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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts på Ferruform AB, Luleå, som är ett helägt dotterbolag 
till Scania AB. Här produceras bakaxelbryggor, tvär- och sidobalkar samt stötfångare till 
lastbilar och bussar. Ferruform arbetar ständigt med att förbättra sin produktion och en del i 
detta förbättringsarbete är att höja den interna kvaliteten och därmed minska slöserier. Ett 
problem finns idag med att kvalitetssäkra de bakaxlar som kommer från den manuella 
svetslinen. Syftet med arbetet har varit att identifiera grundorsaker till dessa problem och 
finna lösningar för att eliminera dem. Arbetet skulle även introducera och utvärdera en 
metodik för problemlösning. 

Den problemlösningsmetodik som användes i arbetet kallas ”8-stegmodellen” och fanns inom 
Scania men var vid tidpunkten för detta arbete inte introducerad på Ferruform. Arbetet 
avgränsades till att undersöka problematiken kring de förstärkningsplåtar som häftas på 
manuella svetslinan. Data och information har samlats via intervjuer, observationer och 
interna kvalitetsrapporter. Utifrån genomförda analyser visar studien på att problemen med 
placeringen av förstärkningsplåtarna beror på tre grundorsaker:  

• Ferruforms samarbete med konstruktionsavdelningen i Södertälje har inte varit 
tillräckligt vid produktframtagningsprocessen.  

• Placeringsnoggrannheten för fjäderfästena är inte tillräcklig, gäller både den fysiska 
placeringen och kravet utifrån ritning.  

• Arbetsmetoderna för det manuella arbetet är inte säkerställda med avseende på 
kvalitén. 

Utifrån den definierade problembilden skapades lösningsförslag för att eliminera problemen. 
Den slutgiltiga lösningen som valdes innebär att förstärkningsplåtarnas design förändras och 
ett referensspår skapas i plåten. Med detta referensspår tillåts Ferruform både fixera och 
kontrollera placeringen av plåten mot gällande ritningskrav. 

Fortsatt arbete bör ske för att förbättra och underlätta samarbetet mellan Ferruform, som 
produktionsenhet, och konstruktionsavdelningen i Södertälje. Detta bör göras tidigt i 
produktutvecklingsprocessen för att säkerställa möjlighet till robust och produktiv fixering 
samt möjligheten att kontrollera resultatet av placeringen. 

   



 
 

  



 
 

Abstract 

This master thesis has been carried out at Ferruform AB, which is a wholly owned subsidiary 
of Scania AB. Ferruform produces rear axle housings, cross members, side members and 
bumpers for trucks and busses. Ferruform is constantly working to improve their production 
and a part of these improvements are to raise the internal quality and thus reduce waste. A 
problem that exists today is to ensure the quality of the rear axles manufactured in the manual 
welding line. The purpose of this work was to identify the root causes of these problems and 
find solutions to eliminate them. The work would also introduce and evaluate a methodology 
for problem solving. 

The problem solving methodology used in this work is called "8-stegsmodellen". This 
methodology is in use at Scania, but was at the time of this work not introduced at Ferruform. 
The work was limited to examining the problem of the reinforcement plates that are welded 
on the manual welding line. Data and information was gathered through interviews, 
observations, and internal quality reports. Based on the completed analysis, the study shows 
that the problems with the placement of the reinforcement plates have three root causes: 

• Ferruforms collaboration with the design department in Södertälje has not been good 
enough in the product development process. 

• Positioning accuracy of the spring brackets are not sufficient enough, for both the 
physical location and the requirement by drawing. 

• The working methods for the manual work are not guaranteed in terms of quality. 

Based on the defined problems a proposal of solutions where created to eliminate the 
problems. The final chosen solution means that the design of the reinforcement plates is 
changed and a reference track is created on the plate. This reference track allows Ferruform to 
both fixture and control the placement of the plate against the current drawing requirements. 

Further work should be done to improve and enhance the cooperation between Ferruform, as a 
production unit, and the design department in Södertälje. This should be done early in the 
product development process to ensure possibility for robust and productive fixation and the 
ability to control the outcome of the placement of the details. 
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1 Inledning 

I detta kapitel behandlas bakgrunden till examensarbetet, problemområdet samt syfte, mål 
och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Ferruform ligger i Luleå och är ett dotterbolag till Scania. Här produceras ramkomponenter 
som bakaxelbryggor, tvär- och sidobalkar samt stötfångare tillverkade av höghållfasta stål. 
Anläggningen etablerades 1967 och är Luleås största verkstadsindustri (Hägglöf K, 2012). 

Bakgrunden till detta examensarbete är att Ferruform har problem med att kvalitetssäkra sina 
bakaxelbryggor som kommer från den manuella svetslinan. Detta resulterar i att efterföljande 
operationer får problem med att färdigställa dessa bakaxelbryggor och då måste de antingen 
justeras eller kasseras. Den manuella svetslinan är idag en taktad lina och arbetsuppgifterna är 
beskrivna i form av positionsstandards och elementblad för varje station på linan. 

För att kunna vara ett konkurrenskraftigt företag med kostnadseffektiva produkter, hög 
produktivitet och kvalitet har Scania utvecklat programmet Scanias Produktionssystem, SPS. 
Målet är att alla inom företaget ska jobba efter samma värderingar, principer och 
prioriteringar samtidigt som kunskap och erfarenhet hos alla anställda nyttjas. Detta projekt är 
en del av arbetet med SPS där man arbetar med Standardiserat arbetssätt och Rätt från mig. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera de problemområden som finns på den manuella 
svetslinan vad avser kvalitetsutfallet. Dessa problem ska sedan härledas till respektive station 
på linan för djupare analys. Efter att problemen analyserats skall grundorsak identifieras, en 
viktig aspekt är att hitta en bra problemlösningsmetodik för analysering av 
kvalitetsavvikelser. Utifrån dessa resultat skall förutsättningar skapas så att operatörerna kan 
upprätthålla huvudprincipen Rätt från mig. Fördelar som förväntas uppnås är ett förbättrat 
kvalitetsutfall ur manuella linan vilket resulterar i minskade kassaktioner och justeringar av 
bakaxelbryggorna. 

1.3 Mål 

Målen är att identifiera grundorsaker till de kvalitetsavvikelser som uppstår i manuella 
svetslinan. Dessa avvikelser ska sedan minimeras med hjälp av uppdaterade 
positionsstandards och elementblad samt en metod för hur dessa ska tränas och efterlevas. I 
detta arbete är även målet att skapa förutsättningar för operatörerna att kunna säkerställa Rätt 
från mig i form av poka-yoke lösningar. Ett viktigt delmål är att vid genomförandet av detta 
arbete belysa och introducera en applicerbar problemlösningsmetodik.  

1.4 Avgränsningar 

Avgränsning angående antalet feltyper som ska analyseras djupare och hitta grundorsak till 
sker efter fasen då alla feltyper är identifierade. Arbetet syftar inte till att finna en stor mängd 
grundorsaker till flera problem och lösa dessa, fokus ligger i att metodiskt genomföra analyser 
för att verkligen genomlysa och komma till grunden av ett problem. Grundorsaker som inte 
kan förändras på manuella linan eller härledas till den kommer inte att analyseras. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att uppfylla examensarbetets syfte samt 
begreppen validitet och reliabilitet. 

2.1 Planering 

I syfte att fördela arbetet över projekttiden och visualisera viktiga tidpunkter skapades en grov 
tidplan, se Bilaga 1. Denna tidplan delades sedan in i fyra faser för att kunna specificera 
arbetsuppgifter och aktiviteter mer detaljerat. I denna inledande fas skrevs även en 
projektspecifikation där syfte, mål och avgränsningar beskrevs. Målbeskrivningen delades in i 
olika delmål och planerades in i tidplanen.    

2.2 Arbetsgång 

Arbetet inleddes med att studera Ferruforms verksamhet, framförallt området där manuella 
svetslinan står. Detta gjordes för att bilda en förståelse för hur produkterna flödar genom 
systemet och vilka operationer som är i direkt anslutning till manuella svetslinan. För att 
erhålla en uppfattning om problematiken med den varierande kvaliteten som uppstår i 
manuella linan studerades varje ingående operation på svetslinan. Parallellt med dessa 
undersökningar studerades relevant litteratur inom områdena produktionsledning och 
kvalitetsarbete för att öka förståelsen för ämnet. Dessa aktiviteter gav insikten att 
kvalitetssäkring inte bara består av tekniska lösningar och kontrollmetoder utan även 
människorna som utför arbetet. Detta gjorde att även dessa ”mjuka” delar av kvalitetsarbetet 
togs med i studien. 

 
Efter detta påbörjades insamling av data i form av de kvalitetsrapporter som skickats till 
svetsavdelningen. Som komplement till dessa data intervjuades produktionsledare och 
operatörer som arbetar på linan men också efterföljande stationer. Detta genomfördes för att 
utöka förståelsen för vilka problem som drabbar efterföljande operationer och fånga upp de 
problem som inte upptäcks vid svetslinan. Detta följdes av en litteraturstudie inom området 
för kvalitetsarbete och problemlösning. Under litteraturstudien framkom det att Scania hade 
en egen problemlösningsmetod kallad ”8-stegsmodellen” som inte var införd på Ferruform 
vid tidpunkten för denna studie men skulle införas inom kort. Detta gjorde att delar av 
litteraturstudien användes för att verifiera ”8-stegsmodellen” för att sedan välja denna modell 
som problemlösningsmetodik. Med bestämd problemlösningsmetodik och all framtagen 
indata genomfördes analyser och benchmarking varefter förslag på förändringar togs fram i 
syfte att förbättra kvalitetsutfallet på den manuella svetslinan.  

2.3 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har utförts på Scanias egna produktionssystem, SPS, böcker och andra 
tryckta avhandlingar inom området. Målet med litteraturstudien är att ta fram information som 
är direkt relevant för undersökningen. Stor vikt lades på Scanias eget material eftersom det 
bedömdes vara mest relevant och intressant i denna studie. 

2.4 Benchmarking 

Benchmarking, benämns ofta på svenska som processjämförelse, är ett arbetssätt för att finna 
möjligheter för processförbättringar. Grundtanken är att göra en noggrann jämförelse mellan 
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en av den egna organisationens processer och en annan, identisk eller liknande, process hos en 
annan organisation eller hos en annan division inom den egna organisationen och sedan dra 
nytt av jämförelsen (Bergman & Klefsjö 2010). Processjämförelser kan enligt Bergman & 
Klefsjö (2010) delas upp i fyra olika typer beroende på var referensprocessen kan finnas: 

Intern processjämförelse är en jämförelse med samma process på annan plats eller avdelning 
inom koncernen. Liknande processer kan också jämföras genom att utföra en 
processjämförelse med konkurrent. Ett tredje sätt är att göra en funktionell processjämförelse, 
då utförs jämförelsen med en erkänt bra organisation i ett likande område eller som utför 
liknande aktiviteter. Slutligen kan en allmän processjämförelse göras och då sker jämförelsen 
med den erkänt bästa organisationen oberoende av verksamhetsområde. Eftersom denna 
rapport avhandlar både hur manuellt monteringsarbete ska utföras och tränas och hur en 
process med efterföljande automatiserad svetsning ska kvalitetssäkras fokuserades arbetet på 
en kombination av intern- och funktionell processjämförelse. 

Viktigt att påpeka, enligt Bergman & Klefsjö (2010), är att processjämförelse inte är 
detsamma som att kopiera. Det krävs en djup självanalys, förmåga att kunna översätta och 
överföra tekniker, arbetssätt och processlösningar som fungerar i andra organisationer. För att 
lyckas med processjämförelser måste även den egna organisationen besitta en utvecklad 
processyn. 

2.5 Intervjuer 

I sökandet efter information inses ofta att all information inte är lagrad, mycket av 
informationen ligger hos de personer som varit involverade i det specifika ämnet. Intervjuer 
av kunniga personer är ett sätt att öka insikten och fånga upp helheten i ämnet. Andersson 
(1985) beskriver två typer av intervjutekniker; ostrukturerade och strukturerade. En 
ostrukturerad intervju är öppen vilket kan leda till att viktiga frågeställningar missas då 
intervjun kan vika av mot andra ämnen än det var tänkt. En strukturerad intervju är enkel att 
genomföra men kan upplevas hämmande för både intervjuaren och den intervjuade. För att 
främja diskussion men ändå behålla fokus på frågeställningarna kan intervjun hållas mellan 
dessa två typer, en så kallad halvstrukturerad intervju. För detta arbete valdes både 
ostrukturerade och halvstrukturerade intervjuer. I arbetets start hölls intervjuerna 
ostrukturerade för att låta de intervjuade fritt berätta om deras uppfattning kring ämnet. Allt 
eftersom problembilden blev tydligare användes halvstrukturerade intervjuer för att få svar på 
mer specifika frågeställningar.   

2.6 Datainsamling 

Insamling av data, faktaunderlag, är ett av de viktigaste stegen vid arbete med 
kvalitetsförbättringar. Det insamlade materialet ska belysa den aktuella frågan och fungera 
som beslutsunderlag. Om data som samlats in är felaktig eller missvisande hjälper inte de 
mest sofistikerade analysmetoderna, detta är snarare ett slöseri med resurser (Bergman & 
Klefsjö, 2010). Innan datainsamlingen påbörjas måste syftet vara klart och tydligt. Enligt 
Bergman & Klefsjö (2010) finns det två frågeställningar som ska vara besvarade innan 
insamlingen kan påbörjas; vilket är kvalitetsproblemet och vilka fakta behövs för att belysa 
problemet. I detta arbete definierades kvalitetsproblemet tillsammans med handledarna och 
även de fakta som behövdes för att belysa problemet. 
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2.7 Validitet och reliabilitet 

All information som samlats in och de slutsatser som dragits måste värderas. Kontinuerligt 
måste forskaren ifrågasätta att studien verkligen undersöker det den avsåg och att framtagen 
informationen är tillförlitlig och giltig. Valet av metoder som ska användas bör granskas ur 
validitets- och reliabilitetssynpunkt. Innebörden av validitet och reliabilitet definieras enligt 
Halvorsen (1992) 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. 

� 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. 

Initialt ägnades mycket tid till litteraturstudier för att säkerställa att rätt saker skulle diskuteras 
vid intervjuer och kontakter med insatta personer. Innan intervjuer genomfördes skickades 
diskussionsfrågor till den intervjuade för att denne skulle ha möjlighet att förbereda sig och 
samla in det fakta som behövdes. För att säkerställa att rätt personer intervjuades och att 
studien gick i rätt riktning hölls en kontinuerlig dialog med handledarna och examinatorn. 
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3 Teori 

I detta kapitel förklaras den teori som ligger till grund för analysen. Initialt redogörs några 
begrepp inom kvalitetsområdet. 

3.1 Kvalitet 

Begreppet kvalitet har åtskilliga definitioner och dess innebörd har blivit betydligt bredare 
under de senaste årtionden (Bergman & Klefsjö, 2010). Kända definitioner är “conformance 
to requirements” av Philip Crosby och “fitness to use” av Joseph Juran. Dessa definitioner 
har enligt Bergman & Klefsjö (2010) ett producentperspektiv vilket inte gynnar 
konsumenterna. Med tiden har dessa definitioner omformulerats mot högre kundfokus, med 
tanke på både dagens och morgondagens kunder. För att sammanfatta dessa formuleringar har 
Bergman & Klefsjö (2010) skapat en egen definition: 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundens 
behov och förväntningar.” 

Definitionen antyder att det inte är tillräckligt att bara uppfylla kundens förväntningar. 
Strävan ska vara att förväntningar till och med överträffas, kunden ska bli överraskad och 
förtjust. På detta sätt skapas trogna kunder som sprider positiva erfarenheter kring produkten. 

3.2 Poka-yoke 

Uttrycket poka-yoke skapades av Shigeo Shingo och betyder undvika (yoke) oavsiktliga 
misstag (poka). Poka-yoke syftar till att skapa metoder som är felförebyggande, förhindra att 
misstag blir defekter. Kännetecken för en poka-yoke lösning är att den utför automatisk 
kontroll till 100 % och förlitar sig inte på människas minne eller handling. Poka-yoke bör 
övervägas där medarbetarens vaksamhet krävs, risken är stor för fel och montage av flera 
varianter. Dessa arbetsmoment är typiska vid montering och placering av detaljer (Bicheno, 
2011). Bicheno (2011) listar de fem mest användbara mekanismerna för felförebyggande: 

• Styrpinnar, som säkerställer att komponenterna endast kan monteras på rätt sätt. 
• Nivåknappar, som via sensorer känner av, när en komponent saknas. 
• Felsäkra stativ, som omedelbart upptäcker defekter före processen. Säkrar att endast 

korrekta komponenter når processen. 
• Räknare, som bekräftar att korrekt antal komponenter eller steg genomförts. 
• Checklistor, som påminner operatörerna att utföra särskilda handlingar. 

Utöver alla hjälpmekanismer påminner (Bicheno 2011) om vanans och upprepningens makt 
för att undvika misstag. Detta kallas för ”automatiska system” där operatören är 
”programmerad” att utföra vissa arbetsmoment. 

3.3 Scanias Produktionssystem, SPS 

Scanias produktionssystem, SPS, är i grunden baserat på Toyotas ”Lean Production”. De 
ingående delarna i ”Lean Production” har omformulerats och anpassats för Scanias 
verksamhet. Detta system bygger på en metodstyrd produktion med ständiga förbättringar 
som ledstjärna (SPS booklet, 2007).  Scanias produktionssystem beskrivs av ”Huset”, där 
man har sammanfattat de principer och värderingar som gäller inom Scania, se Figur 1. 
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Figur 1: Scanias Produktionssystem visualiserat i form av Huset. 

I botten på huset ligger de värderingar som utgör själva grunden för hela systemet, alla beslut 
som tas inom företaget ska vara förenliga med dessa grundvärderingar som är Kunden först, 
Respekt för individen och Eliminering av slöseri. Med kunden först menas att allt arbete som 
bedrivs och alla beslut som tas i verksamheten sätter kunden i första hand. Det är viktigt att 
förstå kundens behov och förväntningar för att kunna leverera tillfredsställande produkter. 
Denna värdering förtydligar vikten av att veta vad det är som kunden värderar, t.ex. att 
produkten levereras vid utlovad tidpunkt och att den uppfyller kvalitetskraven. Respekt för 
individen syftar till att erhålla ett gott internt företagsklimat där alla anställda ska känna att de 
är respekterade, viktiga och ansvarar för sitt arbete. Denna värdering ger alla individer 
möjligheten att påverka de beslut som tas i organisationen men också möjligheten att påverka 
den individuella utvecklingsprocessen. Det är av stor vikt att ta vara på alla anställdas 
kunskaper och erfarenheter för att erhålla hög effektivitet inom företaget. Med eliminering av 
slöseri ökar konkurrenskraften. Värderingen är av stor vikt då den globala konkurrensen ökar 
kraftigt, speciellt från länder med lågavlönad arbetskraft. Eliminering av slöseri måste ske på 
alla nivåer i organisationen, inte enbart via tekniker och chefer, för att få maximalt 
genomslag. Definitionerna av slöseri är många men i SPS definieras det enligt; 

• Överproduktion – Mer eller tidigare än kundbehov, för med sig alla andra former av 
slöseri. 

• Onödiga transporter – Förbrukar resurser, skapar förseningar och kräver kontroll. 
• Väntetid – Någonting ska hända, material ska komma och information saknas. 
• Onödiga arbetsmoment – Onödiga kontroller, ingen standardisering och 

suboptimering. 
• Outnyttjad kompetens – Idéer som inte tas tillvara och kunskap som inte används. 
• Onödiga rörelser – Gå, lyfta, böja, sträcka och positionera. 
• Onödiga lager – Kräver utrymme, binder kapital, kvalitet och inkurans, döljer problem 

och ökar ledtider. 
• Kassaktioner – Slöseri med material, tid onödig arbetskraft och utrymme. 

Ovanför grunden med produktionssystemets värderingar finns blocket hur företaget ska 
arbeta, underprinciper, för att uppnå principen Normalläge – Standardiserat arbetssätt. 
Arbetsätten som är angivna i huset för att uppnå normalläge är standardisering, takt, utjämnat 
flöde, balanserat flöde, visuellt och realtid. Med standardisering menas att alla arbeten utförs 
på samma sätt varje gång och med den idag bäst kända metoden. Detta skapar förutsättningar 
för hög säkerhet och kvalitet. Takten beskriver hur kundens efterfrågan ser ut och utefter den 
styrs produktionen, företaget producerar mot ett behov. Att arbeta med ett taktat flöde gör att 
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avvikelser i processen är lättare att upptäcka, skulle en delprocess inte klara takten påverkas 
hela flödet. Utjämnat flöde innebär att jämna ut produktionsvolymerna över tiden och fördela 
arbetskrävande enheter över arbetsdagen. Detta förenklar planeringen av verksamheten och 
gör att resurser utnyttjas på ett effektivt sätt. Med balanserat flöde fördelas arbetsinnehållet i 
största möjliga mån mellan de resurser som kan utföra arbetet. Det handlar om att uppnå en 
jämn och hög beläggningsgrad för att optimera kapaciteten. Arbeta visuellt avser att 
information ska vara lättillgänglig, enkel och tydlig. Det ska vara enkelt att upptäcka om 
verksamheter eller planer avviker. Viktigt i arbetet med att visualisera är att skapa flöden som 
är enkla, raka och överblickbara.  Sista arbetssättet är realtid och med det menas att 
reagerande och agerande ska ske utan dröjsmål. Vid avvikelser ska reaktion ske direkt, ge 
feedback och säkra information. All information är färskvara och det är därför viktigt att alla 
som är berörda av en viss information får den snabbt. 

