan som dessutom kan ses som 
specifika för detta arbete. 

5.3.2 Påverkande faktorer x
Denna kontrollpunkt valdes utifrån Identifiera de x som påverkar y enligt Magnusson et al. 
(2003) och Analysera processparametrar input x enligt Juran. Dock har inte de statistiska 
verktygen använts som rekommenderat, detta på grund av problemets karaktär.

Denna kontrollpunkt baseras på de faktorer som beskrivs i kontrollpunkten 
processparametrar som beskrivs i Measure-fasen, dock har bara de tre mest betydande valts 
att granskas. Att beskriva och analysera hur insamlad data ser ut har känts naturligt och 
bidragit till att arbetet är lättare att följa än om de delarna hade delats upp under olika avsnitt. 

En nackdel med denna punkt är att den blir mycket stor och kan kännas svår att få en 
överblick av. Det känns som att styckena i detta avsnitt ibland blir relativt långa då det är 
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mycket information som ska presenteras på samma ställe. Fördelarna med att presentera all 
information samlat, vilket ökar läsbarheten, överväger trots detta nackdelarna vilket gör att 
denna punkt upplevs vara bra att ha med i den form som valts. 

5.3.3 Ej använda kontrollpunkter i Analyse
Det rekommenderas enligt Magnusson et al. (2003) i kontrollpunkten Bestäm mål för 
förbättringsarbetet och av Juran under Analysera relationen mellan x och y, speciellt verkan 
och effekt relationer samt Bekräfta de avgörande parametrarna för processens prestanda ska 
finnas med under analyse-fasen. Denna tanke delas inte av författarna för detta arbete då dessa
kontrollpunkter bygger på att arbetet görs med statistik processtyrning. 

5.4 Improve
Nedan analyseras de kontrollpunkter som anses tillhöra Improve-fasen.

5.4.1 Förbättringsförslag
Punkten Skapa lösningsförslag enligt Magnusson et al. (2003) valdes framför Jurans 
motsvarighet Skapa och implementera lösningar då det enligt författarna är lämpligt att skilja 
på att ta fram lösningsförslag och att implementera dessa. Denna punkt har fungerat som en 
sorts slutsats där de förbättringsförslag som uppkom under Analyse-fasen. Det upplevs vara 
bra att presentera samtliga lösningar separat vilket gör att läsaren lättare kan ta del av de 
förslag som framkommit utan att behöva läsa hela analysen först. 

Detta synsätt med separata förbättringsförslag bekräftas också av företaget som bra då de blir 
tydliga och lätta att förstå. 

5.4.2 Lönsamheten hos förbättringsförslag
Magnusson et al. (2003) rekommenderar i kontrollpunkt Kostnad-/lönsamhets analys att varje 
lösningsförslag ska kopplas till en besparing. Detta har inte gjorts i arbetet, utan besparingen 
kopplas istället till det resultat som sker av alla lösningarna som en helhet. Det 
rekommenderas dock att så långt som möjligt detaljera var besparingen kommer ifrån, för att
kunna avgöra vad varje lösning egentligen bidrar med. Denna kontrollpunkt rekommenderas 
också för att motivera varför man bör genomföra de förbättringsförslag som framkommit.

5.4.3 Implementera lösningar
Implementera den bästa lösningen är enligt Magnusson et al. (2003) en kontrollpunkt under 
Improve-fasen. Att implementera bara den bästa lösningen anses dock som mindre bra. Om 
arbetet har resulterat i flera olika lönsamma lösningar rekommenderas att samtliga dessa, i 
mån av resurser, implementeras. 

På grund av tidsbrist har författarna inte kunnat implementera de lösningar som tagits fram 
under arbetet. Punkten väljs ändå att lyftas in då man i andra projekt även bör implementera 
de lösningar som tas fram. 

5.4.4 Ej använda kontrollpunkter i Improve
Juran beskriver ytterligare kontrollpunkter under denna improve-fas. Dessa väljs bort ur 
arbetet då de är av en experimentell karaktär och ej lämpar sig för arbetets problem. De som 
inte använts är Jurans Planera experiment, Genomför experiment för att kunna identifiera 
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kritiska processparametrar, Optimera processens prestation, Utvärdera befintliga 
förbättringar. 

5.5 Control
Då tiden varit begränsad har inga av kontrollpunkterna under Control behandlats. Nedan 
presenteras och motiveras trots detta de kontrollpunkter som av författarna anses vara viktiga.
Dessa är främst tagna utifrån Magnusson et al. (2003) då Juran inte förrän i slutet av Control-
fasen väljer att implementera lösningarna vilket strider mot de kontrollpunkter som definieras 
i Improve-fasen.

5.5.1 Resultat av förbättringar
För att bekräfta att de förbättringsåtgärder som genomförts har gett önskat resultat väljs att 
lyfta in denna kontrollpunkt som är baserad på Verifiera de planerade förbättringarna,
Fastställ resultat och dokumentera samt Kommunicera och visualisera enligt Magnusson et 
al. (2003) Detta för att det anses vara viktigt för att få ett avslut av projektet och en 
sammanställning av vad som gjorts. Dokumentation är viktig då den beskriver hur det gjorts 
för framtida referenser. Att sprida informationen via en bra visualisering anses också viktigt 
då informationen måste förstås av berörda parter för att ge resultat.

5.5.2 Fastställda besparingar
Som en slutgiltig bekräftelse på att förbättringarna gett resultat bör de besparingar som man 
trott att man skulle göra bekräftas. Genom att ta fram en kostnadsbesparing kan detta 
motivera fortsatt arbete med ytterligare förbättringsåtgärder då man får svart på vitt att 
ansträngningarna ger resultat. Dessa är lämpliga att presentera i punkten ovan Resultat av 
förbättringar. Dock valdes att ta med kostnadsbesparingarna som en egen punkt för att betona 
vikten av dem. Denna kontrollpunkt rekommenderas också av Magnusson et al. (2003) i 
Bestäm kostnadsbesparingar.
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6 Slutsats 
Efter genomfört projekt kan det konstateras att DMAIC-metodiken är ett arbetssätt som är 
fullt användbart i tjänsteföretag. Denna metodik ger också gott resultat gällande arbete med 
återkommande problem. Genom att följa de kontrollpunkter som presenteras nedan kan man 
uppnå ett strukturerat och välordnat sätt att genomföra förbättringsprojekt på. I Tabell 3,
Rekommenderade kontrollpunkter i DMAIC, presenteras de kontrollpunkter som 
rekommenderas för användning av DMAIC i tjänsteföretag, samt kortfattat vilka frågor som 
bör besvaras i varje punkt eller varför punkten bör göras.

Tabell 3, Rekommenderade kontrollpunkter i DMAIC

(1) Define (3) Analyse
Grund för projekt Varför görs projektet? Resultatvariabel Hur ser responsvariabeln 

ut? Vad kan man utläsa av 
den?

Projektformulering Vad ska projektet uppnå? 
Vilket mål har man?

Påverkande faktorer På vilket sätt påverkar 
processparametrarna 
responsvariabeln?

Resultatvariabel Vad är det som ska mätas? Hur kan man göra för att 
minska deras påverkan 
och därmed förbättra 
responsvariabeln?

