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Förord 

Detta examensarbete är resultatet av 20 veckors arbete på företaget Ferruform AB, ett dotterbolag 

inom Scania koncernen. 

Examensarbetet ingår som avslutande moment i mina civilingenjörsstudier vid Luleå tekniska 

universitet.  

Ett stort tack till Ferruforms alla anställda som hjälpt mig under resans gång. Till mina handledare 

på företaget, Erik Metsävainio och Magnus Nyberg samt min handledare på LTU, Hans Engström. 

Till kontaktpersoner vid Scania Södertälje, Zwolle samt St.Petersburg.  

För mig markerar detta examensarbete en viktig milstolpe i livet och är något jag är oerhört stolt 

över, att klara av det sista arbetet i sina studier är något oerhört tillfredställande och för mig det 

bästa som någonsin hänt. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört på Scania Ferruform AB i Luleå, helägt dotterbolag till Scania. 

Scania och Ferruform arbetar ständigt med förbättringar där en del av förbättringsarbetet handlar om att 

minimera avvikelser som uppkommer i produktionen. Sidobalken har under en längre tid omgärdats av 

avvikelser när det gäller hantering och transport av produkten. Företaget har idag en önskan om att kunna 

minska de negativa orsaker som påverkar produkten sidobalk.  

Examensarbetets syfte har varit att se över vad som händer under hantering och godstransport av sidobalken 

samt säkra kvaliteten av processen fram till produktionsort. Detta ska nås genom att ta fram definitioner till 

orsakerna som skapar avvikelser, genom att utreda vilket förpackningsmaterial som är nödvändigt för 

kvalitetssäkringen, samt genom att utveckla bra arbetsmetoder för hur produkterna ska paketeras och 

hanteras.  

Metoder för att nå fram till syftet har varit; observationer, intervjuer, datainsamling från statistikverktyg, 

skapande av statitstik via produktionsort, mätningar, programmering i språket Visual Basic/Excel, och 

analysformen 8-stegsmodellen m.fl. Arbetet bygger på aktuella teorier inom logistiken blandat med tidigare 

utförda examensarbeten och utredningar. 

Examensarbetet har analyserat och definierat problemområdena utifrån avvikelserna på sidobalken. För att 

kunna analysera avvikelser och identifiera problem och grundorsaker har en informationsanalys genomförts. 

Interna avvikelsedatabaser såsom Equality (statistikverktyg) har använts tillsammans med statistik som tagits 

fram via Scania Zwolle’s sidobalksmontering. En stor del av arbetet har fokuserats till att förstå processen 

och alla steg där avvikelser kan uppstå.  

Tidigt under examensarbetet upptäcktes det att tillförlitig statistik saknades för att kunna angripa de 

bestämda undersökningfrågorna. Detta medförde att arbetets mål förändrandes till att istället skapa framtida 

möjligheter för att samla in statistik både till Ferruform men även till produktionsorterna. Målet är ett enklare 

mer tillförlitligt sätt att kunna utreda vart avvikelser sker samt hitta dess grundorsaker. Sidobalken som 

produkt är svår att transportera helt skadefri under långa avstånd, detta beror på att det finns många olika 

variationer av produkten vilket i sin tur leder till att de faktorer som påverkar blir många. Svårighetsgraden 

blir därför relativt hög till att skapa lösningar på problemen. Med en hög komplexitet krävs därför ett bra 

statistiskt underlag för att kunna motivera och i längden skapa lösningar baserade på fakta. 

Resultaten och leveranserna av examensarbetet har blivit en ny standard för hur man skall kunna mäta och 

spara statistik (som implementerats redan innan examensarbetet blivit klart) tillsammans med ett 

analysverktyg i programkoden Visual Basic/Excel. En aktionsplan och riktlinjer har framtagits för vilka 

områden som måste ses över för att kunna åtgärda avvikelser i framtiden, samt som definerade orsaker till 

avvikelserna. Sammantaget kan resultaten användas för att i framtiden skapa en bättre helhetslösning än vad 

som tidigare varit möjligt att göra. 

Det fortsatta arbetet inom Ferruform bör fokuseras på att i första hand åtgärda dom enklare problemen och 

orsakerna såsom standarder, registrering av avvikelser, samt se över förpackningsmaterialet som omgärdar 

sidobalken. I ett längre perspektiv bör stuven/enhetslasten ses över om det verkligen är ett optimalt sätt att 

transportera balk i trailer gentemot den avvikelseproblematik som tros ske under transporten, samt hur olika 

transportrutter påverkar avvikelser på balkarna (olika rutter har olika yttre miljöer som påverkar produkten 

sidobalk). Problemet är komplext att lösa vilket gör att det krävs ett tvärfunktionellt samarbete mellan flera 

avdelningar för att kunna lösa samtliga problem; information har svårt att komma fram mellan operatörer och 

ledning vilket kräver åtgärder för att slutligen kunna lösa kvalitetsproblemen för sidobalken.  
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Abstract 
This master thesis was performed at Scania Ferruform AB in Lulea, a subsidiary owned by Scania. 

One of the core ideas in the production system in both these companies is to constantly work on minimizing 

waste in the work flow. The Sidemember have lately been surrounded by a lot of deviations considering 

transportation and handling. In order to achieve their goals, the desire has been to minimize the deviations 

that occur on this product the Sidemember. 

The purpose for this master thesis was to analyze what happens during handling and transportation of the 

sidemember to ultimately ensure a better quality of the process to Scania’s productionunits. This is done by 

defining the root causes for the deviations, investigate what kind of packaging is necessary for better quality, 

creating methods for how the products are packaged and create methods for how the products should be 

handled.  

The methods used in this study have been focused on; observation, interviews, data collection, tests, 

programming, and analysis with the 8-step model, etc. Data and information where obtained primarily 

through internal data. The theory that the thesis rests on are primarly transportation logistics combined with 

other master thesies and reports in the same field of research. 

The work has been focused on analyzing and defining the problem areas based on deviations and identified 

sub-problems with root cause areas. In order to analyze deviations and identify problems and root causes, an 

information analysis has been conducted. Internal deviation databases such as Equality (statistical tools) have 

been used along with statistics that has been manufactured from the production unit Scania Zwolle. A lot of 

work has been spent understanding the process and all the steps where the deviations occur. 

Early in the thesis, it was discovered that reliable statistics were missing to complete the goal that was 

originally aimed to solve. The goals and deliveries then changed to; create a better standard to collect 

statistics at both Ferruform and Scania’s production units, with the purpose to make it easier to investigate 

each deviation and find the root cause of them. The condition for transporting intact members is a very 

complex matter, which have a lot of different factors that interacts with each other, therefore reliable 

statistics are needed to solve the root causes. 

The results of the thesis are; a new standard for how to measure and record statistics (implemented before the 

thesis were finished), a statistical analysis program based on visual basic/excel, a policy / plan for areas that 

need to be revised in order to address deviations in the future, and defined reasons for the deviations.  

Finally, the results can be used to create a better overall solution for the sidemembers. 

Ferruform should further more focus on resolving the simpler problems which include; standards, recording 

deviations more efficient both in Ferruform and at Scanias other productionunits, and also reviewing the 

packaging material surrounding the pile. The long term goal should be to investigate if the current way of 

using the pile and yokes are an optimal solution to use when transporting piles in a trailer. How different 

transport routes affect the deviations on the beams are also a problem that needs adressing (different routes 

have different external environments that affect the Sidemember). Furthermore Ferruform and Scania should 

work more closely in cross-functional groups that all are affected with the deviations of the Sidemember. 

Today these groups are missing and this needs to be addressed, information between operators and 

management also needs to get through to solve the overall problem with the deviations. 
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Beteckningar 

Angers - PRU (productionunit/produktionsort) inom Scania, monterar lastbilar i Angers, Frankrike 

Södertälje - PRU (productionunit/produktionsort) inom Scania, monterar lastbilar i Södertälje, 

Sverige 

Zwolle - PRU (productionunit/produktionsort) inom Scania, monterar lastbilar i Zwolle, Holland 

KF – Ferruforms andra byggnad rakt över vägen från huvudbyggnaden, i KF finns rullformningen 

av sidobalk samt mellanlager och lastning av trailer till produktionsort. 

Stuv – Benämning på en packad enhetslast med sidobalkar i. Allt ifrån 2-16 balkar ryms i en stuv. 

Touch -Kategoriseras som en ”lättare” avvikelse (som ej går ned i stålet och förstör rostskyddet i 

sidobalken) 

Non-direct-run (NDR) - I korthet en avvikelse som gått ned hela vägen till stålet och skapat en 

skada som förstört rostskyddet. Innebär även att lastbilen hos den producerade fabriken ej gått 

igenom monteringsprocessen i ett direkt flöde utan har fått tas ur flödet för att åtgärda avvikelser 

som inte borde finnas.  

MES – Manufacturing execution system, ett övergripande system för styrning och övervakning av 

produktionsprocesser på Ferruform.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ferruform arbetar ständigt med att förbättra sina processer för att bli mer effektiva och samtidigt 

skapa en världsledande produkt som kunden känner förtroende för. Ett led i detta arbete är att se 

över vad som händer under godstransporterna av produkten sidobalk. Med dagens förutsättningar så 

är denna transport väldigt komplex och omgärdas av många faktorer som alla spretar åt olika håll. 

Eftersom transporten är komplex så skapas det oundvikligen en hel del kvalitetsavvikelser på 

produkten vid färd mot produktionsort. Dessa kvalitetsavvikelser måste idag produktionsorterna 

åtgärda på plats innan en producerad lastbil blir leveransklar. 

1.2 Syfte/Mål 

Examensarbetet syftar till att analysera och definiera problemområdena utifrån avvikelserna. 

Utifrån denna analys ta fram  nytt förpackningsmaterial och förpackningsmetod för att 

kvalitetssäkra transporten. Examensarbetets undersökningsfrågor skall vara: 

 

Definerade orsaker till avvikelserna 

Utreda vilket förpackningsmaterial som är nödvändigt för kvalitetssäkringen 

Skapa arbetsmetod för hur produkterna ska paketeras 

Skapa arbetsmetod för hur produkterna ska hanteras 

 

Sammanfattningsvis är målet att leverera ett/flera lösningsförslag. 

 

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete komma enbart att titta på produkten sidobalk. 

Ferruform levererar sidobalk till flera produktionsorter alla inom Scania koncernen.  

Kvalitetsavvikelser som ej har med logistik och transport kommer ej att beröras. 

Under arbetets gång så har förändringar skett i processen, för att arbetet skall kunna göras på ett 

enklare sätt så har författaren ej försökt ta nya förändringar i beakthet utan arbetet utgår i stort ifrån 

hur det såg ut när examensarbetet startade. 

Arbetet kommer inte att behandla exakta ritningar och exakta förslag utan kommer istället att 

fokusera på konceptförslag med flertalet stora och små förbättringsförslag/åtgärder. 
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1.4 Metod 

1.4.1 Projektorganisation 

För att styra arbetet och hålla det inom dess ramar så har författaren främst haft kontakt med 

följande personer. 

Magnus Nyberg – Handledare/uppdragsgivare Ferruform 

Erik Metsävainio – Handledare/uppdragsgivare Ferruform 

Hans Engström – Handledare LTU 

Jari Riekki – Produktionstekniker ansvarig över Kvalitetssäkringen av godstransport 

Lars-Olof Johansson – Logistikansvarig, ansvarig över emballage av sidobalk. 

 

1.4.2 Informationsinsamling 

Information till examensarbetet har inhämtats genom litteraturstudier, deltagande observation, , 

interna rapporter och intervjuer. 

 

1.4.3 Litteraturstudier 

För att få en teoretisk grund har diverse litteratur studerats. Den teoretiska grunden är blandad 

mellan många fält och innefattar, kvalitet, transportlogistik, produktionsteknik, fysik och 

materialteknik. Till detta tillkommer även grunden inom Scanias produktionsideologi Scania 

production system som är en hörnsten inom Scania koncernen. 

 

1.4.4 Deltagande observation 

För att kunna skapa en ordentlig nulägesbild har separat tid vid olika tillfällen getts för att observera 

den nuvarande processen. Författaren har även själv deltagit i en del förbättringsarbeten såsom 

workshops, deltagit på veckomöten med produktionsorten (Zwolle) och andra aktiviteter och 

bidragit med input till verksamheten. Detta i sig har gett en bättre nulägesbild och räknas därför in i 

informationsinsamling och observation. 

 

1.4.5 Intervjuer 

Flertalet informella intervjuer utfördes under examensarbetets gång med personer som är 

involverade i processen över hela kedjan, från operatör till produktionsorterna.  

 

Personer som är intervjuade: 

Lastbilsdragare 

Operatörer vid skiften vid packning/avsyning 

Logistik 

Förpackningsansvarig 

Produktionstekniker 

Ledning/ekonomi 

Produktionsorter 

 

Information från dessa möten har inte allt använts exakt i arbetet utan det har använts för att skapa 

en förståelse om produktionen, packningen, transporten och annat som rör examensarbetet. 
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1.4.6 Mätningar/filmning 

Under examensarbetet gjordes mindre experiment/mätningar för att ta reda på vilka krafter som 

sidobalkarna utsätts för. Filmer spelades in under olika förhållanden för att se hur balkarna rör sig 

under transport. Detta gjordes med accelerometrar och videokamera. 

1.4.7 8-stegsmodellen 

För att analysera all data och kunna komma fram till lösningar har Scanias egna interna 8-

stegsmodell valts ut som analysverktyg. Valet av denna modell gjordes i samråd med handledare på 

Ferruform och LTU. 

8-stegsmodellen används som en intern analysmodell inom Scania, denna består av åtta konkreta 

åtgärder och processer för problemlösning. 8-stegsmodellen är lämplig för komplexa och abstrakta 

problem , t.ex. utveckla nya standarder.  

Modellen är uppbyggd på Demingcykeln (Plan-Do-Check-Act) och har syftet att styra 

problemlösaren genom felsökningsprocessen med hjälp av väl definierade uppgifter uppdelade i ett 

antal steg. 

 

 

 
 

Figur 1, Problemlösning 8-steg internt Scania 

  



  

11 

 

Klargör avvikelsen – Steg 1 

 Förstå situationen och klargör problemet. 

 Definiera idealläget.  

 Visualisera skillnaden/gapet mellan idealläget och nuläget. 

Skaffa fakta för avvikelsen – Steg 2 

 Använd fakta för att bryta ner problemet i mindre, mer konkreta delproblem. 

 Prioritera vilket problem som ska lösas. 

 Identifiera var problemet uppstår genom att gå och se processen grundligt. 

Hur bra ska vi bli - Steg 3 

 Bestäm ambitionsnivå, tydliggör ägarskap och skapa engagemang. 

 Sätt mätbara, specifika och utmanande mål. 

 Definiera nivå för när problemet är ”dödat”. 

Grundorsaksanalys – Steg 4 

 Utifrån nuläget, överväg så många tänkbara orsakande faktorer som möjligt   

 Baserad på fakta om nuläget från gå och se, genomför grundorsaksanalys med lämplig 

metod (5-varför, 4M, etc…) och verifiera identifierade tänkbara orsaker med bevis.  

 Specificera grundorsaken. 

Ta fram åtgärder – Steg 5 

 Ta fram så många tänkbara motåtgärder som möjligt. 

 Välj de motåtgärder som är mest praktiska och effektiva.  

 Skapa konsensus hos intressenterna. 

 Ta fram en tydlig, detaljerad handlingsplan där klar-kriterier är tydliga för varje motåtgärd. 

Genomför åtgärder – Steg 6 

 Implementera motåtgärder enligt plan, snabbt och som ett lag. 

 Följ upp, informera framstegen och konsultera berörda. 

 Följ planen, säkerställ att kriterier för klart nås. Ta nästa steg så snart det är möjligt. 

Verifiera resultat – Steg 7 

 Utvärdera resultat och metod utifrån målsättningen. 

 Utvärdera från tre ståndpunkter; Respekt för individen; kunden först och eliminering av 

slöseri. 

 Reflektera. Förstå vilka faktorer som påverkar, både bakom framgång och misslyckande. 

 Säkerställ att alla i laget förstått och varit delaktiga i utvärderingen. 

 Om problemet ej löst, välj nästa problem på listan från steg 2 och börja om.  

Standardisera och träna – Steg 8 

 Förbättra standarden och säkra rätt förutsättningar för den nya standarden. 

 Genomför träning.   

 Dokumentera problemlösningen (A3-rapport). 

 Sprid till likartade processer. 
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1.4.8 Validitet, reliabilitet, objektivitet 

Det är viktigt att kontinuerligt värdera och ifrågasätta information som samlas in. Utvärderingen av 

information och data bör leda till att den framtagna informationen är både tillförlitlig men även 

giltig i sammanhanget. 

 

Validitet och reliabilitet definieras som: 

 

Validiteten är de resultat som framkommit och dess giltighet och relevans kopplat till teorin och 

empirin. För att ett arbete ska ha hög validitet krävs att det som var avsett att mätas verkligen 

mättes och graden av överensstämmelse mellan teori och empiri är hög. (Halvorsen, 1992) 

 

Reliabiliteten är hur pålitligt resultaten och mätningarna som gjorts är. Detta innebär att för att en 

forskning skall ha hög nivå av reliabilitet skall man kunna genomföra oberoende mätningar och dra 

ungefär samma slutsatser vid de olika mättillfällena. (Halvorsen, 1992) 

 

Objektivitet handlar om i vilken utsträckning värderingar/enskilda personer påverkar studiens 

resultat. (Björklund & Paulsson, 2003) 

 

1.4.9 Källor 

Källorna i detta arbete är av varierande grad: intervjuer, författare, hemsidor m.m.  

Källor från hemsidor har i viss mån inte alltid en hög reliabilitet pga. författarnas yrken eller 

särintressen. Vid besök och intervjuer kan också reliabiliteten vara något lägre än man önskar om 

den mänskliga faktorn av att försöka ”skydda sitt eget” bo påverkar situationen.  
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2. Teori 

Arbetet omfamnar många olika teoretiska områden såsom, kvalitet, förpackningslogistik, 

materialteknik m.fl. Teorin är uppdelad i de olika teoretiska områdena. 

 

2.1 Logistik 

Vad logistik innefattar är olika beroende på vem som frågas ut. En rad definitioner finns inom 

området. Den mer ”traditionella” definitionen är inriktad mot att alltid göra uppgifter korrekt i alla 

typer av sammanhang: 

Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara service i rätt 

kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad (de 7 R:en). 