Utöver beskrivna arbetssätt, underprinciper, finns tre stycken huvudprinciper som utgör 
väggarna och taket på huset. Dessa huvudprinciper är Rätt från mig, Förbrukningsstyrd 
produktion och Ständiga förbättringar. Rätt från mig handlar om att det ska vara lätt att göra 
rätt – samt inställningen till hur avvikelser upplevs och reageras på. Ingen ska ta emot, tillföra 
eller lämna vidare en avvikelse till kunden, både interna och externa kunder. Avvikelser är 
slöseri och strävan är att eliminera dessa men de är också den bästa källan till förbättringar. 
Det är därför viktigt att ha en positiv inställning till avvikelser och se dessa som möjligheter 
till förbättringar. Denna princip förutsätter att kunskaper, metoder, verktyg och instruktioner 
finns tillgängliga och är utformade så att det blir rätt från början. Förbrukningsstyrd 
produktion innebär att produkter inte börjar produceras innan kunden signalerat ett behov. 
Behovet styr antalet enheter som produceras, varken mer eller mindre. Genom arbete med 
förbrukningsstyrd produktion undviks slöseri i form av överproduktion och onödiga lager. En 
viktig förutsättning för att lyckas med förbrukningsstyrd produktion är att arbeta med små 
partistorlekar och korta genomloppstider. Ständiga Förbättringar handlar om att utmana och 
förbättra normalläget genom att ständigt reducera och helst eliminera slöseri. Att utmana och 
förbättra processen är en del av det dagliga arbetet för förbättringsgrupperna. 

För att Scanias produktionssystem ska fungera och upprätthållas krävs att ledarskapet 
fungerar. I ledarskapet är lagarbete en självklar utgångspunkt för ledaren. För att skapa ett bra 
klimat för arbetsgruppen där alla känner sig trygga ska ledaren agera tydligt och stödjande 
med en klar ansvarsfördelning. Ledarens roll liknas mer som lärare, tränare och coach som på 
ett stimulerade sätt uppmanar till utveckling av nya förbättringar. Ett effektivt ledarskap 
bygger på att ledaren intresserar sig för detaljerna och förstår vilka problem som kan uppstå. 
För att införskaffa denna förståelse är ”gå och se” i verksamheten ett självklart arbetssätt (SPS 
booklet, 2007). 

I arbetet med att standardisera arbetsuppgifter har Scania tagit fram positionsstandards och 
elementblad för varje arbetsposition. I positionsstandarden beskrivs vilket arbete som ska 
utförs på den givna positionen, en position kan innefatta flera arbetsstationer. I elementbladet 
definieras vad som göras, hur det göras och varför. Ett element har en tydlig start- och 
slutpunkt, i detta inkluderas endast värdeskapande och nödvändiga arbetsmoment. 
Elementbladet beskriver hur noll olyckor och noll fel säkerställs (Internt material Ferruform- 
OP Block 3_1_1 Std arbete ML, 2012). 

3.4 Inlärning och träning 

För att kunna lära ut och bibehålla arbetet utefter framtagna standards och elementblad har 
Scania tagit fram en modell för hur detta arbete ska bedrivas, 4-stegträning. Träning enligt 
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modellen ska bedrivas på både nyanställda och befintlig personal. Kontroll av att operatören 
kan och följer standard ska utföras varje vecka, produktionssamordnaren utför denna kontroll 
(Rutberg K, 2012). Förklaringen av de olika stegen i modellen kan ses i Figur 2. 

 

Figur 2: Visualiserad beskrivning av de fyra stegen. 

3.5 Problemlösningsmetodik 

Vid alla typer av förbättringsarbeten är det viktigt att kunna angripa problem systematiskt och 
noggrant. För att kunna genomföra detta på ett lyckat sätt krävs ett tydligt arbetssätt som 
klargör processen. 

3.5.1 PDCA-cykeln 
En metodik för problemlösning är PDCA-cykeln, vilket står för Plan, Do, Check och Act. 
Med denna metod kan kvaliteten hållas hög på förbättringsarbetet samtidigt som själva 
processen genomförs utefter en genomtänkt plan. Varje förändring bör genomgå de fyra 
stegen för att ett strukturerat förbättringsarbete ska kunna uppnås med ett lyckat resultat 
(Bergman & Klefsjö, 2010). De ingående stegen i PDCA-cykeln visualiseras enligt Figur 3 
och förklaras enligt följande: 

 

Figur 3: PDCA-cykeln i form av förbättringshjulet. 

• Plan (Planera) 
Planeringen utgör det första steget och innebär att orsaker till problem fastställs. Detta 
görs för att problem ska bli mer överskådliga och hanterbara. När orsakerna till felen 
och variationerna är identifierade görs en datasammanställning som avslöjar 
anledningar till problemen. 
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• Do (Gör) 

I steg två genomförs de föreslagna åtgärderna som framkom i föregående steg. Detta 
utförs ofta av en arbetsgrupp som är utsedd för uppgiften. 
 

• Check (Studera) 
När åtgärderna är utförda gäller det att kontrollera om avsett resultat uppnåtts. Detta 
genomförs via mätningar och undersökningar. Om förbättringen uppnåtts gäller det att 
bevaka så att den förbättrade nivån bevaras. I detta steg kontrolleras även att ”Do” 
utfördes enligt plan. 
 

• Act (Lär) 

Att dra lärdom av det förbättringsarbete som har genomförts är viktigt, oavsett om 
förändringarna var positiva eller negativa. Vid lyckade åtgärder bör den förbättrade 
nivån standardiseras för att göras permanent och spridas. Vid misslyckade 
förändringar bör lärdom dras, framförallt för att inte återupprepa dessa misstag, 
samtidigt som PDCA-cykeln genomförs ytterligare ett varv. Även arbetet med 
problemlösningen är viktig att utvärdera, så att metodiken för problemlösningen kan 
förbättras. 

3.5.2 DMAIC 
DMAIC är en problemlösningsmetodik som ingår i förbättringsprogrammet Sex-Sigma. 
DMAIC är själva arbetsgången vid förbättringsarbetet och består av faserna Define, Mesaure, 
Analyse, Improve och Control. Metoden är en strukturerad problemlösningsmetodik för att 
finna grundorsaker till problem och hitta de bästa lösningarna och säkerställa dessa (Sörqvist 
& Höglund, 2009). Innebörden i modellen är att det problem som ska lösas först noga 
definieras med avsikt att beskriva vad som inträffat. Därefter inhämtas mer fakta om 
problemet genom datainsamling och mätning. Dessa data analyseras sedan med primärt syfte 
att identifiera problemets bakomliggande orsaker. Lämpliga åtgärder tas fram och 
förbättringen genomförs. Slutligen införs nödvändig uppföljningsmetodik för att man genom 
kontinuerlig styrning ska säkerställa att lösningen förblir effektiv över tiden. Faserna i 
modellen beskrivs av Sörqvist & Höglund (2009) enligt: 

• Define (Definiera) 
I denna fas tas en problemformulering fram, en förkalkyl upprättas, berörda kunders 
behov fastställs och den bakomliggande processen studeras med hjälp av ett 
övergripande flödesschema. I detta första skede upprättas även en projektplan. 
 

• Mesaure (Mät) 
I mätfasen identifieras i projektet kritiska mått, mätmetoder utformas och testas 
varefter data om problemet insamlas. Ett viktigt moment är att utvärdera 
mätsäkerheten av val mätmetod och definiera nuläget i processen. Denna fas bidrar till 
ett faktabaserat förbättringsarbete. 
 

• Analyse (Analysera) 
I denna fas studeras problemet noga, bakomliggande orsaker identifieras och en grund 
för effektivt problemlösande skapas. Utifrån identifierade orsakshypoteser bestäms de 
mest betydelsefulla grundorsakerna för vilka därefter lämpliga lösningar söks. 
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• Improve (Förbättra) 
När problemet är analyserat och dess orsaker har identifierats gäller det att fastställa 
bra lösningar och genomföra dessa. Baserat på de orsaker och den förståelse för 
problemet som analysen resulterat i tas olika tänkbara lösningsalternativ fram. 
Alternativen tas ofta fram med hjälp av kreativa metoder eller genom benchmarking. 
Utvärdering och jämförelse mellan lösningsalternativen utförs sedan med avsikt att 
välja den bästa lösningen. Vald lösning ska noga testas och utvärderas för att 
säkerställa att den verkligen fungerar och uppnår önskat resultat. 
 

• Control (Styra) 
När problemet är löst på ett framgångsrikt sätt återstår det att säkerställa att uppnådda 
resultat verkligen blir bestående. För att uppnå detta är det viktigt att etablera det nya 
arbetssättet/tekniken som lösningen medfört som en del av det ordinarie arbetet, 
standardisera den nya metoden. För att över tid vidmakthålla den nya standarden bör 
man utforma en uppföljning som styr/kontrollerar resultaten från processen. 

3.5.3 8-stegsmodellen 
8-stegsmodellen är en intern problemlösningsmetodik framtagen på Scania.  Metodiken är 
uppbyggd efter PDCA-cykeln och indelad i 8 steg baserade på fakta och data, utan gissningar 
och fungerar på alla typer av problem (Internt material Scania- Problemlösningsmanual 8-
stegsmodellen, 2011). Modellen är en problemlösande metod och ett ordnat sätt att 
kommunicera. Modellen förtydligar vikten av att använda diagram och ritningar vilket 
förbättrar kommunikationen och ökar tillgängligheten där enbart ord kan skapa 
missuppfattningar. Problemlösning enligt denna modell ska ses som en ”story”, det ska gå 
som en ”röd tråd” genom hela problemlösningsarbetet. I och med att man tvingas berätta hur 
man tänkt så kan andra följa lösningsgången och modellen blir ett verktyg för att främja ett 
diskuterande tankesätt, skapa en korrekt kommunikation, uppmärksamma problem som 
framkommer vid diskussion och effektivt lösa problem. Indelningen av de 8 stegen kan ses i 
Figur 4. 

 

Figur 4: Indelning av 8-stegsmodellen. 

I steg 1 förklaras varför problemet valts och på vilket sätt det är viktigt att lösa problemet för 
att nå organisationens övergripande mål. Att verkligen förstå och förklara den aktuella 
situationen är viktigt innan arbetet med att försöka lösa problemet kan påbörjas. I detta första 
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steg förtydligas vikten av att problem och utfall måste vara mätbara. Här ska även den ideala 
situationen förklaras, det ultimata målet. I steg 2 ska problemet brytas ner, baserat på fakta, i 
mindre konkreta problem. Problemet trattas in och klargörs för att närma fokus till det 
verkliga problemet. För att vidga förståelsen för problemet är det viktigt att ”gå och se”, med 
detta menas att observationer ska ske där problemet verkligen uppstår. Enligt modellen ska 
möjliga temporära åtgärder sättas in i detta skede för att säkra att inte avvikelser tar sig vidare 
i flödet. Här poängteras att det inte alltid är möjligt att säkra processen i detta skede men då 
ska förklaring finnas till varför detta inte var möjligt. Slutligen i detta steg ska ”Point of 
cause” klargöras, var problemet uppstår. I steg 3 ska mål sättas som är utmanande och ligger i 
linje med organisationens övergripande mål. Det är viktigt att detta sker i överenskommelse 
med övriga inblandade och att målen är konkreta och mätbara. Från detta påbörjas steg 4 som 
är grundorsaksanalys. Första delen i detta steg är att försöka få fram möjliga potentiella 
orsaker, detta görs i grupp och med hjälp av fiskbensdiagram. På framtagna orsaker kan ”5-
varför” användas för att komma ner till grundorsaken, även här förtydligas vikten av att ”gå 
och se”, observera och fråga varför för att få bort symtom till grundproblemet. För att finna 
grundorsaken bör något av de 7 QC-verktygen användas. Dessa verktyg är stratifiering, 
datainsamling, paretodiagram, orsak-verkan diagram (fiskben), histogram, styrdiagram och 
sambandsdiagram. När en trolig grundorsak är funnen påbörjas steg 5 som är att ta fram 
motåtgärder och skapa handlingsplan. Detta görs i grupp med övriga inblandade och 
sakkunniga. Motåtgärderna ska värderas med avseende på kostnad, effekt, genomförbarhet 
och påverkan. I första hand bör den mest praktiska och effektiva motåtgärden väljas. I detta 
skede är det viktigt att skapa en tydlig och detaljerad handlingsplan med kort indelning, högst 
veckovis. PDCA innebär check och korrigera med hög frekvens. Om det är flera personer som 
jobbar med problemet är det viktigt att få alla involverade och definiera vad som ska göras, 
vem är ansvarig och när det ska göras. Problemlösning ökar förbättringsgruppens 
kunskapsnivå och stärker gruppens samhörighet genom lagarbet. I steg 6 gäller det att 
genomföra motåtgärderna enligt handlingsplanen. Resultaten av de implementerade 
motåtgärderna ska sedan kontrolleras för att säkerställa att önskat utfall uppnåtts. Här 
poängteras att mer än hälften av de korrigerande åtgärderna kommer att kräva modifiering. I 
steg 7 ska kontroller utföras och jämföras mot målvärdet i steg 3. Om inte önskat resultat 
uppnåtts ska nästa motåtgärd prövas eller ny grundorsaksanalys genomföras. Viktigt här är att 
reflektera över vilka faktorer som påverkar, både bakom framgång och efter misslyckande. 
Om effekten kan redovisas i ekonomiska termer är detta att föredra, t ex. årlig besparing. Om 
de kontroller som utförts uppnår de utsatta målen påbörjas steg 8. I sista steget ska det nya 
arbetssättet standardiseras genom uppdaterade elementblad och positionsstandards. En 
förbättring som inte standardiserats har en förmåga att återgå till det gamla. Viktigt är att träna 
alla operatörer angående den nya/ändrade arbetssättet. Kontroll av kvaliteten och hur 
operatören fungerar med den nya metoden bör ske under minst två veckor.  

3.6 Medarbetarna i kvalitetsarbetet 

För att kvalitetsarbetet ska blir framgångsrikt fodras att man skapar förutsättningar för 
delaktighet i arbetet med att tillfredsställa kunden med en ständigt förbättrad kvalitet. 
Delaktighet och engagemang åstadkommer man genom delegation av ansvar och 
befogenheter (Bergman & Klefsjö, 2010). Många företag säger åt sina medarbetare att 
kvaliteten kommer först, medan de sedan sänder dubbla budskap genom att belöna dem efter 
antal produkter som produceras och pressar dem att ”få iväg produkterna genom dörren” 
(Nicholas, 1998). Dåliga relationer mellan ledning och medarbetare leder ofta till att 
kvalitetssatsningar inte tas på allvar och till sist dör ut. I många fall måste ledarnas attityd till 
medarbetarna och till deras ledningssätt förändras. Speciellt ledare på låg- och mellannivå 
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måste släppa lite kontroll, ge medarbetarna mer ansvar för deras eget arbete, och ge dem 
möjlighet att använda deras eget omdöme för att lösa problem. Medarbetarna måste dessutom 
ges tillfälle och kunskap att genomföra förbättringar. Om de uppträder ointresserade och 
omotiverade till att söka förbättringsmöjligheter, beror det på att de inte getts möjlighet, eller 
på grund av att organisationen gjort något som får dem att känna så (Nicholas, 1998). 
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4 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel redogörs en generell beskrivning av en bakaxel, deras flöde på den manuella 
svetslinan och hur dagens problembild ser ut. 

4.1 Bakaxel 

Bakaxelbryggan är uppbyggd av två pressade halvor som fogbereds och svetsats ihop. Efter 
svetsningen av halvorna grovbearbetas ändar och plan på bryggkroppen för att sedan gå 
vidare till stukning. I stukmaskinen värms och pressas ändarna på bryggan till önskade mått. 
Efterföljande operation är den manuella linan där detaljer som lock, ring, förstärkningsplåtar 
och olika fästen häftas fast. Efter häftningen färdigsvetsas alla detaljer i automatiserade 
robotsvetsceller för att sedan transporteras vidare genom ugn, bläster och målning. När 
målarfärgen har torkat går bryggan ut från svetsavdelningen och in till 
bearbetningsavdelningen. Här bearbetas bryggan till slutgiltiga mått och lasersvetsas ihop 
med tappändarna. Innan leverans till kund genomgår bakaxlarna tvätt, kontroll och 
sekvenspackning, se Figur 5 för komplett bakaxel. 

 

Figur 5: Komplett bakaxelbrygga med förtydligande av ingående detaljer. 

Generellt kan bakaxlarna delas in i två huvudgrupper, med och utan navreduktion. Med 
navreduktion sker fordonets nedväxling i två steg och på så vis fördelas momentvariationen 
istället för att koncentreras till en punkt. Bakaxlar med navreduktion används på fordon som 
hanterar stora totalvikter och färdas på ojämna, mjuka och lösa underlag. Dessa bakaxlar går 
under samlingsnamnet RPX och de axlar utan navreduktion kallas AD90. 

4.2 Arbetsgången på linan 

Den del av produktionen som analyserats i detta arbete är manuella svetslinan där detaljer 
häftas fast på bakaxeln med gasmetallbågsvetsning med aktiv skyddsgas, MAG-svetsning. 
Denna produktionsdel består av en taktad lina med sju stycken arbetsstationer som förses av 9 
upphängningsfixturer som roterar med linan, se Figur 6 för visualisering. I varje 
upphängningsfixtur placeras en bakaxel. Tidigare fanns det bara sex stationer på denna lina 
och när den sjunde öppnades fick den namnet station 11. 

Trumbromsfäste 

Bladfjäderfäste 

Förstärkningsplåt Lock 

Pilothål Tappända 
Förstärkningsring 



16 
 

 

Figur 6: Layout över manuella linan. 

Station 11 

I första stationen häftas bromsfästena ihop med bryggkroppen. Först placeras och fixeras 
bromsfästena i chuckarna. Placeringen av bryggkroppen fixeras med hjälp av att en styrpinne 
trycks genom pilothålet, bryggans referenshål, och två stag som linjerar bryggkroppen. 
Därefter låser fixturen fast bryggkroppen invändigt i ändarna med backar. När båda delarna är 
fixerade skjuts chuckarna in till ett fast läge på bryggkroppen och bromsfästena svetsas fast. 
Det finns två olika varianter på bromsfästen, skivbroms- och trumbromsfästen. Beroende på 
vilken variant av bakaxel som ska tillverkas så häftas någon av dessa fast i båda ändar av 
bryggkroppen, se Figur 7 för fixerad bryggkropp med bromsfästen.  

 

Figur 7: Fixerad bryggkropp med häftade skivbromsfästen i ändarna. 

Station 1 

I denna station häftas lock och förstärkningsring fast på bryggkroppen. Det finns flera 
varianter av lock och förstärkningsringar. Beroende på vilken bakaxel som tillverkas väljs 
detta utefter det. Locket fixeras på bryggkroppen med hjälp av stift som är bearbetade fram i 
föregående operationer. I locket sitter urtag för dessa stift vilket skapar styrningen för 
placeringen. Locket pressas sedan ned med en press, monterad på en lyftarm, för att undvika 
att någon spalt skapas mellan bryggkroppen och locket, se Figur 8 för häftat lock. 
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Figur 8: Bryggkropp med pressat och häftat lock. 

Efter lockhäftningen roteras bryggan i fixturen och förstärkningsringen placeras ut med 
antingen ögonmått eller mall, beroende på sort. Efter att placeringen är genomförd kläms 
förstärkningsringen fast med två svetstänger för att sedan häftas fast. 

Station 2 

I station 2 häftas luftfjäderfästen och förstärkningsplåtar fast på bryggkroppen. 
Luftfjäderfästena placeras på bryggkroppen och fixeras sedan med hjälp av en bom som skjuts 
ner och låses i två V-block som sitter monterade på själva upphängningsfixturen. På bommen 
sitter två fixturer med ett fast anslag och en fjädrande sida som definierar placeringen, se 
Figur 9. För luftfjäderfästena finns två bommar, en för locksidan och en för ringsidan. 
Växlingen mellan dessa bommar sker medan bryggan roterar i fixturen. 