Projektplan Ta fram en projektplan 
innehållande en tidplan.

Processkarta Ta fram en processkarta för 
att skapa ökad förståelse för 
den aktuella processen.

Besparingspotential Vilken besparingspotential 
finns? Är det motiverat att 
genomföra projektet?

(2) Measure (4) Improve
Processparametrar Vilka faktorer är det som 

påverkar resultatvariabeln?
Förbättringsförslag Presentera de 

förbättringsförslag som 
framkom i analysfasen.

Lönsamheten hos 
förbättringsförslag

Vilken lönsamhet finns 
hos förbättrings-
förslagen? Rangordna 
förbättringsförslagen i 
lönsamhetsordning och 
genomför om möjligt 
förbättringsförslaget.

Datainsamling Samla in data om 
resultatvariabeln och de 
processparametrar som 
påverkar den.

(5) Control
Resultat av för-
bättringsförslag

Har förbättrings-förslagen 
lett till önskade resultat? 
Dokumentera resultatet.

Fastställda 
besparingar

Vilka är de faktiska 
besparingarna som gjorts?
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En upptäckt under arbetet är att det inte går att följa DMAIC-metodiken linjärt vilket innebär 
att man ibland måste gå tillbaka till tidigare faser eller kontrollpunkter. Detta är inte något 
som har upplevts som ett problem utan har känts naturligt då nya upptäckter under arbetet 
ibland leder till att tidigare faser måste omarbetas. 

Att arbeta med kontrollpunkter har av författarna upplevts som ett bra sätt att arbeta på då det 
är välstrukturerat och gör att viktiga moment inte utesluts. 
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7 Diskussion
I detta kapitel diskuteras hur arbetet kan vidareutvecklas samt arbetets validitet och 
reliabilitet.

7.1 Förslag till fortsatt arbete
Det kan vara intressant att vidare undersöka hur andra författare än Magnusson, Kroslid & 
Bergman (2003) samt Juran (1999) väljer att definiera kontrollpunkterna till DMAIC-
metodiken för att undersöka hur mycket begreppet DMAIC skiljer sig mellan de erkända 
författarna.

Det vore också intressant att se om resultatet skulle vara detsamma även om arbetet inte 
baserades på samma kontrollpunkter som redovisas i arbetet. Ett fortsatt arbete kan vara att 
undersöka hur stor roll kontrollpunktera utgör av DMAIC-metodiken.

7.2 Validitet och reliabilitet
Reliabiliteten ur ett teoretiskt perspektiv kan ses som mindre bra. Detta då arbetet endast 
baserats på två definitioner av DMAIC. Om arbetet hade gjorts om hade andra källor kunnat 
användas. Dock så är det enligt åsikt av författarna att valda källor är de som kan ses som 
mest betydande inom DMAIC-metodiken inom kvalitetsutveckling i Sverige, där 
examensarbetet genomförs, vilket innebär att reliabiliteten ändå höjs.

Den strategi som används för att samla in empiri, alltså den genomförda fallstudien, ger en låg 
reliabilitet. Detta baseras på att fallstudien endast återger information om hur ett företag 
jobbar och detta gör då att den undersökta DMAIC-metodiken påverkas av detta. Dock anses 
förfarandet ge en fördel genom att det finns möjlighet att få en djupare förståelse för de 
kontrollpunkter som används, alltså bättre underlag för att analysera de ingående 
kontrollpunkterna. Detta grundas på att författarna under arbetet har kunnat se vad i DMAIC-
arbetet som har behövts för att nå ett bra resultat. 

Validiteten på arbetet kan diskuteras då författarna valt kontrollpunkterna i DMAIC för att 
åskådliggöra hur DMAIC-metodiken kan användas. Vid litteraturundersökningen under
arbetet framkom det att vissa författare inte diskuterar metodiken djupare än de fem 
övergripande områden, define, measure, etc. Detta skulle kunna vara en motivering för att 
DMAIC-metodiken inte ska redovisas djupare än dessa fem områdena. Dock anser författarna 
att en beskrivningen av vad som bygger upp exempelvis define ger en bättre beskrivning av 
hur DMAIC egentligen har anpassats för arbetet och det givna problemet. Validiteten kan 
anses god då en undersökning av kontrollpunkterna i DMAIC ger en bra och lättöverskådlig 
beskrivning av metodiken och visar vad den avser visa. 
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2007-10-10 Jan Sandås Leveransansvarig, personvagnar

Örjan Cederberg Controller, SJ AB
Pär Hultin Materialförsörjning/Inköp

2007-10-12 Leif Nilsson Reparatör och utbildare
Håkan Edmark Reparatör och utbildare

2007-10-18 Kim Brylle Kontraktsansvarig, Veolia AB
2007-11-05 Anonym Reparatör, Notviken
2007-11-19 Kent Holmqvist Produktion / Planering
2007-11-20 Kenth Jeppsson Reparatör och utbildare
2007-11-21 Anders Torpner Produktion / Trafiknära underhåll
2007-11-22 Håkan Edmark Reparatör och utbildare
2007-12-11 Leif Nilsson Reparatör och utbildare
2008-01-10 Leif Nilsson Reparatör och utbildare

Håkan Edmark Reparatör och utbildare
2008-01-15 Leif Nilsson Reparatör och utbildare
2008-01-23 Thomas Andersson Kvalitetschef

Hans-Åke Elfwing Produktion / Trafiknära underhåll
2008-01-30 Håkan Edmark Reparatör och utbildare

SJ AB
2007-10-16 Intervjuer med personal på SJ AB. En sammanställning presenteras i 

Bilaga 5.

Veolia AB
2007-11-29 Intervjuer med personal på Veolia AB. En sammanställning presenteras 

i Bilaga 6.

Dokument

EuroMaint Rail AB 1 Kontrakt för SJ AB Personvagnar och Veolia AB/Norrlandstrafiken
(2007)
EuroMaint Rail AB 2 Utredningsrapport tåg 858 och Tillbud Öppen dörr i tåg 859 (Interna 

dokument)
EuroMaint Rail AB 3 THgl 90-001 – Produktionsprocess (2007)
EuroMaint Rail AB 4 TLe 00-0015-0001-07 (2007)
EuroMaint Rail AB 5 Rapport, Intermittenta fel i fastbromsningsskydd, 2006-12-05

SJ AB 1 Utredningsrapport, Tillbud öppen dörr 424, 2002-02-13
SJ AB 2 Exceldokument, Dörrfel några värstingar, 2003
SJ AB 3 Mail, Definition av återkommande fel, 2007
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Bilaga 1, Olika definitioner av de ingående faserna i DMAIC 

Nedan presenteras en översikt av de två definitionerna av DMAIC som används som grund i 
arbetet.

Tabell 1, Beskrivning av de två definitionerna av DMAIC som används som grund i projektet
Magnusson, Kroslid, & 
Bergman, (2003) har valt 
följande punkter i som 
kontrollgränser i DMAIC:

Juran (1999) väljer att beskriva 
DMAIC på följande sätt:

Define: Define:

 Skapa och prioritera 
projekt

 Identifiera projekt med 
potential

 Skapa riktlinjer för 
team och projekt 

 Utvärdera projekt

 Identifiera y-faktorer 
att förbättra

 Välj projekt

 Bestäm processens 
prestanda / Kartlägg 
processen

 Förbered problem och 
projektplan samt ta 
fram riktlinjer för team

 Välj ut lämplig grupp 
och inled projekt

Measure: Measure:

 För varje y, identifiera 
påverkande faktorer x

 Mät standardvärde för 
prestanda.