(Shapiro, Heskett, 1985) 

En annan definition riktar sig t.ex. mot att materialflödet är kärnan inom logistiken : 

 

Logistik definieras som planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, 

från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt,  med syftet 

att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god kundservice, 

låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser. (Jonsson, Mattsson, 2005). 

Inom logistiken finns det underkategorier och en av dessa är materialflödet av förpackningar: 

Förpackningslogistik. 

2.2 Förpackningslogistik 

Förpackningslogistik är ett relativt nytt område inom logistiken och anses vara en viktig komponent 

för att skapa ett bra flöde.  

Förpackningslogistik innebär att utveckla förpackningssystem som ger kostnadseffektiva leveranser 

av oskadade produkter, till rätt plats och i rätt tid. Förpackningen ska vara en effektiv länk i 

logistikkedjan.(Dominic, et al., 2000) 

Själva ordet förpackning brukar förvirra och det finns därför olika definitioner i olika branscher och 

områden. Det som passar bäst för Ferruform och industrin har valts ut nedan. 

Förpackning – Hölje: Betecknar packningshölje eller behållare som håller samman och skyddar 

gods, underlättar hantering och ibland också ger information om innehåll, hanteringssätt, 

tillverkare, avsändare och destination. I butiksledet kan förpackningen också användas för 

exponering. Termen förpackning används i denna standard endast för att beteckna packningshöljet 

eller behållaren. (Lumsden, 2006). 

Förpackning – Godsenhet: Packningshölje/behållare inklusive gods. Även lösa packningshöljen och 

tomma behållare som transporteras, t.ex. som returgods, räknas som godsenheter (Lumsden, 2006). 

Förpackning – Inpackning: Verksamhet innebärande att gods förses med packningshölje (Lumsden, 

2006). 
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En bra sammanfattning av förpackningslogistikens betydelse och funktion: 

Förpackningslogistikens väsentligaste bidrag till logistiken är att skapa formnytta hos kunden, 

d.v.s. en oskadad produkt i en lätt hanterbar förpackning som enkelt kan avyttras. Förpackningens 

roll är att hålla samman produkterna till en enhet, skapa formnytta, så att hantering inom samt 

mellan avsändare och mottagare underlättas. (Fahlbom, 1997) 

2.3 Förpackningens funktion (Lumsden, 2006)  

Förpackningens roll i logistiken är omfattande, den primära uppgiften är att skydda godset mot 

skador av olika slag, t.ex. mekaniska påkänningar av typen stötar, vibrationer och tryck. Andra 

typer av påkänningar kan vara miljömässiga såsom extrema temperaturer eller biologiska såsom 

angrepp av mikroorganismer. På samma sätt som förpackningens roll är att skydda godset mot 

åverkan så har den även i uppgift att skydda omgivningen från åverkan. 

 

Form och materialtyp kan påverka hur ömtålig en produkt kan vara, funktionen på förpackningen 

behöver då vara av den klass att godset inte skadas vid hantering trots att form, material eller 

funktion gör produkten mindre tålig. Ibland går det inte att få produkten hanterbar, i dessa fall 

behöver man konverta förpackningen till en standardheten av typ modul. Ett exempel kan vara att 

spänna fast en elmotor på en pall, då elmotorn i sig inte är så hanterbar. 

 

Information till användaren om hur produkten skall hanteras, förvaras och transporteras är en viktigt 

för att säkra att produkten inte blir skadad.  

 

En förpackning får gärna passa till ett retursystem om det är praktiskt möjligt. (Lumsden, 2006) 

 

2.4 Förpackningens flöde (Lumsden, 2006) 
En förpackning har under en produktions och leveranscykel ett specifikt flöde. Med flöde menas 

funktioner som en förpackning passerar en eller flera gånger. Dessa innefattar, packning, hantering, 

förvaring och överlämning. Dessa brukar styras genom dokument och rutiner.  

 

Kunden ställer krav på leverantören att tillhandahålla en viss kvalitet på förpackningen och den 

levererade produkten. Detta styr leverantören genom packning, skydds och märkningsrutiner för att 

nå tillräcklig kvalitet. Skador och andra typer av försämringar kan lätt uppstå om det saknar 

lämpliga arbetsmetoder och utrustning för hur man hanterar förpackningen därav krävs oftast en 

noggran standardiserad process. 

 

Leverantören behöver förhindra att produkter som inväntar leverans och användning skadas eller 

försämras genom att använda sig av säkra lagerlokaler. För att upptäcka ifall försämringar eller 

avvikelser i samband med förvaringen skett på produkter så bör de göras en avsyning med jämna 

mellanrum. Vid leverans ska kvaliteten på produkten inte ha försämrats. 

 

Leverantören bör upprätta dokumentation och rutiner för packning, hantering, förvaring och 

leverans av produkter. På detta sätt kan man säkerställa en jämn och hög kvalitet med det valda 

förpackningssystemet. (Lumsden, 2006) 
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2.5 Engångssystem alt. Flergångssystem. 

Hur man väljer engångs eller flergångssystem är inte alltid så lätt.  

Vilket val man väljer beror på många faktorer som samspelar med varandra: (Lumsden, 2006) 

 

Kapitalbindning 

Transportkostnader 

Returhantering 

Svinn 

Miljö 

Ergonomi 

 
Figur 2, Engång vs flergångsförpackningar (Lumsden, 2006) 

 

Ett långt transportavstånd tillsammans med höga säsongvariationer pekar mot en användning av 

engångsförpackningar samtidigt som korta avstånd och låga variationer pekar mot flergångssystem . 

Men eftersom dessa två argument inte är de enda som påverkar så blir mitten av grafen väldigt 

osäker (se figur 2)(Lumsden, 2006). 

2.6 Förpackningskostnader  

Kostnaderna för förpackningar och dess relation till hur deras andel av produkternas värde varierar 

stort. Ju högre värde på produkten desto högre kvalité på förpackningen krävs för att bibehålla 

produktens kvalitet. Detta leder generellt till högre förpackningskostnader, men inte nödvändigtvis 

större i relation till intäkten från den tänkta produkten som då oftast är dyrare (Lumsden, 2006). 

Förpackningen är direkt kopplad till vilken lastmodul som används i distributionssystemet. För att 

kostnaderna för val av förpackning skall bli lågt behöver man anpassa lastmodulen mot 

förpackningen på bästa sätt (Lumsden, 2006). 

Kostnader för förpackningar är olika inom olika branscher. T.ex. har hushållsmaskiner en 

förpackningskostnad på 1–2% medans inom vitvaror (kyl och frys) är kostnaden på ca 5-8% för 

normala förpackningar och 8–15% för exportförpackningar (Lumsden, 2006). 
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För att skapa en kostnadseffektiv förpackning fordras kunskaper inom alla delar av 

distributionssystemet: (Lumsden, 2006) 

 Produkten 

 Marknaden 

 Lastmodulerna 

 Tillgängliga förpackningstyper 

 Restrektioner enligt föreskrifter 

 Sociala förväntningar 

 Transport och produktionssystem inkl. utrustning för hantering. 

 

Uppdelning av kostnader  

Uppdelning av förpackningskostnader kan göras i två huvudgrupper (Johansson, et al., 1996). 

 

 Direkt kostnad: Kostnader för emballeringsmaterial, inköp, administration, 

lagerhållning av emballage och intern hantering av emballage. 

 

 Indirekt kostnadspåverkan: Möjligheter till att effektivisera och minska kostnader i 

flödet genom att utforma emballaget på rätt sätt, t.ex. genom att ta hänsyn 

tillprodukternas storlek, utbredning på lastbil och i container. 

 

Kostnader med anknytning till emballage för olika led: 

 
Distributionsled:  

Direkt kostnad 

 

Emballagets materialkostnader innefattar de direkta kostnaderna för emballaget, t.ex. 

emballagematerial, inköpsadministration samt hantering och lagerhållning av emballaget 

(Johansson, et al., 1996). 

 

Packningskostnaderna är en direkt kostnad bestående av arbetskraft, maskiner och material 

för att packa produkten (Johansson, et al., 1996). 

 

Indirekt kostnadspåverkan 

 

Transport- och hanteringskostnaderna påverkas indirekt av vald emballagetyp (Johansson, et 

al., 1996). 

 

Brukarled:  

Direkt kostnad 

 

Emballagets brukarkostnader har en direkt del i det pris som brukaren betalar vidköp av en 

viss produkt samt ger upphov till kostnader när brukaren skall avyttra emballaget i form av 

t.ex. sophämtningsavgifter (Johansson, et al., 1996). 
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Indirekt kostnadspåverkan 

 

Indirekt påverkar emballaget brukarkostnaderna med kvittblivningskostnader, skadade 

produkter samt att den kan stödja brukarens användning av produkten (Johansson, et al., 

1996). 

 

Returlogistikled:  

Direkt kostnad 

 

Insamlings- och återvinningskostnader har en direkt kostnad i att ta hand om det tomma 

emballaget och en indirekt kostnad som varierar genom valet av material i emballaget 

(Johansson, et al., 1996). 

 

Övrig kvittblivningskostnad är kostnaden att deponera emballage som inte är möjliga att 

insamla och återvinna (Johansson, et al., 1996). 

 

Indirekt kostnadspåverkan 

 

Insamlings- och återvinningskostnader har en indirekt kostnad som varierar genom valet av 

material i emballaget (Johansson, et al., 1996). 

2.7 Produktfakta 

Val av lämplig förpackning kan inte ske utan att tillräcklig information om produktens egenskaper 

är utredda. Egenskaperna kan sedan definiera hur produkten kan skadas eller fördärvas (Lumsden, 

2006). 

Uppbyggnad – Materialen produkten är gjord av och de sätt de kan fördärvas på (Lumsden, 2006). 

Storlek och form – för anpassning till standarder eller moduler av förpackningar (Lumsden, 2006). 

Vikt och densitet – avgör styvhet, stabilitet och eventuella punktbelastningar (Lumsden, 2006). 

Svagheter i konstruktionen – vilka delar kan stå emot belastningar eller tryck och vilka kan vara 

användbara för att placera eller styra in produkten i förpackningen (Lumsden, 2006). 

Fukttålighet – hur påverkar fukt och temperaturförändringar produkten. Suger den åt sig fukt eller 

korroderar (Lumsden, 2006). 

Kompatibilitet – Kan produkten påverkas av de möjliga förpackningsmaterialen, vilka detaljer kan 

packas samman och vilka detaljer får inte packas samman (Lumsden, 2006). 

Komplexitet – Går det att montera isär komplicerade produkter för att reducera förpackningens 

storlek (Lumsden, 2006). 
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2.8 Godsskador  

Godsskador har en mängd olika orsaker (Lumsden, 2006): 

 Bristfälliga förpackningar 

 Godset tål inte samlastning med annat gods 

 Godset tål inte lagstadgad lastsäkring 

 Fordonshaverier och olyckor 

 Slarv och vårdslös hantering 

Transporter som sker över landsgränser har högre skadekostnader än dem som sker inom ett land. 

De är ca tre gånger så höga som för transporter inom en region eller land (Lumsden, 2006). 

De kostnader som är av påverkbar natur är ca 67% av de totala skadekostnaderna. Dessa kostnader 

består främst i stöld, manko (fel eller brist i en varas mått eller vikt) och hanteringsskador. Stöld 

och manko angrips mest genom administrativa rutiner. Hanteringsskador kan minskas genom att 

skapa bättre arbetsmetoder, upplärning av personal, och förbättrade förpackningar (Lumsden, 

2006). 

Att minimera godskador till noll är inget som är aktuellt utan ett visst mått av skador måste 

accepteras. Detta för att en nolltolerans kostar mer än det smakar, man bör dock sträva dit. Generellt 

ju effektivare en förpackning är desto dyrare blir den (Lumsden, 2006). 

 

Figur 3, Förpackningens effektivitet, (Lumsden, 2006) 
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2.8.1 Faktorer som kan påverka godsskador (Lindmark, 2010): 

 Färre omlastningar, minskar risken för skador. 

 Risken för godsskador ökar vid fler omlastningar. 

 Kostnaden för hanteringsskador är högre för väg- och intermodala transporter än för rena 

tågtransporter. 

 Kostnaden för trasigt gods när det gäller lastsäkringen är högre för tågtransporter än för 

vägtransporter. 

 Emballaget gör att fordonen blir fulla volymmässigt, men har kvar mycket outnyttjad vikt. 

 Tillgång till rätt lastbärare  

 

Dessa fakta har sammanfattats till sex möjliga faktorer som påverkar godsskador: 

 
Tabell 1, Faktorer som påverkar godsskador (Lindmark, 2010) 

Omlastning  Behöver godset lastas om under 

transporten? 

Kombitransport Används flera olika transportslag 

under transporten? 

Fyllnadsgrad  

 

Innebär en hög/låg fyllnadsgrad 

någonting för risken för skador? 

Emballage Innebär hur bra emballerat godset 

är något för godskador? 

Sändningsenhet/lastbärare Innebär godsets lastbärare/enhet 

något för godskador? 

Farligt/känsligt gods Har farligt och känsligt gods lägre 

risk för godsskador? 

 

För att kunna klara av en skadefri transport behöver troligen de faktorer som nämns (se tabell 1) 

tittas noga på inom organisationen.  
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2.9 Påkänningar  

För att garantera en bra slutkvalité på produkten behöver man reducera de påkänningar som 

påverkar produkten och förpackningen. Omgivningen runt förpackningen skapar förutsättningarna 

för hur olika påkänningar skall påverka (Lumsden, 2006). 

Påkänningar brukar delas upp i tre delar (Lumsden, 2006). 

 Mekaniska 

 Klimatologiska 

 Biologiska 

2.9.1 Mekaniska påkänningar 

Mekaniska påkänningar delas in i tre områden (lagrings-, hanterings- och förflyttningspåkänningar) 

beroende på vart i godsflödet som en påkänning sker.(Lumsden, 2006). 

Lagringspåkänningar 

Består i huvudsak av stapeltryck, vid fristapling av gods. Mätning av påkänning brukar då ske i 

stapelhöjd. En högre stapel innebär att man måste säkerställa en korrekt och viktplanerad stapling. 

Viktplanering i detta avseende handlar om att förpackningar med stor vikt hamnar längre ned och 

de med låg vikt längre upp (Lumsden, 2006). 

Hanteringspåkänningar 

Dessa uppträder främst vid fall och stötar. Vid manuell hantering utgör fall den mest framträdande 

påkänningen. Fall menas även den påkänning som godset utsätts för genom att kollina normalt 

placeras på plats med ett kast (Lumsden, 2006). 

Det är mycket viktigt att säkra gods på ett riktigt sätt i t.ex. container och trailer då det vid transport 

i stor grad utsätts för omild behandling. Det finns en stor risk att lastare och transportör antar att 

förpackningen på godset skall skydda produkten vid lastning och transsport. Detta sker såklart inte 

oavsett vilken förpackning man sätter på en produkt om godset får ligga fritt eller ej tillräckligt 

säkrat. En container/trailer utsätts potentiellt för hög rörelseenergi (Lumsden, 2006). 

När lastare av olika slag används så påverkar dessa olika typer av störningar. En lastare är t.ex. 

truck, kran, transportvagn med conveyordragning m.fl. Av dessa är truck den minst skonsamma  

speciellt vid körning på ojämnt väglag då kraftiga stötar och vibrationer uppstår (Lumsden, 2006). 
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Förflyttningspåkänningar - Stapeltryck, vibrationer och stötar 

Normala stapeltryck som finns i transport av järnväg, lastbil och flygplan ger sällan något problem 

(sällan över 2.5 m).  

Vibrationer under förflyttningar har studerats noga och det finns bra underlag över hur valet av 

transportlösning påverkar produkter. Bland annat har rapporten ”Utvärdering av intermodala 

transportkedjor” kommit fram till slutsatser gällande hantering av lastbärare på terminaler 

(Mariterm, et al., 2010). 

 Hanteringen av containers och växelflak ger upphov till större impulser än 

motsvarande hantering av trailers oavsett hanteringsutrustning. 

 

 Hanteringen med portalkran och hamnkran är i jämförelse med hantering med reach 

stacker och containertruck mycket skonsammare mot godset och lastbäraren. 

 

Vid interna förflyttningar inom terminaler och hamnområden noterades kraftigast stötar vid 

transporter in och ut ur fartyg (Mariterm, et al., 2010). 

 

Vid landsvägs- och järnvägstransporter uppkommer generellt lägre amplitud i stötarna men 

varaktigheten är betydligt längre än vid hanteringar och interna förflyttningar inom 

terminalområden. Inga större skillnader i impulsmönster i horisontalplanet har noterats mellan de 

två tranportslagen (Mariterm, et al., 2010). 

 

Godsvandring och vibrationer i vertikalled, är väldig beroende av underlag, hjultyp, 

hjulupphängning och hastigheten varmed fordonet framförs. Vid transport på järnväg har de typiska 

vibrationerna i vertikalled cirka dubbelt så stor amplitud men lägre frekvens än motsvarande 

vibrationer vid landsvägstransport(Mariterm, et al., 2010). 

 

Gällande stötar så är påkänningarna inte lika väl kartlagda som för vid vibrationer. Vid flygplan och 

lastbilstransport utsätts godset normalt inte för stötar. Vid järnväg sker stötar vid byte av gods från 

en vagn till en annan eller från annan transportlösning (båt, lastbil etc.) till järnväg. Mätningar har 

visat att accelerationer upp till 10 g vid islagshastigheter på 12 km/tim. Erfarenheter visar att för att 

undvika skada får islagshastigheten vara max 7 km/h. Inom EU är högsta tillåtna hastigheten 5 

km/h(Lumsden, 2006). 
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2.9.2 Klimatologiska påkänningar  

Innebär främst att godset utsätts för påverkan av vatten i olika faser. Damm, andra partiklar, höga 

eller låga temperaturer (Lumsden, 2006). 

2.9.3 Biologiska påkänningar  

Bakterier, mögel eller andra högre stående djur (Lumsden, 2006). 

2.10 Förpackningshöljen  

Man kan dela in förpackningshöljen i två grupper (Lumsden, 2006). 

 Lådor 

 Omslag 

Lådor 

Pga. Att det ej är praktiskt med lådor vid transport av sidobalk främst pga. Platsbrist i trailer har 

detta inte undersökts inom teorin, men skulle kunna vara ett intressant alternativ om man har 

möjlighet att minska på att maximera antalet balkar per trailer. 