 

Figur 9: Fixerade luftfjädersäten med utplacerade förstärkningsplåtar bredvid.  

Förstärkningsplåtarna placeras ut med ögonmått, utifrån luftfjädersätets position och häftas 
fast. Denna operation sker på både ovan- och undersidan av bryggkroppen. 

Station 3 

På vissa bakaxlar sitter det bladfjäderfästen istället för luftfjäderfästen och dessa häftas fast i 
denna station. I dagsläget finns det två olika sorter av bladfjäderfästen, vardera sorten har 
varsin bom för fixering av fästet på bryggkroppen, dock en och samma bom för lock- 
respektive ringsida. Fixturerna på bommarna består av sex rullager vardera som bestämmer 
sätets position. Efter häftning av fjäderfästena på locksidan roteras bryggkroppen och samma 
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operation sker på undersidan. Även i denna station häftas förstärkningsplåtar fast men med 
den skillnaden att för dessa typer används mall för säkring av placeringen, se Figur 10. 

 

Figur 10: Förstärkningsplåt fixerad med mall. 

Station 4 

I station 4 häftas två lyftöron och ett ELC-fäste fast med hjälp av en bom. Lyftöronen och 
ELC-fästet fästs i bommens fixturer med magneter, se Figur 11. Efter att dessa häftats fast 
svetsas ytterligare en plugg fast i ett av pilothålen. Denna plugg måste vara vänd med en viss 
sida utåt för att rätta svetsegenskaper ska kunna uppnås. I vissa fall häftas även 
förstärkningsplåtar i denna station för att balansera arbetet på linan. 

 

Figur 11: Lyftöron och ELC-fäste fixerade på bryggan. 

Station 5 

Beroende på vilken bakaxel som tillverkas ska vissa ha ett reaktionsfäste påsvetsat. Dessa 
reaktionsfästen häftas i denna station med hjälp av en bom som dras ner och fixerar fästes 
position. 

Station 6 

I denna station lyfts bakaxeln ut ur fixturen och placeras i en mätstation. Här kontrolleras 
olika mått med en mätarm enligt ett förutbestämt mätschema, se Figur 12.  
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Figur 12: Kontrollmätning av häftade detaljer med mätarm. 

De detaljer som kontrollmäts är broms-, fjäder- och reaktionsfästen. Utöver denna mätning 
utför operatören en visuell kontroll på alla häftsvetsar. Fixturen som bakaxeln lyftes ut ur 
fortsätter tom längs linan för att sedan komma tillbaka till station 11 igen. 

4.3 Problembild 

Som ett led av att Ferruform övergått till en mer efterfrågestyrd produktion, i enlighet med 
SPS, har kraven höjts på att kunna tillverka produkter i mindre serier. I och med att 
seriestorlekarna gått ner måste även tider för omställning av maskiner reduceras eller helst 
elimineras. Detta gjorde att Ferruform införde en taktade manuella svetslinan vars krav var att 
alla typer av bakaxlar skulle kunna köras igenom linan oberoende ordning, detta för att kunna 
tillverka efter den sekvens som bakaxlarna beställs. Denna nya manuella svetslina placerades 
längre bak i flödet jämfört med den gamla manuella svetslinan. Detta medförde ett problem 
för efterföljande operation, färdigsvets av lock och ring, vad gällde åtkomst av fog på grund 
av att förstärkningsplåtarna hamnade i vägen. I det gamla flödet svetsades lock och ring utan 
häftade detaljer på bryggan, vilket möjliggjorde optimala svetsförhållanden för den 
automatiserade robotsvetsningen. I dagsläget lever Ferruform med en kompromiss att lyckas 
svetsa lock och ring med detaljer på utan att svetsavvikelser som bindfel uppstår, ej uppsmällt 
grundmaterial, eller att kutsar på förstärkningsplåtarna smälts ned. För de artiklar som detta 
inte har lyckats för har häftningen av plåtarna flyttats så att de sätts fast efter lock och 
ringsvetsningen. Den manuella linan består idag av 9 upphängningsfixturer som klarar alla 
bakaxlar. Detta gör att härledningen av de olika kvalitetsavvikelserna till varje station även 
kan vara beroende på vilken upphängningsfixtur som var i denna station när avvikelsen 
uppstod. Den manuella linan klarar dock inte att fixturera och häfta alla detaljer som sätts på 
en bakaxel, detta måste göras i ett separat flöde. Övriga faktorer som kan påverka kvaliteten 
är handhavandet av operatören och det ingående materialets kvalité. I dagsläget finns inte 
heller någon mätmetod för att kontrollera hur alla delar i fixturerna förhåller sig till varandra 
eller hur stor variationen är mellan alla 9 upphängningsfixturer. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras nuläget vad gäller kvalitetsavvikelser på manuella svetslinan. Här 
genomförs även avgränsningen i vilken avvikelse som kommer analyseras ner till grundorsak 
med ”8-stegsmodellen”, även denna analys presenteras i detta kapitel. 

5.1 Avvikelsetyper 

Enligt problemlösningsmetodiken ”8-stegsmodellen” är första steget att förstå situationen och 
klargöra problemet. Steg 1 påbörjades här med målet att förklara problemet och situationen 
kring detta problem. För att avgöra vilka avvikelsetyper som uppstår på den manuella 
svetslinan och inte fångas upp av de mätningar och kontroller som utförs där så baseras dessa 
avvikelsetyper på intervjuer och interna kvalitetsrapporter. De personer som intervjuats i detta 
syfte är direkt kopplade till drift och kvalitet i de efterföljande operationerna efter manuella 
svetslinan, för intervjuunderlag se Bilaga 2. De interna kvalitetsrapporterna hämtades ur 
Scanias rapporteringssystem, eQuality. Inrapporteringar för december 2011 och januari-
februari 2012 sammanställdes och kan ses i Bilaga 3. 

De frekvent återkommande avvikelser som uppstår enligt dessa två källor är: 

• Felplacerade förstärkningsplåtar 
För efterföljande svetsoperationer skapar detta problem vad gäller åtkomst vid svets 
av lock och ring, även ojämn spalter skapar problem för robotsvetsningen. Om det 
finns kutsar på förstärkningsplåten så kan dessa smältas ned av svetsen vilket även 
påverkar svetskvaliteten. För bearbetningen blir problemet att det saknas gods på de 
planade ytor där hål borras. På vissa förstärkningsplåtar lämnas kanter kvar som ej 
blir bearbetade. 

• Felplacerade skivbromsfästen 
För operationen färdigsvets kan detta innebära för stora spaltvariationer, vilket leder 
till justering av svetsresultatet i efterhand. Vid felplacering av skivbromsfästena 
förblir ytor obearbetade efter bearbetningen. 

• Felplacerade trumbromsfästen 
Vid felplacering av trumbromsfästena förblir obearbetade ytor eller för lite 
godstjocklek efter bearbetningen. 

• Läckage 
Larm för läckage uppstår i stationen för trycktestning. Läckagets placering varierar 
på bakaxeln men vanligast är vid toppluggen. Denna station är den sista innan 
bakaxeln paketeras och levereras. 

• Felplacerade Luftfjäderfästen 
Felplaceringen gör att ytor förblir obearbetade. 

• Felplacerade Bladfjäderfästen 
Felplaceringen gör att ytor förblir obearbetade. 

• Felhäftade fästen, både bladfjäder- och luftfjäderfästen 
Fästet lossnar under operationen färdigsvets och smältan åker in under fästet. 
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5.1.1 Avgränsning gällande feltyp 
Med denna lista som underlag togs beslutet att förstärkningsplåtarnas placering skulle 
analyseras vidare. Detta problem har funnits under lång tid och metoden som används för att 
placera förstärkningsplåten går inte i linje med principen ”Rätt från mig”. En annan aspekt är 
att mätstationen på manuella linan inte kontrollerar utfallet av placeringen. Detta beslut 
fattades tillsammans med handledarna på Ferruform med motiveringen att denna avvikelse 
skapar problem för både svetsavdelningen och bearbetningsavdelningen. Målet är att kunna 
placera förstärkningsplåtarna på bakaxeln enligt gällande ritningskrav utan att efterjusteringar 
är nödvändiga. Placeringen ska även kunna verifieras innan bryggan lämnar stationen. 
Situationen idag är att operatören placerar plåten på bakaxeln med ögonmått eller mall, 
beroende på sort, för att sedan punkta fast den enligt gällande standard. Mall finns till två 
plåtar och den utgår från fjäderfästets placering. Eftersom förstärkningsplåten även ligger i 
kontakt med fjäderfästet så är även dess placering en viktig aspekt i problematiken. Från dessa 
två metoder uppstår variation som drabbar både svetsavdelningen och 
bearbetningsavdelningen. När variationen blir för stor uppstår problem att svetsa lock och 
ring, spalten blir för smal. Även läckage kring plåten kan uppstå på grund av dess placering, 
bakaxeln trycktestas i slutet av produktionen. På bearbetningsavdelningen hamnar hålen som 
borras i plåtarna för nära kanterna och för liten anläggningsyta uppstår, se Bilaga 4 för 
visualisering. Både fixturering och verifiering av plåtens placering är nödvändiga för att 
kunna upprätthålla principen ”Rätt från mig”. Utfallet för detta problem kan delvis mätas 
genom de uppföljningar som används idag. Önskvärt vore även att uppföljningar införs på alla 
de stationer där problem upptäcks och eventuellt justeras. Med detta beslut som grund 
påbörjades andra steget i ”8-stegsmodellen”. I steg två ska problemet brytas ner och Point of 
cause, var problemet uppstår, definieras. 

5.2 Härledning av avvikelse till arbetsstation 

För att finna Point of cause genomfördes en undersökning av var avvikelserna uppstår i 
flödet. De kvalitetsavvikelser som uppstår med förstärkningsplåtar häftas på två olika 
stationer på manuella svetslinan men också i det separata rest- och repflödet (Axelsson A, 
2012). De förstärkningsplåtar som häftas på manuella svetslinan i respektive station är: 

Station 2:  

• 1392263 

• 1757992 

• 1781004 - 1781005 (Höger/Vänster) 

• 1468360 - 1468361 (Höger/Vänster) 

I dagsläget är nya bakaxlar på väg in i produktionen och de tillhörande förstärkningsplåtarna 
till dessa kommer att häftas på manuella svetslinan i station 2. För dessa bakaxlar har en ny 
svetsmetod tagits fram vilket gör att förstärkningsplåtarna måste vara häftade innan bakaxeln 
går vidare för ytterligare svetsning (Andersson K, 2012). Dessa förstärkningsplåtar är: 

• 2076820 - 2076821 (Höger/Vänster) 

• 2076818 - 2076819 (Höger/Vänster) 

• 2076814 
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Station 4:  

• 2022301 (Fixeras med mall) 

Restflöde: 

På det manuella restflödet, som ligger efter lock- och ringsvetsningen, häftas resterande 
förstärkningsplåtar fast. I detta flöde häftas ett antal olika förstärkningsplåtar fast och de som 
tillhör reservbakaxlar tas inte med i detta arbete på grund av deras låga volym. De 
förstärkningsplåtar som finns med i den ordinarie produktfloran och häftas i restflödet är: 

• 1899120 - 1899121 (Höger/Vänster) 

Dessa två plåtar häftas på restflödet för att de i vissa fall inte ryms mellan fjäderfästet och 
lock/ring. Plåtarna slipas då ner så att en spalt på 5mm skapas mellan plåten och lock/ring. 

• 1898166 - 1898167 (Höger/Vänster) 

Dessa två plåtar har kutsar som sticker upp vilket försvårar åtkomsten av fogen för lock- och 
ringsvetsningen. Den automatiserade lock- och ringsvetsen kommer så nära kutsarna att dessa 
smälts ned i kanten. Dessa plåtar placeras med mall. 

• 1392262 

Även denna plåt har kutsar som sticker upp vilket försvårar åtkomsten av fogen för lock- och 
ringsvetsen. 

• 1781008 – 1780009 – 1781010 – 1802411 

Dessa fyra plåtar sitter på en och samma brygga, höger- och vänstersida på lock- respektive 
ringsida. Anledningen till att de häftas efter manuella linan är att programmen för dessa plåtar 
inte är färdigställda i lock och ringsvetsen. 

 

Repflöde 

Till detta flöde går bakaxlar med avvikelser från manuella linan. Repflödet består av en 
justerstation. Beroende på vilken typ av justering det varit på bryggan så måste i vissa fall 
även förstärkningsplåtarna avlägsnas i denna station och då häftas de även tillbaka i stationen. 
Efter att bakaxeln är justerad återgår den till nästa operation det ordinarie flödet, lock och 
ringsvetsen. I dagsläget mäts sedan var 5:e justering i mätarmen på manuella linan för att 
säkerställa kvalitén (Axelsson A, 2012). 

5.3 Lägesriktighet av förstärkningsplåtarna 

Enligt tidigare nämnda avgränsningar kommer analys ske på de förstärkningsplåtar som häftas 
på manuella svetslinan. På denna lina häftas idag fem typer av förstärkningsplåtar fast på 
bryggkroppen. Baserat på intervjuunderlaget och internrapporterna så framgår det att 
avvikelser frekvent uppstår på bakaxlar med plåttyperna 1468360 och 2022301, vilket gjorde 
att dessa två plåttyper valdes ut för vidare analys. Dessa två plåtar har olika 
placeringsmetoder, ögonmått och med mall. Plåtarna har även olika tillhörande fjäderfästen, 
blad- och luftfjäderfästen. För att kunna klargöra problemet och mäta detta bildades först en 
förståelse för ritningsunderlaget. Ritningarna för en bakaxelbrygga är uppbyggda på så vis att 
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alla dokument utgår från komplett bakaxel och från den ritningen hänvisas ritningar bakåt i 
flödet. Den första plåten som undersöktes var 1468360, se Figur 13 för ritning samt 
visualisering av begreppen kuts och distanskuts.  

 

Figur 13: Dimensioner och toleranser för ingående plåttyp 1468360. 

Eftersom att denna ingående detalj är ett smide blir toleranssättningen relativt grov jämfört 
med bearbetade detaljer. Måttsättningen för kutsarna utgår från en teoretisk centrumlinje på 
plåten, vilken inte är synlig på den fysiska detaljen. Ur ritningen framgår även att plåten 
genomgår ett konturklipp. Med förståelse för hur ritningen för plåten såg ut granskades sedan 
en svetsad bakaxel med denna plåttyp. Den bakaxel som valdes var 1798549, se Figur 14 för 
ritningsunderlag och definition av koordinatsystem. 

 

Figur 14: Svetsritning för bakaxel, 1798549. 

Ur denna ritning framgick inga mått för förstärkningsplåtens placering utan en referens till 
ritningsunderlaget för luftfjäderfäste och förstärkningsplåt med ritningsnummer 1872383, se 
Figur 15. 

Y 

X 

Kuts (x2) 

Distans- 
kuts (x2) 
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Figur 15: Ritning för placering av luftfjäderfäste och förstärkningsplåt. 

Ritningen i Figur 15 är en generell ritning för placeringen av flera typer av förstärkningsplåtar 
och refereras därför till från flera olika bakaxlar med olika förstärkningsplåtar. De 
ritningskrav som framgår för placeringen av förstärkningsplåten är ett symmetrimått inom 4 
mm mellan en punkt på plåten och bryggkroppens centrumlinje samt att distanskutsarna på 
förstärkningsplåten ska ligga an mot luftfjäderfästet. Eftersom att plåten ligger an mot 
luftfjäderfästet blir måttsättningen för fästet styrande för plåten i x-led, längds med 
brygghalsen. Ett problem med lägestolerans för förstärkningsplåten var att definiera punkten 
som ritningen hänvisar till, vilket försvårar mätning och kontroll. Denna punkt är enligt 
ritningen centrum mellan två andra punkter som sitter i hörnen av förstärkningsplåten. 
Hänvisningen till ena hörnet är i detta fall utanför plåten och det andra en bit in på plåten. I 
”8-stegsmodellen” understryks det att problem och utfall ska vara mätbara. För att skapa en 
förståelse hur förstärkningsplåten ska sitta för att passa hålbilden som borras på bearbetningen 
studerades ritningen för komplett bakaxel, ritningsnummer 1798544, se Figur 16.   

 

Figur 16: Ritning för komplett bakaxel, 1798544. 

Ur ritning ovan framgick det att de bearbetade hålen i förstärkningsplåten var måttsatta utifrån 
yttersidan av den bearbetade trumbromsfästet i x-led och från centrumlinjen av bryggan i y-
led, tvärs över brygghalsen. Måttet från trumbromsfästet går inte att använda vid stationen där 
förstärkningsplåten häftas fast eftersom det inte finns någon bearbetad yta på trumbromsfästet 
i det skedet. Ett annat problem som insågs här var att ritningsunderlaget för placeringen av 
förstärkningsplåten var felaktig då centrumpunkten på förstärkningsplåten inte sammanfaller 
med bryggkroppens centrumlinje. Detta är på grund av att ritningshänvisningen refererar till 
en brygga med smalare hals. I detta läge kontaktades Rickard Tigér på 



 

konstruktionsavdelningen i Södertälje för diskussion
gäller för de olika förstärkningsplåtarna.
placeringen av förstärkningsplåten var felaktig för jus
bakaxeltyp har bredare hals vilket medför en
luftfjädersäte i y-led. Detta var dock
konstruktörerna. Ur diskussionen framgick
referenspunkter på plåtarna eller hur dessa

Vidare undersökning av vilka 
placeringen av förstärkningsplåten och luftfjäderfästet upptäcktes
luftfjäderfästet hade utökade toleranser
15, får luftfjäderfästet variera ± 1,5 mm i y
2,6 mm. Enligt ritningen finns
mm per 100 mm. Denna parallellitet kontrolleras inte
ritningen på ± 1,7 mm. Vad gäller förstärkningsplåtens placering utförs inga kontroller. 
funktion som avdelningen färdigsvets vill uppnå gällande 
variation, dock utan att kunna precisera detta med några mått
problem som uppstår med kvaliteten på svetsen är ofta relaterade till att detaljernas lägen 
varierar, vilket är svårt att kompensera för
svetsningen är bearbetningen och där är kravet att minst 4 mm anläggningsyta
hålen som borrars i förstärkningsplåten
anläggningsyta till ett mätbart mått
definieras och skapas. Denna plåt placeras idag på bryggkroppen med ögonmått och enligt 
Arthur, som är ett elektroniskt dokument med arbetsbeskrivningar
plåten och bryggkroppens hals skapas.
elementbladen säger att jämna spalter ska skapas mot lock/ring
genomfördes i detta läge på hur mycket marginal det finns att tillgå, innan avvikelse uppstår, 
vid nominell placering av både luftfjäderfästet och förstärkningsplåten, se 

Figur 17: Mått till avvikelse vid nominell placering 

Figuren ovan visade att minsta marginalen till
kutsarna representerar bearbetningens borrade hål
mm (ø 1,5), kravet på anläggningsyta runt hålet på 4 mm (
placeringen av hålet på ±0,3 
Dessa ringar måste alltså befinna sig innanför konturerna för kutsarna för att inte avvik
ska uppstå på bearbetningsavdelningen
och förstärkningsplåten placeras nominellt och att kutsarnas diametrar ökar från 30 mm till 34 
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i Södertälje för diskussion och klargöring i vilken måttsättni
gäller för de olika förstärkningsplåtarna. Av honom framgick det att hänvisningen
placeringen av förstärkningsplåten var felaktig för just den valda bakaxeltypen pga. att denna 
bakaxeltyp har bredare hals vilket medför en förskjutning av både förstärkningsplåt och 

Detta var dock ingenting som kommer att korrigeras
. Ur diskussionen framgick även att det inte funnits några tankar på 

referenspunkter på plåtarna eller hur dessa skulle kunna fixeras och mätas i produktionen

undersökning av vilka mått och funktionskrav som Ferruform själva
placeringen av förstärkningsplåten och luftfjäderfästet upptäcktes det 
luftfjäderfästet hade utökade toleranser, jämfört med ritningsunderlaget. Enligt ritning

får luftfjäderfästet variera ± 1,5 mm i y-led, detta har Ferruform förändrat till +1,4 och 
Enligt ritningen finns även ett parallellitetskrav mot centrumlinjen i ba

na parallellitet kontrolleras inte. I x-led vidhålls den givna toleransen i 
Vad gäller förstärkningsplåtens placering utförs inga kontroller. 

funktion som avdelningen färdigsvets vill uppnå gällande förstärkningsplåten är minimerad 
, dock utan att kunna precisera detta med några mått (Sundberg K

problem som uppstår med kvaliteten på svetsen är ofta relaterade till att detaljernas lägen 
, vilket är svårt att kompensera för i automatiserade robotceller. Nästa avdelning efter 

svetsningen är bearbetningen och där är kravet att minst 4 mm anläggningsyta
i förstärkningsplåten (Seger P, 2012). För att kunna översätta kravet på
ett mätbart mått på plåten är först en mätbar referenspunkt tvungen att 

Denna plåt placeras idag på bryggkroppen med ögonmått och enligt 
är ett elektroniskt dokument med arbetsbeskrivningar, ska jämna avstånd mellan 

en och bryggkroppens hals skapas. Beskrivningen i positionsstandarden och
jämna spalter ska skapas mot lock/ring. 

genomfördes i detta läge på hur mycket marginal det finns att tillgå, innan avvikelse uppstår, 
inell placering av både luftfjäderfästet och förstärkningsplåten, se Figur 

: Mått till avvikelse vid nominell placering av fäste och plåt. 

att minsta marginalen till att avvikelse uppstår är ca 1,5
representerar bearbetningens borrade hål (ø16), den fas som skapas runt hålet på 0,75

ggningsyta runt hålet på 4 mm (ø 8) och bearbetningens tolerans för 
±0,3 mm (ø 0,6). Detta blir sammantaget en diameter på 26,1 mm. 