 Upprätta en mätplan  Skapa processkarta 
över felet samt mät 
denna

 Samla in data om x 
och y

 Planera för insamling 
av data:

Mät nyckeltal, output y och 
processparametrar, input x

Mät nyckeltal som styr 
kundnöjdhet relaterat till 
processen

Mät den potentiella 
felmängden

Mät dugligheten för 
mätsystemen

Mät den kortsiktiga 
dukligheten på processen
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Analyse: Analyse:

 Hur ser y ut baserat på 
insamlad data

 Analysera 
responsvariabeln, 
output y

 Identifiera de x som 
påverkar y

 Analysera 
processparametrar, 
input x

 Bestäm mål för 
förbättringsarbetet

 Analysera relationen 
mellan x och y, 
speciellt verkan och 
effekt relationer

 Bekräfta de avgörande 
parametrarna för 
processens prestanda

Improve: Improve:

 Skapa lösningsförslag  Planera experimenten

 Kostnad/lönsamhets 
analys

 Genomför 
experimentet för att 
kunna identifiera 
kritiska 
processparametrar

 Implementera den 
bästa lösningen

 Optimera processens 
prestation

 Utvärdera befintliga 
förbättringar

 Skapa och 
implementera 
förbättringar

Control: Control:

 Verifiera de planerade 
förbättringarna

 Skapa kontroller och 
dokumentera 
processförbättringar

 Bestäm 
kostnadsbesparingar

 Bekräfta att 
mätsystemet kan 
användas

 Fastställ resultat och 
dokumentera

 Bestäm 
processduglighet vid 
förbättrad process

 Kommunicera och 
visualisera

 Implementera och 
övervaka den nya 
processen
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Bilaga 2, Projektplan för DMAIC-projekt

I denna bilaga visas den tidplanering som ligger till grund för rapporten och som togs fram i 
projektets start för att få en bra struktur samt överblick över arbetet. 

Figur 1, Projekt plan för DMAIC-arbetet

Tidplanering för Examensarbete: Återkommande fel på vestibulsidodörrar
En studie enligt DMAIC-modellen

Fas Vecka DMAIC-arbete Rapport Platsbesök 
och möten

Utbildning Universitetet

Define 36 Introduktion, studera 
system

Start planeringsrapport 
+ företagsbeskrivning

37 Projektplan och 
fastställning av mål

Planeringsrapport klar! 11/9 Hagalund

problemidentifiering 
med resultatvariabler

Företagsbeskrivning 
klart!

Start Inledning + Syfte + 
Metod

38 besparingspotential Inledning + Syfte klart!

Teori påbörjas

39 Metod klar! 26/9 Luleå 27/9 Torsdag 
VIS

Seminarium

Measure 40 Start datainsamling Torsdag-fredag 
tentaplugg

41 Mätsystemanalys Mån-ons 
tentaplugg

42
43 Seminarium

Analyse 44 Datajämförelse 
avslutad

45 Teori + datakapitel klar!

46

47

Improve 48 Skapa 
förbättringsförlag

Seminarium

49
50 Möte om vilka 

åtgärder vi vill vidta

51 Jullov börjar torsdag 
20/12

52 Jullov
1 Jullov

Control 2 Införa planerade 
åtgärdsförslag

3 Uppföljning

4 Uppföljning Resultat och slutsats Seminarium

Färdig-
ställning

5 Resultat av 
förbättringsförslag

Rapport till opponenter - 
Akademisk

6 Fastställda 
besparingar
Opponera Opponeringsrapport

7 Rapport till Euromaint - 
konsultrapport

8 Redovisning + 
Opponering
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Bilaga 3, Processkarta

Nedan visas en processkarta över processen för återkommande fel. Processen börjar i ”fel 
uppstår” och avslutas i ”ärende avslutat”.

Figur 1, Processkarta över återkommande fel
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Bilaga 4, Orsak-verkan-diagram

Denna bilaga visar tänkbara orsaker till varför det blir återkommande fel på personvagnars 
vestibulsidodörrar, enligt 7M-metoden där orsaken miljö ersatts med kund.

Figur 1, Orsak-verkan-diagram för återkommande fel på personvagnars vestibulsidodörrar
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Bilaga 5, Intervjuer med personal från SJ AB

Nedan följer en sammanfattning av ett antal intervjuer som gjordes på SJ AB i deras lokaler 
på Klarabergsviadukten 49 den 2007-10-16 och 2007-11-01. De intervjuade var sex personer 
som jobbar som ombordpersonal och tre personer som jobbar på riksledningen. Tanken är att 
dessa intervjuer ska ge en bild av hur man jobbar på SJ AB, främst med rapporteringen av fel. 
Texten är baserad på intervjuobjektens egna ord så långt det är möjligt. 

Ombordpersonal
Intervjuerna med ombordpersonalen syftar främst till att ge en bild av hur rutinerna ombord 
på tågen fungerar från att ett fel uppstår till att det rapporteras in. 

Vad anser man om dörrarna?
Det råder delade meningar om dörrarna bland ombordpersonalen. Åsikterna varierar, från att 
tycka att dörrarna fungerar bra och att det inte varit några egentliga problem den senaste tiden, 
till att tycka att det är mycket fel på dörrarna. En kommentar är ”Det är ofta fel på vagnen, 
detta är inte ok”.

Vilka dörrfel upplevs vara särskilt vanliga?
 Att dörrar går upp under färd är någon som av en ombordanställd menar tillhör 

vardagen och händer dagligen. 
 Det händer att lokföraren glömmer att slå av centraldörrförregling, detta leder då till 

folk inte kommer ut
 Det händer då ganska ofta att folk använder nödöppningen, vilket leder till att 

nödöppningens plombering bryts
 Klämskyddet 
 Magnetventilen krånglar
 Övertryck på dörrarna vilket gör att de inte kan stängas
 Dörrarna befinner sig ofta i öppet läge
 Fastbromsningsskyddet och signalerna från detta

Märker man att det kommer återkommande fel på dörrarna?
Ombordpersonalen märker snabbt om ett fel som rapporterats inte har åtgärdats, något som 
händer tillräckligt ofta för att skapa irritation bland personalen. En ombordanställd menar att 
det är ”ofta att fel kommer tillbaka trots reparationer”.

Vad gör man när ett fel uppstår och hur rapporteras felet?
När ett fel upptäcks försöker man först fixa felet själv om tid och kunskap för detta finns. Om 
det går att laga själv rapporteras det ändå in till felanmälan för att ge kännedom om det. Går 
inte det sätter man upp ett anslag om att dörren är ur funktion och låser dörren. Därefter görs 
en felanmälan till vagnsledningen 

Vid felanmälan rapporteras vilket vagnnummer som avses samt i den mån det går vilken dörr 
det handlar om. 