Omslag  

Olika omslag som kan användas (Lumsden, 2006): 

 Papper 

 Papp 

 Plast 

 Textil 

 Plast genom krympning 

 Plast genom sträckning 

Olika omslag har olika karaktäristiska drag som ger olika nackdelar som är viktiga att tänka på (se 

tabell 2)   
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Tabell 2, Material och karaktärsdrag (Lumsden, 2006)  

Material Karakteristiska 

Sågat trä, plywood, fiberplatta, masonit, 

spånskiva 

 

Påverkas mycket av fukt mindre av temperatur 

 

Papp,  papper 

 

Påverkas mycket av fukt,mindre av temperatur 

 

Plast 

 

Ofta sprött vid kyla och visköst vid värme. Ringa 

påverkan av fukt. Känsligt för UV-ljus. 

 

Metall Kan korrodera 

 

Textil Naturfibrer påverkas av fukt, syntetfiber av temperatur. 

Båda 

känsliga för UV-ljus 

 

2.11 Skydd av gods i förpackningen  

Att tro att enbart ett extern hölje kommer skydda produkten mot externa påkänningar kan bli 

kostsamt. Man behöver ofta komplettera med skydd inne i förpackningen som kan ta delar av 

påkänningarnas krafter (Lumsden, 2006). 

Korrosionsskydd  

Med t.ex. plastfilm kan man skapa ett skydd av temporär varaktighet.  

Bestående av t.ex. vaxer eller plaster som normalt är fasta. Processen görs oftast genom processen 

doppning . En plastfilm ger även ett visst skydd mot mekanisk åverkan (Lumsden, 2006). 

 

Korrosionsinhibitorer 

För att förhindra korrosion. T.ex. organisk nitrit som absorberas direkt på godsets yta (Lumsden, 

2006). 

 

Torkmedel 

Förhindra korrosion genom att ha olika material som suger åt sig fukten. T.ex. kiselgel (Lumsden, 

2006). 

 

Dämpare 

Vid förflyttning av gods uppstår vibrationer inom ett spektrum vågrörelser med olika frekvenser 

(Lumsden, 2006). 

Om dessa vibrationer sammanfaller med fordonets egen huvudfrekvens så skapas en resonans som 

gör att produkten börjar svänga med sin egenfrekvens. Energi matas in och tillslut blir 

svängningarna så stora att skada kan uppstå (Lumsden, 2006). 

För att förhindra att svängningarna blir stora så kan man utforma produkten så att den erhåller en 

egenfrekvens som avviker kraftigt mot de vibrationsfrekvenser som uppstår under transport.  

Ett annat sätt och billigare sätt är att placera ut dämpare som består av något material som tar emot 
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svängningarna. Dess uppgift är att skydda godset mot vibrationer och stötar. Vibrationerna som når 

produkten skall då dämpas så de har en låg amplitud så godset ej blir skadat (Lumsden, 2006). 

Stötar skadar godset oftare än vibrationer (Lumsden, 2006). 

2.12 Retursystem – ”omvänd distribution”  

Om man använder sig av lastbärare som ett sätt att lasta och förpacka sina produkter kan det finnas 

ett värde i att dessa returneras tillbaka till leverantören för att användas på nytt. Detta beror bl.a. på 

värdet för lastbäraren och hur långt den får färdas mellan leverantör och kund m.m. (Lumsden, 

2006). 

Ett retursystem består av flera komponenter. 

2.12.1 Organisationssystem 

 

Bytessystem 

Förpackningarna byts hela tiden, dvs. när en fylld förpackning lämnas erhålls en motsvarande tom 

förpackning. Detta är den normala utformningen av poolsystem, typ pallsystem (Lumsden, 2006). 

Pantsystem 

Förpackning/lastbärare tilldelas ett värde. Förpackningen återgår då tillbaka till leverantören när den 

använts klart och brukaren får tillbaka pengar som den lagt ut. Priset måste vara på en nivå så att det 

är motiverat att vilja returnera förpackning/pall (Lumsden, 2006). 

Hyrsystem 

Förpackning/lastbärare hyrs av användaren när den används. Här är det bra om nivån på hyran är så 

hög att användaren känner ett intresse i att vilja returnera förpackning/lastbärare, fortast möjligast 

och utan skador (Lumsden, 2006). 

2.12.2 Ägande 

Ägandet kan se lite olika ut. Individuella ägare där var och en äger sina förpackningar/lastbärare.Ett 

ägande kan vara ensidigt där ett av företagen äger alla förpackningar/lastbärare, ägaren kan då 

enkelt kontrollera systemet genom regler och rutiner. Ibland är sker ägandet tillsammans med flera 

parter s.k. gemensamt ägande. Då delar man ägandet av förpackningarna/lastbärarna. Ansvaret 

måste vara tydligt fördelat mellan ägarna. Ett ägande kan även vara att en tredje part ansvarar för 

förpackningarna/lastbärarna. Parten deltar ej i distributionen. (Lumsden, 2006). 
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2.12.3 Kostnader för retursystemen 

 

Administration 

Kostnader för retursystemen beror på många delar. Systemen måste administreras från personal till 

hyra av lokal. Samtliga förpackningar/lastbärare binder upp kapital vilket behöver tas i beakthet. 

Nya enheter måste anskaffas i takt med omsättning, förslitning och modernisering av 

förpackningar/lastbärare. Saker och ting försvinner även ibland vilket såklart genererar onödiga 

kostnader som förmodligen hade gått att förhindra med bra rutiner. Returtransport i sig kostar, då är 

det viktigt att se till att ha en effektiv transport. Förpackningarna/lastbärarna måste också av olika 

skäl sorteras och inspekteras vilket medför kostnader, vid fel behöver man åtgärda/fixa till 

förpackningar/lastbärare (Lumsden, 2006). 
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2.13 Scanias Produktionssystem (SPS) 

Scanias produktionssystem handlar om ett totalsätt att producera. Systemet är uppbyggt av 

värderingar och principer som alla hänger ihop. 

 

 
Figur 4, SPS-huset,(Scania, 2013) 

 

SPS-huset bygger på tre grundläggande byggstenar: värderingar, principer och 

prioriteringar, dessa hänger ihop och skapar helheten i huset. Husets grund bygger på Scanias 

värderingar: 

Kunden först 

Respekt för individen 

Eliminering av slöseri.  

 

Väggar och tak bygger på Scanias fyra principer  

Normalläge 

Standardiserat arbetssätt 

Rätt från mig,  

Förbrukningsstyrd produktion 

Ständiga förbättringar.  

 

I mitten av huset har vi Scanias gemensamma prioriteringar i ordningen: 

1. Säkerhet/miljö 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi 

 

För att huset skall kunna leva och att Scania skall kunna göra enligt SPS krävs ett ledarskap som är 

symboliserat utanför huset. Ledarskapet behöver vara aktivt och uppmuntra till att alla inom 

företaget arbetar enligt SPS med de värderingar, principer och prioriteringar som Scania står för 

(SPS, 2007) 

 

2.13.1 Värderingar 

Kunden först 

Kunden är viktig för Scania, det innebär att under hela arbetets gång så fokuseras det på kunden vid 
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beslut. En kund är både avdelning i nästa länk i produktionskedjan såsom den gemensamma 

slutkunden som köper lastbilen (SPS, 2007). 

 

Respekt för individen 

Att få den respekt man förtjänar är viktigt och Scania arbetar aktivt med värderingsfrågor. (SPS, 

2007) 

 

Eliminering av slöseri: 

Eliminering av slöserier behövs för att klara konkurrensen och bli av med sådant som ej skapar 

något värde. Åtta kategorier av slöserier finns (SPS, 2007): 

 

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Onödiga transporter 

4. Överarbete 

5. Onödiga lager 

6. Onödiga rörelser och förflyttningar 

7. Produktion av defekta produkter 

8. Outnyttjad kompetens 

 

2.13.2 Principer 

Principerna ska vägleda att rätt beslut fattas. Principerna genererar ett tankesätt som används som 

grund för att välja metod. Rätt tanke ska leda till rätt arbetssätt (SPS, 2007). 

 

Normalläge – standardiserat arbetssätt 

Ett normalläge skapar möjligheten att kunna se när avvikelser uppstår i processen. 

Ett normalläge innebär att man arbetar enligt ett standardiserat arbetssätt, allt utanför standard är 

därför ej ett normalläge och ej önskvärt då det leder till slöserier.  

Underprinciperna till Normallägetär (SPS, 2007): 

 

Standardisering 

Takt  

Utjämnat flöde  

Balanserat flöde  

Visuellt  

Realtid. 
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Standardisering 

En standard skapas för att möjliggöra att ett arbete utförs likadans hela tiden. 

 

Grundläggande syftet med standarder: 

 Skapa förutsättningar för hög säkerhet och kvalitet 

 Säkra att vi hinner utföra arbetet inom takttid 

 En grund till förbättringsarbete 

 Visualisera slöseri 

 Ett verktyg för upplärning av nyanställda 

 

När en avvikelse uppstår är de två första frågorna som ställs: 

1. Finns det en standard? 

2. Följdes standarden? 

 

Om ”Ja” så är det en signal att det t.ex. inte är tillräckligt enkelt att göra rätt i arbetsmomentet (SPS, 

2007). 

 

Takt 

Avspeglar kundens efterfrågan och känner av den totala efterfrågan genom hela flödet. Genom ett 

taktat system märker man hur väl i fas produktionen ligger (SPS, 2007). 

 

Utjämnat flöde 

Använda orderkön och leveransklara fordon för att jämna ut och fördela arbetskrävande enheter 

över arbetsdagen. Används för att kunna utnyttja resurser på ett effektivare sätt (SPS, 2007). 

 

Balanserat flöde 

Balansering av arbetsinnehållet så att det fördelas jämt över det tillgängliga resurserna (t.ex. 

personal eller maskiner). Resultatet ska vara en jämn och hög beläggningsgrad i produktionen (SPS, 

2007). 

 

Visuellt 

Normalläget är viktigt att ha kontroll över, därför behöver informationen vara lättillgängligt, enkelt 

och tydligt. Flöden behöver vara enkla, raka, visuella och överblickbara Skapar man en visuell 

arbetsplats skapas möjligheten att kunna agera i realtid på avvikelser (SPS, 2007). 

 

Realtid 

Att reagera och agera här och nu. Upptäcks en avvikelse så skall det återkopplas omedelbart då 

information är en färskvara. Detta är extra vikt när det gäller att hitta orsaken till avvikelsen. En 

avvikelse ska i största möjligaste mån korrigeras i realtid om detta inte är möjligt säkrar man 

informationen och hittar en kortsiktig lösning så att kunden inte drabbas (SPS, 2007). 

 

2.13.3 Rätt från mig 

Scanias kvalitetsarbete bygger på grundtanken om att det vara lätt att göra rätt – Rätt från mig. 

Detta innebär att inte ta emot, tillföra eller lämna vidare avvikelser till kund. 

Vid en avvikelse krävs det att korrigerande åtgärder startas direkt då den upptäcks. Vid vissa fall 

kan det krävas att en process stoppas för att kunna fastställa orsaken till avvikelsen (SPS, 2007): 

 

1. Orsak och verkan kan identifieras och korrigerande åtgärder sättas in. 

2. Efterföljande produktionsled slipper slöseri i form av onödigt arbete. 
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3. Gömda problem blir synliga. 

4. Kvaliteten förbättras ytterligare. 

 

Det är lätt att göra fel, misstags begås hela tiden. Därför krävs det att man kontinuerligt förändras 

och förbättrar standarder och utrustning så att kvalitetssäkringen byggs in i dem. Det skall helt 

enkelt vara lätt att göra rätt (SPS, 2007). 

 

Kvalitetssäkring kan bestå av (SPS, 2007): 

• En standard för manuellt arbete som gör det lätt att göra rätt 

• En maskin som stoppar om ett fel har begåtts under ett 

arbetsmoment 

• En fixtur anpassas så att en artikel inte passar in i den om 

något är fel 

• Efterföljande monteringssteg kan inte påbörja sitt arbete om 

ett tidigare arbetsmoment inte är utfört 

• En maskin stoppar om en detalj har avvikelser 

• En produkt är konstruerad så att den inte går att montera fel 

 

2.13.4 Förbrukningsstyrd produktion 

Den tredje huvudprincipen inom SPS handlar om förbrukningsstyrd produktion. 

Kunden bestämmer produktionens hastighet, desto större efterfrågan desto mer produktion. 

Tillverkning på detta sätt gör att slöserier i form av överproduktion kan undvikas (SPS, 2007).  

 

2.13.5 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar är en central tanke inom SPS. Detta symboliseras genom att visualiseras som 

taket till SPS-huset. Ständiga förbättringar innebär kortfattat att det är viktigt att ständigt arbeta med 

att eliminera slöserier, och detta krävs för att åtgärda avvikelser från normalläget. 

De slöserier som är nämnda ovan är de punkter man fokuserar mot att minimera genom att arbeta 

med dem kontinuerligt, vilket betyder ”ständiga förbättringar” (SPS, 2007). 

 

2.13.6 Prioriteringar 

För att alla anställda skall veta vilka prioriteringar vi har i vårt arbete finns det ett prioriteringsträd 

som syns i mitten av SPS-huset i ordningen (SPS, 2007): 

 

1. Säkerhet/miljö 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi 

 

Viktigt att se prioriteringarna som ”både och”. Scania ska prioritera säkerheten, 

samtidigt som det skapas hög kvalitet, levereras produkter i tid och har en 

konkurrenskraftig kostnad som gör att Scania är lönsamt. När läget är onormalt så träder 

prioritetsordningen eftersom dom då kan stå emot varandra (SPS, 2007).  
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2.13.7 Ledarskapsprinciper 

Utifrån värderingarna inom Scania har det skapats fem stycken ledarskapsprinciper 

som ska vara utgångspunkten för allt ledarskap (SPS, 2007): 

 

1. Samordna men arbeta självständigt – ta ansvar. 

2. Arbeta med detaljerna och förstå sammanhanget. 

3. Agera nu – tänk långsiktigt. 

4. Bygg kunnande genom kontinuerligt lärande. 

5. Stimulera till engagemang genom delaktighet. 

 

Dessa principer skall fungera som vägledning för chefer och medarbetare. Utgångspunkten ska 

alltid vara lagarbete, där alla i laget har en tydligt definerad arbetsuppgift och gruppens resultat och 

kapacitet beror på hur väl det samarbetas (SPS, 2007). 

Avvikelser ses som möjligheter istället för något negativt, detta innebär att avvikelser leder till 

förbättringsarbete som i sig är något positivt. 

Det är viktigt att avvikelser kommer upp på ytan så det går att agera och skapa förbättringar, därför 

måste ledarskapet fokusera mot att signalera detta beteende (SPS, 2007). 

2.14 Kvalitet 

Definitionen av kvalitet: 

Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst överträffa, kundernas behov 

och förväntningar.(Bergman & Klefsjö, 2006). 

Definitionen för Kvalitetsbristkostnader: 

De totala förlusterna som uppstår genom att ett företags produkter och processer inte är 

fullkomliga(Sörqvist, 1998) 

 

Mer inriktad brukar man prata om att kvalitetsbristkostnad handlar om t.ex.kostnader 

för(Jonssonskonsult, u.d.): 

-    Felsökning 

-    Ombearbetning 

-    Kassation / skrotning 

-    Ändringar av konstruktion eller metod 

-    Transport, emballagekostnader m m vid returer 

-    Intäktsförluster vid t ex förlängd garantitid 

-    Förlust av good-will 

-    m m 

Kostnaderna som drabbar företag tillhörande bristande kvalitet brukar ligga på mellan 10-40% av 

den totala omsättningen. Problemet är ofta att företagen inte har koll på vart dessa uppstår eller hur 

man skall identifiera dem. Genom att arbeta med ständiga förbättringar kan man enklare identifiera 

och eliminera såväl synliga som dolda brister och med en mindre insats skapa större vinster. 

Kvalitetsbristkostnader kan delas in i synliga och dolda, likt det klassiska isberget nedan. Eftersom 

det är enkelt att se de synliga kostnaderna (De som ovanför vattenytan) så brukar företag oftast 
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fokusera på dessa. De dolda (kostnaderna under vattenytan) brukar döljas som en overheadkostnad 

som slätas över eller slås ihop med andra kostnader, vilket leder till att kostnaden för bristande 

kvalitet blir svår att identifiera(swerea, u.d.). 

 

 
Figur 5, Kvalitetsisberget (swerea, u.d.) Figur 6, Kvalitetskostnader (Jonssonskonsult, u.d.) 
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2.15 Vibrationer och svängning 

 

2.15.1 Frekvens 

Frekvens (mäts i Hz) berättar hur ofta någonting sker. t ex en rörelse. Om en svängning sker tre 

gånger per sekund så har den en frekvens på 3 Hz. Frekvenser på ca 6 - 7 Hz känns i magen eller i 

vadmusklerna (Scania CV AB, 2012). 

 

2.15.2 Svängning och amplitud 

En amplitud är vidden (vidd = 2 x amplitud) på en svängning, 

som är en i tiden regelbundet återkommande rörelse. En svängning upplevs som komfortstörande i 

intervallet 0-25 Hz. Svängningar med en högre frekvens än 25 Hz 

upplevs som buller (Scania CV AB, 2012). 

 

2.15.3 Egensvängningsfrekvens 

Egensvängningsfrekvensen bestäms i huvudsak av massa 

och styvhet (s.k. fjäderkonstant) i ett system. 

Varje komponent har således en egensvängningsfrekvens 

som är beroende av dess massa och upphängning. Egensvängningsfrekvensen 

minskar med ökad massa och ökar med ökad styvhet, och vice versa. Om en störfrekvens 

sammanfaller med en egensvängningsfrekvens uppstår en 

resonanssvängning. Denna resonanssvängning uppmärksammas 

oftast genom att amplituden blir ovanligt stor vid denna frekvens (Scania CV AB, 2012). 

 

2.15.4 Överföring av vibrationskrafter 

All överföring av vibrationskrafter beror på kontakt 

mellan objekt och underlag 

Om objekt och underlag är stelt bundna så överförs all 

kraft mellan varandra (Luna.no, u.d.). 

 

 

 

Är objektet felaktigt bunden till underlaget så adderas 

objektets frekvens och dämparens egenfrekvens. Kraften 

som då skapas mångdubblas (Luna.no, u.d.). 

 

 

Om objektet har ett korrekt dämparsystem mellan sig och 

underlaget minskar överföringen av kraften 

(Luna.no, u.d.).  

Figur 7, Vibrationskrafter (Luna.no, u.d.) 
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2.15.5 Dämpning 

Utan dämpning skulle konstruktionen svänga ohämmat. 