Dessa ringar måste alltså befinna sig innanför konturerna för kutsarna för att inte avvik
ska uppstå på bearbetningsavdelningen. Förutsättningarna för detta är att både luftfjäderfästet 

h förstärkningsplåten placeras nominellt och att kutsarnas diametrar ökar från 30 mm till 34 

vilken måttsättning som 
m framgick det att hänvisningen för 
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rstärkningsplåt och 
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 att placeringen av 

ämfört med ritningsunderlaget. Enligt ritning, Figur 
, detta har Ferruform förändrat till +1,4 och -

mot centrumlinjen i bakaxeln på 1 
led vidhålls den givna toleransen i 

Vad gäller förstärkningsplåtens placering utförs inga kontroller. Den 
förstärkningsplåten är minimerad 

(Sundberg K-I, 2012). De 
problem som uppstår med kvaliteten på svetsen är ofta relaterade till att detaljernas lägen 

. Nästa avdelning efter 
svetsningen är bearbetningen och där är kravet att minst 4 mm anläggningsyta ska finnas runt 

För att kunna översätta kravet på 
en mätbar referenspunkt tvungen att 

Denna plåt placeras idag på bryggkroppen med ögonmått och enligt 
, ska jämna avstånd mellan 

positionsstandarden och 
 En undersökning 

genomfördes i detta läge på hur mycket marginal det finns att tillgå, innan avvikelse uppstår, 
Figur 17.  

 

 

1,5 mm. Ringarna på 
den fas som skapas runt hålet på 0,75 

8) och bearbetningens tolerans för 
0,6). Detta blir sammantaget en diameter på 26,1 mm. 

Dessa ringar måste alltså befinna sig innanför konturerna för kutsarna för att inte avvikelse 
Förutsättningarna för detta är att både luftfjäderfästet 

h förstärkningsplåten placeras nominellt och att kutsarnas diametrar ökar från 30 mm till 34 
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mm efter bearbetningen. Vid nominell placering sammanfaller förstärkningsplåtens teoretiska 
centrumlinje med luftfjäderfästets teoretiska centrumlinje. 

Den andra plåttypen, 2022301, som valts ut för vidare analys är en symetrisk plåt med ett 
urtag på plåten, se Figur 18 för visualisering. 

  

Figur 18: Dimensioner och toleranser för ingående plåttyp 2022301. 

Med denna plåttyp finns möjligheten att kunna mäta centrum av plåten utifrån urtaget. Även 
denna plåt är ett smide vilket gör att hänsyn måste tas till toleranserna vid mätning. Med insikt 
för plåtens dimensioner kontrollerades sedan svetsad bakaxel, 1821204, med denna plåttyp, se 
Figur 19.  

 

Figur 19: Svetsritning för bakaxel 1821204. 

Från denna ritning framgick inga mått för förstärkningsplåtens placering utan en referens till 
ritningsunderlaget för bladfjäderfäste och förstärkningsplåt med ritningsnummer 1872382, se 
Figur 20. 
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Figur 20: Ritning för placering av bladfjäderfäste och förstärkningsplåt. 

Även ritning i Figur 20 är generell för flera typer av bakaxlar och refereras därför till från 
olika artikelnummer av bakaxlar. De ritningskrav som framgår för placeringen av 
förstärkningsplåten är ett symmetrimått inom 3 mm mellan en punkt på förstärkningsplåten 
och bryggkroppens centrumlinje samt att piggarna på förstärkningsplåten ska ligga an mot 
bladfjäderfästet. Eftersom att plåten ligger an mot bladfjäderfästet blir måttsättningen för 
fästet styrande för plåten i x-led. Även för denna plåttyp uppstod problem med lägestolerans 
för förstärkningsplåten eftersom att punkten på plåten som ritningen hänvisar till var svår att 
definiera och därmed kontrollera. Denna punkt är enligt ritningen centrum mellan två andra 
punkter som sitter i hörnen av förstärkningsplåten. De ritningskrav som framgår i y-led för 
bladfjäderfästet är att centrumlinjen för fästet ska ligga inom symmetri av 3 mm mot centrum 
av halsen på bryggan. Centrumlinjen för fästet är definierat på en sträcka av 150 mm. I x-led 
är toleransen ±1,5 mm. För att ytterligare vidga uppfattningen hur förstärkningsplåten ska 
sitta kontrollerades även denna mot hålbilden som borras på bearbetningen. Ritningen för 
komplett bakaxel, 1821202, studerades, se Figur 21.  

 

Figur 21: Ritning för komplett bakaxel 1821202. 

Ur denna ritning framgick det att de bearbetade hålen i förstärkningsplåten var måttsatta 
utifrån yttersidan av det bearbetade trumbromsfästet i x-led och från centrumlinjen av 
bryggan i y-led. Måttet till trumbromsfästet går inte att använda vid stationen där 
förstärkningsplåten häftas fast eftersom det inte finns någon bearbetad yta på trumbromsfästet 
i det skedet.  



 

Funktionskraven internt för denna plåttyp är samma som för plåten 1468360 och därför 
genomfördes en likadan undersökning v
innan avvikelse uppstår vid nominella placeringar av detaljerna

Figur 22: Mått till avvikelse vid nominell placering av fäste och plåt.

Från denna undersökning framgår det att marginalen innan avvikelse uppstår är 
Förutsättningen för detta är nominella placeringar av detaljerna och att kutsarna bearbetas ned 
3,5 mm. Denna plåt placeras med en mall som utgår från bladfjäderfästets 
medför att fästets placering styr plåtens placering i både x
kombination av plåt och fjäderfäste sammanfaller bådas centrumlinjer med v
nominell placering. Vid denna undersökning framkom det att Ferruf
för bladfjäderfästet vad gäller kravet på symmetri från 3 mm till 3,4 mm

5.4 Kvalitetsutfall 

För att kunna kvantifiera och därmed mät
rapporter och justeringsdokument som va
Tidsperioden för det insamlade materialet var från och med december 2
februari 2012. Antalet skickade rapporter gällande felplacerade förstärkningsplåtar var 
stycken och antalet justerade 
överensstämmer alltså inte med antalet justerade avvikelser. I många fall informeras berörd 
avdelning muntligt och då skickas inte rapport på avvikelsen, 
en avvikelse rapporterad och om samma avvikelse uppstår igen skickas inte någon ny rapport. 
Eftersom dessa antal inkluderar alla typer av förstärkningsplåtar var ytterligare fördelning av 
detta tvunget att genomföras för att komma till 
svetsavdelningen fanns ingen uppföljning av justerade avvikelser så det som justerats där 
kommer inte med i denna studie. På bearbetningen finns uppföljning efter 
fleroperationsmaskinerna, lasersvetsen och a
summerades för februari och mars 2012. De antalen som finns med i dessa uppföljningar är 
bryggor och inte antal fel. Ur denna sam
plåttypen 2022301 hade avvikelser 
stycken med plåttypen 1468360.
läckage med plåttypen 2022301 och motsvarande 4 stycken för 1468360. Eftersom läckage 
kan bero på mer än bara place
Med detta som bakgrund blev
avvikelser kopplade till placeringen av
operatörerna i vardera stationen på bearbetningen.
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Funktionskraven internt för denna plåttyp är samma som för plåten 1468360 och därför 
genomfördes en likadan undersökning vad gäller marginalen som operatören har att tillgå 

vid nominella placeringar av detaljerna, se Figur 22

Mått till avvikelse vid nominell placering av fäste och plåt. 

ån denna undersökning framgår det att marginalen innan avvikelse uppstår är 
nominella placeringar av detaljerna och att kutsarna bearbetas ned 

Denna plåt placeras med en mall som utgår från bladfjäderfästets 
medför att fästets placering styr plåtens placering i både x- och y-led.
kombination av plåt och fjäderfäste sammanfaller bådas centrumlinjer med v

Vid denna undersökning framkom det att Ferruform har utökat toleransen 
vad gäller kravet på symmetri från 3 mm till 3,4 mm i y

För att kunna kvantifiera och därmed mäta hur kvalitetsutfallet ser ut sammanställdes eQ
rapporter och justeringsdokument som var kopplade till felplacerade förstärkningsplåtar. 
Tidsperioden för det insamlade materialet var från och med december 2

Antalet skickade rapporter gällande felplacerade förstärkningsplåtar var 
 avvikelser var 382 stycken, se Bilaga 5. Antalet eQ
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för att komma till de två plåttyper studien avser att analysera
svetsavdelningen fanns ingen uppföljning av justerade avvikelser så det som justerats där 
kommer inte med i denna studie. På bearbetningen finns uppföljning efter 
fleroperationsmaskinerna, lasersvetsen och avsyningen. Dessa dokument sammanställdes och 
summerades för februari och mars 2012. De antalen som finns med i dessa uppföljningar är 
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plåttypen 2022301 hade avvikelser på placeringen av förstärkningsplåten och motsvarande 5 
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läckage med plåttypen 2022301 och motsvarande 4 stycken för 1468360. Eftersom läckage 
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lev det kvantifierande mätetalet baserat på 
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stationen på bearbetningen. Att temporärt kunna skydda nästkommande 
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operationer är idag inte möjligt eftersom det inte finns några referenspunkter på plåtarna att 
kontrollmäta till. Detta trots att en koordinat mätarm finns i sista stationen på linan.  
Med bakgrundsförståelse till problemet och ett kvantifierbart utfall påbörjades steg tre, 
målbeskrivning. Målet är att skapa förutsättningar för operatören att kunna producera detaljer 
enligt ritning och upprätthålla ”Rätt från mig”. För att kunna uppfylla detta måste en ny metod 
tas fram för placering av plåten. Antingen ska det i metoden redan verifieras att resultatet blev 
önskvärt eller att en separat metod tas fram för kontroll. 

5.4 Konsekvens av felplacerad förstärkningsplåt 

När bryggorna tas in till stationen efter manuella linan, lock och ringsvetsningen, kollas de 
visuellt av operatören, dock bara på locksidan. Eftersom det inte finns några tydliga måttsatta 
gränser för hur mycket variation som de klarar blir denna bedömning mycket baserad på 
erfarenhet men också noggrannhet hos operatören. I vissa fall skickas bryggor tillbaka till 
manuella linan för att operatören har bedömt att kvaliteten på svetsen inte kan garanteras. I 
dessa fall måste en operatör köra bryggan till reparationsstationen och ta loss plåtarna och 
punkta fast dem på nytt. Om inte operatören i lock och ringsvetsen upptäcker om avvikelse 
finns på bryggan och skickar in den för svetsning kan bindfel uppstå. Med bindfel menas att 
grundmaterialet som ska svetsas inte blir uppsmällt (Nerman P, 2000). Problemet upptäcks då 
inte förrän bryggan är helt färdig och placerats i trycktestaren som kontrollerar att alla svetsar 
är täta. Om läckage uppstår måste bryggan köras tillbaka till svetsavdelningen för 
svetsreparation och ommålning. Efter detta testas bryggan igen i trycktesten. Vid upptäckt av 
avvikelse på bearbetningen, gällande för lite anläggningsyta, måste bryggan köras till 
svetsjusteringen där den svetsas. Efter svetsningen måste kutsarna fräsas ned på nytt och 
målas. När det är gjort kontrolleras gängor och fas, i vissa fall måste dessa dras upp på nytt.    

5.5 Grundorsaksanalys  

Med beskriven målbild påbörjades steg fyra, grundorsaksanalys. I syfte att finna potentiella 
orsaker till problemet med förstärkningsplåtarna genomfördes en brainstorming med 
fiskbensdiagrammet från 8-stegsmodellen med huvudgrupperna människa, metod, maskin och 
ingående material. Detta genomfördes i grupp och deltagarna var produktionsledare och 
produktionstekniker. Orsaker som kom fram för felplacerade förstärkningsplåtar kan ses i 
Figur 23.  

 

Figur 23: Fiskbendiagram för felplacerad förstärkningsplåt. 

Utifrån detta underlag påbörjades utredningar i vilken omfattning orsakerna påverkade 
placeringen av förstärkningsplåten. De orsaker som bedömdes ha hög påverkan analyserades 



 

sedan djupare med ”5-varför 
med dess potentiella orsaker.  

5.5.1 Ingående material 
I huvudgruppen, Ingående material
placering potentiella orsaker. 
kontroll, vilket även medgavs av konstrukt
kontrollmätning av de ingående d
ingående detaljerna och resultaten har varit godkända
att genomföra i praktiken eftersom referenser till mått saknas
bedömdes mycket relevant och togs 
är en orsak som bara kan ske på plåttypen 2022301 eftersom fjäderfästet svetsas fast innan 
plåten placeras på bryggan. Detta uppkommer då svetsen på fjäderfästet blir för lån
gör att plåtens kutsar inte kommer i kontakt med fjäderfästet, se

Figur 

Denna orsak ansågs också viktig och togs därför
Med dagens metod att placera plåten
riktningar. Som tidigare nämnts finns redan utökade toleranser för fjäderfästet
gör att plåten kan placeras fela
för denna vridning ses, fästet ligger nominellt i x
är 84 mm.    

Figur 25: Maximalt vridet 
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 metoden”. Nedan följer en genomgång av varje huvudrubrik 
 

Ingående material, är design, felplacerade svetsar
potentiella orsaker. Plåtarnas design saknar referenser för både fixturering och 

medgavs av konstruktion i Södertälje. Designen skapar även problem vid 
kontrollmätning av de ingående detaljernas mått mot ritning. Kontroller har genomförts 

och resultaten har varit godkända. Dessa kontrollmätningar är dock svåra 
att genomföra i praktiken eftersom referenser till mått saknas (Juntti M, 2012)

och togs därför med för vidare undersökning. Felplacerade svetsar
är en orsak som bara kan ske på plåttypen 2022301 eftersom fjäderfästet svetsas fast innan 
plåten placeras på bryggan. Detta uppkommer då svetsen på fjäderfästet blir för lån
gör att plåtens kutsar inte kommer i kontakt med fjäderfästet, se Figur 24. 

 

Figur 24: Felplacerad plåt på grund av felaktig svets. 

ansågs också viktig och togs därför vidare till analys med ”5
Med dagens metod att placera plåten, 2022301, blir fjäderfästets placering

. Som tidigare nämnts finns redan utökade toleranser för fjäderfästet
gör att plåten kan placeras felaktigt trots att positionsstandard följts. I Figur 
för denna vridning ses, fästet ligger nominellt i x-led. Nominellt mått från halsen till centrum 

Maximalt vridet bladfjäderfäste enligt utökade toleranser. 

Nedan följer en genomgång av varje huvudrubrik 

felplacerade svetsar och fjäderfästets 
saknar referenser för både fixturering och 

Designen skapar även problem vid 
Kontroller har genomförts på de 

. Dessa kontrollmätningar är dock svåra 
(Juntti M, 2012). Denna orsak 

Felplacerade svetsar 
är en orsak som bara kan ske på plåttypen 2022301 eftersom fjäderfästet svetsas fast innan 
plåten placeras på bryggan. Detta uppkommer då svetsen på fjäderfästet blir för lång vilket 

med ”5-varför metoden”. 
fjäderfästets placering styrande i alla 

. Som tidigare nämnts finns redan utökade toleranser för fjäderfästet, i y-led, vilket 
Figur 25 kan resultatet 

Nominellt mått från halsen till centrum 
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Denna placering av fjäderfästet är godkänd enligt de toleranser som manuella linans 
mätstation jobbar efter idag. Vid placering med mallen, utifrån fjäderfästet, hamnar plåten ca 
3,1 mm utanför gränsen och avvikelse uppstår. Detta är dock en teoretisk maxgräns för 
vridningen av fästet. För att kontrollera hur mycket av denna tolerans som verkligen nyttjas, i 
form av godkända bryggor, genomfördes mätningar på bladfjäderfästets placering. En 
mätserie på totalt 408 stycken bryggor med bladfjäderfäste genomfördes i mätarmen. Av 
dessa 408 stycken var 110 stycken inte godkända enligt manuella linans toleranser. Detta 
innebar att 298 godkända bryggor togs med för vidare analys. Mätningarna skedde under 
perioden 2012-03-01 – 2012-03-20 och utfördes av operatörerna på linan. Resultatet visar 
parallellitet mellan inre och yttre centrumpunkterna av bladfjäderfästena, på ett avstånd av ca 
125 mm, kontra centrum av halsen på bryggan. Det finns fyra fästen per bakaxel och dessa 
benämns som säte 1-4, se Figur 26 för resultat. 

 

Figur 26: Diagram för parallellitet mellan bladfjäderfästen och centrum av bryggan. 

Ur figuren framgick det att alla värden utom ett var innanför ±0,8 mm, vilket är väl under 
kraven. Orsaken till att en uteliggare på -1,2 mm har uppstått är okänd. Denna uteliggare 
utgör 0,4 % av mätvärdena och bortsågs från för visualiseringen av hur detta påverkar plåtens 
placering. Ritningstoleransen är given som ett symmetrikrav på 3 mm på en sträcka av 150 
mm mot centrumlinjen av halsarna på bryggan, vilket ger ±1,5 mm. Eftersom mätningarna 
skett på ett avstånd av ca 125 mm minskar toleransen till 2,5 mm, vilket ger ±1,25 mm, se 
ekvation 1 nedan. 
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��� � 2,5 mm  (1) 

Förutom denna vridning måste även både placeringen i x- och y-led analyseras. Detta gjordes 
ur samma mätserie men i avseende på nyttjandet av toleransintervallen i x- och y-led. 
Resultaten blev att intervallet i x-led nyttjas till max och därmed varierar bladfjäderfästet ±1,5 
mm och i y-led varierar värdena mellan 0 och +1,7, se Bilaga 6 för fullständig mätserie. Med 
dessa indata testades placeringen på nytt och hur detta påverkar plåtens placering, se Figur 27.  
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Figur 27: Bladfjäderfäste placerat enligt indata från mätningar.

I figuren ovan är bladfjäderfästet placerat i 
mm. Alla dessa mått representerar dagens värden inom respektive riktning. U
insågs att plåtens placering låg
ansågs bladfjäderfästets placering vara direkt påverkande på plåtens placering 
för vidare analys. För plåttypen 1468360 genomfördes en likadan analys och första punkten 
som kontrollerades var vridningen av fjäderfästet. Fjäderfästet som denna plåttyp placeras 
mot är ett luftfjäderfäste och som nämnts tidigare finns utökade toleranser även för dett
Teoretiskt med de utökade toleranserna kan fästet vara vridet

Figur 28: Maximalt vridet luftfjäderfäste enligt utökade toleranser.

Figuren ovan visar alltså en godkänd placering 
som används på manuella linan
Toleranskravet för parallellitet kontrolleras ej för denna detalj. 
inte lika känslig för plåten eftersom operatören placerar 
försämras förutsättningarna för placeringen
varierar i parallellitet på godkända bryggor
mätarmen på manuella linan. Av dessa mätningar var 212 stycken inte
manuella linans toleranser. Detta innebar att 1095 godkända bryggor togs med för vidare 
analys. Mätningarna genomfördes under perioden 
på linan. Resultatet visar parallellitet mellan inre och yttre 
ett avstånd av ca 70 mm kontra centrum av bryggan. Det finns fyra fästen per bakaxel och 
dessa benämns som säte 1-4, se
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: Bladfjäderfäste placerat enligt indata från mätningar. 

stet placerat i -1,5 mm i x-led, +1,7 mm i y-
nterar dagens värden inom respektive riktning. U

insågs att plåtens placering låg ca 0,5 mm utanför godkänd gräns. Med dessa påvisanden 
fjäderfästets placering vara direkt påverkande på plåtens placering 

För plåttypen 1468360 genomfördes en likadan analys och första punkten 
som kontrollerades var vridningen av fjäderfästet. Fjäderfästet som denna plåttyp placeras 
mot är ett luftfjäderfäste och som nämnts tidigare finns utökade toleranser även för dett
Teoretiskt med de utökade toleranserna kan fästet vara vridet enligt Figur 28

: Maximalt vridet luftfjäderfäste enligt utökade toleranser. 

visar alltså en godkänd placering av luftfjäderfästet utifrån dagens toleranser 
som används på manuella linan, plåtens centrumlinje följer centrumlinjen på fästet
Toleranskravet för parallellitet kontrolleras ej för denna detalj. Dock är vridningen

eftersom operatören placerar den för hand och med ögonmått
förutsättningarna för placeringen. För att kontrollera hur mycket fjäderfästet 

på godkända bryggor genomfördes mätningar på 1307
an. Av dessa mätningar var 212 stycken inte
Detta innebar att 1095 godkända bryggor togs med för vidare 

Mätningarna genomfördes under perioden 2012-03-01 – 2012-03-
på linan. Resultatet visar parallellitet mellan inre och yttre mätpunkterna av luftfjäderfästet på 

70 mm kontra centrum av bryggan. Det finns fyra fästen per bakaxel och 
4, se Figur 29 för resultat. 