Varje gång ett fel uppstår och innan det rapporteras in till felanmälan undersöks dörrdatorn 
efter felkoder. Finns inga felkoder försöker man beskriva felet så detaljerat som möjligt. 
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Det är fordonsledningen som definierar vilken dörrfelskod som ska kopplas till felanmälan 
utefter ombordpersonalens felbeskrivning.

Det upplevs ibland vara ett glapp mellan det som rapporteras in från ombordpersonalen och 
det som skrivs in i FORD. Detta kan ha att göra med att ny personal på felanmälan ofta saknar 
grundläggande kunskap om vagnarna. 

På grund av tidsbrist rapporteras inte alla fel in, man hinner inte heller göra felsökningar när 
problem uppstår i vagnarna. Hade tiden funnits finns ofta kompetens att fixa felen själv bland 
den äldre personalen. 

Vad innebär det när man rapporterar ett förreglingsfel?
Nedanstående punkter är sådana som personalen kan rapportera som förreglingsfel. 

 Handhavandefel eller datortekniska fel 
 Dörren blåser upp
 Dörrfelslampan lyser
 Dörrarna går att öppna under gång
 Dörren låser sig inte

Hur upplever man att rapporteringssystemet fungerar, vilka förändringar skulle kunna 
göras?
Personalen läser inte alltid av dörrdatorerna och rapporterar in de fel som beskrivs där. Om 
dörrarna fungerar anmärker en ombordanställd att man inte kontrollerar dörrdatorn, utan 
enbart då det är märkbara fel. Det finns enligt ombordpersonalen också en risk att man inte 
beskriver felen tillräckligt vid inrapportering till vagnsledning. 

En ombordanställd anser att man under utbildning tappat fokus på den tekniska delen av 
vagnarna vilket lett till att kunskapen att kunna ta hand om fel själv har minskat betydligt. Det 
har istället blivit för mycket kundfokus på sista tiden. 

Åsikterna om hur lätt det är att komma i kontakt med felanmälan varierar från att det upplevs 
vara lätt att komma i kontakt med dem till att det är svårt att komma i kontakt med dem. 

Systemet som används för rapportering av felen upplevs vara bra även om en person 
kommenterar att det vore bra att ha en handdator att kunna sköta rapporteringen i vilket skulle 
kunna ta bort ett led i kommunikationskedjan och därmed missar i kommunikationen. 

Allmänna synpunkter och kommentarer
”Folk har tröttnat på att rapportera in fel för att man inte upplever att något händer. Folk har 
tappat lusten att anmäla”

Det händer att ombordpersonalen i efterhand går in och kontrollerar att den felanmälan de 
gjort faktiskt skrivits in. 

Orsaken till en aktuell incident där ett tåg gick med öppna dörrar under färd visade sig bero på 
att rangerspärren låg i vilket innebar att dörren gick att öppna i fart. Det är oklart vem som 
hade lagt i rangerspärren. 

Om plomberingen till nödöppningen skulle saknas är det möjligt för ombordpersonal att själv 
plombera nödöppningen om material finns tillgängligt. 
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Det upplevs ofta att ett problem inte åtgärdas på grund av materialbrist hos EuroMaint Rail 
AB. 

Ett önskemål från en ombordanställd är att någon utöver reparatören kontrollerar att felet 
verkligen är åtgärdat innan vagnen lämnas över till kund igen. 

Underhållet upplevs ha blivit bättre de senaste månaderna och de återkommande felen ha 
blivit färre. 

Fordonsledning
Intervjufrågorna med fordonsledningen hade fokus på vad de anser om rapporteringssystemet 
för kända skador samt hur inrapporteringen i detta går till.

Ombordpersonalen rapporterar in felanmälan via telefon och berättar så noga som möjligt vad 
felet är och på vilket sätt det visar sig, detta upplevs som tillräckligt för att skriva en bra 
felanmälan. En nackdel kan vara att olika ombordpersonal använder olika benämningar. Då 
fordonsledningen endast jobbar dagtid så brukar det vara en ”A4” med fel som kommer in 
från nattågen.

På grund av underbemanning på fordonsledning är det svårt att hinna med att ta emot 
felanmälningar som rings in. Felanmälan är det som har lägst prioritet. Den senaste tiden har 
detta underlättats av att det funnits två extra insatta personer som endast suttit och tagit emot 
felanmälningar, dock så är detta endast nu under en begränsad tid. Fordonsledningen ska göra 
en tolkning av felanmälan och skriver sedan in en felbeskrivning i FORD. Detta görs via 
kommandona MPSG och PVKS, det förstnämnda kommandot används då man vill ha en 
överblick över hela tåget och ska skriva in ett fel per vagn. Ska man däremot skriva in flera fel 
används kommandot PVKS. På ett ungefär används de två kommandona lika mycket. 

En person vid fordonsledningen kommenterade att ”Vid rapportering så bör felanmälan vara 
så kort som möjligt”. Det känns svårt att begränsa sig dock är det sällsynt att man använder 
det extra textfält som finns att tillgå, vid rapportering i kommandot PVKS.

Man gör även en bokstavskodning baserad på inrapporteringen som är minst tvåställig, men i 
de flesta fall då det finns tillräckligt med information, treställig. Av de inrapporterade felen är 
det oftast dörrförregling som upplevs vara problemet. En anställd på riksledningen 
kommenterar att denna rapporterar in samtliga dörrfel under H9. Ytterligare en säger att ”Det 
skulle behövas en uppdatering av felkoderna då dessa känns ouppdaterade för tillfället”. Vid 
rapportering ska det också anges en skadekod (S) eller rengörningskod (R), det händer att 
dessa förväxlas.  

Felrapporteringen upplevs ofta bättre då det är äldre personal som tidigare jobbat på 
personvagnar som skriver in felanmälan. Dessa personer har bättre kunskap om och 
utbildningen än den yngre personalen, SJ AB har den senaste tiden dragit ner 
utbildningskraven på ny personal. Det är en brist idag att ny personalen vid felanmälan inte 
har någon utbildning på vagnarna.  Det förekommer inte heller någon direkt större utbildning 
av programmet FORD, de felkoder som skrivs in är hämtade från ett felkodspapper där de 
vanligaste felen står uppskrivna.
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En nackdel med rapporteringen är att det ganska ofta sker dubbelrapporteringar av samma fel. 
”Detta beror sannolikt på lathet då man inte orkar gå in och se om det redan finns en 
rapportering av det aktuella fallet”. Ytterligare en felkälla är att ombordpersonalen ibland 
säger fel vagnsnummer vid rapporteringen.

Efter att ha skrivit in felen i FORD kontaktar man platskontrollen via telefon. Detta görs dock 
oftast bara vid alvarliga fel, med förklaringen att de inte ska missa dessa. Ibland händer det 
också att ”SJ ringer till reparatör vid central direkt”.

FORD upplevs som ett bra system att jobba i det innehåller all den information som behövs, 
dock kan systemet kännas komplicerat. Det kan också i vissa fall vara svårt att vad som 
tidigare gjorts och rapporteras in på vagnen.