En typ av dämpning är friktionsdämpning vilken fås vid 

relativrörelser mellan två ytor med friktion. Dämpningen ökar med ökad rörelse och/eller friktion. 

Svängningsenergin ombildas till värme (Scania CV AB, 2012). 

 

Sammanfattning 

Allvarliga vibrationsproblem (stora amplituder) kan uppstå 

när en störfrekvens sammanfaller med en egensvängningsfrekvens hos någon ingående komponent. 

Detta sker oftast i frekvensbandet 1-13 Hz (Scania CV AB, 2012). 

 
Figur 8, Svängning/amplitud, (Scania CV AB, 2012) 

2.15.6 Svängande balk 

Balkens svängningar (frekvensen) beror på: 

 Längd 

 Tjocklek 

Varken bredd eller graviationen påverkar frekvensen i en balk(Lund, 2003).  
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3. Nuläge 

3.1 Företagsbeskrivning 

Ferruform är ett dotterbolag till Scania CV AB.  

Ferruform är idag centrum för Scanias tillverkning av ramkomponenter i höghållfasta material. 

Anläggningen etablerades 1967, invigdes 1968, och är Luleås största verkstadsindustri.  

3.2 Affärsidé  

Ferruform ska med kvalificerad kompetens och teknik alltid vara branschledande när det gäller 

pressning, svetsning, ytbehandling och skärande bearbetning av ramartiklar i höghållfasta stål, alltid 

kvalitets-, miljö- och leveranssäkrade. Personal och produktion ska utvecklas parallellt och genom 

ständiga förbättringar försäkrar vi oss om att alltid vara det bästa alternativet för Scania(Ferruform, 

2011). 

3.3 Produkter 

Företaget är idag indelade i två affärsområden : 

Axlar ( Bakaxlar)  

Stålprofiler (Sidobalkar, tvärbalkar, stötfångare, fästen etc)  

 
Figur 9, T.v. Exempel på produkter som tillverkas vid Ferruform (Ferruform, 2013) 

 

Produktionsutrustningen är högteknologisk och innefattar pressning i manuella och automatiserad 

2- och 3-pressliner, manuell- och automatiserad svetsning med bl.a. MAG och laser. 

Ytbehandlingen baserat på zink -manganfosfatering samt ED- och pulverlackering. En 

helautomatiserad rullformningsanläggning som klarar av stål upp till 11 mm tjocklek(Ferruform, 

2012). 

 

3.4 Kunder  

Huvuddelen av de produkter som tillverkas vid Ferruform (> 90 %) går till Scania. Övriga kunder är 

Volvo, MAN och VBG.   
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3.5 Ferruform 

3.5.1 Produkten Sidobalk 

Sidobalkarna tillverkas mot kundspecifikation och varje balk är unik. Stålet levereras i rullar 

(Coils från Rautaruukki och SSAB(Ferruform, 2012). Tillverkning av sidobalk sker med så 

kallad rullformning som kortfattat betyder att man omformar ett plant plåtband till en profil 

genom successiv profilvikning(NE, 2013). 
 

Varje sidobalk som tillverkas är en unik individ med unika parametrar så en uppdelning av vilka 

typer av sidobalkar som skapas är svår att definiera. En grov uppdelning ser ut som följer: 

 ~5-~12m i längd. 

 Olika bredder på balkarna 

 De flesta balkar knäcks och från en vinkel 

 Enkelbalk och nitad balk ”förstärkt balk” (har en extra balk nitad i sig). 

 Tillverkas i par (höger och vänster balk) 

I figur 10 ses två balkar som är ihopsatta med tvärbalkar m.fl. till ett bottenchassi. 

 

Figur 10, Lastbilsram. 1) Höger sidobalk. 2) Vänster sidobalk. Källa:(Jakobsson, 1996) 

3.5.2 Tillverkning 

Tillverkningen sker i en annan byggnad än huvudbyggnaden ”KF” (mittemot). 

Tillverkningen startar genom att stålet rullformas från stålrulle (”steel-coils”) till sidobalk.  

Därefter transporteras sidobalken till sidobalksmåleriet i huvudbyggnaden med en dragbil för 

ytbehandling, där sker en rad processer: 

 Tvättning 

 Blästring 

 Zink - Mangan fosfatering. 

 ED - lackering och pulverlackering. 

Produkten lagras sedan i sekvens i ett automatiserat lagersystem med ”kranrobot”. Därefter går 

delar av sidobalkarna till nitning (om det är beställt) där man förstärker balkar. Vidare sker 
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knäckning på balk (om det behövs) i den efterföljande knäckmaskingen och slutligen, avsynas och 

packas balken för vidare transport tillbaka till KF och sedan iväg för leverans. 

Produktionsorterna för sidobalk är Scania’s monteringsfabriker i Södertälje, Zwolle (Holland), 

Anger (Frankrike), och St.Petersburg (Ryssland).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11, T.v. Sammanfattat flöde för tillverkning av sidobalk, t.h. Lager av steelcoils. 

 

I figur 11 ses sammanfattat flöde av tillverkning av sidobalk, markerade punkter i flödet tillhör 

examensarbetet medans övriga ej tillhör examensarbetet. 

  

Rullformning 

Transport 

Ytbehandling 

Sekvenslagring 

Nitning 

Knäckning 

Packning 

Transport KF 

Leverans 
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3.5.3 Packningsprocessen 

Sidobalkens process från färdig balk till packad är komplicerad och innehåller flera material och 

processteg.  

 
Figur 12, Stuv med ensam balk pålastad på träströ.(Ekervhén & Lind, 2002) 

3.5.3.1 Processtegen för en balk/stuv innefattar: 

 Lyfta balk till roterare för avsyning, ritsning och målning 

 Lastning på ok 

 Om nödvändigt lägga på mellanlägg, dummy (plastbit), och swaypads till nästa balk skall 

lyftas på. 

 När stuv är klar läggs topspacer på toppen 

 Transport av färdig stuv till täckesställning 

 Emballering där lamiflex samt foamlock täcker delar av stuv, fastsätter med plastspännband. 

 Pålastning till dragare alternativt mellanlager tills dragaren är tillgänglig. 

 Flytt till KF och mellanlager 

 Flytt till mellanlager (Invänta trailer) 

3.5.3.2 Lyfta balk till roterare för avsyning, ritsning och målning 

Sidobalken levereras in på rullband. Här inväntar balken på att en operatör ska transportera balken 

med lyftkran till ”rullatorn”. 

 
Figur 13, T.v. i figur 13 ses sidobalkar liggandes och inväntades på kran. T.h. i figur 13 finns ”rullatorn” som har till uppgift att 

vända på sidobalken så balkens undersida kan avsynas, ritsas och målas (måla över ställen där ytlack ej hamnat eller lossnat.) Figur 

14, ej lastat ok 
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3.5.3.3 Lastning på ok 

Nästa steg är att flytta sidobalken upp på oket som ses ovan, detta sker med samma kran. Beroende 

på vart balkarna skall skickas så finns det även ett annat förpackningsförfarande som ej gås igenom 

i examensarbetet s.k. KD-packning (Knockdown) som skickas till fabriker i länder som monterar 

ihop lastbilar som en kitt t.ex. St.Petersburg. 

Eftersom så lastas flera sidobalkar på oket (max fyra på höjden) där man över bredden lägger på 

svajdämpare (en typ av plastfoam) och mellanlägg (för att hindra att sidobalkarnas ytor får kontakt 

med annan sidobalk). 

3.5.3.4 Om nödvändigt lägga på mellanlägg och swaypads till nästa balk skall lyftas på 

För att skydda balkarna från varandra så läggs mellanlägg och swaypads mellan lagren av balkarna. 

 

 
Figur 15, t.v. mellanlägg, Figur 16, t.h.. svajdämpare (plastfoam)  

3.5.3.5 När stuv är klar läggs topspacer på toppen 

När stuven är färdigpackad (utan lamiflex) så läggs en topsspacer på det översta lagret som ska 

hålla isär topplagret av balkarna från att åka in i varandra. 

 
Figur 17, t.v. sidobalk med topspacer (svart mellanlägg), Figur 18, t.h. topspacer,  

3.5.3.6 Transport av färdig stuv till täckesställning 

När oket är fullt (då kallat stuv) transporteras den vidare på räls ut till packning och lastning vid 

täckesställningen. 
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3.5.3.7 Emballering där lamiflex samt foamlock täcker delar av stuv, fastsätter med 

plastspännband. 

Stuven placeras på täckesställningen där operatören enkelt kan trä över täcke och foamlock runt 

stuven och sedan använda sig av bandningsmaskin för att fästa fast täcket. 

Innehåll i emballaget blir totalt: 

 2 ok 

 Mellanlägg 

 Plastspännband 

 Swaypads (plastfoam) 

 Lamiflex täcke 3 st. 

 Topspacer 

 Eventuella dummys 

 
Figur 19, Täckesställning med stuv 

3.5.3.8 Pålastning till dragare alternativt mellanlager tills dragaren är tillgänglig 

Därefter när stuven är färdigpackad så flyttar operatören stuven upp på dragbilen för vidare 

transport till en närliggande byggnad ”KF” (en sträcka på ca. 200-300 meter) där den mellanlagras 

till dess att det är dags för transport med lastbil. Transporten går antingen till tågstationen för vidare 

transport till Zwolle (Holland) eller Anger (Frankrike), eller med lastbil hela vägen till 

monteringsfabriken i Södertälje. 

 
Figur 20, Dragbil  

3.5.3.9 Flytt till KF och mellanlager 

Dragbilen kör sedan över sidobalkarna till en annan byggnad kallad ”KF” för att mellanlagras. 
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Figur 21, t.v. Vägen som dragbilen kör till ”KF”, Figur 22, t.h. fortsättning på vägen.  

 
Figur 23, t.v. Avlastningsplats. T.v. i figur 23 ses platsen där dragbilen ställer sina stuvar. Figur 24, t.h. närbild på hur mellanlagret 

ser ut.  

3.5.3.10 Flytt till mellanlager (Invänta trailer) 

När det närmar sig för att transportera stuvarna till produktionsort så flyttas stuvarna till ett mindre 

mellanlager i samma byggnad för att truck/traktor enklare skall kunna lyfta och flytta stuvarna in i 

trailer. 

 
Figur 25, Trailer på väg att fyllas med stuvar för att sedan transportera dessa till Gammelstad (kombiterminal) för vidare transport till 

Zwolle (Holland).  

När väl transportlastbilen kommit till KF så fylls den upp av en traktor. Det är olika procedurer hur 

man förbereder lastutrymmet innan man börjar packa utrymmet baserat på slutdestination. När man 

packar för transport till Zwolle så sätter man bl.a. upp svajdämpare på ”väggen” av utrymmet för att 

förhindra att stuven/balkar skrapas mot kanten. På samma sätt så görs detta på golvet på de pallar 

man ställer under som stöd tillsammans med friktionsplattor som skall minska möjligheten för 

stuvarna att röra sig i trailern under transport. 
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Figur 26, Säkrad last  

Stuvarna säkras ordentligt med bl.a. spännband, plastskivor (mellan mitten av stuvarna), innan de 

sedan transporteras till nästa destination. 

3.5.3.11 Transport till produktionsort 

Transport av sidobalk har olika vägar att  gå på beroende på vilken produktionsort som produkten 

skall transporteras till, figur 27 visar för hur majoriteten av transporten sker. Järnvägsnätets tillgång 

bestämmer hur sidobalken transporteras.  Pga. Ferruforms strategiska läge (nära stålproducenter) så 

finns det många olika rutter att välja på. Generellt sker flertalet byten av transportsätt under vägen 

mellan olika dragfordon/transportsätt. (Wiklund, 2013-03-01) 

 
Figur 27 Majoritetsflödet 
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Röd:  

1. Lastbil till Södertälje 

 

Blå:  

1. Tåg till Nässjö  

2. Lastbil till Trelleborg 

3. Färja till Travemuende 

4. Lastbil till Zwolle 

 

Lila:  

1. Tåg till Göteborg 

2. Färja till Kiel 

3. Lastbil till Angers (Angers syns inte på kartan) 

 

3.5.4 Förpackningsmaterial 

Sidobalken transporteras i en enhetslast som kallas ”stuv”. Stuven består av ett antal olika 

förpackningsdelar som beskrivs nedan. 

3.5.4.1 Ok 

Varje stuv består av två ok som fungerar som t.ex. en EU-pall. Oken styr balkarna till en 

ramliknande struktur, oken består även av en krok som möjliggör lyft med travers. 

Det finns ca 700 stycken ok i omlopp i leverans och retursystemet. Oken ser lite olika ut då en del 

är äldre och en del är nyare. Det existerar även transportok internt för Ferruform som används till 

balkar som ej är ytbehandlade. 

Ett normalt ok ser ut enligt nedan: 

 
Figur 28, Ok utan träströ (Ekervhén & Lind, 2002), Figur 29, transportok (enbart för ferruform) med träströ (Ekervhén & Lind, 2002) 

3.5.4.2 Mellanlägg 

Mellanläggen (se figur 15) har till uppgift att hålla isär balkarna från varanda både i höjden och i 

bredden inom okets ramar. Mellanlägg läggs mellan varje rad av balkpar i höjden. Maximalt kan en 

stuv innehålla oket’s bottenplatta samt 3 mellanlägg vilket skapar 4 lager med maximal plats för 16 

balkar. 

3.5.4.3 Topspacer 

Topspacer har till uppgift att hålla isär de översta balkparen från varandra i bredden inom okets 

ramar. (se figur 17 och 18) 
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3.5.4.4 Swaypads 

Swaypads fungerar som dämpare i stuven/paketet. Swaypads består av en foamplast som kan ta 

hand om relativt stora accelerationskrafter i framförallt vertikalt led (z-led).  

 
Figur 30, Swaypad på golv, Figur 31, t.h. Swaypad i stuv  

Det finns två längder av swaypads där den kortare är av utgående modell och tas ur bruk när dessa 

kasseras efter hand. 

3.5.4.5 Lamiflex 

När en stuv är färdigpackad så omsluter man mittendelen av stuven/paketet med ett material som 

heter Lamiflex (även kallat blåtäcke).  

Lamiflex fungerar som ett mekaniskt skydd. Dess komponenter är hardboard, bestående av 

träfibrer, papper/plast och smältlim. (Lamiflex, 2013) 

  
Figur 32, Stuv med lamiflex.  

3.5.4.6 Plastspännband 

Som en sista åtgärd spänner man åt stuven/paketet med spännband som drar åt paketet med en 

inställd kraft (som operatören kan bestämma själv genom inställning i spännverktyget). 

 
Figur 33, Plastspännband  
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3.5.4.7 Plastic sheets 

Är en grön foamplast som har en hård wellpapsliknande känsla och skyddar på toppen i mitten av 

paketet pga. att där kommer inte lamiflex åt.  

3.5.4.8 Dummy 

En plastbit som förstärker mellanläggen och skapar en extra höjd när balkar med och utan 

förstärkning ligger bredvid varandra i stuven. Detta behövs för annars blir balkarna med förstärning 

lite högre upp och då blir det t.ex. svårt att packa stuven om det är i toppen av stuven. 

3.6 Södertälje 

Efter ett besök i Södertälje´s chassiproduktion kom följande information fram. 

Sidobalkarna anländer till Södertälje och lastas av utanför fabriken på avsedd avlastningsplats. 

Platsen har inte skydd för väder och vind utan är helt öppen. Detta innebär att balkarna blir utsatta 

för som i detta fallet, frost. Dessutom blir balkarna väldigt smutsiga och på många balkarna finns 

både fågelavföring, sand och damm. 

 
Figur 34, T.v. Sidobalk utomhus med frost , Figur 35, t.h. avlastningsplatsen.  

En snabb genomgång av balkarna gjordes på plats och skador kunde konstateras redan innan 

balkarna levererats in till monteringen.  

Balkarna transporteras in på vagn och flytten till vagnen sker genom traktor (traktorns gafflar är inte 

skyddade/beklädda av t.ex. uretangummi för att skydda mot stål/stål skador vid lyft). En truck 

kommer därefter och hämtar vagnen och kör ut den till ett mellanlager och slutligen till line. 

Södertälje har idag ingen uppföljning om vilka skador som skapats innan balkarna kommit till 

montering.  

Upplevelsen är att skador är vardag och något som finns på i stort sett varje balk, det är ett 

normalläge. Upplevelsen om okskador och skador gjorda av topspacer är väldigt liten, det är inget 

som är identifierat som en vanlig skada i Södertälje. Att oken blir böjda och att skador sker pga. det 

är ej heller något man upplever som vanligt. 

Södertälje upplever att den största skadeproblematiken sker i hörnen och kanterna på kortsidan av 

balk. Alltså i ändlägena.  

Montörerna anmäler själva sällan en skada till teamleader och vidare uppåt utan oftast låter man det 

bero, endast när större skador som är ”onormala” går det vidare och i slutändan skapas en 

avvikelserapport (equality). 
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Södertälje använder sig av oken med hjälp av en special ögla och  travers för att flytta stuvarna inne 

vid monteringslinan, detta är enda platsen där oken används annars används traktor/truck för att 

lyfta stuvarna. När man flyttar balkarna till mellanbuffert innan monteringslina så används travers 

tillsammans med band. Mellanbufferten har plats för 10 chassin vilket gör att det inte finns något 

större utrymme för omlastning vid felsekvensering.  

 
Figur 36, ”Bygel ögla”för att kunna lyfta ok med travers  Figur 37, Travers + band lyfter enskilda balkar  

 

 
Figur 38, Traver + band lyfter balk till mellanlageranordning  

När balkarna monterats ihop till en ram och innan den levereras till nästa monteringslina så görs en 

avsyning på hela ramen för ev. skador (skadorna registreras dock inte). Operatören 

förbättringsmålar ramen (och sidobalkarna) med samma färg som används på Ferruform vid 

avsyningen/duttning. 

 

 
Figur 39, Balkar fästa med twin färdig för att börja monteras ihop tillsammans med tvärbalkar  

3.7 Zwolle 

I Zwolle så lastas trailrarna av ute under tak. Utomhuslastningen sker i anslutning till 

monteringslinje.  
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Utlastning går till som så att en gaffeltruck (med gummibeklädda gafflar av uretangummi) lyfter ut 

stuvarna en efter en och lägger dem i position vid en magnetkran (samma typ som finns på 

Ferruform). 

Vid magnetkranen tar operatörerna bort allt förpackningsmaterial, gör en snabb avsyning och 

protokollför vart avvikelser skett och vad som är trolig orsak till avvikelsen. 