 

-led och vridet +0,8 
nterar dagens värden inom respektive riktning. Utifrån figuren 

Med dessa påvisanden 
fjäderfästets placering vara direkt påverkande på plåtens placering och togs med 

För plåttypen 1468360 genomfördes en likadan analys och första punkten 
som kontrollerades var vridningen av fjäderfästet. Fjäderfästet som denna plåttyp placeras 
mot är ett luftfjäderfäste och som nämnts tidigare finns utökade toleranser även för detta fäste. 

28. 

 

 

av luftfjäderfästet utifrån dagens toleranser 
, plåtens centrumlinje följer centrumlinjen på fästet i figuren. 

Dock är vridningen i detta fall 
för hand och med ögonmått, dock 

För att kontrollera hur mycket fjäderfästet 
307 stycken bryggor i 

an. Av dessa mätningar var 212 stycken inte godkända enligt 
Detta innebar att 1095 godkända bryggor togs med för vidare 

-20 av operatörerna 
punkterna av luftfjäderfästet på 

70 mm kontra centrum av bryggan. Det finns fyra fästen per bakaxel och 
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Figur 29: Diagram för parallellitet mellan luftfjäderfästen och centrum av bryggan. 

Ur figuren ovan framgick det att parallelliteten varierade ±1,6 mm vilket är innanför de 
utökade toleranserna men utanför ritningstoleranserna. Ritningstoleransen för parallelliten är 
1 mm per 100 mm mot centrumlinjen i bryggan. Eftersom mätningarna skett på ett avstånd av 
ca 70 mm minskar toleransen till 0,7 mm, se ekvation 2 nedan. 

�
��� �

�
�� � 	 � ��

��� � 0,7 mm    (2) 

Utöver denna vridning måste även både placeringen i x- och y-led analyseras. Detta gjordes ur 
samma mätserie men i avseende på nyttjandet av toleransintervallen i x- och y-led. Resultaten 
blev att intervallet i x-led nyttjas till max och därmed varierar luftfjäderfästet ±1,7 mm och i 
y-led varierar värdena också över hela intervallet, mellan +1,4 mm och -2,6 mm, se Bilaga 7 
för fullständig mätserie. Med dessa indata testades placeringen på nytt och hur detta 
påverkade plåtens placering, se Figur 30.  
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Figur 30: Luftfjäderfäste placerat enligt indata från mätningar.

I figuren ovan är luftfjäderfästet placerat i 
dessa mått representerar dagens värden inom respektiv
förutsättningarna för operatören att placera plåten
luftfjäderfästets placering vara direkt påverkande på plåtens placering o
orsak med för vidare analys. 

Utöver de visualiseringar som genomförts med fjäderfästet placerat utifrån manuella linans 
toleranser och utifrån de faktiska 
ritningskrav. För förstärkningsplåten 

Figur 31: Bladfjäderfäste placerat enligt ritningskrav med plåten 2022301.

Figuren ovan visar på en godkänd placering av 
En likadan undersökning genomfördes även för förstärkningsplåten 1468360, se 
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: Luftfjäderfäste placerat enligt indata från mätningar. 

är luftfjäderfästet placerat i -1,7 i x-led, +1,4 i y-led och vridet +1,6 mm. Alla 
gens värden inom respektive riktning. Utifrån figuren insåg

förutsättningarna för operatören att placera plåten rätt är dåliga. Med dessa påvisanden ansåg
fjäderfästets placering vara direkt påverkande på plåtens placering och därför togs denna 

Utöver de visualiseringar som genomförts med fjäderfästet placerat utifrån manuella linans 
toleranser och utifrån de faktiska mätvärdena kontrollerades även placeringen med gällande 
ritningskrav. För förstärkningsplåten 2022301 blev resultatet enligt Figur 31

: Bladfjäderfäste placerat enligt ritningskrav med plåten 2022301.

Figuren ovan visar på en godkänd placering av bladfjäderfästet enligt gällande ritningskrav. 
likadan undersökning genomfördes även för förstärkningsplåten 1468360, se 

 

led och vridet +1,6 mm. Alla 
e riktning. Utifrån figuren insågs att 

. Med dessa påvisanden ansågs 
ch därför togs denna 

Utöver de visualiseringar som genomförts med fjäderfästet placerat utifrån manuella linans 
mätvärdena kontrollerades även placeringen med gällande 

31. 

 

: Bladfjäderfäste placerat enligt ritningskrav med plåten 2022301. 

fjäderfästet enligt gällande ritningskrav. 
likadan undersökning genomfördes även för förstärkningsplåten 1468360, se Figur 32. 



 

Figur 32: Luftfjäderfäste placerat enligt ritningskrav med plåten 1468360.

Figuren ovan visar på en godkänd placering av

5.5.2 Människa 
I nästa huvudrubrik, människa, är 
definiera hur noggrant en operatör utför sitt arbete är svårt. 
med vid placeringen av plåten är att inte placera distanskutsarna mot fjädersätet
säkerställa att plåten följer mallen
Denna orsak är direkt personberoende och det är inte något som Ferruform vill
arbetsmoment. Baserat på erfarenheter försöker Ferruform jobba fram metoder som inte är 
personberoende (Karlsson M, 2012).
analys men att uppnå personoberoende
Vad gäller stress så kan detta upplevas på flera olika sätt beroende på situation. Operatören 
kan känna stress på grund av tidnöd, osäkerhet i hur arbetet ska utföras, att rätt resultat 
levereras m.m. Ferruform jobbar ständigt med at
manuella linan för att arbetet där ska kunna utföras i normalt arbetstempo. 
takten på linan 3,15 min och i station 4, där 
A, 2012). Detta gjorde att stress
osäkerhet och resultat ska dessa säkerställas via träning av positionsstandards och 
elementblad. Den utbildning 
stegsträning. Denna modell efterlevs i dagsläget in
utbildning/träning, togs därför 

5.5.3 Metod 
I huvudrubriken, metod, framkom orsakerna 
referens och positionsstandard & elementblad
mallen fastnar i bakkant på fjäderfästet på grund av svetspunkten som häftas där i stationen 
före, se Figur 33. 
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: Luftfjäderfäste placerat enligt ritningskrav med plåten 1468360.

Figuren ovan visar på en godkänd placering av luftfjäderfästet enligt gällande ritningskrav.

, människa, är noggrannhet, stress och utbildning potentiella orsaker. Att 
en operatör utför sitt arbete är svårt. Det som operatören kan ”slarva” 

vid placeringen av plåten är att inte placera distanskutsarna mot fjädersätet
säkerställa att plåten följer mallens kontur eller att jämna avstånd skapats mot lock/ring
Denna orsak är direkt personberoende och det är inte något som Ferruform vill
arbetsmoment. Baserat på erfarenheter försöker Ferruform jobba fram metoder som inte är 
personberoende (Karlsson M, 2012). Själva orsaken, noggrannhet, togs inte

men att uppnå personoberoende metoder togs med till fasen då lösningar
så kan detta upplevas på flera olika sätt beroende på situation. Operatören 

ss på grund av tidnöd, osäkerhet i hur arbetet ska utföras, att rätt resultat 
levereras m.m. Ferruform jobbar ständigt med att kontrollera hur arbetsfördelningen är på den 
manuella linan för att arbetet där ska kunna utföras i normalt arbetstempo. 

i station 4, där ena plåten häftas, är operations
att stress, i form av tidnöd, inte togs med för vidare

osäkerhet och resultat ska dessa säkerställas via träning av positionsstandards och 
 som operatörerna genomgår är enligt en framtagen modell, 4

ing. Denna modell efterlevs i dagsläget inte fullt ut (Svensson T, 2012) och
därför med för vidare analys. 

I huvudrubriken, metod, framkom orsakerna felplacering av mall, ritningsunderlag
positionsstandard & elementblad. Orsaken, felplacerad mall

mallen fastnar i bakkant på fjäderfästet på grund av svetspunkten som häftas där i stationen 

 

: Luftfjäderfäste placerat enligt ritningskrav med plåten 1468360. 

fjäderfästet enligt gällande ritningskrav. 

potentiella orsaker. Att 
Det som operatören kan ”slarva” 

vid placeringen av plåten är att inte placera distanskutsarna mot fjädersätet och inte 
eller att jämna avstånd skapats mot lock/ring. 

Denna orsak är direkt personberoende och det är inte något som Ferruform vill ha i sina 
arbetsmoment. Baserat på erfarenheter försöker Ferruform jobba fram metoder som inte är 

inte med för vidare 
lösningar genererades. 

så kan detta upplevas på flera olika sätt beroende på situation. Operatören 
ss på grund av tidnöd, osäkerhet i hur arbetet ska utföras, att rätt resultat 

t kontrollera hur arbetsfördelningen är på den 
manuella linan för att arbetet där ska kunna utföras i normalt arbetstempo. I dagsläget är 

operationstiden 2,65 min (Ihs 
togs med för vidare analys. Vad gäller 

osäkerhet och resultat ska dessa säkerställas via träning av positionsstandards och 
som operatörerna genomgår är enligt en framtagen modell, 4-

nsson T, 2012) och orsaken, 

ritningsunderlag, felaktig 
felplacerad mall, syftar till att 

mallen fastnar i bakkant på fjäderfästet på grund av svetspunkten som häftas där i stationen 
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Figur 33: Visualiserad punktsvets och mallplacering över svetsen. 

Denna orsak analyserades ej vidare eftersom detta ska uppmärksammas av operatören, felet 
blir visuellt eftersom plåtens och mallens konturer ej sammanfaller med varandra. Dock är det 
viktigt att denna potentiella orsak är uppmärksammad i elementbladet så att alla operatörer får 
kännedom kring problemet. Nästa potentiella orsak var ritningsunderlaget som redan 
beskrivits under rubriken 5.3. Med felaktig referens menas att plåtens placering är, enligt 
ritning, refererad till centrumlinjen av bryggan men placeras med fjäderfästet som referens. 
Detta medför att all variation som uppstår med fjäderfästet även förflyttas till plåten. Både 
ritningsunderlaget och felaktig referens anses ha stor påverkan på problematiken kring 
placeringen av plåten och togs med för vidare analys. För att kunna bedöma vilken påverkan 
positionsstandarden & elementbladen har för placeringen av plåten kontrollerades hur dessa 
användes och om de beskriver de potentiella problem som framkom ur denna analys.  

För placeringen av 1468360 beskriver positionsstandarden och elementbladet att fjäderfästet 
först placeras i fixturen och därefter placeras plåten mot fästet. Här poängteras att fästet ska 
ligga rätt i fixturen men inte varför, även förklaring på vad som är rätt placering i fixtur 
saknas. Hur detta ska göras beskrivs genom att plåten placeras mot fästet och vrids så att jämn 
spalt uppstår mot lock/ring. Varför detta ska görs är för att säkra kvaliteten vid färdigsvets. 
Här nämns ingenting om hur placeringen kan påverka kvaliteten på bearbetningen. Hur detta 
sedan ska svetsas beskrivs enligt Figur 34. 

 

Figur 34: Beskrivning av svetsföljd för fjäderfäste och plåten 1468360. 

Plåttypen 2022301 häftas inte fast i samma station som fjäderfästet och därför kontrollerades 
först elementbladet för häftningen av fästet. Fästets placering beskrivs på samma sätt som 
föregående fäste. Även här saknas förklaring på varför detta ska genomföras enligt 
beskrivning och vad som är rätt placering. Fästet svetsas sedan enligt Figur 35.  
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Figur 35: Beskrivning av svetsföljd för fjäderfäste. 

Med häftat fäste beskrivs placeringen och svetsning av plåten enligt Figur 36. 

 

Figur 36: Beskrivning av placering och svetsföljd för plåten 2022301. 

I elementbladet poängteras inte att distanskutsarna på plåten ska ligga an mot fjäderfästet. 
Vad gäller orsaken felplacerad mall poängteras här att detta ska kontrolleras. 

5.5.4 Maskin 
Från sista huvudrubriken, maskin, framkom en potentiell orsak vilket var avsaknad av 
fixturering. Denna punkt hänger samman med plåtens design eftersom det inte finns några väl 
definierade punkter att fixturera till. Liknande mallar som för plåten 2022301 kan skapas men 
detta har dock Ferruform provat och upplevelsen var att antalet mallar blev för stort. Flera av 
mallarna hade mycket liten variation mellan varandra och fungerade bara från en sida av 
plåten. Detta ledde till att mallarna kunde förväxlas, användas på fel sida om plåten och på fel 
typ av plåt. Att använda mallar ansågs därför inte som någon poka-yoke lösning, vilket detta 
arbete syftade till att finna. Denna punkt analyserades inte vidare som en orsak då den ansågs 
vara mer av en lösning.  

En orsak som inte framkom vid aktiviteten med fiskbensdiagrammet var hur väl mallen 
placerar förstärkningsplåten. För att säkerställa att inte mallen till plåttypen 2022301 är en 
felorsak vid korrekt användning genomfördes en kort mätserie. Först mättes 10 st. urtag på 
förstärkningsplåtarna för att säkra att detta urtag kan fungera som referens, se Bilaga 8 för 
mätuppställning och fullständigt mätresultat. Mätningen genomfördes med ett höjdmått på 
stativ i ett tempererat mätrum. Mätnoggrannheten för höjdmåttet är ±0,02 mm.  Måttet som 
mättes (80,9 mm) är ej ett ritningsmått utan skapat för att kontrollera placering av urtag, se 
Figur 37. 



 

Figur 

Från mätningen framgick att den maximala variationen mellan måtten var 0,54 mm. Vid 
närmare kontroll av mätvärdena insågs att ena
djupare undersökning av förstärkningsplåten genomfördes. I denna 
liten kant stack ut på ena sidan av plåten vilket medförde denna variation, se 

Figur 38: Visualisering av kanter

Kantens utstick varierade i storlek på de olika plåt
mätningen tillsammans med kantens variation visar på att urtaget är väl placerat i mitten och 
kan användas som referens. Med säkrad referens 
bladfjäderfästen med tillhörande plåtar, där en linjerad placering av plåtens centrum mot 
fjäderfästets centrum kontrollerades med koordinat mätmaskin, se
mätuppställning. Resultaten från mätningen visar differens mellan centrumlinjen av 
fjäderfästet och centrumlinjen av urtaget på plåten, se 

Tabell 

Resultaten av mätningen påvisar en variation i parallellitet upp till ca 0,5 mm. 
variation ligger väl innanför toleranserna för de smidda detaljerna och därför anses inte 
mallen vara en felorsak till placeringen.
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Figur 37: Visualisering av skapat mått för urtag. 

att den maximala variationen mellan måtten var 0,54 mm. Vid 
närmare kontroll av mätvärdena insågs att ena sidans mått var kortare på alla mätningar och 

av förstärkningsplåten genomfördes. I denna undersökning
liten kant stack ut på ena sidan av plåten vilket medförde denna variation, se 

: Visualisering av kanterna från en och samma plåt. 

i storlek på de olika plåtarna från ca 0 mm till 0,5 mm. Måtten från 
mätningen tillsammans med kantens variation visar på att urtaget är väl placerat i mitten och 
kan användas som referens. Med säkrad referens genomfördes sedan en mätserie

fjäderfästen med tillhörande plåtar, där en linjerad placering av plåtens centrum mot 
fjäderfästets centrum kontrollerades med koordinat mätmaskin, se

taten från mätningen visar differens mellan centrumlinjen av 
fjäderfästet och centrumlinjen av urtaget på plåten, se Tabell 1. 

Tabell 1: Resultat från mätning av linjering. 

Mätning Differens [mm] 
1 -0,491 
2 -0,003 
3 -0,351 
4 -0,01 
5 -0,143 
6 0,275 

Resultaten av mätningen påvisar en variation i parallellitet upp till ca 0,5 mm. 
variation ligger väl innanför toleranserna för de smidda detaljerna och därför anses inte 

placeringen.  

 

att den maximala variationen mellan måtten var 0,54 mm. Vid 
var kortare på alla mätningar och 

undersökning insågs att en 
liten kant stack ut på ena sidan av plåten vilket medförde denna variation, se Figur 38. 

 

0,5 mm. Måtten från 
mätningen tillsammans med kantens variation visar på att urtaget är väl placerat i mitten och 

sedan en mätserie på 6 stycken 
fjäderfästen med tillhörande plåtar, där en linjerad placering av plåtens centrum mot 

fjäderfästets centrum kontrollerades med koordinat mätmaskin, se Bilaga 9 för 
taten från mätningen visar differens mellan centrumlinjen av 

Resultaten av mätningen påvisar en variation i parallellitet upp till ca 0,5 mm. Denna 
variation ligger väl innanför toleranserna för de smidda detaljerna och därför anses inte 
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5.5.5 ”5-varför” metoden 
Utifrån de potentiella orsaker som beskrivits ovan skapades ett träddiagram och metoden ”5-
varför” användes på de orsaker som ovan bedömts inverka på placeringen av 
förstärkningsplåtarna, se Bilaga 10. Ur Bilaga 10 framgick att möjliga grundorsaker var: 

• Fjäderfästenas placering är ej tillräckligt korrekt. 
• Ferruform har inte påvisat vikten av referenser tidigt i produktframtagningsprocessen. 
• Det manuella arbete som ska sker utefter framtagna standards är ej säkerställt. 

För att kunna säkerställa att upphängningsfixturer och bommar är korrekt inställda krävs 
ytterligare mätning. För att kunna genomföra mätningar på dessa upphängningsfixturer måste 
en mätarm kunna placeras ut i en av stationerna. Vid genomförandet av detta arbete fanns ej 
möjlighet till detta och därför kommer detta endast tas med i form av vidare rekommenderat 
arbete. Ferruform tillsatte en förbättringsgrupp att jobba med fjäderfästets placering parallellt 
med detta arbete och därför kommer inte detta arbete att undersöka dess 
placeringsproblematik vidare. En undersökning genomfördes dock på vilka mått som måste 
kontrolleras för att säkerställa upphängningsfixturerna, se Bilaga 11.  

Eftersom att referenser saknas på plåtarna och ritningsunderlag ej tillhandahåller mått som gör 
att placeringen av plåtarna kan kontrolleras anses detta vara en grundorsak till problematiken. 
Detta är även en anledning till varför inte någon metod med direktreferering till bryggcentrum 
har kunnat skapas.  

Den sista potentiella grundorsaken, arbetsmetoder ej säkerställda, är svår att definiera på 
vilket sätt den påverkat placeringen av förstärkningsplåtarna. Arbetet i stationerna där 
förstärkningsplåtarna häftas fast ska bedrivas utefter framtagna positionsstandards och 
elementblad. Dessa positionsstandards och elementblad ska sedan utgöra grunden för 
träningen i stationerna. Det som saknas i elementbladet för luftfjäderfästet är vad som är rätt 
placering i fixturen och varför detta är viktigt. För plåten 1468360 förklaras vad som ska 
göras, hur det ska göras och varför men det poängteras inte att bearbetningens kvalitet kan 
påverkas av placeringen. Tillvägagångssättet för häftning av förstärkningsplåt är enligt 
tidigare beskrivning och här poängteras de punkter som kan orsaka kvalitetsbrister för plåten 
men inte för fästet. De svetslängder som är preciserade finns av den anledningen att fästet inte 
ska lossna under färdigsvets. För bladfjäderfästet finns samma problematik i vad som är rätt 
placering i fixtur och varför denna placering är viktig. Vad gäller svetsningen för detta fäste 
förklaras längden på svetsen och vikten av att sätet inte får lossna i färdigsvets. Här saknas att 
svetsens längd inte får överstigas så att distanskutsarna på plåtarna inte kan placeras mot 
fjäderfästet. För plåten 2022301 är elementbladet utförligt beskriven men konsekvensen vid 
felplacering saknas mot bearbetningen. Inlärningen av arbetet på de olika positionerna ska ske 
enligt framtagen modell, 4-stegsträning. Även uppföljning av att arbetsuppgifterna utförs 
enligt standard ska ske dagligen. Förutsättningar för att träningen ska bedrivas och fungera är 
att metoderna som används säkrar kvaliteten och att positionsstandarderna och elementbladen 
är tydligt beskrivna så att dessa kan användas som underlag.  