Det upplevs som att det på sista tiden har blivit rörigare på EuroMaint Rail AB. 
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Bilaga 6, Intervjuer med personal från Veolia AB

Nedan följer en sammanfattning av ett antal intervjuer som gjordes på Veolia AB i deras 
lokaler på Järnvägsstationen, Luleå den 2007-11-29. De intervjuade var tre personer, en 
säkerhetschef, en från trafikledning och en som jobbade som ombordpersonal. Tanken är att 
dessa intervjuer ska ge en bild av hur man jobbar på Veolia AB och då främst med 
rapporteringen. Texten är baserad på intervjuobjektens egna ord så långt det är möjligt. 

Säkerhetschef
Intervju gjordes med säkerhetschefen för Veolia för att få en övergripande bild av vad Veolia 
AB anser om problematiken med återkommande fel på instegsdörrar. 

Veolia AB:s säkerhetschef menar att det är ett problem att de underhållsdokument man 
tillhandahåller EuroMaint Rail AB inte alltid överensstämmer med verkligheten. Detta 
innebär att det inte går att utföra underhållet på ett korrekt sätt för EuroMaint Rail AB. Ett 
exempel nämns i SJF 424.883.1 kapitel 3.8.3. 

Man tror på Veolia AB att många av de fel som rapporteras in som handhavandefel beror på 
att resenärer har med egna fyrkantsnycklar och därmed kan öppna dörrar då de ska röka med 
mera. Det upplevs också vara vanligt att man vid växling glömmer återställa rangerspärren 
vilket leder till att dörrarna går att öppna under färd. En rutin att man ska lägga i 
dörrförreglingen före start finns dock för att motverka att dörrarna trots detta ska gå upp. 

Ombordpersonalen ska enligt Veolia AB:s rutiner läsa av dörrdatorn minst en gång per tur 
och tjänstgöringsskift. Detta innebär att under en tur mellan Luleå och Stockholm kommer 
dörrdatorn att läsas av 8-12 gånger. Dessa avläsningar sammanfattas sedan på en lista som 
innan ankomst till slutstation rapporteras in till trafikledningen som lägger in informationen i 
FORD. Personalen på EuroMaint Rail AB känner dock väldigt sällan till vad felkoderna 
betyder. 

Veolia AB upplever att pressostaten tillhörande klämskyddet är en dålig konstruktion då den 
spricker ofta, vilket är konstigt då konstruktionen är ny. 

Vid inrapporteringen i FORD anses en rad vara tillräckligt mycket utrymme för att beskriva 
felet då ”grabbarna på verkstäderna är så duktiga och hittar felen ändå”.

Veolia AB har själva ett system för rapportering som heter THR. I detta system rapporteras all 
information om vad som har hänt under turen, om såväl passagerare som onormala händelser.

Fordonsledning
Intervjufrågorna med fordonsledningen hade fokus på vad de anser om rapporteringssystemet 
för kända skador samt hur inrapporteringen i detta går till. 

De som jobbar på trafikledningen får en grundläggande utbildning på vagnarna med en 
omfattning om cirka 1 – 2 dagar. Många som jobbar på trafikledningen är gamla lokförare och 
ombordpersonal, det förekommer dock även personal som inte har någon tidigare erfarenhet 
från tågbranchen. 

En av trafikledningens uppgifter är att säkerställa att inte samma fel anmäls in i FORD flera 
gånger, vilket annars lätt skulle kunna hända då det är flera skift som jobbar på samma tåg. 
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Felen inkommer till trafikledningen löpande under tågets resa men det händer även att 
ombordpersonalen kommer upp till trafikledningen direkt efter resans slut (gäller endast vid 
ankomst i Luleå). Vid inrapporteringen i FORD använder man på Veolia endast enställiga 
felkoder, exempelvis H för dörrar. För att rapportera rätt används hjälplistor över de felkoder 
som finns, de felkoder som finns är ej djupare än enställiga.

De felrapporteringar som gäller dörrfel rapporteras också till säkerhetsjouren på Veolia AB. 
Säkerhetsjouren bedömer om åtgärder samt om det bör göras en fordonsteknisk utredning. 

Man upplever att FORD är ett enkelt program att jobba i. Det upplevs inte heller vara svårt att 
tolka det som ombordpersonalen rapporterar in från tåg och göra om detta till 
felbeskrivningar.  

Ombordpersonal
Intervjuerna med ombordpersonalen syftar främst till att ge en bild av hur rutinerna ombord 
på tågen fungerar från ett fel uppstår till det rapporteras in. Rubrikerna nedan baseras på 
intervjufrågorna. 

Så fort ett problem upptäcks ringer ombordpersonalen in till trafikledningen och meddelar 
detta. Man upplever att det är lätt att komma i kontakt med trafikledningen då man ska 
rapportera in ett nytt fel. Man anger enligt ombordpersonalen att man vid varje inrapportering 
meddelar vilken dörr det är som är drabbad av problem. Det finns en blankett som ska fyllas i 
gällande detta.
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Bilaga 7, Rapporteringsstatistik

I denna bilaga presenteras dels hur statistiken ser ut gällande beskrivningen av dörrfel samt 
hur väll felrapporteringarna anger placering. 

Beskrivning dörrfel

Nedan presenteras hur många av totala beskrivningarna som inte ger mer information än att 
det är dörrfel. Vilket betecknas med ej beskrivande.

Totalt

beskrivande
67%

ej beskrivande
33%

vestibuldörr JA vilket företag em

Antal av Åter fel detalj

dörrfel

Figur 1, Beskrivning av hur väl EuroMaint Rail AB beskriver fel
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Totalt

beskrivande
93%

ej beskrivande
7%

vilket företag Veolia vestibuldörr JA

Antal av Åter fel detalj

dörrfel

Figur 2, Beskrivning av hur väl Veolia AB beskriver fel

Totalt

beskrivande
80%

ej beskrivande
20%

vestibuldörr JA vilket företag SJ

Antal av Åter fel detalj

dörrfel

Figur 3, Beskrivning av hur väl Veolia AB beskriver fel
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Placering
Nedan presenteras hur väl felrapporteringarna preciserar läget på ärendet, alltså om det står 
var på vagnen felet finns. För att gruppera data har fem olika kategorier valts. En eller flera 
dörrar är sådana felbeskrivningar där det nämns vilka specifika dörrar det är fel på. Ingen
innebär att det inte alls går att avläsa var felet finns. Ja innebär att det tydligt går att avläsa var 
felet finns, exempelvis felet dörrkompressor. Samtliga innebär att man kan avläsa att det 
gäller alla dörrar i vagnen. Ände innebär att det anges i vilken ände av vagnen som felet finns. 

Total

49%

25%

22%

1% 3%

en eller flera dörrar
ingen
ja
samtliga
ände

vestibuldörr Ja Kund (All) vilket företag (All)

Count of Åter fel detalj

läge

Figur 4, Beskrivning av hur väl man preciserar var felet är beläget
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Total

43%

20%

1% 4%

32%

en eller flera dörrar
ingen
ja
samtliga
ände

vestibuldörr Ja Kund (All) vilket företag em

Count of Åter fel detalj

läge

Figur 5, Beskrivning av hur väl EuroMaint Rail AB preciserar var felet är beläget
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Figur 6, Beskrivning av hur väl Veolia AB preciserar var felet är beläget
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Figur 6, Beskrivning av hur väl SJ AB preciserar var felet är beläget
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Bilaga 8, Beslutsmall, Implementering av underhållsdokumentation

Verktyg för leveransansvarig och leveransgrupp för implementering av 
underhållsdokumentation. 