 
Figur 40, Gaffeltruck lyfter in stuv till uppackning/magnetkran (Lundbäck, 2013) Figur 41, Avpackning, stuv görs redo för att 

magnetkranen skall lyfta stuven till STOPA (Lundbäck, 2013) 

Balkarna lyfts sedan in en och en till ett automatiserat mellanlager (STOPA). Här lagras balkarna i 

par. Notera att Zwolle använder sig inte av oket’s funktion i sitt flöde. 

 
Figur 42, Stopalager med balkar i par (här ser vi fyra par i rad) (Lundbäck, 2013)  Figur 43, STOPA lager i bakgrunden, 

transportband i förgrunden med ”vändare” som vänder balkarna rätt innan monteringen.(Lundbäck, 2013) 

När det är dags för balkarna att sättas ihop till en ram så tas balkarna ut ur STOPA lagret, en efter 

en och läggs i sekvensordning vid sidan av lagret. Slutligen lyfts balkarna in på en ställning och 

körs in till monteringslinje via en automatiserad garageport. 

 
Figur 44, Kran som lyfter balk redo att åka genom porten till monteringsstation 1 (Lundbäck, 2013)  
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3.8 Angers 

I Angers lastas stuvarna av med gaffeltruck från trailer och placeras i ett mellanlager utomhus utan 

tak. Därefter flyttas stuvarna till magnetkran och traversplats där förpackningsmaterialet tas bort 

från stuvarna och sedan lyfts stuvarna med travers (genom att använda sig av oken) kortare sträckor 

närmare magnetkranen. Därefter lyfts balkarna parvis med magnetkran till en balkvändare innan de 

körs in till monteringen. 

 
Figur 45, Avlastning av trailer i Angers (Ferruform, 2007) Figur 46, Avlastningsplats/mellanlager (Ferruform, 2007) 

 

 
Figur 47, Inlastning stuvan/balkar (Ferruform, 2007)  Figur 48, Inlastningen där avpackning av förpackningsmaterial sker samt lyft 

av balkar med dubbelmagnetkran (Ferruform, 2007) 

 
Figur 49, Balkvändare som vänder balken rätt till monteringen. (Ferruform, 2007) 

3.9 Scania St-Petersburg 

St-Petersburg är en byggsatsort vilket innebär att lastbilar byggs ihop genom byggsatser. En intervju 

gjordes här för att få bättre förståelse. 

St.Petersburg får så kallade Knock-Down Paket (KD-stuvar) skickade till sig. KD-stuvarna ser 

annorlunda ut än de vanliga stuvarna och själva packningssättet gås inte igenom i detta 

examensarbete. 
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Ett KD pack är ej byggt runt ett ok. Utan byggs istället ihop med träströn som mellanlägg (med en 

gummibeklädd yta för att skydda stålet från gnidskador av träet). En KD-stuv består av max 8 

balkar och är bara två balk bred i motsats till en normal stuv med 4 balkar bred och 16 balkar. 

Detta gör att en KD-stuv är viktmässigt lättare och enklare att hantera, den får även helt andra 

förutsättningar vad gäller skador inom transport. 

 
Figur 50, Avlastning gaffeltruck St.Petersburg (Solovyev, 2013) 

En trailer kommer till St-petersburg antingen direkt från Luleå och Ferruform eller via Zwolle i 

Holland. Om den kommer från Zwolle så har den först transporterats från Luleå till Zwolle vilket 

gör att resvägen är rätt lång. 

Stuvarna lastas ut från trailern med gaffeltruck (ej gummibeklädda gafflar) och mellanlagras 

utomhus vid en anvisad plats (ej under tak).  

När det är dags att köra in stuven till monteringen så lyfts stuven på en vagn och körs in till 

monteringslinjen.(Solovyev, 2013) 

 
Figur 51, Avlastningsplats utomhus (Solovyev, 2013) Figur 52, Pålastning av stuv till vagn (Solovyev, 2013) 

Tyvärr finns det inte någon tillgång till avvikelserapporter annat än interna rapporter och intervjuer. 

Dessa har ej fokuserat på transsportskador i någon högre grad. På slumpmässiga bilder som skickats 

från St-Petersburg kan det tydligt ses att det sker skador även med KD-pack i transport. (Solovyev, 

2013) 
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Figur 53, Lyftanordning: en knut med enkelt band. (Solovyev, 2013) 

Enligt figur 53 så kan man se att det används mer enkla lyftanordningar i St-Petersburg vilket man 

kan anta tar mer tid från operatörerna i anspråk.  

St.Petersburg har likheter med Södertälje i att man mellanlagrar utomhus utan takskydd, man lastar 

på balkarna på vagn med gaffeltruck som ej har gummiskydd och man lyfter balkarna med band 

istället för med magnet. (Solovyev, 2013) 

Dom största problemen som uppstår sker på flänskanterna och beror enligt dem själva troligen på 

gaffeltruckens gafflar. Detta problem sker på varje stuv och enbart i de understa balkarna. Andra 

orsaker kan vara träströna. (Solovyev, 2013)  

Standarden över hur man paketerar KD från Ferruform följs inte alltid utan man har en del problem 

med att foamen placeras olika vilket skapar problem när t.ex. trucken skall lyfta stuven då vikten 

förskjuts åt olika håll då trucken i normalläget försöker lyfta stuven i centrum av stuven. (Solovyev, 

2013) 

 
Figur 54, Samma längd på balkar men förpackningsmaterialet är olika enligt standard (Solovyev, 2013) Figur 55, Gaffeltruck lyfter 

ut stuv, stuven är inte balanserad (truckföraren lyfter ej i masscentrum) och stuven lutar och tar i trailergolv. (Solovyev, 2013) 

4. Mätningar 

Mätningar med accelerometer på en enskild balk i stuven och videokamera över hela stuven gjordes 

under arbetets gång för att skapa en inblick av de krafter som påverkar sidobalkarna under transport. 
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Figur 56, Stuv på dragare vid transport till KF. Figur 57, Stuv inne i trailer med transport till Gammelstad och vidare till Zwolle. 

Två mätningar genomfördes, dels fram och tillbaka till KF (med full och tom last på dragare) samt 

till Gammelstad’s kombiterminal. Till KF sker transporten helt öppet utan kapell eller lastsäkring 

jämfört med transport i trailer med kapell och lastsäkring. Ett antal filmer filmades mellan KF och 

en film filmades inne i trailern till Gammelstad.  

I Gammelstad iscensattes också ett lyft av ”reach stacker”en s.k. trailerlastare som kan lyfta trailers 

på järnvägsvagn. 

Mätningarna mellan KF och Ferruform visar på att krafter så höga som 9.987 m/s
2
 påverkar enskild 

balk och att krafter på dragaren uppgår till 5-6  m/s
2
 (det blev värden ändå upp till 9.46 m/s

2
 men 

värdena ovanför 6 m/s
2
 var ca 30 stycken så dessa är relativt få). Varje mätning av acceleration 

gjordes med 20 millisekunders mellanrum. På video ser man hur krafterna ser ut mot balken och det 

svänger rejält och okontrollerat vilket visar på att riktig lastsäkring, rätt dämpning och enhetslast 

troligen är viktga parametrar för att minimera avvikelser inom transport. 

Mätning gjordes också till Gammelstad men mätutrustningen fungerade inte som den ska och 

mätvärdena fick kasseras, däremot fungerade filmningen och filmen visar en lugnare färd för balken 

i en trailer än på dragare. Detta beror troligen på bättre dämpning och lastsäkring i trailern än öppet 

på dragarbilen. När lyftet av ”reach stacker” görs så syns heller inga stora krafter som påverkar 

balkarna inne i trailern, teorin nämner att just ”reach stacker” är en risk när det gäller 

rangeringskrafter. Det filmades även utanför trailern och även här ser det ut att vara relativt små 

krafter som påverkar trailern och stuv/balk. 

5. Förpackningskostnader 

Det är Scania som idag äger allt emballage som har att göra med Sidobalken, detta innebär att 

Ferruform har små möjligheter att direkt påverka investeringar i nytt emballage utan att först 

komma överens med sin egen kund (Scania) och ägare (Scania). 

Enligt teorin bör förpackningskostnaderna för produkter som exporteras utomlands ligga på mellan 

8-15% av sidobalken för att ha ett värde som ligger i linje med värdet att skydda balken. 

Idag är värdet på det investerade förpackningsmaterialet mindre än vad teorin anser är en ideal nivå. 

Nivån som Ferruform ligger på inkluderar ok, träströn, mellanlägg, swaypads, lamiflex, topspacer 

samt dummy. Varje år återinvesteras det bara nytt material till ett blygsamt värde av det totala 

kostnaderna för sidobalks produktion vilket resulterar i att materialet blir eftersatt. 
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5.1 Kostnader kvalitetsbrister 

5.1.1 Ferruform 

På Ferruform så skrotas och kasseras i dagsläget ca 30-100 balkar per vecka vilket inkluderar alla 

olika anledningar, majoriteten enligt statistiken är utanför avgränsningen. Antalet varierar med året 

och även anledningarna till skrotningen varierar. 

Företaget säljer skrotet till en extern aktör som smälter ner stålet till återvinning.  

Skrotningen består av flera anledningar: 

 Fel i färgbadet 

 Fel i rostkyddet 

 Fel i rullformning 

 Fel i hantering 

 Fel i övriga maskiner och utrustning 

 M.fl. 

Desto längre en balk hinner komma desto dyrare blir kvalitetsbristen. Om en balk tar sig hela vägen 

till produktionsort kan processen se ut som följande: 

 Trasig balk rapporteras till Ferruform 

 Ny order genomförs och chassi (två balkar) får  ”gräddfilsstatus” (går före i produktionskön) 

 Equalityrapport skickar till Kvalitetsteamet (Q-team) 

 Kvalitetsteamet involverar tekniker/operatörer för att finna ev. fel. 

Hela förfarandet blir att man senarelägger annan produktion samt att personal involveras. 

Kostnaden för detta presenteras inte i denna rapport men författaren har gjort interna beräkningar 

som företaget har del av. Rent generellt kan man säga att om en balk skrotas så måste hela chassit 

(två balkar) skrotas. Detta innebär att på en skrotad balk går det åt material för fyra balkar. Det är då 

enkelt att förstå att skrotning är kostsamt med tanke på all hantering som tillkommer under 

processen. Lyckas en balk med grova avvikelser ta sig till produktionsort så är kostnaden än mer 

betydande. 

5.1.2 Beräkning av kvalitetsbrister 

Beräkning av kvalitetsbrister har tagits med hjälp av nyckelvärdena: försäljningspris, materialvärde, 

bearbetningskostnad samt försäljningspris för skrotad balk. Utöver dessa har även produktion för 

mars månad, snittonnage för en balk/chassi använts. Beräkningen kan dock inte presenteras i 

examensarbetet och finns tillgänglig internt på Ferruform. 

5.1.3 Kvalitetsbrister Zwolle 

Ferruform har idag fyra anställda hos Zwolle som jobbar heltid i skift om två per skift med 

avsyning av balkar. Dessa har till uppgift att dubbelkontrollera kvaliteten på balkarna så att 

Ferruform skickar rätt kvalitet. Enligt uppgift så kostar dessa anställda som skickas till Zwolle ca 

450.000 kr per månad. Denna kostnad har funnits med sedan i sommras som ett led i att Ferruform 

behöver få bättre kontroll på sina transporter av sidobalk. 
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5.1.4 Kvalitetsbrister Övriga produktionsorter (Södertälje, Anger, St.Petersburg etc) 

Ingen data har hittats, men det förekommer såklart bristkostnader även här.  

6. 8-stegsmodellen 

Analysmodellen består av 8-stegsmodellen och exjobbets arbetsgång presenteras med denna metod 

enligt beskrivningen i metodavsnittet. 

6.1 Steg 1 – Idealläget 

Vad är nuläget och idealläget? Vad bör man sikta mot? 

Nuläget är att skador sker innan, under och efter transport av sidobalk. 

Transportmaterialet skapar skador. 

Hanteringen är ej av den kvalitet att skador kan undkommas. Brist på hanteringskunskap.  

Idealläget är att samtliga balkar som transporteras till produktionsorten ej utsätts för sådana krafter 

att olika typer av skador sker, att transportmaterialet är i sådan kvalitet att skador ej uppstår, att 

hanteringen av balkarna är av sådan art att balken tas om hand med största möjliga hänsyn för hög 

kvalitet. 

6.2 Steg 2 – Skaffa fakta för avvikelsen 

För att skapa en bild av nuläget vad gäller avvikelser har en informationsinsamling skett vad gäller 

dokumenterade avvikelser. 

6.2.1 Statistik på avvikelser 

Inom Ferruform (och Scania) så har man tradionellt en rätt bra kultur på att registrera och spara 

statistik över avvikelser.  

Scania tillsammans med dess underleverantörer använder sig av flera olika rapporteringssystem och 

i dagsläget är de  system som detta exjobb handhaver ej koordinerade vilket gör att 

informationsinsamlingen varit komplex. Bäst uppföljningsdata finns hos produktionsorten Zwolle 

som är en pådrivande för god kvalitet.  

Tidigt i examensarbetet kunde författaren tillsammans med handledarna konstatera att det saknas 

bra statistik över transport och hanteringsavvikelser inom Ferruform och hos dess kunder. Utifrån 

denna verklighet har examensarbetet använt den fakta som funnits samt kopplat ihop data från olika 

delar av Scaniakoncernen för att få data att analysera. 

Utifrån följande system/modeller har data lyfts och analyserats. 

 E-quality – Internt kvalitetssystem för stora delar av Scania gällande rapportering av 

avvikelser (se bilaga 7). 

 Touch -  Ett lokalt system som monteringsorten Zwolle använder sig av, ett system som är 

internt för Zwolle (där man skickar ut bl.a. excelfiler till Ferruform vid behov) 

 Beschadiging aanduidingsrapport (skadeindikator rapport) – Lokalt system för Zwolle där 

olika typskador manuellt markeras på ett A4a ark som följer med chassit i hela produktionen 

tills färdig lastbil. Touch bygger bl.a. på detta system. (se bilaga 1) 
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 Samlingsrapport (se bilaga 2). Ett lokalt system som monteringsorten Zwolle använder sig 

av, ett system som är internt för Zwolle. 

 MES – Internt för Ferruform, planeringssystem för tillverkning av artiklar. 

Inget av systemen är heltäckande och inget kan således svara på frågorna; var har en avvikelse 

skett, vad har hänt och hur kan det ske. Däremot har alla sytem en gemensam nämnare; 

Chassinummer, vilket gör att systemen går att koppla samman. Det går således att koppla ihop data 

för att på så sätt bygga ett rapporteringssystem.  

6.2.1.1 Equality 

Ett statistiksystem som enligt standard är det verktyg som skall användas när avvikelser sker. 

I systemet loggar man vilken typ av skada, och om allting går rätt till även, hur, var och när, samt 

lägger upp bilder för problemet. När en avvikelse sker så skapar den som hittat den det i systemet 

och skickar den uppåt till en processägare. På Ferruform har det varit lite olika ägare som fått den 

men i normalfallet så skall Kvalitetsteamet (Q-team) få denna avvikelse och sedan skicka ut den 

vidare till rätt enhet. 

När en avvikelse skapas skall det rapporteras enligt standard: 

-What do I see? 

-What should it be? 

-How did we detect it?  

-Where in our production did we find it ? 

-Is it (always) detectable? 

-Consequence? 

-Any stop time or extra costs? 

Detta sker sällan ca 2% av alla rapporter innehåller ovanstående standard vid avvikelser gällande 

transportskador på sidobalk. 

283 equalityrapporter skapades under hela 2012 till och med 2013-04-02 inom Sidobalkens 

avvikelser.  

102 av dessa rapporter relaterar till skador inom godstransport. 

Utifrån denna data så kan man dela upp skadorna i såsom i tabell 3. 

Tabell 3, Equality rapporter rapporterade fel (Scania, 2013). 

Antal Typ av skada 

1 Minskad glans på yta 

1 Materialfel 

100 Reva 
 

Det finns en osäkerhet i siffrorna då rapporterna inte alltid är detaljerade och att man manuellt får 

gå igenom rapporterna för att på ett subjektivt sätt kategorisera vilken typ av avvikelse det handlar 

om. 
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6.2.1.2 Touch 

En touch kategoriseras som en ”lättare” avvikelse (som ej går ned i stålet och förstör rostskyddet i 

sidobalken)(Opdam, 2013). En touch är med andra ord t.ex. en reva som bara skrapat ytskiktet på 

lacken. 

Rapportering av touch har skett från Zwolle till Ferruform. Innhållet av rapporteringen har enbart 

varit av karaktären siffror ex. 50 touch ärenden. Det betyder att Ferruform inte har haft möjlighet att 

kontrollera eller få vetskap om vilken typ av touchskada som är störst eller värst i statistiken. 

Zwolle har rapporterat vad de tycker är större problem muntligt. From 2013-03-11 så upphörde 

rapportering av touch i excelark till förmån för att framöver köra enbart på equality (Riekki & 

Johansson, 2013). Inom rapporteringen så har man även fått rapporterat NDR avvikelser (Non-

Direct-Run). Detta betyder i korthet en avvikelse som gått ned hela vägen till stålet och skapat en 

skada som förstört rostskyddet (Lundbäck, 2013). En NDR ska resultera i en equality rapport. 

Den senaste statistiken som fanns tillgänglig var att Ferruform skapat 1651 Touchfel och 244 NDR 

under tiden 2012-12-03-2013-03-08 (se tabell 4). 

Tabell 4, Antal rapporterade touch och NDR (2012-12-03-2013-03-08)(Scania, 2013) 

Antal Typ av skada 

1651 Touch 

244 NDR 
 

6.2.1.3 Skadeindikatorrapport/samlingsrapport 

Dessa rapporter är unika för monteringsorten Zwolle. 

Rapporterna kan liknas kring hur hyrbilsföretag genomför sina besiktningar (se  

Bilaga 1). När kunden får bilnyckeln i sin hand så följer det även med ett besiktningsprotokoll där 

det är markerat redan existerade skador på bilen (oftast med ett x). Skadeindikatorrapporterna från 

Zwolle fungerar på samma sätt men har fler markeringar i form av bokstäver som bestämmer vilken 

typ av skada. Det som syns på bilden är ett helt chassi med både höger och vänster sidobalk från 

alla håll. Kontrollen görs dels innan balkarna kommer in till monteringen och dels efter den väl 

kommit till monteringen (markeras med röd resp. blå färg). 