5.6 Mätnoggrannhet 

De mätningar som har utförts i syfte att samla indata är genomförda av flera olika operatörer 
på olika skift i mätarmen på manuella linan. Mätarmen är av märket Romer och har en 
teoretisk mätnoggrannhet på ±0,02 mm (Gyllefjord U, 2012). Detta är dock ett teoretisk värde 
och i praktiken ligger noggrannheten på ±0,1 mm (Juntti M, 2012). Dessa mätningar 
innehåller en viss grad av mätfel och för att kunna verifiera noggrannheten på mätningarna 
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genomfördes en MSA, Mätsystemanalys. Fem stycken bakaxlar valdes ut och dessa fick 
sedan tre olika operatörer på tre olika skift mäta. Utifrån variationen på dessa mätningar 
kalkylerades sedan ett %R&R-värde, repeterbarhet och reproducerbarhet. %R&R-värdet 
beräknas enligt ekvation 3 nedan: 

% �&� � 100 
 � �&�
�������� !""#     (3) 

Till ekvation 3 beräknas R&R enligt ekvation 4. Konstanten 5,15 anger ett konfidensintervall 
på 99 % av mätsystemets osäkerhet och konstanten 1,19 omvandlar �$ till en 
standardavvikelse, där 1,19 är baserat på antal detaljer som mätts och antalet mätningar per 
detalj (Kinde & Lindström, 1999). 

�&� � 5,15 
 �%
�,�&     (4) 

Till ekvation 4 beräknas �$ enligt ekvation 5. 

�$ � ∑(��!�)!��
*�)�� "�)��+��     (5) 

I detta fall kontrolleras bara reproducerbarheten mellan operatörerna och skiften eftersom 
varje operatör bara mätte bakaxlarna en gång. %R&R-värden beräknades för varje mätt detalj 
på bryggan och dessa värden jämfördes sedan inbördes och bedömdes enligt nedan: 

• %R&R < 10% = Godkänd mätstudie 
• %R&R 10 – 30% = Utvärdera systemet och gör en bedömning som grundar sig bl. a. 

på hur viktig egenskapen är. 
• %R&R > 30% = Ej godkänd mätstudie. 

Resultatet från MSA kan ses i Tabell 2, där ≤ 30 % är grönmarkerat. I tabellen står MSA 1 för 
jämförelse av mätresultaten mellan förmiddag och eftermiddag, MSA 2 för jämförelsen 
mellan förmiddag och natt samt MSA 3 för jämförelse mellan eftermiddag och natt. 

Tabell 2: Resultat från Mätsystemanalysen. 

Mått MSA 1 MSA 2 MSA 3 Max 
Säte 1 -465 13% 8% 15% 15% 
Säte 1 Inre 28% 32% 13% 32% 
Säte 1 Yttre 43% 39% 13% 43% 
Säte 2 -465 18% 13% 10% 18% 
Säte 2 Inre 35% 37% 15% 37% 
Säte 2 Yttre 30% 37% 24% 37% 
Säte 3 465 28% 23% 10% 28% 
Säte 3 Inre 19% 17% 6% 19% 
Säte 3 Yttre 24% 28% 17% 28% 
Säte 4 465 48% 20% 33% 48% 
Säte 4 Inre 102% 43% 93% 102% 
Säte 4 Yttre 32% 32% 9% 32% 

Resultaten av mätningarna visade enligt denna metod på att mätmetoden inte är tillräckligt 
tillförlitlig, ingen av mätning, på maxnivå, klarade <10 % och endast 5 av 12 mätningar var 
godkända med 30 % som gräns. Detta är dock den bäst kända metoden att mäta med idag och 
de data som samlats in med denna mätmetod får anses mer som riktvärden än exakta mätetal. 
För fullständig mätserie se Bilaga 12. 

En bidragande orsak till mätosäkerheten är att flera mätpunkter är placerade på lutande plan. 
Detta gör att ett generellt längmått som ska mätas varierar beroende på vilken höjd 
mätpunkten tas på planet. På ett luftfjäderfäste mäts längdmått från ett lutande plan på 6º. Om 
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höjden på mätpunkten som tas varierar 5 mm genererar det ett mätfel på ca 0,53 mm, se 
ekvation 6.    

tan 6° � �
� $$ � 5 11 
 234 6° � 	 � 	 � 0,526 11  (6) 
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6 Motåtgärder 

I detta kapitel genereras motåtgärder till grundorsakerna och förslagen värderas sedan för 
att hittad den bäst lämpade lösningen. 

6.1 Generering av motåtgärder 

Efter analys och framtagna potentiella grundorsaker påbörjades steg 5, skapa motåtgärder och 
handlingsplan. Eftersom en separat grupp tillsattes för att jobba med fjäderfästet kommer 
motåtgärderna att förutsätta att fästet kan placeras enligt gällande ritningskrav. För att 
generera motåtgärder genomfördes en ”Brainstorming” med produktionstekniker på 
axelavdelningen. Från detta framkom förslagen: 

1. Styrstift på bryggkroppen och motsvarande styrhål på förstärkningsplåten och 
fjäderfästet. Tanken med detta förslag var att skapa styrstift från påsvetsade punkter 
och bearbeta dessa svetsar till stift. I motgående detaljer bearbetas motsvarande del av 
stiften för att säkra placeringen genom passning mellan dessa. Denna metod används 
idag för placeringen av locken, se Figur 39.  

 

Figur 39: Styrstift på bryggkropp och urtag i lock.  

Stiftens placering på bryggkroppen läggs med fördel under detaljerna, där de ej stör 
svetsningen. Med detta förslag skulle styrningen för alla detaljer skapas i en och 
samma uppspänning vilket göra att inbördes variation mellan detaljera minimeras. 
Förslaget här var att skapa två styrhål under varje detalj. Detta innebär 16 stycken stift 
och 16 stycken hål per bakaxel. För att skapa en uppfattning om hur mycket dessa hål 
skulle kosta om detaljerna beställdes med färdiga hål kontrollerades liknade detaljer 
som köps in bearbetade. I dagsläget beställer Ferruform två stycken luftfjäderfästen, 
ett med två bearbetade hål och ett utan hål, se Figur 40. 

 

Figur 40: Luftfjäderfäste med och utan hål. 



 

Skillnaden i pris mellan dessa
04-27) innebar 9,16 kr
utökade kostnaden för färdigbearbetade detaljer 
fyra fjäderfästen. Till detta tillkommer svetsning av 16 punkter på bryggkroppen och 
sedan bearbetning av punkterna till stift.
fleroperationsmaskiner måste fixturerna förändras.

2. Integrering av förstärkningspl
med detta förslag upphöra som egen detalj och istället sitta ihop med fjäderfästet
direkt från smidesleverantören
materialet till förstärkningsplåten då denna måste tillverkas i samma material som 
fjäderfästet. Fjäderfästets material är av en hårdare typ och därmed dyrare (Tigér R, 
2012). 
 

Figur 

I och med att Ferruform idag placerar vissa förstärkningsplåtar senare i flödet skulle 
detta innebära att antingen alla plåtar måste placeras på samma plats eller att vissa 
plåtar inte integreras enligt detta förslag.
en svetsning. Enligt Rickard Tigér på konstruktionsavdelningen är en uppskattad 
kostnad för förändringen ca 200
 

3. Legopassning mellan fjäderfäste och förstärkningsplåt
stoppklack skapas på 
förstärkningsplåten. Dessa sätts sedan 
42. 

 

Figur 
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Skillnaden i pris mellan dessa två var 1,03 Euro, vilket med dagens
9,16 kr (Norén M, 2012). Med denna kostnad som referens blev

utökade kostnaden för färdigbearbetade detaljer 73,28 kr per bakaxel
. Till detta tillkommer svetsning av 16 punkter på bryggkroppen och 

sedan bearbetning av punkterna till stift. För att komma åt med fräsverktygen i dagens 
fleroperationsmaskiner måste fixturerna förändras. 

förstärkningsplåt och fjäderfäste i smidet. Förstärkningsplåten skulle 
med detta förslag upphöra som egen detalj och istället sitta ihop med fjäderfästet
direkt från smidesleverantören, se Figur 41. Detta skulle innebära ökade kostnader för 

rialet till förstärkningsplåten då denna måste tillverkas i samma material som 
fjäderfästet. Fjäderfästets material är av en hårdare typ och därmed dyrare (Tigér R, 

 

Figur 41: Integrerad plåt och fäste direkt i smidet. 

h med att Ferruform idag placerar vissa förstärkningsplåtar senare i flödet skulle 
detta innebära att antingen alla plåtar måste placeras på samma plats eller att vissa 
plåtar inte integreras enligt detta förslag. Med integrerad plåt i fjäderfästet elimine

Enligt Rickard Tigér på konstruktionsavdelningen är en uppskattad 
kostnad för förändringen ca 200 000 kr per detalj.  

Legopassning mellan fjäderfäste och förstärkningsplåt. I detta fall skulle 
skapas på fjäderfästet och motsvarande utstick skulle bearbetas 

. Dessa sätts sedan mot varandra för att säkra placeringen

 

Figur 42: Fjäderfäste utökad med stoppklack. 
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4. Integrerat referensspår i förstärkningsplåtarna. Ett referensspår skapas i smidet och 
spåret används sedan för både fixturering och kontrollmätning, se Figur 43 för 
konceptmodell. 

 

Figur 43: Fixerad förstärkningsplåt med referensspår mot bladfjäderfäste. 

Detta spår kan appliceras på alla typer av plåtar. Plåtar som placeras tillsammans med 
bladfjäderfästen skulle få en och samma placering av spåret så att samma fixtur kan användas 
till alla dessa plåtar. På samma sätt skulle spårets placering på plåtar som placeras med 
luftfjäderfäste fungera, detta skulle fixeras med en annan fixtur, se Figur 44 för 
konceptmodell. 

 

Figur 44: Fixerad förstärkningsplåt med referensspår mot luftfjäderfäste. 

Spåret på plåtarna skulle placeras i den teoretiska centrumlinjen för varje plåt och därmed låta 
de vida smidestoleranserna utgå från detta spår. Fördelen med denna måttsättning är att 
referensen som fixeras mot är ”nollan”. Ett förslag på utformningen av spåret togs fram och 
diskuterats med Rickard Tiger, se Figur 45. Han ansåg inte att det skulle finnas några problem 
att införa spåret, varken ur smides- eller hållfasthetssynpunkt. Han uppskattade även 
kostnaden för denna förändring till ca 75 000 kr per detalj. 



 

Figur 45: Spårets utformning i tvärsnitts vy till vänster och vy uppifrån till höger.

En prototyp av detta förslag tillverkades och 
och styrkor, se Figur 46 för test.

Figur 

Utifrån detta test insågs att längden
detta för att undvika den häva
linjärstyrning som ritades in i konceptmodellen i Figur 43
ovanför spåret för att undvika att byrålådseffekt uppstår. Denna styrning för 
förstärkningsplåten skulle kunna skruvas fast i befintlig fixtur och på så vis vara utbytbar vid 
skada eller rengörning. Styrningens utformning i gränssnittet där den är i kontakt med plåtens 
spår bör utformas på så vis att smidestoleransens variation kan fångas upp, se 
förslag på styrning. 
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: Spårets utformning i tvärsnitts vy till vänster och vy uppifrån till höger.

En prototyp av detta förslag tillverkades och testades på manuella linan för att finna svagheter 
för test. 

 

Figur 46: Test av prototyp på manuella linan. 

längden på armen ner till plåten bör göras så kort som möjligt, 
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Figur 

En konflikt som kan uppstå med denna lösning är om fjäderfästets position varierar i själva 
fixturen, fixturen ligger rätt men inte detalj
48.  

Figur 

Detta är dock en signal på att fixtureringen av fjäderfästet inte är korrekt eller att det ingående
materialets toleranser inte vidhålls av leverantören.

Utöver dessa förslag framkom

5. Montering av förstärkningsplåt och fjäderfäste innan de kommer till linan
Förstärkningsplåten och fjäderfästet placeras tillsa
ihop innan placering på bryggkroppen. Denna monteringsföljd används i dagsläget på 
Scanias fabrik i Sao Paulo
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Figur 47: Förslag på utformning av styrning. 

som kan uppstå med denna lösning är om fjäderfästets position varierar i själva 
fixturen, fixturen ligger rätt men inte detaljen. I ett sådant fall uppstår konflikt

Figur 48: Potentiellt problem som kan uppstå. 

Detta är dock en signal på att fixtureringen av fjäderfästet inte är korrekt eller att det ingående
materialets toleranser inte vidhålls av leverantören. 

framkom en potentiell motåtgärd från benchmarkingen:

ontering av förstärkningsplåt och fjäderfäste innan de kommer till linan
Förstärkningsplåten och fjäderfästet placeras tillsammans i en fixtur för att punktas 
ihop innan placering på bryggkroppen. Denna monteringsföljd används i dagsläget på 
Scanias fabrik i Sao Paulo, se Figur 49 för fixtur. 

som kan uppstå med denna lösning är om fjäderfästets position varierar i själva 
en. I ett sådant fall uppstår konflikten enligt Figur 

 

Detta är dock en signal på att fixtureringen av fjäderfästet inte är korrekt eller att det ingående 
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Figur 49: Fixturer för punkting av plåt och fäste. 

Denna metod kräver en station där förmonteringen skulle kunna ske. Stationens placering bör 
vara i anslutning till platsen där alla ingående artiklar står. Förslaget är att placera stationen 
bakom station 4 på manuella linan. Vid denna station läggs tomma kitlådor ut och här står 
även en pall med förstärkningsplåtar som skulle kunna flyttas då dessa ska förmonteras, se 
Figur 50. Rakt ovanför denna station hänger ett frånluftsrör som är sammankopplat med det 
utsug som finns på manuella linan och detta skulle även kunna kopplas till förmonteringen. 
Tiden det tar att förmontera detaljerna måste balanseras in i det övriga arbetet på manuella 
linan så att detta inte påverkar taktiden på linan. Utifrån simulerade rörelser blev en 
uppskattad operationstid för 4 fästen och 4 plåtar ca 50 s. För att kunna avgöra vem som ska 
utföra detta arbete krävs en undersökning i hur belagda operatörerna är i de olika stationerna. 
En förbättringsgrupp på Ferruform har vid tidpunkten för detta arbete utsetts att undersökning 
detta och därför analyseras inte detta djupare i denna studie. En annan aspekt som tillkommer 
är att operatörna kommer hantera en tyngre detalj än tidigare, vikten ökar från ca 3,2 kg till ca 
4,5 kg. Ökningen förändrar dock inte den ergonomiklass som arbetet är klassat till idag, vilket 
är en gul 1:a enligt Scania Ergonomistandard (Fahlesson J, 2012).  

 

Figur 50: Potentiell plats för stationen förmontering. 

Fullständigt ritningsunderlag för fixturerna skickades från Conte Gerson, produktionstekniker, 
i Sao Paulo. Sammanställningsritningen för 1468360 kan ses i Bilaga 13 och för 2022301 i 
Bilaga 14. Utöver dessa två skickades även ritningar för monteringsstationen, se Bilaga 15, 
och plåtarna 1392262, 1392263, 1757992 och 1468361. Förmonteringsstationen rymmer 4 
fixturer på bordet där fixturering och svetsning genomförs. Under bordet ryms 28 stycken 
fixturer för olika fjäderfästen och plåttyper. Eftersom manuella linan idag häftar 5 olika typer 
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av plåtar genererar det i 20 stycken fixturer, vilket då skulle rymmas. En uppskattad kostnad 
per fixtur är ca 5000 kr (Wiik G, 2012) 

6.2 Värdering av motåtgärder 

Värdering av dessa motåtgärder genomfördes baserat på kostnad, genomförbarhet, 
påverkan/risk och helhetsbedömning. Motåtgärderna värderades för varje kriterium enligt 
hög, medel eller låg. Värderingen genomfördes i grupp med produktionstekniker och 
produktionssamordnare från axelavdelningen.  Sammanställning av värderingen kan ses 
nedan i Tabell 3. 

Tabell 3: Sammanställning av värdering på lösningar. 

Motåtgärd Kostnad Genomförbarhet Påverkan Risker Helhetsbedömning 
1.Styrstift och 
styrhål 

Hög. Löpande 
kost: Svetsning & 
bearbetning på 
både brygga och 
detaljer. 
Engångskost: 
Förändring av 
smide och fixturer 
i fleroperations-
maskin 

Låg. 
Fleroperationsmaskinen är 
flaskhalsen. Kräver 
investering av 
fleroperationsmaskin för 
stiften. Förändrad 
fixturering pga. åtkomst 
ringsidan. Ingående 
detaljerna kräver antingen 
en maskin för håltagning 
eller extern bearbetning. 
Förändring av smidet.  

Hög. Säkrar 
placering 
utifrån bearb. 
toleranser. 
Poka-yoke med 
stiften 
placerade på 
olika sätt för 
varje detalj. 

Medel. Hållfastheten ej 
utredd för motåtgärden. 
Skapar individer av 
bryggorna tidigare i 
flödet.  

Kontinuerligt samspel 
mellan lock, ring, fästen och 
plåtar. Fördelaktigt för 
jämna spalter. Eliminerar 
mänskliga faktorn för 
placering. Fixturerna för 
fjäderfästen försvinner. 
Tiden för placering av 
detaljerna på manuella linan 
reduceras. 

2.Integrering av 
plåt och fäste 

Medel. Löpande 
kost: Dyrare mtrl 
till plåtarna. 
Engångskost: Stor 
ändring av smidet. 

Låg, kräver stor förändring 
av smidet, omkonstruering. 
Nya artikelnummer. 

Hög. Säkrar 
placering 
mellan plåt och 
fäste.  
 

Medel. Problem för plåtar 
som placeras efter 
manuella linan och plåtar 
med distanskutsar mot 
lock/ring. Försämrar 
planheten mot bryggan. 
Ställer högre krav på 
placeringen av 
fjäderfästen. 
Härdningsmekanism ej 
utredd för annat mtrl i 
plåten. 

Eliminerar mänskliga 
faktorn för placering. 
Minskar svetsning och antal 
start och stop. Skapar 4 nya 
ingående artiklar om alla 
integreras, annars fler. 

3.Legopassning Hög. Löpande 
kost: Bearbetning.  
Engångskost: 
Förändring av 
smidet 

Låg, kräver fräsmaskin eller 
extern bearbetning och 
förändring av smidet. 

Hög. 
Placeringen 
mellan plåt och 
fäste säkras 
med 
bearbetnings-
tolerans 

Medel. Komplex 
fixturering för 
bearbetning av smiden. 
Referensen hamnar på en 
cirkel. Försvårar för 
färdigsvets med extra 
klack. Ställer högre krav 
på placeringen av 
fjäderfästen. 

Minimerar mänskliga 
faktorn. 

4.Referensspår Medel. 
Engångskost: 
Förändring av 
smidet, dock bara 
ovansidan. 
Utökning av 
befintlig fixtur 
eller ny fixtur. 

Medel, konstruktion i 
Södertälje ser i dagsläget 
inga anledningar till att inte 
spåret skulle kunna 
implementeras på alla 
plåtar. De anser även att 
spåret borde kunna 
definieras som ”noll”. 

Hög. Säkrar 
placering mot 
bryggcentrum i 
referenslinjen. 
Förändrar 
svetsföljden till 
samma som för 
luftfjäder med 
plåt. 

Låg. Utökning av fixtur 
kräver uppmätning av 
häng. Ny fixtur kan 
skapas och frikoppla från 
hänget. Kan skapa 
konflikt om fästets 
placering varierar i 
fixturen. Svetssprut på 
styrning. 

Spåret skapar möjlighet till 
både fixturering och 
kontroll, även efter 
färdigsvets. Minimerar 
mänskliga faktorn. Metoden 
kan appliceras på alla dagens 
plåtar och kan 
implementeras på alla 
kommande plåtar utan 
kostnad. 

5.Förmontering Låg. Engångskost: 
Fixturer och en ny 
station. 

Medel, ritningar för fixturer 
finns inom Scania. Behöver 
dock egen station för 
svetsning.  

Hög. Säkrar 
placering 
mellan plåt och 
fäste.  
 

Medel. Kräver två punkter 
för att sitta fast, risk att 
lossna vid transport. Kan 
försvåra för färdigsvets. 
Detaljer kan kärva i 
fixturen.  Ställer höger 
krav på toleransen för 
fjäderfästen. 

Eliminerar mänskliga 
faktorn. Kan exkluderas för 
plåtar som sätts efter 
manuella linan. Kräver 
verifieringsdata från Sao 
Paulo. Beprövad teknik inom 
koncernen.  