Berörda enheter:
1. Ska ändring anslås? Vilken? Relevant, 

Ja/Nej:
Ansvarig: Klart:

2. Kräver ändring:
Genomgång på arbetsplatsträff?

Signering av personal?

3. Komplicerad ändring eller 
betydelse för trafiksäkerhet:
Ny utrustning?

Underleverantör/Legoavtal?

Krav på utbildning?

Krav på prov?

Krav på godkännande och/eller 
registrering i behörighetssystem?

Underskrift: Datum:
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Bilaga 9, Mall för produktionsmeddelande

Ett av de verktyg som leveransansvarig har för att sprida information i verksamheten är 
produktionsmeddelande. Nedan presenteras den mall som används för detta syfte.

Produktionsmeddelande
Utfärdande datum

Dokumentbeteckning

Fordon

Utförande enhet

Giltighetstid

Åtgärd

Ersätter tidigare meddelande
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Bilaga 10, Produktionsmeddelande

Nedan presenteras det produktionsmeddelande som gick ut rörande 002-fel då mer konkret 
fallet med intermittenta fel på strömförsörjningskort till fastbromsningsskydd. 

Utfärdat datum 2006-12-05
Dokumentbeteckning MF-K1-0049-0032-06 SJ122
Utfärdat av enhet LAN SJ Psv enligt EM 91-004
Fordon Gäller personvagnar i serien 5401 – 5629 (SJAB)
Utförande enhet EM Tågunderhåll och EM Produktion
Gäller Från 2006-12-05 och tillsvidare 

Intermittenta fel på strömförsörjningskort 
till fastbromsningsskydd

Åtgärd

Beskrivning
Strömförsörjningskortet 18 93 410/ modul 18 93 412 upphör i vissa 
fall tillfälligt att fungera. Detta gör att fastbromsningsskyddet inte 
fungerar och att signalen till dörrdatorn tillfälligt upphör. Följden blir 
att dörrförreglingen samtidigt upphör att fungera tills 
strömförsörjningen är intakt. Felkod 002 lagras i dörrdatorn. 

Åmål som upparbetar korten och fastbromsningsskydden där de 
monteras (18 93 400) har tidigare inte upptäckt fenomenet eftersom 
detta uppstår först efter 4, 5, 6 timmar eller mer! 
Felet beror med stor säkerhet på åldrad elektronik.

Förslag till omedelbara åtgärder
 Förläng provtiden i Åmål till 12 timmar
 Märk alla nylevererade moduler och kort, (även de som 

levereras monterade i fastbromsningsskydd) med orange 
märketikett med nyleveransdatum. 

 Till kort/enheter som skickas för upparbetning skall alltid 
bifogas aktuella felkoder och orsak till bytet. 

 De kort som inte har denna info när de kommer till Åmål 
skall skickas tillbaka till avsändande verkstad
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Bilaga 11, Bedömningssystem

I denna bilaga presenteras den grund och värderingar som ger det kommande poängsystem 
som presenteras i rapportern. 

Kolumn ett finns sammanfattningarna från de felbeskrivningar som finns. I de fall där flera 
sammanfattningar beskriver samma felorsak har dessa satts samman, till exempel förregling 
ur funktion och förregling går ej.  

Kolumn två finns den eller de felorsaker som Nilsson och Edmark anser kan kopplas till de 
framtagna felsammanställningarna. 

Kolumn tre finns den komponent eller handhavandefel som felorsaken kopplas till. 

Kolumn fyra finns det system som komponenterna kan kopplas till. En komponent kan endast 
tillhöra ett system. 

Kolumn fem och sex finns den sannolikhet som kan kopplas till hur ofta en felorsak inträffar. 

Tabell  1. Beskrivning av det bedömningssystem som används vid framtagning av felområden
Beskrivning av fel 
från kund (FORD)

Felorsak (Enligt Nilsson och Edmark) Vilken komponent 
eller handhavandefel

Vilket felområde Sannolikhet

Vagnnummer: 5201-
5400

5401-
5600

Förregling ur 
funktion / Förregling 
går ej (vagn)

Felaktig/ingen hastighetssignal från givare 
(vagn)

Givare (Gammal) Hastighetsgivarsystem 50

Felaktig fastbromsningsskydd (vagn) Fastbromsningsskydd Fastbromsningsskydd 46

Kablagefel Kablage Kablage 22 27

Dörrdator felaktig Dörrdator (ny) Dörrdator ny 9

Dörrdator (gammal) Dörrdator gammal 14

Strömförsörjning Konstantspänningsdon 
Ny

Fastbromsningsskydd 9

Konstantspänningsdon 
Gammal

Hastighetsgivarsystem 7

Batteri Batterisystem 7 9

Förregling ur 
funktion / Förregling 
går ej (dörr)

Kabelknippe Kabelknippe Kablage 46 46

Förreglingsmagnet Förreglingsmagnet Dörrlås 9 9

Klämlist Pressostat Klämskydd 18 18

Mekaniska justeringar (hakar och 
mikrobrytare)

Hakar Dörrlås 9 9

Mikrobrytare Mikrobrytare Dörrlås 9 9
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Mekaniska justeringar (hakar och 
mikrobrytare)

Mikrobrytare Dörrlås 9 9

Förregling ligger 
på/Förregling släpper 
ej/Går ej att öppna 
utifrån (vagn)

Handhavandefel av ombordpersonal, 
tågmästaren stänger dörren från en position 
och glömmer att återställa förreglingen där.

Handhavandefel 1 Handhavandefel 17 16

Handhavandefel, central dörrstängning 
ligger på i hela tåget

Handhavandefel 2 Handhavandefel 50 46

UIC-kabel UIC-kabel UIC-kabel 6 6

Fastbromsningsskyddet skickar ut 
hastighetssignal

Fastbromsningsskydd Fastbromsningsskydd 6

Givaren lämnar ut en konstant signal Givare (Gammal) Hastighetsgivarsystem 17

Kretskort 
(strömförsörjningskort)fastbromsningsskydd, 
reläkortet

Kretskort 
fastbromsningsskydd

Fastbromsningsskydd 26

Kablagefel givare till dator Kablage Kablage 10

Förregling ligger 
på/Förregling släpper 
ej

Mekaniskt fel på förreglingsmagnet Förreglingsmagnet 
(enskild dörr)

Dörrlås 29 29

Kabelknippe Kabelknippe (enskild 
dörr)

Kablage 71 71

Förregling från och 
till/Förregling under 
gång släpper (vagn)

Felaktig hastighetssignal från 
fastbromsningsskydd

Fastbromsningsskydd Fastbromsningsskydd 90

Kabelbrott Kablage Kablage 30 10

Felaktig hastighetssignal från givare Givare Hastighetsgivarsystem 70

Förregling under 
gång släpper (dörr)

Kabelknippe (signal till 
förreglingsmagneten)

Kabelknippe (enskild 
dörr)

Kablage 100 100

Dörr går upp själv 
(dörr)

Klämskydd Pressostat Klämskydd 30 30

Mekaniskt feljusterade hakar på grund av 
smäll

Utkastarhake 
(Dörrhakar)

Dörrlås 20 20

Kabelknippe Kablage Kablage 40 40
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Mikrobrytare Mikrobrytare B1 Dörrlås 10 10

X21-, X22-fel (dörr)

Förreglingsmagneten. Tröghet i mekanik.
Fettet som används penslas på och kommer 
därmed inte åt där det borde komma åt. Det 
orsakar också tröghet i förreglingsmagneten. 
Ett fett i sprayform har testats och fungerar 
mycket bra och tar bort många problem.