 

De markeringar som sker på skadeindikatorrapporten är som följer. (Opdam, 2013)(Se även bilaga 

1). 

 Oppervlakte = O (Surface = liten ytskada / mindre touch) 

 Blank = B (Blank) 

 Dof = D (Dim = matt/oklar) 

 Kras = K (Scratch = reva) 

Dessa rapporter följer med chassit hela vägen till dess att lastbilen är klar (för att internt ha koll på 

vilka skador som skett/sker för att kunna åtgärda dem, sedan slängs dokumenten) 

Som komplement till skadeindikatorrapporten görs även en annan uppföljning (samlingsrapport) på 

vilken produktionsort som är ansvarig för felet (Ferruform, eller olika avdelningar internt hos 



  

55 

 

Scania Zwolle), vart man hittat felet samt vad man tror har orsakat felet s.k. eventuell skadeorsak 

(se bilaga 2). 

 Ok-skada 

 Transportskada 

 Knäckskada 

 Förpackningsmaterial 

 Magnetskada 

 M.fl. 

För att få en bild av vilka skador som Ferruform skapat från transporter så har dessa dokument 

istället skickats till författaren för genomgång. Vid genomgången har koordinater från varje 

avvikelse och placering dokumenterats och utifrån det har plotdiagram skapats. 

Av 885 stycken genomgångna dokument/chassin fanns det avvikelser på 452 stycken 

dokument/chassin. Totalt rör det sig om 2004 avvikelser vilket ger ett snitt på ca fyra per skadat 

chassi. 

Genom att överlappa data från de två olika rapporterna (skadeindikatorrapport och samlingsrapport) 

kunde det uppnås vilka skador som är skapade av Ferruform och vilken typ av orsak dessa kan 

tänkas ha. 334 chassin kunde genom att kontrollera samlingsrapporterna identifieras (anledningen 

till detta är att samlingsrapporten inte alltid kom med i sändningarna till Ferruform).  

Chassina hade leveransdatum från Ferruform under perioden 2013-02-22 till 2013-03-08, med ett 

undantag att några av dessa chassin ej har ett definierat produktionsdatum (troligen inom samma 

produktionsspann).  

Antal identifierade eventuella skadeorsaker på balkpar ses i tabell 5. 

Tabell 5, Fördelning identifierade skadeorsaker 

Ok-skada 74 

Transport-skada 50 

Förpackning-Skada 89 

Knäckskada 201 

Magnetskada 2 

 

En balk kan ha flera avvikelser registrerade på sig. 

6.2.1.4 MES 

Från MES-datan (manufacturing execution system) kan man få ut all typ av information om hur en 

sidobalk tillverkas, datum, när den skall levereras och vart i stuven en viss balk skall placeras. 

Genom att använda sig av MES-data går det att koppla ihop data från Zwolle. Resultatet kan 

presenteras i ett koordinatdiagram vart olika skador sker i en stuv, om det är en toppskada, om 

skadan skett i närheten av oket eller andra typer av möjliga orsaker.  
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6.2.2 Identifierade avvikelser 

Genom anlys av den funna statistiken (baserat främst från Zwolle) har följande avvikelser som är 

relaterade till godstransport och hantering kunnat identifieras. 

 Ytliga revor/märken (ej in till stålet) 

 Djupa revor/märken (in till stålet) 

 Extra Färg/material på balk 

 Miljöpåverkan på balk 

6.2.2.1 Ytliga revor/märken (ej till stålet) 

 

 Liten reva ej in till stålet 

 Mindre avflagning av färg 

 ”Loss of gloss”- minskad glans på yta 

 Fotavtryck på balk 

 Avsaknad av färg på plats där balk åkt i ugn (på bärande stålpiggar) 

Scania Zwolle räknar detta som en ”Touch-skada” och ”Liten ytskada / mindre touch”. 

6.2.2.2 Djupa revor/märken (in till stålet) 

 

 Stor reva in till stålet så att rostskydd eventuellt skadas 

 Större avflagningar av färg 

 Avsaknad av färg på plats där balk åkt i ugn (på bärande stålpiggar) 

Scania Zwolle räknar detta som en NDR (non-direct-run) och hanterar det genom att helt laga felet i 

målningsbox eller genom slipning och speciell sprayfärg (Ferruform, 2013). 

6.2.2.3 Extra färg/material på balk 

 

 Grus, sand, träflisor från eu-pall som ligger på balk 

 För mycket färg målat från avsyningen 

6.2.2.4 Miljöpåverkan på balk 

Ytterkanterna på stuvarna är idag ej täckta med förpackningsmaterial vilket möjliggör att balken 

kan utsättas för miljöpåverkan. Även förpackningsmaterialet i sig täcker ej helt ifrån möjlig 

påverkan. 

 Regn, snö, is, frost 

 Kyla och värme (från varmt väder och sol) 
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6.2.3 Vad är felet – hur har det skett 

Genom brainstormingmöte så har avvikelserna gåtts igenom och ett underlag för vart skador kan 

ske har identifierats (se bilaga 4). 

6.2.3.1 Delproblem 

Avvikelserna delas in i tänkta orsaksplatser till varje kategori. 

Varje orsaksplats har i sig flera delproblem som på något sätt är kopplat till grundproblemet – 

Kvalitetsbrister i sidobalken. 

 

Med utgångspunkt från bilaga 4 har orsaksplatserna delats in i kategorier nedan (tabell 6). Här har 

revor från anläggningen (ugn och automatkran) samt nitskador tagits bort då dessa inte hör till 

avgränsningen inom examensarbetet. 

Orsaksplatserna presenteras sedan mot avvikelserna i tabell 6 när man ser vilka avvikelser som i 

stort sker på vilka orsaksplatser: 

Tabell 6, Avvikelser mot orsaksplatser

  

Nedan förklaras varje orsaksplats med delproblem för sig, delproblemen är identifierade från ”gå 

och se”,intervjuer,  veckomöten, equality-rapporter, tidigare utredningar m.m. 

6.2.3.2 Ok  

En ok-skada är en underkategori till transportskada eller förpackningsskada beroende på hur skadan 

skett med defineras ändå som ett eget delproblem då Ok’et är basen i hur själva enhetslasten byggs 

upp.  

Delproblem som sker pga. oket 

 Balk har nött mot / träffat bygel  

 Dålig svetsråge på bygel som tar i balk. 

 Äldre version av ok som ej har svetsat skydd vid nedre delen av bygel samt ok som ej har 

monterat på tygfilm på skyddet. 

Figur 58, t.v. Trasigt mellanlägg, Figur 59, t.h. Sned bygel  
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Figur 60, T.v. Ok med Svetsat skydd men saknar tygfilm. T.h. samma bild. Ok saknar svetsat skydd 

6.2.3.3 Transport 

Skada som skett någonstans under transport. 

 
Figur 61, Balk/stuv nära vägg i trailer   

Delproblem som sker pga. transport 

 Transport med blixtbil genererar skador 

 Transportör har stått på balk 

 Balkarna har slagit/nött i varandra under färd/transport 

 Kant på mellanlägg/topspacer har nött mot balk  

 Revor och märken pga. rangeringskrafter 

 Spännbandsfäste har slagit mot balk 

 Kraft från transport/lyft gör att balk slår in i okbygel 

  
Figur 62, Reach stacker lyfter trailer till järnvägsvagn  Figur 63, Stuv inne i trailer helhetsbild  

6.2.3.4 Förpackning (emballage) 

Skada som skett pga. att förpackningsmaterialet på något sätt har misslyckats med sitt jobb eller 

rent av skadat balkarna istället för att skydda.  



  

59 

 

 
Figur 64, Swaypad har lossnat och hamnat snett  

Delproblem som sker pga. förpackningen 

 Träströn på ok har trasigt plastspacer (plastkåpa) 

 Smuts/grus/damm på balk 

 Topsspacer har skjutits upp ”lyfts” från stuven när den kommit till produktionsort 

 Lamiflex har nött mot balken 

 Topspacer har spruckna kanter 

 

6.2.3.5 Knäckskada 

En knäckskada sker vid ”knäcken”i Ferruform. Knäckskador tas inte upp i detta examensarbete då 

denna skada sker före avgränsningen av arbetet. 

  
Figur 65, Ytliga märken skapad av knäckmaskin(Opdam, 2013) 

 

6.2.3.6 Magnetskada 

En magnetskada sker då lyftkranen lyfter upp balkarna i samband med avsyning/packning av stuv 

på Ferruform eller vid uppackning med kran i Zwolle / Anger (Södertälje har ingen magnetkran). 

Delproblem som sker pga. magneten 

 Operatör hanterar magnetkran felaktigt (t.ex. för hög hastighet mot balk eller angriper balk med 

dålig vinkel). 

 Dåligt underhåll på magnet (t.ex. yta på magnet ej polerad) 

6.2.3.7 Packning/avsyning Ferruform 

Vid avsyning och packningsstationerna löper balkarna stor risk att skadas då de ej är skyddade av 

något förpackningsmaterial.  
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Delproblem som sker vid packning/avsyning Ferruform 

 Balk/stuv slår in i annan balk/skydd vid lyft med travers 

 Ritsningsverktyg tagit på fler ytor än nödvändigt 

 Topsspacer / mellanlägg slår i balk med kraft 

 Lamiflex slängs på balken 

 Lamiflex dras på och av balken under packning/avpackning 

 Duttfärg hamnar på fler ställen än nödvändigt 

 Operatör kör balk i bygel 

 Vändaren skapar märke 

 Magnet på kran lämnar märken 

 Topspacer /mellanlägg dras av längs med balk 

 Traverskran tar i balk av och påkoppling vid paketering 

 Stuv/balk åker in i "hinder" på väg till täckesställning 

6.2.3.8 KF 

Transporten till KF, mellanlagringen och packningen till trailervagn har många potentiella 

möjligheter till skador på balken. 

Delproblem som sker vid KF Ferruform 

 Traktor/truckförare kör in balk i annan balk i trailer 

 Förare kör in balk i trailervägg 

 Onödiga lyft av stuvar vid mellanlagret och andra platser inom (vid t.ex. vanlig flytt och 

omflyttningar pga. ändring i transportflöde), varje lyft av stuv skapar risk att stuv hamnar i 

gungning och tar i annan stuv/balk. 

 
Figur 66, t.v. Inlastning i trailer, inte många mm tillgodo mellan stuvarna  Figur 67, t.h. Inlastning i trailer med swaypads uppsatt 

(markerat i rött) på väggen för att skydda balkar från nötningsskador. 
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6.2.3.9 Avlastning hos produktionsort 

Varje produktionsort har sina förutsättningar för avlastningen av balkar. 

Delproblem som sker vid avlastning hos produktionsort  

 Oskyddade (ej plastbeklädda gafflar) gafflar lyfter stuvar  

 Operatör står på balk (Södertälje) 

 Smuts/grus/damm på balk 

 Balk lyfts ej med stabil lyftanordning 

 Möjligt samma hanteringsproblem som sker vid Ferruforms packning/avsyning (ej tagit med 

i rapporten) 

6.2.4 Vilka problem skall lösas 

Vilka problem ska lösas? Hur går vi vidare med analysen och väljer rätt väg? Vad säger faktan? 

6.2.4.1 Viktning av avvikelser 

En enklare avgränsning av området som skall analyseras vidare gjordes genom att välja ett 

viktningsförfarande tillsammans med att analysera den statistik som tagits fram. 

283 equalityrapporter skapades under hela 2012 till och med 2013-04-02. 

102 av dessa rapporter relaterar till skador inom godstransport. 

Utifrån denna data så delas skadorna upp i tabell 7. 

Tabell 7, Equality rapporter rapporterade fel(Scania, 2013) 

Antal Typ av skada 

1 Minskad glans på yta 

1 Materialfel 

100 Reva 

 

En viktning av de fem olika avvikelserna baserat på vad som tros vara mest allvarligt mot kund 

(produktionsorterna; Södertälje, Zwolle, Angers samt slutkund). Viktningarna baseras på hur stor 

”skada” avvikelsen orsakar produktionsorten (inklusive slutkunden) (se bilaga 3).  

Tabell 8, Viktning av avvikelser(Riekki & Johansson, 2013) 

        

Avvikelser     Viktning 

Ytliga revor/märken (ej till stålet) 5,5 
Djupa revor/märken (in till stålet) 9 
Extra Färg/material på balken 7,5 
Miljöpåverkan på balken 3,5 

 

Sammantaget från equalityrapporterna (se tabell 7) som entydigt säger att revor är den största 

avvikelsen tillsammans med viktningen från brainstormmöte (Riekki & Johansson, 2013) om att 

djupa revor/märken är den avvikelse som skapar störst problem (se tabell 8) så väljs att fortsätta titta 

på djupa revor/märken.Ytliga revor/märken väljs också trots att dessa ej upplevs lika allvarliga och 

går före ”extra färg/material på balken” då Ytliga revor/märken är svårdefinerade/svåridentifierade 



  

62 

 

från operatörer samt att frekvensen av ”touch” (ytliga avvikelser) hos Zwolle är så pass stor (se 

tabell 4).  

 

Den statsitik som är framtagen baseras även i stort till touch (Zwolle’s statistik) och då blir ytliga 

avvikelser viktiga att titta på. De andra avvikelserna väljs bort då dessa ej sker i samma frekvens 

(eftersom dessa ej nämns i någon omfattning i equalityrapporterna), dock så kan dessa avvikelser 

ändå lösas i och med att allt i slutändan hänger ihop. 

6.2.4.2 Viktning av delproblem och orsaksplatser 

Att vikta dessa del problem som finns är däremot svårare. Allt hänger ihop och en enskild del är 

svår att kunna prioritera i detta läget. Transport, förpackning, packning, hantering m.fl. allt hänger 

ihop i ett flöde. Statstiken kan ej heller hjälpa för att få ut bra värden om vilket som faktiskt är ett 

mer prioriterat område då statistiken ej är tillförlitlig. Pga. denna komplexitet så väljs att fortsätta 

titta på samtliga delproblem (inom avgränsningen, vilket betyder att knäckningen tas bort) (se tabell 

6 för samtliga orsaker). 

Den teori som lästs visar också på en komplexitet i transportskador som gör att det är svårt att 

eliminera bort delar av problemen då mycket hänger ihop. 

6.2.4.3 Vart sker avvikelserna 

Ferruform och dess produktionsorter har en bra uppfattning om vart avvikelser sker, dock har 

dokumentation/registrering av dessa avvikelser varit av sådan mängd kvalitet att författaren ej 

kunnat använda den i någon större grad inom exjobbet.  

Författaren har skapat ett excelprogram och i det använt Zwolles skadeindikatorrapporter med de 

olika avvikelserna, dessa är sedan kopplade med eventuella orsaksområden (från Zwolles 

samlingsrapporter) vilket då ger en samlad bild av avvikelserna enligt figur 68 och 69. 

Uppifrån och ner så visualiserar varje ”rektangel” följande: 

- Höger liv 

- Höger insida 

- Fläns vänster balk (sett uppifrån) 

- Fläns höger balk (sett uppifrån) 

- Vänster liv 

- Vänster insida 

- Höger fläns (sett underifrån) 

- Vänster fläns (sett underifrån) 

 
Figur 68, T.v. Samlad bild av de 334 chassiskadorna Figur 69, T.h. 210 chassin (där knäckskadorna tagits bort) 
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Den samlade bilden visar tydligt olika områden på balken som är mer frekventa. 

I denna koppling så fås en bra bild vart avvikelserna sker och vilka eventuella orsaksplatser som 

skapat avvikelsen. Packning/avsyning och KF saknas det information som kan härleda vilka orsaker 

en skada har och har såldes ej kopplats som en orsak i detta läget. 

6.2.4.4 Utmärkande områden 

Följande områden utmärks som områden där många avvikelser sker: 

 
Figur 70, Identifierade områden 

 

Orange: Ytskador oavsett om det skett via ok eller förpackning. 

Grön: Revskador via förpackning. 

Blå: Revskador+ytskador via ok. 

Lila: Revskador via transportskador 

6.3 Steg -3 Hur bra ska Ferruform bli 

Vilket nivå ska företaget sträva efter? Hur bra kvalitet skall nås? 

6.3.1 Ambitionsnivå 

Ambitionsnivån bör vara att hitta optimal kvalitet med ett optimalt förpackningssätt där de skador 

som väl sker är av mindre allvarlig grad. Kostnaden för en 100% kvalitet är för hög för att sträva 

efter genom investeringar och manskap men ändå ett totalt visionärt mål som varje operatör behöver 

ha i tankarna vid arbete med produkten (Se figur 3 och 5). 

6.3.2 Definiera nivå 

Problemet med transportskador ”försvinner” när Ferruform slutar få rapporter om grova avvikelser 

och enkla avvikelser som uppkommer med hög frekvens. En och annan mindre avvikelse som 

registreras är okej för att problemet skall vara åtgärdat. 
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6.4 Steg 4 - Grundorsaksanalys  

En grundorsaksanalys är nödvändig för att kunna skapa en bra lösningsmodell och hitta 

gemensamma nämnare som slutligen kan ge bra uppslag till lösningar. 

6.4.1 5-varför 

Analysmetoden 5-varför valdes som metod för att hitta grundorsakerna. Detta eftersom den är en 

vanligt förekommande metod inom Scania koncernen. I korthet så ställs frågan ”Varför?!” 

tillräckligt många gånger tills man tror sig nått till en grundorsak om det delproblem man ställer 

frågan till. 

Resultatet (Se bilaga 6) ger en bild av ett komplext problem med många olika områden som 

påverkar en sämre kvalitet. Det stämmer överens med vad som tidigare nämts gällande 

komplexiteten med transport och hanteringsskador. 

Utifrån grunsorsaksanalysen kan man dela in grundorsakerna i ”områden” enligt tabell 9. 

Tabell 9, Grundorsaksområden 

Yttre krafter 

Respekt för produkten 

Förpackningsmaterial 

Standard 

Utbildning 

Ok 

Maskinellt/plats 

Övrigt 

 

Dessa grundorsaksområden går att sammanfatta till följande: 

6.4.1.1 Yttre krafter 

 Krafter som påverkar stuven att röra på sig under transport 

 Krafter som påverkar balkarna att röra sig i stuven under transport 

 Krafter som påverkar stuvar och balkar under rangering av trailer 

6.4.1.2 Respekt för produkten 

 Respekt för produkten saknas i stort vid många delar av hanteringen av balk som riskerar 

många småfel. 