Utifrån sammanställningstabellen skapades en betygsmatris där motåtgärderna betygsattes 
med betygen 1-5, se Tabell 4. För kriteriet kostnad innebär betyg 1 hög kostnad och betyg 5 
låg kostnad. Detsamma gäller även kriteriet risk, betyg 1 innebär hög risk och betyg 5 innebär 
låg risk. För de två övriga kriterierna innebär ett lågt betyg en låg genomförbarhet/påverkan 
och ett högt betyg hög genomförbarhet/påverkan. Betygsättningen skedde i grupp med 
produktionstekniker från axelavdelningen. 
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Tabell 4: Betygsmatris för motåtgärderna. 

Kriterier/ 
Motåtgärd 

1.Styrstift och 
styrhål 

2.Integrering av 
plåt och fäste 

3.Legopassning 4.Referensspår 5.Förmontering 

Kostnad 1 3 2 4 5 
Genomförbarhet 1 2 2 3 4 
Påverkan (säkrar 
placering) 

5 4 4 5 4 
Risker 3 2 2 4 3 
Resultat 10 11 10 16 16 

Resultaten genererades genom att poängen för varje motåtgärd summerades till en slutpoäng. 

6.3 Träning av standardiserat arbete 

Att arbetet inte alltid bedrivs enligt framtagna beskrivningar är i detta fall inte helt kopplat till 
hur träningen och uppföljning av arbetet genomförts. Eftersom de metoder som används både 
kan ge fel resultat och bygger på individuell bedömning har en allmän misstro skapats till 
arbetsbeskrivningarna. Denna trend kan inte brytas med mera eller noggrannare träning utan 
här måste förändring ske i själva arbetsmetoden. För att kunna förutsätta att 
arbetsbeskrivningar ska följas måste metodens utfall vara säkrade. Med säkrade metoder 
skapas förutsättningar för den som ska lära ut arbetet, han/hon vågar tro på det som lärs ut, 
och för operatören som inser att denna metod säkrar både kvalitet och säkerhet. 

Problemet på manuella linan är att träning och uppföljning inte bedrivs med tron om att 
metoden säkrar kvaliteten. Träningen är inte heller en naturlig del av operatörernas dagliga 
arbete utan här upplevs detta som en personlig kontroll, inte som en metod för att säkra och 
förbättra processen. 

Vid jämförelse med axelmonteringen i Södertälje insågs att detta arbetssätt var accepterat där 
och att en förståelse var skapad för att detta förbättrar resultatet från linan. Idag används två 
modeller för träning, 4-stegsträning och EMR (egen metod revision). 4-stegsträningen utförs 
på så vis att operatören blir avlöst från sin station för att läsa igenom standarden och sedan 
utför operatören arbetsuppgifterna samtidigt som denne får besvara på frågor som ”Vad, Hur 
och Varför”. Här kontrolleras operatörens kunskaper i vilka konsekvenser olika fel skapar. 
EMR utförs utan operatörens vetskap och arbetet kontrolleras mot standard. Vanligtvis 
bedrivs träningen proaktivt men om avvikelse uppstått körs även träningen reaktivt och då 
läggs fokus på just de moment som blivit fel. Träningen kan bedrivas av antingen TL (team 
leader) eller rutinerad person. I Södertälje har även en övergång skett från en PS 
(produktionssamordnare) per 10 operatörer till en TL per 5 operatörer vilket har skapat 
förutsättningar för detta arbete (Eriksson R, 2012). 

En annan skillnad var att träningen i Södertälje var schemalagd i 50 minuter varje dag. Målet 
är att hinna två träningar under denna tid. Efter utförd träning noteras detta på en tavla där alla 
som jobbar på platsen står uppskrivna och alla stationer som ingår i arbetsplatsen finns med. 
När hela tavlan är ifylld suddas den ut och påbörjas på nytt. Uppföljning av att standarder 
följs utförs av TL. Från denna jämförelse framkom även att verifiering av framtagna 
positionsstandards och elementblad görs av produktionsledare, beredare och 
förbättringsgruppen. Detta gör att även beredarens planer på hur arbete skulle utföras 
verifieras.     
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7 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat och lösningar som framkommit från genomförda 
analyser. 

7.1 Identifierade grundorsaker 

Utifrån genomförda analyser framgick att problemet med felplacerade förstärkningsplåtar har 
flera grundorsaker.  

• En grundorsak är att Ferruform inte varit tillräckligt involverade i 
produktframtagningsprocessen. Designen av plåtarna och ritningsunderlaget skapar 
inte förutsättningar för att säkerställa placeringen på ett robust och produktivt sätt, för 
plåtar kombinerade med luftfjäderfäste på RPX-bryggor är till och med 
ritningsunderlag felaktigt. 

• En annan grundorsak är felplacerade fjäderfästen eftersom dessa används som referens 
vid placering med mall. Om fjäderfästena skall användas som referenser så måste 
toleranserna för dessa förändras, ritningsunderlaget är ej toleranssatt för att säkerställa 
plåtens placering med fjäderfästet som referens. Vad grundorsaken till felplaceringen 
av fjäderfästen är kunde inte fastställas eftersom nödvändiga mätningar inte kunde 
genomföras. 

• Den sista grundorsaken är att införda arbetsmetoder inte är säkrade. Träningen av 
metoderna kan inte bedrivas med trovärdighet. Från observationer och spontana 
intervjuer vid manuella linan framgick att vissa skift vidhåller den dagliga 
träningen/kontrollen, dock utan att lägga någon vikt i hur förstärkningsplåtar placeras. 
Andra skift genomför detta i mån av tid. Att använda mall enligt standarden kan 
hamna i konflikt eftersom operatören inser att placeringen kan bli sämre med mall än 
utan då fjäderfästet sitter snett. Detta underminerar arbetssättet och skapar 
tveksamheter till gällande standard. För plåtar som placeras med ögonmått säger 
standarden att jämna spalter ska skapas mellan plåten och lock/ring medans Arthur 
säger att jämna avstånd till halsarna ska skapas. Denna metod garanterar inte 100 % 
kvalité vad gäller placeringen eftersom den bygger på operatörens förmåga att med 
ögonen bedöma skillnader på några millimeter i avstånd. Detta ska dessutom utföras 
inom ett begränsat tidsintervall och på dygnets alla timmar. 

7.1.1 Förutsättning för att referera fjäderfästet 
För att kunna använda fjäderfästet som referens krävs förändrade toleranser. Dessa toleranser 
kan förändras på olika sätt och de förslag som togs fram är ett sätt att lösa problemet. För 
bladfjäderfästet blev förslaget att behålla ± 1,5 mm i både x- och y-led men skapa ett krav på 
parallellitet på 0,8 mm per 125 mm, se Figur 51. 



 

Figur 51: Bladfjäderfäste placerat i maxläge utifrån de nya toleranserna.

För luftfjäderfästet blev förslaget 
Parallellitetskravet förändras även till 0,5 mm per 70 mm.

Figur 52: Luftfjäderfäste placerat i maxläge utifrån de nya toleranserna.

7.2 Mätningsmetoder 

Den mätmetod som idag används på manuella linan för kontroll av detaljers placering är inte 
tillräckligt tillförlitlig. Ett av problemen med dessa 
ska ta på detaljerna ligger på lutande plan och detta skapar variation på mätresultaten. I största 
möjliga mån bör mätning på lutande plan undvikas för att kunna använda mätresultaten som 
kontroll av placeringarna. 

7.3 Slutlig lösning 

Enligt betygsmatrisen som skapades i kapitel 6.2 fick motåtgärden ”förmontering
”referensspår” lika hög poäng
effektiva motåtgärden ska väljas. I detta fall gjordes bedömni
mest praktiska, kan genomföras internt inom Ferruform
Vad gäller effektiviteten på hur bra motåtgärderna löser placeringen av förstärkningsplåten så 
anses ”referensspåret” som det bättre
bryggkroppen, precis som ritningen hänvisar till
konflikt kan uppstå vid distanskutsarna, 
fixturen. Denna konflikt kan dock ses som en indikation på att fjäderfästets placering börjar 
ligga mot max av dess tolerans. 
Figur 53.  
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: Bladfjäderfäste placerat i maxläge utifrån de nya toleranserna.

För luftfjäderfästet blev förslaget -1 mm till +1,7 mm i x-led och +1 mm till 
Parallellitetskravet förändras även till 0,5 mm per 70 mm. 

 

: Luftfjäderfäste placerat i maxläge utifrån de nya toleranserna.

Den mätmetod som idag används på manuella linan för kontroll av detaljers placering är inte 
Ett av problemen med dessa mätningar är att punkterna som operatören 

ska ta på detaljerna ligger på lutande plan och detta skapar variation på mätresultaten. I största 
möjliga mån bör mätning på lutande plan undvikas för att kunna använda mätresultaten som 

Enligt betygsmatrisen som skapades i kapitel 6.2 fick motåtgärden ”förmontering
lika hög poäng. I ”8-stegsmodellen poängteras att den mest praktiska och 

ska väljas. I detta fall gjordes bedömningen att ”förmontering är den 
, kan genomföras internt inom Ferruform och på kortare tid än övriga lösningar

på hur bra motåtgärderna löser placeringen av förstärkningsplåten så 
anses ”referensspåret” som det bättre alternativet. Denna metod refererar direkt till 
bryggkroppen, precis som ritningen hänvisar till. Referensspåret har dock den nackdelen att 
konflikt kan uppstå vid distanskutsarna, de ligger ej an mot fjäderfästet 

ikt kan dock ses som en indikation på att fjäderfästets placering börjar 
ligga mot max av dess tolerans. Med detta som bakgrund valdes lösningen ”

 

: Bladfjäderfäste placerat i maxläge utifrån de nya toleranserna. 

led och +1 mm till -1,5 mm i y-led. 

 

: Luftfjäderfäste placerat i maxläge utifrån de nya toleranserna. 

Den mätmetod som idag används på manuella linan för kontroll av detaljers placering är inte 
mätningar är att punkterna som operatören 

ska ta på detaljerna ligger på lutande plan och detta skapar variation på mätresultaten. I största 
möjliga mån bör mätning på lutande plan undvikas för att kunna använda mätresultaten som 

Enligt betygsmatrisen som skapades i kapitel 6.2 fick motåtgärden ”förmontering” och 
stegsmodellen poängteras att den mest praktiska och 

ngen att ”förmontering är den 
och på kortare tid än övriga lösningar. 

på hur bra motåtgärderna löser placeringen av förstärkningsplåten så 
. Denna metod refererar direkt till 

. Referensspåret har dock den nackdelen att 
 om fästet rör sig i 

ikt kan dock ses som en indikation på att fjäderfästets placering börjar 
en ”referensspår”, se 
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Figur 53: Förstärkningsplåt med referensspår. 

Denna lösning ansågs vara den mest lämpade att implementera för att säkerställa plåtarnas 
placeringar. Referensspårets för- och nackdelar presenteras i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5: För- och nackdelar med lösningen ”referensspår”. 

Fördelar Nackdelar 
Direktreferering enligt ritning mellan plåt och 
bryggkropp. 

Svetssprut på styrning. 

Implementerbar på alla dagens plåtar.  Konflikt kan uppstå med distanskutsarnas 
anliggning mot fjäderfästet. 

Applicerbar på alla kommande plåtar utan 
kostnad. 

Placeringen kan påverkas av mänskliga faktorn. 

Skapar möjlighet kontroll av placering, både 
direkt och efter färdigsvets. 

Att implementera referensspåret på befintliga 
plåtar kostar ca 75 000 kr per plåt. 

Kan implementeras i dagens fixtur, förutsatt 
uppmätning av alla upphängningsfixturer. 

 

Eliminerar att felaktig svets kan uppstå mot 
fjäderfästet. 

 

Lösningen fungerar även på plåtar som placeras 
efter manuella linan, dock kräver detta en extra 
fixtur. 

 

Fixturen i spåret skapar ett tryck på plåten och 
förhindrar att denna reser sig. 

 

Förbättrade möjligheter att hantera plåten vid 
eventuell framtida robothantering. 

 

 

7.4 Förändring av standards 

För att kunna använda positionsstandards och elementblad som underlag för den träning som 
ska bedrivas måste uppdateringar ske så att frågorna ”Vad, Hur och Varför” kan besvaras 
genom att läsa i standarden. Om inte innehållet i standarden tillhandahåller denna information 
kan det heller inte förväntas att operatörerna kommer utföra arbetet på samma sätt. Det kan 
heller inte förutsättas att alla blir upplärda på samman sätt. I Bilaga 16 kan en jämförelse ses 
mellan befintligt elementblad och föreslaget uppdaterat elementblad för placering av 
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luftfjäderfäste med förstärkningsplåt. Liknande uppdatering genomfördes även för häftningen 
av luftfjäderfästet och förstärkningsplåten, se Bilaga 17. 

7.5 Träning av standards 

När metoden för arbetet på manuella linan är säkerställt och positionsstandarderna och 
elementbladen är uppdaterade utefter den nya metoden kan träningen av dessa påbörjas. Den 
metodik som föreslås är ”4-stegsträning”. Denna modell styrks av tidigare beskriven teori för 
att få engagerade medarbetare i kvalitetsarbetet. Modellen skapar delaktighet för 
medarbetarna eftersom den bygger på de positionsstandards och elementblad som skapats av 
dem själva. ”4-stegsträningen” är även beprövad inom koncernen med positiva resultat 
(Eriksson R, 2012). Hur träningen ska bedrivas finns beskriven under kapitel 3.4. 
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8 Diskussion och slutsatser  

I detta kapitel diskuteras de lösningsförslag och rekommendationer som framkommit av 
studien. 

Oberoende om den förslagna lösningen implementeras eller inte så måste fjäderfästenas 
placering säkras med snävare toleranser än vad dagens ritningskrav är eftersom dessa används 
som referens idag. Den problembild som har presenterats genom arbetet bottnar till stora drag 
i att konstruktion och produktion inte arbetat tillräckligt nära varandra. Syftet med Scanias 
produktionssystem är att alla jobbar mot samma mål och att beslut som tas ska gynna 
företaget som helhet. Att utveckla samarbetet mellan konstruktion och produktion skulle 
gynna företaget som helhet och med största sannolikhet öka förtjänsten i form av minskade 
slöserier. För Ferruforms del gäller det att tidigt i produktutvecklingsprocessen säkra att 
konstruktören konstruerar så att möjlighet finns till säker fixturering och kontroll av resultat, 
placering ska vara mätbar.       

Ser man till hela manuella linans problembild finns en genomgående problematik i att 
referenser på bryggkroppen inte används direkt, dessa referenser är förflyttade till olika delar 
i fixturen. Detta gör att bryggans tänkta placering varierar mot verklig placerig. 
Problematiken kring förstärkningsplåtarna ligger inte enbart i dess placeringsnoggrannhet 
utan även var i flödet de häftas fast på bryggan. Trots att vissa förstärkningsplåtar placeras 
enligt ritningskrav kan inte svetsningen av lock och ring genomföras då dessa förhindrar 
tillräckligt optimala svetsförhållanden för godkänd svetskvalitet. 

En förutsättning för att operatörerna ska följa standard och efterleva den träning de får är att 
metoderna är säkrade från början. Träningen förlorar sin effekt om operatören upptäcker att 
metoden kan ge felaktigt resultat, tvivel uppstår och standard frångås. Det är därför viktigt att 
metoder säkras innan de införs skarp så att denna misstro aldrig uppstår. Författaren anser 
dock att modellen, ”4-stegträning”, ställer höga krav på den som agerar som tränare. Enligt 
författaren finns en del i denna modell som kräver mer än bara standarden för att lyckas med 
och det är att ”motivera”. I standarden finns en form av konsekvens förklarad till varför 
arbetet ska utföras enligt detta överenskomna arbetssätt, vilket delvis kan motivera 
operatören. Denna förklaring är dock bara kopplad till vilka fysiska problem som kan uppstå 
om standard frångås. Utöver detta anser författaren att tränaren t ex måste kunna motivera och 
förklara: 

• Varför andra arbetsätt kan ge arbetsskador, inte bara att de kan ge arbetsskador 
(ergonomi).  

• Varför olika arbetssätt mellan operatörerna försvårar arbetet med avvikelser, t ex 
spårbarheten till varför avvikelsen uppstod (konsekvenser utöver fysiskt arbete). 

• Varför arbetssättet är den bäst kända metoden just nu, inte bara att den är det (historik 
kring arbetssätt). 

• Hur kopplingen fungerar mellan resultatet av det utförda arbetet och Scanias 
resultatbonus (systemkännedom). 

De mätningar som utförs på manuella linan är idag inte tillräckligt tillförlitliga. En källa till 
osäkerheten är att flera av mätpunkterna som operatören ska placera mätspetsen på är lutande 
plan. Detta gör att mätpunkterna måste tas mycket noggrant för att inte mätfel ska uppstå. Att 
placera mätspetsen med största möjliga precision kräver ett lugnt arbetstempo. Eftersom 
mätstationen är hårt ansatt och under tidspress bör antingen tiden för mätningen utökas eller 
mätpunkterna förflyttas till raka plan. 
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Den problemlösningsmetodik, ”8-stegsmodellen”, som användes i arbetet ansågs metodisk 
och väl definierad. Genomgående för metodiken är att relativt korta tidsintervall ska användas 
för lösa problem, mål ska sättas för att kunna uppnås inom ca 4-8 veckor. Motåtgärder 
värderas med tyngdpunkt på praktisk och enkel genomförbarhet. I detta steg anser författaren 
att beskrivning på vad som menas med kriterierna bör förbättras, dessa upplevdes som 
otydliga. Många av lösningarna som arbetats fram i detta arbete har lång implementeringstid 
och prioriteras lägre då ”8-stegsmodellen” bygger på snabba förändringar som kan uppnås 
inom kort tid. Utvärdering av de sista stegen, 6-8, kunde inte genomföras inom tidsramen för 
detta arbete. 

8.1 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Förslag till fortsatt arbete presenteras i punktlistan nedan: 

• Utföra tester på designen av styrningen i gränssnittet mot plåtens spår. 
• Utvärdera spårets utformning vad gäller längd, bredd och djup. 
• Utvärdera placering av spåret för att passa alla nuvarande och kända kommande 

förstärkningsplåtar. 
• Utveckla fixturen som ska placera plåten med spåret då dessa bara tagits fram i form 

av konceptlösningar. 
• De kostnader som presenterats gällande referensspåret bör undersökas vidare då dessa 

är baserade på uppskattningar. 
• Utvärdera om vissa befintliga plåtar kan exkluderas från implementeringen av 

referensspåret för att minimera kostnaden. 
• För att kunna eliminera orsakar till felplaceringen av detaljer och kunna implementera 

lösningen i befintliga fixturer på manuella linan måste alla upphängningsfixturer mäts 
upp. 

• Upprätta uppföljning på alla platser där avvikelser uppstår eller justeras, förutsatt att 
inte eQuality ska används. 

• Förbättra användningen av eQuality mellan avdelningarna, förbättrar uppföljningen 
och minskar den extra uppföljning mellan avdelningarna. 

• Precisera minsta avstånd mellan förstärkningsplåt och lock/ring, avståndet måste 
definieras med plåtens (kutsarnas) tjocklek som variabel. 
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Bilaga 1 - Tidplan 

 



60 
 

Bilaga 2 - Intervjuer 

Nedan presenteras utförda intervjuer i datumordning. 

Intervjufrågor inkl. svar    2012-01-16 

Intervjuad: Kenneth Holgersson, Driftschef på färdigsvets 

 

1. Vilka kvalitetsavvikelser kopplade till manuella hittar ni hos er? 
Till största del hittas felplacerade förstärkningsplåtar i förhållande till 

förstärkningsringen och locket. 

 
2. Hur påverkar dessa avvikelser er? 

Plåtarna försvårar åtkomsten för svetsning av förstärkningsringen och locket. Effekten 
av detta är att svetsparametrar måste ändras vilket äventyrar svetskvalitén. 

 
3. I vilken utsträckning skickas det eQ-rapporter på det ni hittar? 

Inga eQ-rapporter skickas inom avdelningen. 
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Intervjufrågor inkl. svar    2012-01-16 

Intervjuad: Claes Öhman & Leif Pettersson, Produktionsledare svets 

Teknik/arbetssätt 

1. Operatörens möjlighet att följa produktionstakten, tidsmässigt? 

Arbetsuppgifterna i 3 stationer är väl definierade och klarar taktiden bra. I dessa 
stationer häftas säten, plåtar, lyftöron och ELC-fästen. I övriga har antalet uppgifter 
som ska utföras förändrats och dessa är ej kontrollerade mot gällande takt. 

2. Vilka kvalitetsfel förekommer och hur uppstår dessa? 

Felplacerade domus säten, plåtar, trum- och skivbromsfästen. Claes och Lars har 
uppfattningen att mycket av kvalitetsproblemen är kopplade till hur bryggkroppen är 
stukad i operationen innan. 