Förreglingsmagnet Dörrlås 66 66

Kablage Kablage Kablage 17 17

Mikrobrytare B12 Mikrobrytare B12 Dörrlås 17 17

X23-fel/ Stänger 
långsamt (dörr)

Läckande luftcylinder på grund av alkohol i 
systemen

Dörrcylinder 
(Luftcylinder 
(öppna/stäng))

Luft 54 54

Kompressor Kompressor Luft 46 46

X24-fel (dörr)

Brytare b10 i förreglingsbeslag 
defekt/felaktigt inställd

Mikrobrytare B10 Förreglingsbeslag 20 20

För snabb öppningsrörelse av resenärer. Ska 
återställa sig själv.

Handhavandefel 4 Handhavandefel 80 80

020-fel

Strömförsörjningen till 
fastbromsningsskyddet är borta. 
Batterispänningen har varit lägre än 22 Volt.

Underspänningsvakten Batterisystem 100 100

002-fel

Kretskort strömförsörjning lägger av efter ett 
antal timmars belastning.

Kretskort 
strömförsörjning (ny)

Fastbromsningsskydd 33

Kablagefel: Glappkontakt och 
anslutningskontakter

Kablage Kablage 100 67

Dörr går inte att 
stänga / Stänger inte/ 
Öppna dörrar under 
gång / Gick upp 
under färd / Går ej 
igen / Fastnar i öppet 
läge / Gul lampa lyser 

Klämskyddet tror att något är i vägen. 
Pressostaten krånglar.

Pressostat Klämskydd 24 24
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Kan även vara fel i kablage. Kan vara fel på 
det redan från början. Snabbkopplingar med 
felkopplade trådar.

Kablage Kablage 4 4

Handhavandefel. Dörren ställd i rangerläge Handhavandefel 5 Handhavandefel 8 8

Instegsvärme trasig Instegsvärme Instegsvärme 4 4

Handhavandefel 6 Handhavandefel 8 8

Kabelknippe Kabelknippe Kablage 4 4

Elektriskt fel på förreglingsmagnet Förreglingsmagnet Dörrlås 4 4

Felaktig hastighetssignal från 
fastbromsningsskydd

Fastbromsningsskydd 
(ny)

Hastighetsgivarsystem 4 4

Dörren låst med fyrkantsnyckel Handhavandefel 7 Handhavandefel 28 28

Mikrobrytare Mikrobrytare B1 Dörrlås 12 12

Dörr stänger inte helt 
(dörr)

Vintertid – snö och is. Ofta instegsvärmen 
som inte fungerar (Stockholm)

Instegsvärme Instegsvärme 48 48

Instegsvärmaren avslagen (Norrland) Handhavandefel Handhavandefel 32 32

Mekaniskt feljusterat dörrblad Dörrblad Dörrblad 20 20

Otät dörr

Det kan vara lister som saknas. Listen allra 
längst ner på dörrbladet ramlar av ibland, 
den nere vid instegsbrunnen. Då kan det ryka 
in snö! Det blir en stor öppning.

Bakre gummilist Dörrblad 18 18

Gummilist på 
förreglingsbeslag

Förreglingsbeslag 46 46

Injustering av dörrblad Dörrblad Dörrblad 36 36

Flera dörrar stänger 
ej via central 
dörrstängning / 
Centraldörrstängning 
(vagn)

UIC-kabeln. Växlingspersonalen drar sönder 
dem relativt ofta

Handhavandefel 8 Handhavandefel 71 71

UIC-kabel (Nötning m.m.) UIC-kabel UIC-kabel 29 29

En dörr stänger ej via 
central dörrstängning 
/ Central 
dörrstängning (dörr)

Handhavandefel rangerspärr Handhavandefel 5 Handhavandefel 83 83

UIC-relä trasigt UIC-relä UIC-kabel 17 17

Dörr stänger själv
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mikrobrytare stänga aktiverad Mikrobrytare B2 Dörrlås 100 100

Öppnar ej 
inifrån/Går ej att 
öppna

Kabelknippe Kabelknippe Kablage 93 93

Mikrobrytare öppna Mikrobrytare B1 Dörrlås 7 7

Svåröppnad/svår-
stängd

Instegsvärme Instegsvärme Instegsvärme 20 20

Handhavandefel 6 Handhavandefel 30 30

Utkastare (Mekaniskt feljusterad) Utkastare förreglingsbeslag 30 30

Dörrcylinder läckage eller ingen tryckluft Dörrcylinder Luft 20 20

009-fel

Ackumulatorbatteri dörrdator Ackumulatorbatteri 
dörrdator

Dörrdator ny 100

Bromsdator

Felaktig hastighetssignal från 
fastbromsningsskydd

Fastbromsningsskydd Fastbromsningsskydd 90

Kabelbrott Kablage Kablage 30 10

Felaktig hastighetssignal från givare Givare Hastighetsgivarsystem 70

Cylinder

Cylindern Dörrcylinder Luft 100 100

Dörrdator

Dörrdatorn Dörrdatorn Dörrdator ny 100

Dörrdator gammal 100

Fastfrusen

Instegsvärme Instegsvärme Instegsvärmare 30 30

Handhavandefel 6 Handhavandefel 70 70

Fastnar

Kablagefel Kablagefel Kablage 17 17

Vintertid – snö och is. Ofta instegsvärmen 
som inte fungerar

Instegsvärmen Instegsvärme 50 50

Handhavandefel 6 Handhavandefel 33 33

Filterregulator

Filterregulator Filterregulator Luft 100 100

Givare 
fastbromsnings-
skydd

Givare Givare (Ny) Fastbromsningsskydd 33

Givare (Gammal) Hastighetsgivarsystem 100

Fastbromsningsskydd Fastbromsningsskydd Fastbromsningsskydd 43

Givarkabel Givarkabel (Ny) Fastbromsningsskydd 24

Gul lampa trasig

Gul lampa Gul lampa Lampa trasig 100 100

Gummilist

Gummilist Gummilist Dörrblad 33 33

Klämlisten runt 
förreglingsbeslaget

Förreglingsbeslag 33 33

Klämskydd Klämskydd Klämskydd 34 34

Handtag
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Dörrhandtag Dörrhandtag Dörrlås 90 90

Fyrkantslås Fyrkantslås Dörrlås 10 10

Ingen luft (vagn)

Kompressor (bara på bangård) Kompressor Luft 50 50

Huvudledning (bara med kopplat lok) Huvudledning Luft 50 50

Ingen luft (dörr)

Låst med fyrkantsnyckel Handhavandefel 3 handhavandefel 30 30

Rangerspärr var satt i fel läge Handhavandefel 5 handhavandefel 70 70

Inget tryck (vagn)

Kompressor Kompressor Luft 50 50

Huvudledning Huvudledning Luft 50 50

Inget tryck (dörr)

Låst med fyrkantsnyckel handhavandefel handhavandefel 30 30

Rangerspärr satt i fel läge 70 70

Klämskydd

Klämskydd Klämskydd Klämskydd 100 100

Kabelknippe

Kabelknippe Kabelknippe Kablage 100 100

Kablage

kablage Kablage Kablage 100 100

Kompressor

Backventil Backventil Luft 40 40

Kompressor inte påslagen (lägger av efter 30 
minuter). Ok egentligen.