6.4.1.3 Förpackningsmaterial 

 Materialen själva skadar balk under transport 

 Materialen är inte 100%iga i sin design att skydda balk 

 Stuv/balk är inte helt täckt vilket genererar skador när stötar väl sker 

6.4.1.4 Standard 

 Standard följs inte alltid som det är tänkt 
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 Standard är ofullständig och tar inte med aspekter/delar av aspekter som är nödvändiga 

 Standarder saknas för viktiga moment  

6.4.1.5 Utbildning 

 Operatörer behöver mer vidareutbildning inom sina områden 

 Operatörer behöver själva kunna påverka utbildning i sina standarder för att bli bättre 

 Utbildning inom hur hela kedjan ser ut fram till produktionsort. 

6.4.1.6 Ok 

 Okbyglarna har vassa kanter som transportspännbanden spänns runt 

 Avsaknad av påsvetsad extra plåt samt tygfilt. 

 Grundlig kontroll av träströn sker sällan 

 Finns spelrum mellan balkarna 

6.4.1.7 Maskinellt/plats 

 Stuvarna tar stor plats i trailer vilket inte lämnar utrymme för ev. förflyttningar i vagnen 

 Magnetkranens underhåll 

 Magnetkranens möjlighet till att köra i 8-led 

 Magnetkranens hastighet i närheten av vändaren/stuven 

 Utrustning vid avsyning som inte gör balken helt rak till förhållande till stuven 

6.4.1.8 Övrigt 

 Operatörer arbetar ofta med samma arbetsuppgift under hela dagen, uppmärksamheten 

försämras 

 Tidsangivet mål med producerade balkar och kapaciteten med hur många balkar som kan 

komma ut är tight vilket resulterar i felhantering 

 När stuven inte är packad i balans så skapar det i längden problem för okbyglarna 

Den gjorda 5-varför analysen visar  att det finns inte en grundorsak utan snarare väldigt många olika 

orsaker som samverkar och skapar synergier vilket leder till kvalitetsbrister. 

För att komma till en lösning krävs det en komplex lösningsmodell där många av orsakerna behöver 

åtgärdas för att komma till ett bättre normalläge än idag. 

6.5 Steg 5 – Ta fram åtgärder 

Vilka åtgärder behöver göras för att lösa problemet? 

6.5.1 Validitet och tillförlitlighet 

Svårigheten är att bedöma vilka problem som existerar rent statistiskt och i verkligheten. Idag finns 

inget system som lyckas fånga upp detta på ett bra sätt. Rapporteringssystemet E-quality används 

knappt av berörda parter, där Zwolle är den produktionsort som arbetar mest med rapporter och 

krav mot Ferruform. På grund av detta kan denna rapport inte säga hur mycket en viss lösning 
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skulle förbättra kvaliteten på transport av sidobalk rent vetenskapligt. Däremot kan kvalificerade 

antaganden tas fram som med observationer och tankar kommer närmare fram till svar på lösningar. 

För att i framtiden kunna få ett bra underlag på hur man kan lösa problematiken kring transporterna 

på ett än mer säkert sätt behövs statistik och fakta för avvikelser och händelser. 

6.5.2 Förändring av examensarbetets leveranser 

När grundorsakerna är identifierade och avvikelserna är kända torde det vara relativt enkelt att ta 

fram lösningar. Detta stämmer om datan som analyserats är både valid och tillförlitlig.  

I detta examensarbete stämmer detta ej, datan har för liten spridning, det är för få registrerade 

ärenden i det officiella systemet, författaren har själv varit tvungen att tillverka statistik genom att 

använda sig av Zwolle’s interna rapporter, med mera. Lösningar som baseras på data som ej är 

valida eller tillförlitliga anses vara subjektiva och ej baserade på fakta (som är en viktig del av 

Scanias produktionssystem). 

Då examensarbetet även utsatts för andra problem såsom svårigheter att få tag på information, 

internt och extern så har mycket tid försvunnit och tidsplanen har förskjutits vilket gjort att tiden för 

lösningsförslag minimerats. 

Detta sammantaget gör att författaren tillsammans med handledarna valt att inte gå vidare med 

lösningar och åtgärder i den mening som var tänkt inom undersökningsfrågorna.  

Leveransen justerades till att skapa riktlinjer för hur man ska kunna komma att lösa detta komplexa 

problem framöver, främst genom att lösa problemet med statistik och avvikelser men även genom 

att skapa en översiktlig ”kravspecifikation” som en framtida grupp ska kunna utgå ifrån för att lösa 

problemet så inte hjulet behöver uppfinnas ännu en gång. 

De leveranser som skulle leveras har reviderats och byts ut till: 

 Ta fram områden att undersöka vidare baserat på grundorsaker (som går att använda 

framöver för att beta av problemen) 

 Ta fram metoder för hur man kan registera statistik i framtiden 

 Förslag till vidare rekommendationer baserat på subjektiva värderingar med den kunskap 

och den teori som är inläst/inlärd under examensarbetet  

 

Utifrån denna leverans kan man sedan skapa en framtida lösning på ett problem som är stort och 

komplext. 

6.5.3 Framtagna åtgärder 

Examensarbetets resultat redovisas nedan i framtagna åtgärder. 

Standard för registrering av avvikelser (se bilaga 9-11) 

En ny standard för registrering av avvikelser har tagits fram för att möta problematiken med att 

registrera statistik. Den påminner i stora drag om de redan använda interna 

skadeindikatorrapporterna från Zwolle men har snyggats upp och blivit tydligare i sitt utförande. 
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Det övergripande fokuset i standarden är att möjligöra så att produktionsorterna och Ferruform 

pratar samma språk, operatör som ledning bör alla veta vad en viss avvikelse betyder. Språket är en 

otroligt viktig del av kommunikation och feedback för att komma vidare i ständiga förbättringar. 

Det ser rätt olika ut mellan Södertälje, Zwolle, Angers och St. Petersburg i hur man hanterar 

balkarna, för att kunna möjligöra lika kvalitet så krävs det därför att man likställer språkbruket så att 

alla parter har tydliga definerade gränser i vad som menas när man kommunicerar. 

Tanken är att Ferruform internt skall arbeta med denna standard och registrera de avvikelser som 

sker. Avvikelserna som sker på balk hos Ferruform men ändå skickas till produktionsort (ifall 

avvikelsen är av mindre grad) följer med till produktionsorten vilket leder att att produktionsorten 

har översikt och kontroll över vilka avvikelser som skett på Ferruform, och vilka som skett under 

transport. Genom att meddela produktionsort om att följande avvikelser är på väg i trailern så kan 

de även förbereda sig på att ta om hand om avvikelserna på ett bättre sätt så att det stör 

produktionen så lite som möjligt. 

Eftersom det är många faktorer som samverkar och skapar en relativt hög svårighetsgrad på 

lösningarna krävs det ett bra statistiskt underlag för att kunna motivera och i längden skapa 

lösningar baserade på fakta. Denna standard blir därför en del av denna lösning. 

Analysverktyg skapat i Excel/VBA (se bilaga 5) 

För att tolka data som kommer in genom registreringen av avvikelser har författaren tagit fram ett 

analysprogram i visual basic/excel som kopplar ihop data tillsammans med MES-data från 

Ferruform. Det ger en god bild över vart skadan skett inne i stuven, om det är höger eller vänster 

balk i ett chassi som fått en skada, vilka skador som är i majoritet osv. Ett verktyg som sedan bör 

användas både hos ledning och nere på golvet för att visualisera veckans och månadens problem. En 

top 5 avvikelsedokumentation bör göras varje vecka så alla är medvetna om veckans avvikelser och 

vad som behöver fokuseras ytterligare på för att skapa mindre avvikelser. 

Problem/actionplan baserat på grundorsakerna (se bilaga 8) 

Riktlinjer eller sammanfattade delproblem med en problemdiskussion har tagits fram som kan 

användas för de framtida arbetet med att lösa kvalitetssäkringen. Punktade förbättringsåtgärder som 

också behöver ses över är bifogade i samma dokument. 

Åtgärderna är baserade på fakta från grundorsaksanalysen 5-varför, problemen är identifierade 

genom intervjuer, gå och se, workshops, tidigare kaizen m.fl. 

Definerade orsaker till avvikelserna (se bilaga 6) 

Under examensarbetet har orsakerna till avvikelserna definerats genom 5-varför analys. Utöver 

bilaga 6 finns internt material som tagits fram under examensarbete i form av exceldokumentation 

med hela 5-varför analysens steg fram till grundorsakerna. 
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7. Slutsats 

Följande slutsatser är dragna genom examensarbetet: 

 Avvikelserna inom sidobalken har inte registrerats på det sätt och i den omfattning som 

borde ske för att kunna dra slutsatser om omfattningen av avvikelser och dessorsaker. 

 Rätt statistik är nödvändigt för att kunna basera beslut på fakta. 

 Det finns många faktorer som samverkar när det gäller problemet med kvaliteten av 

sidobalken.  

 Det krävs mer utökat arbete med att ta fram bra och tydliga standarder. 

 Förpackningsmaterialet är inte tillräckligt för att skydda produkten. 

 För lite kapital investeras i förpackningsmaterialet för att spegla dess värde. 

 Transporterna till produktionsort sker på många olika sätt vilket gör att olika rutter 

förmodligen har olika avvikelsefrekvenser. 

 Kommunikationen mellan produktionsorterna och Ferruform samt internt mellan 

intressenter som har hand om sidobalken är inte så hög som den borde vara. 

8. Diskussion 

En viktig del i examensarbetet har varit att identifiera att avvikelser inte har registrerats som den 

borde. I längden har det lett till ett nytt normalläge där avvikelser varit en norm i det dagliga arbetet 

(detta upplevs extra tydligt hos Scania Södertäljes monteringslinje av sidobalk). När en 

visualisation av avvikelserna sker (genom t.ex. att registrera dem) skapas en större tydlighet kring 

vad som händer. När man vet vad som händer så går det också agera på det på en gång och således 

kommer avvikelserna att minimeras. Framöver bör den framtagna standarden exporteras till både 

Södertälje, Angers och St.Petersburg som idag inte har ett lika aktivt arbete mot avvikelser på 

sidobalk som Zwolle visat under detta examensarbete. Standarden som framtagits kommer att leda 

till bättre kvalitetsarbete när det lyfts upp och alla intressenter får vetskap om vikten av att många 

faktorer samverkar om avvikelserna på sidobalken. 

En intressant aspekt som inkom rätt sent i examensarbetet är hur många olika transportrutter som 

finns för sidobalk ut till produktionsort. Figur 27 visar de majoritetsflöden som finns, det existerar 

fler varianter där gods ibland transporteras med tåg, där det tvärt byts till lastbil för att sedan 

transporteras med båt eller tåg och sedan lastbil igen. Många byten gör att risken för avvikelser 

ökar, när normalläget är så pass spretigt så kan en del av problemen faktiskt existera just ute i val av 

rutt. T.ex. kan en vägsnutt vara extremt dålig och just där kan en hel del avvikelser skapas i 

kombination med andra faktorer eller av sig självt. Det rekommenderas därför att se över hur 

transporten går vid varje transportrutt, en bra väg att gå vore att mäta samtliga rutter och även få 

med vilken rutt en stuv åkt i avvikelserapporterna för att kunna utreda om ett sätt är värre ur 

avvikelsesynpunkt än andra. 

Förpackningskostnaderna är låga i jämförelse med vad en balk kostar att tillverka, m.a.o. så 

investeras det relativt lite i sättet att skydda produkten som man så noga försöker tillverka och 

producera hel och ren. Scania som idagsläget äger förpackningsmaterialet behöver se över 

investeringsnivån av förpackningsmaterialet om man verkligen är intresserade av att få levererade 
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hela och rena balkar, Ferruform kan idagsläget bara äska och önska mer resurser. Om avvikelserna 

skall minska behövs det enligt teorin investeras mer i förpackningsmaterialets kvalitet och omfång 

för att säkert skydda balkarna från yttre åverkan under transport. Det är en prekär situationen att 

Ferruforms kunder också är dess ägare som styr över investeringar inom viktiga områden.  

Vad gäller avvikelser vid hantering så stämmer min grundorsaksanalys rätt bra med teorin,  i mångt 

och mycket så kan det minska genom bättre arbetsmetoder, utbildning och förbättrade 

förpackningar. Det innebär att en stor del av lösningen framöver är att bättre utbilda operatörerna 

samt investera i ett emballage som skyddar produkten kostnadseffektivt. 

Det har tidigare gjorts en stor Kaizen inom området ”kvalitetssäkring av godstransport av sidobalk”. 

Dessa gjordes from. Sommaren 2012 och framåt där många olika personer varit inblandade, då 

identifierades många problemområden och tänkta lösningar. Till dagsdato har inte mycket hänt av 

dessa kaizenövningar, detta examensarbete har hittat en del fler aspekter att tänka på. I mångt och 

mycket finns det tillräcklig med kunskap och tankar på lösningar inom Ferruform för att lösa många 

av det problem som finns, stötesstenen är att verkligen komma igång med arbetet och få loss medel 

för att göra det. Tvärfunktionella grupper behöver implementeras där alla som är berörda inom 

ämnet måste få möjlighet att påverka de framtida lösningarna. Informationen mellan avdelningar 

och mellan ledning och operatörer behöver flöda utan stopp, med det menas att informationen får 

inte stanna någonstanns och att det alltid görs åtgärder på sådant som rapporteras som fel/brist. 

Från ledningen krävs det större krafttag och krav på att få en förändring inom avvikelserna kring 

sidobalken, det behövs tydligt ledarskap och tydliga riktlinjer vad som förväntas och krävs för att 

kunna anses ha nått målet. Frågan; Vilken mängd avvikelser accepteras? Behöver besvaras högre 

upp i ledaskedjan och kommuniceras till dem som har ansvaret för att klara av avvikelserna. Mycket 

handlar också om kapital och som nämndes tidigare så bör investeringen av förpackningsmaterial 

drastiskt öka, ökar man till 4-8 % av det totala kostnaderna för sidobalk under en 1-2 års period så 

är min kvalificerade gissning att man investerat bort en större del av alla avvikelser. 

En enklare beräkning av kvalitetsbristkostnader gjordes under examensarbetet som tyvärr inte 

presenteras i detta arbete men finns internt hos Ferruform att läsa, där går det att läsa att det är 

kostsamt när balkar skrotas och nya måste tillverkas. Det har däremot inte varit möjligt att beräkna 

vad transportskadorna kan tänkas kosta men med en subjektiv bedömning så handlar det om större 

summor, och förmodligen betydligt mer än vad man investerar i förpackningsmaterial vilket än mer 

skapar en linje av att Scania bör tillsätta stora resurser för att Ferruform ska kunna investera bort 

många av problemen. 

8.1 Avstämning av resultaten mot målsättningen. Har målet uppfyllts? 

Det ursprungliga målen har inte nåtts vilka handlade om att skapa ett total lösningsförslag för hur 

produkterna skall paketeras och hanteras, samt vilket förpackningsmaterial man bör använda sig av. 

Istället har något annat levererats, ett nytt sätt att arbeta med kvalitetsavvikelser, rapportering och 

analysverktyg tillsammans med en definierad orsaksbild till avvikelserna (som ingick i 

ursprungsbeställningen). 

8.2 Personliga reflektioner 

Arbetet har kantats av många svårigheter, under min första tid de första fyra veckorna var det 
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problem med dator, epost, telefon och behörighetsfrågor som alla samverkade för att skapa en svår 

start. När väl arbetet kunde påbörjas insåg jag och mina handledare att den statistik som troddes 

finnas inte fanns. Arbetet fick leda till att söka statitstik och efter några veckor med programmering 

i Excel tillsammans med sökandet av data i Holland (Scania Zwolle) lyckades vi med en  

statistiksammanställning som inte var tillförlitlig men visade ett humm om vilka avvikelser som 

sker. 

Under arbetets gång har mycket hänt på Ferruform, förutsättningar har förändrats när man ändrat 

sättet att arbeta med sidobalken. I en del av arbetet med sidobalken har jag kunnat vara delaktig 

med input vilket har varit intressant och roligt. Min planering har hela tiden förändrats pga. det 

förändringar som skett under arbetets gång vilket gjort det svårt att planera om för vad som skall 

göras.  

Vad gäller statistik och avvikelsern så tror jag att om man i framtiden börjar registrera och 

visualisera avvikelserna så kommer man kunna komma betydligt längre i att verkligen genomföra 

lösningar. Förbättringar sker först när man hittar och synliggör avvikelser. Med hjälp av statistik 

kan man motivera investeringar eller nya lösningar som annars kanske är svårare att få igenom i 

organisationen.  

Problemet med sidobalken går inte i min mening att lösa genom ett examensarbete, det är en 

otroligt komplex problemfrågeställning som innefattar betydligt mer än bara logistik och 

förpackningsproblematik. Alltifrån personalpolitik, ruttplanering, utbildning, förpackningar och 

enhetslaster påverkar hela kedjan. En enkel lösning finns inte omän jag gärna hade velat det. 

Omfattningen i examensarbetet så här i efterhand omfattar även i min mening två studenter. 

Teorin som har lästs in har heller ej kunnat tillämpas helt och hållet då tanken var att leverera hela 

lösningsförslag, teorin är dock såklart aktuell för Ferruform att fortsätta analysera. 

Jag är besviken över att inte hunnit med att tillverka ett komplett lösningsförslag men har samtidigt 

lärt mig så otroligt mycket om verksamheten inom Scania och Ferruform. Att dessutom fått vara 

med och skapa en framtida standard över hur man hanterar sidobalken har varit roligt och jag inser 

att de riktlinjer och det datorprogram jag skapat är av god vikt för företaget. 

Det viktigaste Ferruform kan göra för att lösa problemet på sikt är att inte släppa taget utan att en 

gång för alltid lösa problematiken, jag ser personligen att 80% av alla avvikelser borde kunna 

elimineras inom en ettårs period. Det krävs att man inte släpper taget om detta arbete och det krävs 

en stor tvärfunktionell grupp med personer för att klara av förbättringsarbetet. En viktig detalj är att 

även ta med ett antal operatörer i förbättringsarbetet, dessa besitter en oerhörd kompetens som 

måste tas tillvara på. 
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8.3 Förslag på vidare studier 

Utifrån mina observationer har förslag på åtgärder tagits fram som ej går att knyta till någon 

statistik. 

 Se över oksystemet 

Oksystemet är ett gammalt system som fungerar bra internt inom Ferruform. Däremot är det inte 

optimerat för långa transporter då det sker många avvikelser under transporten. Det finns troligen 

andra bättre sätt att paketera sidobalken på och det viktigaste en enhetslast (i Ferruforms fall, stuv) 

och förpackning har till uppgift är att skydda produkten mot yttre påverkan. Den största kraft som 

sker idag är enligt teorin och de forskningsrapporter som lästs gäller framförallt accelerationskrafter 

i acceleration och broms samt förflyttningar av enskilda enhetslaster (t.ex. när man flyttar en stuv 

med travers eller truck). Det behövs m.a.o. ett sätt som verkligen minimerar accelerationskrafterna, 

teorin nämner också att det är viktigt att  enhetlastsystemet är uppbyggt så att vibrationskrafterna 

fördelas ut och minimeras, detta bör undersökas vidare. Till detta kan man kontakta något externt 

företag med bra erfarenheter, Mariterm är ett större nationellt sådant som dessutom jobbat med 

nuvarande förpackningsmetod inom Ferruform tillbaka i tiden. 

Två av fyra produktionsorter (Angers och Södertälje) använder sig av oken vilket gör att man borde 

ytterligare utreda om oken verkligen behövs annat än internt på Ferruform, genom att t.ex. lasta om 

balkarna i ett annat enhetslastsystem på t.ex. KF. 

 Registrera avvikelser på samma sätt hos Ferruform som produktionsorterna 

Viktigt att ta reda på hur produktionsorterna gör och skapa en kommunikation som gör att vi talar 

samma språk på Ferruform och produktionsorterna. Det som behöver åtgärdas är att definera allt 

som sker efter standard och även försöka få det likriktat mellan alla produktionsorter så man kan få 

likadana förutsättningar på samtliga orter. Förslaget på standard (bilaga 9-11) tillsammans med 

analysverktyget (bilaga 5) är ett steg i rätt riktning när det gäller att prata samma språk. 

 Inköp av förpackningsmaskin  

Scania har bestämt att framöver skall produktionen av lastbilar öka och då behövs det bättre 

kapacitet även på Ferruform. Priset på en förpackningsmaskin är såklart hög, detta är ofta 

avskräckande men med tanke det låga kapitalet som investerats i förpackningsmaterialet idag så 

borde det vara enklare att motivera. 

En förpackningsmaskin skulle förmodligen förenkla för operatörerna ifall maskinen skulle vara 

helautomatiskt. Minskad tid för för hantering på produkten förklaras i teorin leda till mindre 

hanteringsavvikelser. Teorin nämner också att nya hanteringsmetoder och förpackningsmaterial är 

delar av lösningen för att nå en bättre avvikelseprocent vilket en förpackningsmaskin skulle kunna 

vara. 

 Uppdatera standarder tillsammans med operatörerna 

Gå igenom standard på varje position med operatörerna, operatörerna bör få komma fram till vad 

som är felet och hur vi gör en bättre standard. Operatörerna har en enorm kunskap inom ämnet och 
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bör få mer att säga till om inom standarder och förbättringsarbetet. Några i varje skift bör därför 

arbeta med förbättringsarbete i en tvärgrupp för att tillsammans göra dagens standarder enklare att 

förstå. 

Detta kommer troligen förenkla upplärningen av nya operatörer. 

 Kontinuerlig kontroll av förpackningsmaterial 

En specifik postion bör alltid kontrollera om t.ex. oken är korrekta, hela och rena. Idag följs inte 

detta utan dåliga sneda ok kan användas trots att de ej är godkända. Spärrlappar eller rödtejp skulle 

kunna vara alternativ att arbeta med för att markera fel i förpackningsmaterialet. 

 Konstruktion på topsspacer är felaktig, hitta bättre funktion 

Topspacer får ofta problem genom att den ”skjuts upp”, designen bör ses över alternativt andra 

lösningar påför att hindra balkarna från att åka i varandra i toppen. Topspacerns uppgift är bl.a. att 

hålla balkarna ifrån varandra men även att skydda stuven från ovanliggande ok (när man staplar 

stuvar på varandra). Finns det andra sätt att lösa detta på eller är topspacern den bästa lösningen? 

 Standard för rengöring av vändare varje dag/skift 

Varje dag bör vändaren gås igenom, hållas ren från färg, läggas på skydd vid vassa kanter och 

allmänt att operatörerna får medvetandet om att vändaren också har betydelse i risk för skada på 

sidobalk och att det därför behöver vara en försiktig hantering kring den. 

 Trasig Lamiflex saknar en tydlig standard 

En tydlig standard bör tas fram för att det ska vara enkelt för operatörerna att bedöma om ett 

lamiflextäcke skall slängas eller ej. Nu kommer troligen lamiflex framöver att försvinna som 

förpackningsmaterial men ifall det fortfarande är kvar så behöver man förtydliga detta. 

 Skapa standard för avsyning hos KF 

Om det idag hittas en avvikelse som missats eller som skapats på KF så brukar ansvariga på plats i 

KF ringa upp produktionen som behöver skicka en operatör för att bedöma om balken kan skickas 

eller ej. Ofta så dyker inte operatören upp vilket leder till att balken skickas iväg till 

produktionsorten i alla fall.  

 Se över vilka transportrutter som skapar avvikelser/mer avvikelser/olika typer avvikelser 

Valet av transsportrutt kan ha inverkan på antal avvikelser. Desto fler byten under resans gång 

mellan järnväg och lastbil desto fler ”omlastningar” sker och kan således leda till fler avvikelser. 

Olika rutter har olika förutsättningar. Därför bör man föra statistik vilka avvikelser som sker vilka 

rutter, efter en längre informationsinsamling kan man börja dra slutsatser om vad som händer vid de 

olika rutterna och i längden åtgärda dessa orsaker som skapas i olika rutter. 

 

 Utreda om antal lyft/flyttningar av stuv går att minska ned 
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Totalt under sidobalkens resa från Ferruforms avsyningsstation till Scanias monteringsorter sker 

väldigt många lyft av både balk och stuv. Detso mindre lyft desto mindre risk för åverkan på 

balken. Det bör därför tittas närmare på hur mycket som lyfts i onödan och hur man kan minimera 

detta i t.ex. standarder och utbildning av operatörer. 
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Bilaga 1 – Skadeindikatorrapport 

Exempel på hur en skadeindikatorrapport ser ut från Zwolle 
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Bilaga 2 – Samlingsrapport 

Exempel på hur en samlingsrapport ser ut från Zwolle
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Bilaga 3 - Brainstormmöte/workshop 

Dokument som använts till brainstormmöte/workshop 

 

Vikting av avvikelser  

1-10 där 1 är lägst, 10 är högst 

Vikta avvikelserna baserat på hur mycket dessa drabbar produktionsorten. 

        

Avvikelser     Totalt 

Ytliga revor/märken (ej till stålet)     
 Djupa revor/märken (in till stålet)     
 Extra Färg/material på balken     
 Miljöpåverkan på balken     
 Fel i sekvens     
  

 

Definiera orsakstyper / orsaksplatser. Tex. Skador relaterade till ok eller Transportskador 

 

Orsakstyper/orsaksplatser 
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Bilaga 4 - Orsaksplatser 

Skapad från brainstormmöte tillsammans med (Riekki & Johansson, 2013) 

 

Orsaksplatser 

Revor från anläggningen (ugn, kran)  

Knäckmaskin 

Förpackning (lamiflex, swaypads, widespacers, bottenströn, distansplatta förstärkt balk, 
plastband, ) 

Ok-skada 

Nitskador 

Hantering vändaren 

Hantering packning  

Hantering travers 

Hantering Traktor/truck 

Hantering KF 

Hantering under transport (gammelstad, helsingborg) 

Transport i trailer (skaver mot plank, balk, stuv, spännband) 

Hantering produktionsort (truck, avlastning, avpackning av emballage, magnetkran, 
nitskador) 
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Bilaga 5 Excelprogram avvikelseanalys 

 

 

  



  

81 

 

Bilaga 6 Grundorsaksanalys 

Grundorsaksanalysen som presenteras nedan visar delproblemet som rubrik och de punkter som är 

under är olika möjliga grundorsaker till varje delproblem. Internt hos Ferruform finns även en 

fullsätndig analys i programmet excel att ta del av. 

Transport 

Blixtbil 

• Forskning visar att utrikestransporter genererar mer skador 

• Stressade förare 

• Olika dämpning i järnvägsvagn kontra enbart trailer 

• Skrotad balk 

Olika rutter 

• Större sannolikhet att transportör missar instruktioner 

• Forskning visar att utrikestransporter genererar mer skador 

• Göteborg/Kiel/Angers  

• Nässjö/Trelleborg/Travemuende/Zwolle 

• Södertälje 

Transportör har stått på balk 

• För att förhindra att stuvarna rör på sig då höga krafter påverkar stuvarna 

Balkarna har slagit/nött i varandra under färd/transport 

• Stuvarna/balkarna är inte helt täckt av förpackningsmaterial 

• Utbildning i standard behövs 

• Operatör gör det som upplevs bäst 

• Swaypads har inte tillräckliga egenskaper för ändamålet  

• Det finns två modeller av swaypads lång och kort 

• Mellanlägg är för smalt tillverkade ?? 

• Stuvarna är inte fixerade 

• Transportspännbandenutsätts för höga krafter 

• Okbyglarna har vassa kanter som transportspännbandenspänns runt 

• Transportör har inte kasserat dåliga transportspännband 

• Stuvarna tar mycket plats  

• Högre krafter än vad lastsäkringen klarar av 

Kant på mellanlägg/topspacer har nött mot balk  

• Mellanlägg/topspacer har klämts sönder pga höga accelerationskrafter under 

transport. 

Revor och märken pga. rangeringskrafter 

• Dålig dämpning mellan järnvägsvagn och trailer 

• Reach stacker/annat fordon har inte information om vad som finns i trailer/hur trailer 

påverkas av lyft 

Spännbandsfäste har slagit mot balk 

• Krafter påverkar banden/fästet att röra på sig 

• Utbildning operatör kassering lamiflex är ej tillräcklig 

• Standard är att inte täcka hela stuven 

• Höga krafter påverkar banden/fästen 
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• Silvertejp håller inte 

• Standard är otillräcklig 

Spännband har nött mot balk 

• Krafter påverkar banden 

• Utbildning operatör kassering lamiflex är ej tillräcklig 

• Standard är att inte täcka hela stuven 

• Höga krafter påverkar banden/fästen 

• Silvertejp håller inte 

• Standard är otillräcklig 

Kraft från transport/lyft gör att balk slår in i okbygel 

• Avsaknad av påsvetsad extra plåt samt tygfilt. 

• Mellanläggen skapar för stort spel mellan "kloss" och fläns 

• Balkarna är inte helt raka från rullbandet 

• Magnetkranen lyfter inte helt rakt 

• Vändaren fixerar inte balkarna helt rakt 

• Kranen går att köra i 8-led  

• Utbildning av operatör för magnetkran är inte tillräcklig 

• Respekt för produkten saknas 

• Jobbar med samma uppgift hela dagen och tappar koncentrationen  

• Operatör ej uppmärksam 

• Kört stuven felaktigt så stuven börjar svänga = felbelastning 

• Upprepade ej balanserade packningar baserat på vikt så balk/bygel hamnar snett och 

åker i varandra 

• Saknas standard för att kassera/laga trasiga ok  

 

Förpackning 

Träströn på ok har trasigt plastspacer (plastkåpa) 

• Saknas standard för att kassera/laga trasiga ok  

• Utbildning att ta bort dåliga ok är inte tillräcklig / saknas 

• Finns spelrum mellan balkarna 

Smuts/grus/damm på balk 

• Materialet är ej optimalt för att hållas rent/fritt från smuts 

• Operatör ej fått tillräckligt utbildning inom skrotning av lamiflex 

• Respekt för produkten 

• Stor kostnad åtgärda balk under tak 

• Respekt för produkten 

• Standard ej tillräckligt tydlig när lamiflex skall kasseras/rengöras 

• Utbildning av operatör ej tillräcklig 

Topsspacer har skjutits upp ”lyfts” från stuven när den kommit till produktionsort 

• Momentet är för klent för att hålla kvar topsspacer 

• Bandning har inte skett helt rakt över topsspacer 

• Konstruktionen för topsspacer är inte tillräcklig för ändamålet 

• Stuvar/balkar rör sig under transport 

Lamiflex har nött mot balken 
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• Trasigt lamiflex 

• Plastband felaktigt placerat/fastspänt 

• Operatör följer inte standard för plastbanden 

• Momentet på spännbandet är felinställt 

• Operatör har inte kollat att momentet är rätt 

• Swaypad är felkonstruerad/fel form för sin uppgift 

• Det finns två  swaypadmodeller lång och kort 

Topspacer har spruckna kanter 

• Standard för kassering av spacer saknas/ej tydligt 

• Balkar har åkt in i topspacer med hög kraft 

 

KF 

Traktor/truckförare kör in balk i annan balk i trailer 

• Svårt att se bakom stuven som lyfts  

• Stuvarna är stora och svårmanövrerade 

Förare kör in balk i trailervägg 

• Ont om plats i trailer 

• Lamiflex/förpackningsmaterial täcker inte hela stuven/balkarna 

• Dåligt skydd (swaypad) finns på vägg 

Extra flytt av stuv i KF 

• Utbildning i travers i smala ytor för dragarförare oftare 

• Liten plats i mellanlagret 

• Stuv är inte täckt till 100% 

 

Packning / avsyning  

Balk/stuv slår in i annan balk/skydd vid lyft med travers 

• Respekt för produkten saknas 

• Saknar tillräcklig utbildning för travers 

• Saknar tillräcklig utbildning för travers 

• Respekt för produkten saknas 

• Lyftverktyget består av band istället för annat fixerat verktyg (Södertälje) 

Ritsningsverktyg tagit på fler ytor än nödvändigt 

• Respekt för produkten saknas 

• Standard för hantering av själva verktyget saknas 

Operatör "kladdar" på balk 

• Handskar ej standard för operatör 

• Respekt för produkten saknas 

Topsspacer / mellanlägg slår i balk med kraft 

• Grundlig kontroll av träströn sker sällan 

• Balkarna är inte helt raka från rullbandet 

• Magnetkranen lyfter inte helt rakt 

• Vändaren fixerar inte balkarna helt rakt 

• Kranen går att köra i 8-led  
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• Utbildning av operatör för ”säker körning” är inte tillräcklig 

• Respekt för produkten saknas 

• Jobbar med samma uppgift hela dagen och tappar koncentrationen 

Lamiflex slängs på balken 

• Utbildning om hantering av lamiflex och dess påverkan har skett i för liten 

omfattning 

• Lamiflex är inte ergonomiskt, (väger mycket och är svårhanterligt) 

• Utbildning har skett i för liten omfattning 

• Standard saknas i hur lamiflex skall hanteras (försiktigt) på stuv 

 

 

Lamiflex dras på och av balken under packning/avpackning 

• Standard saknas i hur lamiflex skall hanteras (försiktigt) på stuv 

• Lamiflex är inte ergonomiskt, (väger mycket och är svårhanterligt) 

Duttfärg hamnar på fler ställen än nödvändigt 

• Utbildning i vikten av att måla rätt/snyggt för produktionsort sker för sällan 

• Skynke drar ut ej torkad färg när stuv åker med rullband till packningen 

• Dålig pensel och färg  

• Platsbrist vid vändaren 

• Jobbar med samma uppgift hela dagen och tappar koncentrationen  

• Respekt för produkten saknas 

Operatör kör balk i bygel 

• Jobbar med samma uppgift hela dagen och tappar koncentrationen 

• Tidsangivet mål på antal balkar per skift (tidsbrist) 

• Kranen går att köra i 8-led  

• Jobbar med samma uppgift hela dagen och tappar koncentrationen 

Vändaren skapar märke 

• Vändaren har hårda material/kanter 

• Kranen går att köra i 8-led  

• Balk är sned från rullband/lyft med magnetkranen 

• Kran går för snabbt i närheten av vändaren 

• Motorn som driver vändaren går för fort 

Magnet på kran lämnar märken 

• Magnetytan (hårt) slår/träffar balkytan (Stål mot stål)  

• Polering följs inte upp av avdelningen 

Topspacer /mellanlägg dras av längs med balk 

• Utbildning i raka balkar saknas 

• Standard för raka balkar finns ej  

• Standard ej tydligt förklarat hur man bör lägga på mellanlägg / topspacer 

• Höga accelerationskrafter har påverkat balkarna att nypa åt mellanlägg / topsspacer 

• Momentinställningen har ej ställts in rätt på plastbandmaskin 

• Respekt för produkten/utbildning på riskerna med att våldsamt ta av 

förpackningsmaterial är ej tillräcklig 

Traverskran tar i balk av och påkoppling vid paketering 
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• Ingen standard för skydd mot traverskran finns 

• Upplever att annat sätt är snabbare/bättre än nuvarande standard 

• Utbildning i standard om försiktighet mot stuv sker för sällan 

Stuv/balk åker in i "hinder" på väg till täckesställning 

• Ont om plats 

• Utbildning i standard om försiktighet med stuv sker för sällan 

• Utbildning i standard om försiktighet med stuv sker för sällan 

• Ouppmärksamhet 

• Svårt med avståndsbedöming vart ställningen vs stuven är 

 

 

 

Produktionsort 

Oskyddade (ej plastbeklädda gafflar) gafflar lyfter stuvar  

• Kunskap om det är en bra lösning 

• Kostnad 

Operatör står på balk  

• Utbildning på hur man minskar skador på balk saknas 

• Saknar lyftanordning som slipper sådant moment 

• Respekt för produkten saknas 

Smuts/grus/damm på balk 

• Materialet är ej optimalt för att hållas rent/fritt från smuts 

• Operatör ej fått tillräckligt utbildning inom skrotning av lamiflex 

• Respekt för produkten 

• Stor kostnad åtgärda balk under tak 

• Respekt för produkten 

• Standard ej tillräckligt tydlig när lamiflex skall kasseras/rengöras 

• Utbildning av operatör ej tillräcklig 

 

Lyftverktyget består av band istället för annat fixerat verktyg (Södertälje) 

Möjligt samma hanteringsproblem som sker vid Ferruforms packning/avsyning (ej tagit med 

i rapporten) 
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Bilaga 7 E-quality 
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Bilaga 8 - Sammanfattning av problem 
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Bilaga 9 - Avvikelseprotokoll - markeringar 

 

  



  

99 

 

Bilaga 10 - Avvikelseprotokoll 
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Bilaga 11 - Stuvprotokoll  

 

 

 

 

 

 

 