Handhavandefel 9 Handhavandefel 30 30

Pyser från tryckströmbrytaren Tryckströmbrytare Luft 20 20

Kompressor (utmattning) Kompressor Luft 10 10

Kretskort ström-
försörjning

Kretskort strömförsörjning Kretskort 
strömförsörjning (Ny)

Fastbromsningsskydd 100

Kretskort 
strömförsörjning 
(Gammal)

Hastighetsgivarsystem 100

List

Gummilist exklusive Klämskydd Gummilist exklusive 
Klämskydd

Dörrblad 100 100

Fyrkantslås

Fyrkantslås Fyrkantslås Dörrlås 100 100

X02

Ledning till magnetventil (kabelknippen) Ledning till 
magnetventil

Kablage 100 100

Mikrobrytare

Mikrobrytare Mikrobrytare Dörrlås 100 100

Magnetventil

Magnetventil Magnetventil Luft 100 100

Plombering
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Plombering Plombering Plombering 100 100

Pressostat

Pressostat Pressostat Klämskydd 100 100

Pyser

Luftledning Luftledning Luft 17 17

Tryckbrytare Tryckbrytare Luft 17 17

Dörrcylinder Dörrcylinder Luft 50 50

Backventil/huvudledning Backventil/huvudledning Luft 16 16

Rangerspärr

Handhavandefel Handhavandefel 5 Handhavandefel 100 100

Skev

Dörrblad är skevt Dörrblad Dörrblad 100 100

Styrskena

Rulldon Rulldon Dörrblad 100 100

Stänger med hög 
kraft

Packningar ändrar storlek vid olika 
temperaturer och påverkar vilket tryck som 
krävs

Dörrcylinder Luft 100 100

Förreglingslampa
trasig

Dörrförreglingslampa Dörrförreglingslampa Lampa 100 100

Tätningslist 
förreglingsbeslag

Tätningslist förreglingsbeslag Tätningslist 
förreglingsbeslag

Förreglingsbeslag 100 100

Utkastare

Utkastare Utkastare Förreglingsbeslag 100 100

X01-fel

Ledning magnetventil Ledning magnetventil Kablage 100 100

X04-fel

Ledning röd dörrfelslampa. Motståndet 
tappas i den fina tråden i lampan.

Ledning röd 
dörrfelslampa

Kablage 100 100

X12

Ledning magnetventil, kortslutning Ledning magnetventil Kablage 100 100

X14

Ledning röd dörrfelslampa, kortslutning Ledning röd 
dörrfelslampa

Kablage 100 100

X25

Mikrobrytare felinställd/ något ligger åt/ 
fartvinden kommer in

Mikrobrytare B8 Klämskydd 10 10

Pressostaten känner inte av tryckändring Pressostat 90 90

X28

Dörrspärr Dörrspärr B5 Förreglingsbeslag 100 100
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Bilaga 12, Beskrivning av komponenter och system

I denna bilaga presenteras de system som tagits fram vilka ses i kolumnen längst till vänster. I 
kolumnen ”komponent” redovisas de komponenter som ingår i felområdena och längst till 
höger de poäng varje komponent bidrar med.

Tabell 1. Antalet poäng som varje komponent bidrar med till respektive område

Felområde Komponent Poäng
Batterisystem Batteri 1222
Batterisystem Underspänningsvakt 800
Dörrblad Gummilist 1863
Dörrblad Dörrblad 1628
Dörrblad Rulldon 1500
Dörrblad Bakre gummilist 414
Dörrdator gammal Dörrdator (gammal) 1526
Dörrdator gammal Dörrdator(gammal) 200
Dörrdator ny Dörrdator (ny) 3159
Dörrdator ny Ackumulatorbatteri 300
Dörrlås Förreglingsmagnet 11304
Dörrlås Microbrytareb1 3663
Dörrlås Microbrytareb2 2800
Dörrlås Fyrkantslås 2740
Dörrlås Mikrobrytare b12 1513
Dörrlås Dörrhandtag 1260
Dörrlås Mikrobrytare 1112
Dörrlås Hakar 306
Dörrlås Utkastarhake 100
Dörrlås Mikrobrytare b1 50
Fastbromsningsskydd Fastbromsningsskydd(ny) 5385
Fastbromsningsskydd Kretskort strömförsörjnings (ny) 3894
Fastbromsningsskydd Givare(ny) 165
Fastbromsningsskydd Givarkabel 120
Fastbromsningsskydd Konstantspänningsdon (ny) 361
Förreglingsbeslag Gummilist förreglingsbeslag 1058
Förreglingsbeslag Tätningslist föreglingsbeslag 900
Förreglingsbeslag Mikrobrytare b10 440
Förreglingsbeslag Klämlist förreglingsbeslag 363
Förreglingsbeslag Utkastare 1550
Förreglingsbeslag Dörrspärr b5 200
Hastighetsgivarsystem Givare (gammal) 7842

Hastighetsgivarsystem
Konstantspänningsdon 
(gammal) 975

Hastighetsgivarsystem
Fastbromsningsskydd 
(gammal) 564

Handhavandefel (Hf) Handhavandefel 5 (Hf 5) 13261
Handhavandefel (Hf) Handhavandefel 2 (Hf 2) 10418
Handhavandefel (Hf) Handhavandefel 8 (Hf 8) 3976
Handhavandefel (Hf) Handhavandefel 6 (Hf 6) 3414
Handhavandefel (Hf) Handhavandefel 9 (Hf 9) 3360
Handhavandefel (Hf) Handhavandefel 4 (Hf 4) 1760
Handhavandefel (Hf) Handhavandefel 1 (Hf 1) 1054
Handhavandefel (Hf) Handhavandefel 3 (Hf 3) 570
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Instegsvärme Instegsvärme 1934
Kablage Kablage 16022
Kablage Kabelknippe 6459
Kablage Ledning magnetventil 800
Kablage Ledning röd dörrfelslampa 300
Klämskydd Pressostat 8236
Klämskydd Klämskydd 6274
Klämskydd Microbrytareb8 90
Lampa Gullampa 3000
Lampa Dörrföreglingslampa 1000
Luft Dörrcylinder 6698
Luft Backventil 4704
Luft Kompressor 3972
Luft Tryckströmbrytare 2240
Luft Huvudledning 1150
Luft Filterregulator 300
Luft Magnetventil 300
Luft Luftledning 238
Luft Tryckbrytare 238
Plombering Plombering 21100
Uic-kabel Uic-kabel 2002
Uic-kabel Uic-relä 1649