3. Kan operatören påverka sitt resultat efter häftning? 

Operatörerna kan inte påverka resultatet då häftningen är utförd. De vet heller inte 
om resultatet blev godkänt eller ej. 

4. Hur är arbetssättet för operatörerna vid upptäckt av avvikelse? 

Operatören tillkallar produktionssamordnare och denna jobbar vidare med ärendet. 
Om förändring införs så följer produktionssamordnaren upp förändringen och 
kontrollerar att resultatet blev bra. 

5. Vilka (tekniska) störningar förekommer på linan? 

Inga stora tekniska störningar förekommer. Ett larm som dyker upp med ojämna 
mellanrum är rotationsfel i fixturerna. 

6. Vad ingår i operatörernas dagliga underhåll? 

Det finns en framtagen 5 minuters standard som operatören ska utföra i slutet av varje 
skift. Det finns även en 30 minuters standard som skall utföras i slutet av varje 
eftermiddagsskift. Ferruform jobbar ständigt med att förbättra sig och i detta skede så 
finns en plan hur 3:e S:et ska uppfyllas. Det framkommer dock att 30-
minutersstandarden ofta frångåtts vid hög produktionstakt. Detta är ett medvetet val 
som varje PL:are har tagit. 

7. Hur är upplärningsprocessen för nya operatörer, vem utbildar, utb. mtrl? 

Upplärning av nya medarbetare på manuella svetslinan sker enligt ”4-stegs träning” 
som är generell träningsmodell framtagen av Scania. Träningen utförs med PS alt. 
erfaren operatör. 
 

8. Vilka utbildningskrav på allmänna svetskunskaper finns det för arbete vid linan? 

Godkänd svetsutbildning på Ferruform. 
9. Vem ansvarar för att uppdatera Positionsstandard och Elementblad? 

PS utformar och uppdaterar positionsstandard och elementblad. 
10. Vem kontrollerar och ansvarar för att dessa följs? 

PL ansvarar för att standard följs och upprätthålls. 
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Arbetsmiljö 

11. Har några olyckor inträffat på arbetsplatsen? Vilka skador är vanliga? 

Det har inträffat två olycksfall vid arbete på manuella svetslinan. 
12. Förekommer belastningsskador? 

Allmänt god arbetsmiljö. Anläggningen är kontrollerad och godkänd enligt Scania 
Ergonomisystem, SES. 

13. Hur är arbetsmiljön gällande ventilation/klimat? 

Nytt ventilationssystem installerat 2011 som fungerar bra. 
14. Är ljuset tillräckligt för arbetsuppgiften? 

Belysningen upplevs vara god. 
15. Förekommer det arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivningar? 

Inga direkta kopplingar mellan manuella linan och sjukskrivningar kan ses. 

 

Psykiska och sociala faktorer 

16. Finns det möjlighet för operatören att påverka sitt arbete?/ styra sin arbetsdag? 

Arbetsväxling sker olika beroende på vilket skift som arbetar. Generellt byter 
operatörerna station efter varje rast. Detta är framtaget av operatörerna själva. 

17. Arbetar man med förbättringsarbete eller liknande parallellt med produktionen? 

I mån av tid arbetar framförallt PS med förbättringsarbete. 
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Intervjufrågor inkl. svar    2012-01-17 

Intervjuad: Bertil Gustafsson, Svetsexpert på Ferruform  

1. Vad var grundtankarna med Manuella linan innan den köptes in, vilka kriterier 
hade man? 

Grundtanken var att linan skulle vara taktad för att minska lyft och skapa ett jämn 
arbetstempo. Man ville komma bort från att operatörerna kunde jobba snabbt för att 
sedan ta längre raster vilket skapade ojämn produktion och kvalitet. 

2. Var grundtanken att det inte skulle behöva mätas i denna lina? 

En mätarm på manuella linan fanns med från första början. 
3. Hur påverkas svetskvalitén på L&R när plåtarna sätt fast innan denna 

operation? 

Detta skapar flera problem för robotsvetsningen på L&R. Om plåtarna ligger för nära 
L&R så  kommer både svetsvinkel och svetsavståndet att förändras, vilket leder till 
försämrad svetskvalitet. Även om plåtarna ligger enligt ritning kan inte optimala 
svetsförhållanden uppnås av gäller vinkel och avstånd på grund av problem med 
åtkomst. 

4. Finns det någon nominell spalt uttalad mellan plåt och L&R? 

Nej 
5. Finns det några mallar framtagna för kontroll av placering på säten, flänsar? 

Mallar finns framtagna för mätbordet och utgår från mätbordet. 
6. Finns det gamla förslag på förbättringar för manuella linan som du vet om och 

inte är genomförda? 

Det har diskuterats många olika förbättringar men har inget konkret direkt mot linan. 
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Intervjufrågor inkl. svar    2012-03-21 

Intervjuad: Robert Andersson, Svetsare i justerstationen på bearbetningen 

 
1. Vilka är ständigt återkommande avvikelser och hur ser dessa avvikelser ut? 

Att specificera hur detaljer är felplacerade går inte då det inte finns någon kontinuitet 
i hur felen uppträder. Ständigt återkommande problem är felplacerade säten och 
plåtar. 
 

2. Vilka artiklar är mest representerade vad gäller avvikelser? 
De artiklar som ständigt återkommer med felplacerade säten och plåtar är: 
1944802, 1944803, 1821202, 1821203, 1743724 
Några artiklar som återkommer med lägre frekvens är: 
1798544, 1914313 (Dessa artiklar har dock läge volym) 
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Intervjufrågor inkl. svar    2012-01-25 

Intervjuad: Kurt-Inge Sundberg, verkstadstekniker på svets  

1. Vilka är problemområdena för L&R gällande detaljer som manuella linan 
häftar? 

Vridna förstärkningsplåtar, skapar ojämn spalt (alla plåttyper) och därav problem för 
robotsvetsningen. Plåtar med kutsar eller stor tjocklek skapar problem för åtkomsten 
vid lock & ring svets. Detta har kompenserats för genom att ändra svetsvinkel och 
svetsavstånd men påverkar svetskvaliteten. Svetsarna är godkända men utrymmet för 
variation är mycket litet innan svetsfel uppstår. Till viss del upptäcks dessa fel av 
trycktestaren.  

2. Vilka är problemområdena för FäSv gällande detaljer som manuella linan 
häftar? 

Varierande spaltbredder både mellan plåtar- lock & ring och brygghals-bromsfläns. 
Dessa variationer är svåra att kompensera för, antingen blir det för lite svets eller för 
mycket svets i spalten. Ojämna häftor skapar ibland problem i och med att detaljen 
kan släppa under färdigsvets, detta då häftan varit för liten eller felplacerad. Häftorna 
kan även vara för stora och det skapar problem för den automatiserade svetsroboten. 
Ett annat problem är detaljer som rest sig, ligger inte an mot bryggkroppen, vilket gör 
att svetsen flyter in under detaljen. Dessa avvikelser kräver mycket arbete för att 
åtgärda.  

3. Finns det någon minimal spalt testad fram mellan plåt och L&R med bibehållen 
svetskvalitet? 

Nej, det finns ingen framtagen minimum spalt. Anpassningar har skett utefter hur 
detaljernas placering har varit när de kommit till Lock & Ring. 

4. Finns någon dokumentation på de avvikelser som repareras efter manuella 
linan? 

Nej, det har förekommit uppföljningar tidigare men inte just nu. 
5. Finns det gamla förslag på förbättringar för manuella linan som du vet om och 

inte är genomförda? 

Benny Broström och Jan Lundberg har jobbat på ett alternativt flöde för manuella 
linan, vet dock inte var denna informationen finns. 

6. Finns framtagna förslag på integrerad mall för plåtar i bomfixtur? 

Det finns har funnits idéer på fixturering av plåtar med hjälp av bommarna. Dessa 
idéer kan finns dokumenterade hos Ola Larsson eller Lars Kjellberg.   
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Intervjufrågor inkl. svar    2012-01-25 

Intervjuad: Magnus Björk, Driftschef på bearbetningen 

 

1. Vilka kvalitetsavvikelser kopplade till manuella hittar ni hos er? 
Till bearbetningen kommer allt typer av fel som kan tänkas på de svetsade detaljerna. 
Det har dock blivit mycket bättre sedan mätarmen installerades på manuella linan. 
Merparten av de avvikelser som kommit till bearbetningen senaste veckorna tror vi är 
justeringar som är utlagda vid manuella linan och justerade i reparationsflödet och 
sedan inte kontrollerade i mätarmen efter justering. Just denna kontroll efter justering 
anser Magnus vara en förutsättning för att ”noll fel” till bearbetningen ska kunna 
uppfyllas. Det senaste dygnet har bearbetningen lagt ut 21 st bakaxlar på grund av 
felplacerade detaljer. 
 

2. Vilka är ständigt återkommande och hur ser dessa avvikelser ut, hur är t ex 
fästet felplacerat? 
Att specificera hur detaljer är felplacerade går inte då det inte finns någon kontinuitet 
i hur felen uppträder. Det enda systematiska felet som Magnus upplever är att ena 
skivbromsflänsen generellt sitter för långt in på bryggkroppen. Det mest omfattande 
och återkommande felen vi upplever på bearbetningen är felplacerade 
förstärkningsplåtar och skivbromsfästen. 
 

3. Hur påverkar dessa avvikelser er? 
Störningar i sekvensen som vi ska leverera mot till kund. Hanteringen av bakaxlarna 
ökar avsevärt mot om bakaxeln kan följa ordinarie flöde. Idag körs bakaxlarna iväg 
till justering och sedan in i flödet för att bearbetas en gång till.  
 

4. I vilken utsträckning skickas det eQ-rapporter på det ni hittar?  
En uppskattning är att vi skickar ca 50 % av avvikelserna i form av eQ-rapporter till 
svetsavdelningen. Magnus påpekar att trenden för att skicka rapporter ökar och det 
sker ett kontinuerligt arbete med detta. 
Enligt Magnus så utformas nu en ny standard som ska gälla vid upptäckt avvikelse 
och ett nytt uppföljningssystem för dokumentationen. 
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Bilaga 3 – Sammanställning eQ-rapporter 

Sammanställning Eq-rapporter angående förstärkningsplåtar 

IInternalReportNo IssuedDate PartNumber NoOfDeviationParts Additional Deviation Description 

i283333 2011-12-28 1821203 1 Lite gods vårta vid M16. 

i283194 2011-12-27 1887843 5 Hög svets mellan banjo och förstärkningsplåt. 3st -843, 2st -844 

i283191 2011-12-27 1887843 4 För stor svets förstärkningsplåt/förstärkningsring det blir kvar en kant. 

i283053 2011-12-22 1887843 2 Hög för svets mellan banjoring och förstärkningsplåt. 1st -843, 1st -844 

i282989 2011-12-22 1944803 4 Lite gods vårta -803 

i282769 2011-12-20 1887843 6 Hög svets mellan f-plåt och ring. 

i282505 2011-12-16 1914313 9 Vårtor för lite gods -313 

i282443 2011-12-16 1798544 2 Lite gods vårta. 

i282166 2011-12-14 1944803 4 Vårta lite gods. 3 st -1944803, 1 st -1944802 

i282021 2011-12-13 1781002 1 
Kant vid ringsida banjo, för mycket svets så det blir kant efter 
bearbetning. 

i282019 2011-12-13 1944802 2 Vårta orena (Vissa med för lite gods också) -1944802 1 st, 1942885 1 st. 

i282005 2011-12-12 1944803 3 Vårtor ej rena felplacerade? eller rikt. 

i281872 2011-12-12 1944802 2 För liten anläggningsyta vårta. 

i281535 2011-12-07 1942884 1 Vårta lite gods. 

i281534 2011-12-07 1944803 1 Lite gods vårta. 

i281418 2011-12-06 1944802 1 vårta lite gods. 

48 

IInternalReportNo IssuedDate PartNumber NoOfDeviationParts Additional Deviation Description 

i285704 2012-01-30 1944803 2 Lite gods vårta. 

i285523 2012-01-25 1944802 2 För lite gods vårta. 

i285405 2012-01-25 1944802 2 Lite gods runt vårtor 

i285404 2012-01-25 1944803 2 Lite gods vårtor. 

i285378 2012-01-24 1944803 4 Vårta lite gods, 3 stycken 1944803, samt 1 st. 1944802. 

i285328 2012-01-24 1944802 1 Vårta lite gods. 

i285254 2012-01-23 1944802 1 För lite gods vårta+ Trumbromsfäste orent+Domus orent. 

i285034 2012-01-19 1944802 2 För lite gods vårtor. 

i284492 2012-01-13 1798544 2 Vårta för liten anläggningsyta. 

i284482 2012-01-12 1944803 2 lite gods vårta locksida 

i284245 2012-01-11 1821203 1 Vårta lite gods. 

i284001 2012-01-09 1821203 1 Förstärkningsplåt ligger fel, blir en stor kant efter bearbetning. 

i283999 2012-01-09 1944803 2 vårta lite gods. 

i283989 2012-01-06 1819350 1 Vårta lite gods, samt styrhål osymmetriska på samma brygga. 

i283987 2012-01-06 1944803 4 Lite gods vårta. 3 st. -1944803 samt en -1798544 

i283943 2012-01-05 1944802 1 Lite gods vårta. 

i283942 2012-01-05 1944802 4 Lite gods vårta, totalt 4 bryggor. 2 st. -1944802 samt 2 st. -1798544 

i283624 2012-01-03 1944802 5 
För liten anläggningsyta vårta. Gods mellan M16 och kant för litet, vissa 
också orena på vårtan. 

39 

IInternalReportNo IssuedDate PartNumber NoOfDeviationParts Additional Deviation Description 

i287688 2012-02-22 1821203 1 lite gods vårta locksida 

i287478 2012-02-21 1821203 1 Tätyta vårta vänster ovansida under 4mm 

i287304 2012-02-20 1942885 1 Lite gods runt vårta 

i286621 2012-02-09 1821202 2 Lite gods vårta M16 (7) 

i286460 2012-02-08 1942885 1 För lite gods vårta. 

i286006 2012-02-01 1944803 2 Vårtor lite gods 

i285990 2012-02-01 1944803 1 Tätyta vårta ut. Främre vårtan på plåten som sitter på höger ovansida. 

i285936 2012-02-01 1944803 1 För lite gods vårta. 

10 

Totalt: 97 
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Bilaga 4 – Bilder på justerade avvikelser 
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Bilaga 5 – Sammanställning justeringsuppföljning 

Åtgärd Antal 

 

 

Filter.fä orent. 60 

Svets banjoplan. 93 

Tig tappar. 670 
Fjäder fäste 
lågt.Sv 64 

Svets vårtor 
låga/felplac plåt. 382 
Svets falken 
fäste. 86 

Byte reaktfäste. 2 

Sv hål reakt fäste. 1 

Svets reaktfäste. 2 

Byte Lagerhus. 5 

Sv.porer lock. 5 
Oren broms 
vinge. 47 

Sv.pilot plugg. 44 

Läckage. 173 

Byte fläns. 8 

Sv broms fläns. 1 

Sv nippel lock. 34 

Om märkning. 5 

Rikta bryggor. 7 

Silikon. 1 

Sv styrhål. 13 

Sv gradfel 45 

Byte kuts. 53 

Bindnings fel. 4 

Sv Lagerhus. 10 

Tig D=172. 3 

SV Elc.fäste 1 

SV läpp säten. 1 

Sv säteshål. 0 

Sv/slip topplugg 0 
    

Vecka:48-8 

  

  

Uppföljning svets just
Filter.fä orent.

Svets banjoplan.

Tig tappar.

Fjäder fäste lågt.Sv

Svets vårtor 
låga/felplac plåt.
Svets falken fäste.

Byte reaktfäste.

Sv hål reakt fäste.

Svets reaktfäste.

Byte Lagerhus.

Sv.porer lock.

Oren broms vinge.

Sv.pilot plugg.

Läckage.

Byte fläns.

Sv broms fläns.

Sv nippel lock.

Om märkning.

Rikta bryggor.
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Bilaga 6 – Mätserier bladfjäderfästen 

Sammanställning av mätningar på bladfjäderfästen. 
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Bilaga 7 – Mätserier luftfjäderfästen 

Sammanställning av mätningar för luftfjäderfästen. 
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Bilaga 8 – Resultat av mätning (urtag) 

2012-03-27 Resultat mätning mellan urtag och kant (2022301) 
Antal Övre 

mått 
Nedre 
mått 

Differens mellan måtten 

1 80,92 80,69 0,23 
2 80,45 80,32 0,13 
3 80,3 79,9 0,4 
4 80,42 79,96 0,46 
5 80,43 79,94 0,49 
6 80,7 80,16 0,54 
7 80,4 80,1 0,3 
8 80,6 80,2 0,4 
9 80,55 80,25 0,3 
10 80,42 80,05 0,37 

 

Mätuppställning 
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Bilaga 9 - Mätuppställning 

 

Mätuppställning fixerad med mall. 

 

Mätning med koordinat mätarm. 
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Bilaga 10 – ”5-varför” metoden 
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Bilaga 11 – Kontrollmätning upphängningsfixtur 

Mätningar som måste genomföras för att säkra fixtureringen och eliminera orsaker till 
variationen av fjäderfästen. Dessa mätningar måste utföras på alla fixturer (häng). 

1. Pilot centrerad mellan V-block, se figur nedan. 
2. Spännchuckar centrerade mot varandra, se figur nedan. 
3. V-block centrerade mot spännchuckar, se figur nedan. 

 

  

Pilot 

V-block 

Spännchuck 
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Bilaga 12 – MSA mätresultat 

Detalj Mått - Förmiddag Medel Detalj Mått Tolerans 
Sä.1-sid -465,2 -464,7 -464,5 -464,3 -464,2 -464,6 Sä.1-sid -465 ±1,7 
sä1-yttre 39,6 39,7 40,7 41,2 40,8 40,4 sä1-yttre 41 +1,4\-2,6 
sä1-inre 39,6 39,5 40,7 41,1 40,8 40,3 sä1-inre 41 +1,4\-2,6 
Sä.2-sid -465 -464,5 -465,3 -464,4 -464,6 -464,8 Sä.2-sid -465 ±1,7 
sä2-yttre 39,7 40,2 39,8 40,8 40,5 40,2 sä2-yttre 41 +1,4\-2,6 
sä2-inre 39,9 40,2 40,1 40,7 41 40,4 sä2-inre 41 +1,4\-2,6 
Sä.3-sid 464,7 465,2 465,1 465,1 465,2 465,1 Sä.3-sid 465 ±1,7 
sä3-yttre 40,7 39,3 41 40,4 40,8 40,4 sä3-yttre 41 +1,4\-2,6 
sä3-inre 41,2 40,2 41,6 41,2 41,6 41,2 sä3-inre 41 +1,4\-2,6 
Sä.4-sid 466,1 466,3 466,2 466,3 466,6 466,3 Sä.4-sid 465 ±1,7 
sä4-yttre 39,7 40,3 39,5 40,3 40,6 40,1 sä4-yttre 41 +1,4\-2,6 
sä4-inre 39,5 40,1 38,9 40,2 40,6 39,9 sä4-inre 41 +1,4\-2,6 

Detalj Mått - Eftermiddag Medel 
Sä.1-sid -465,2 -464,6 -464,5 -464 -464,1 -464,5 
sä1-yttre 40,2 40,3 41,2 41,1 40,6 40,7 

sä1-inre 39,9 39,9 41,1 41 40,7 40,5 
Sä.2-sid -465,1 -464,4 -465,3 -464,2 -464,3 -464,7 
sä2-yttre 39,9 40,8 39,8 40,3 40,4 40,2 
sä2-inre 40,2 40,9 40,3 40,8 40,7 40,6 
Sä.3-sid 464,4 465,1 464,8 465,4 465,3 465,0 
sä3-yttre 40,2 39,5 41 40,5 40,5 40,3 

sä3-inre 41 40,2 41,9 41,3 41,3 41,1 
Sä.4-sid 465,5 465,9 465,5 466,4 466,5 466,0 
sä4-yttre 40 40,9 39,9 40,2 40,5 40,3 
sä4-inre 39,4 40,5 39,7 40 43,8 40,7 

Detalj Mått - Natt Medel 
Sä.1-sid -465,1 -464,7 -464,4 -464,2 -464,2 -464,5 

sä1-yttre 40 40,3 41 40,9 40,6 40,6 

sä1-inre 39,9 40,2 41 41,1 40,6 40,6 

Sä.2-sid -465,1 -464,4 -465,3 -464,5 -464,4 -464,7 

sä2-yttre 40,1 40,9 40,1 40,6 40,6 40,5 

sä2-inre 40,3 41,1 40,4 40,7 40,9 40,7 

Sä.3-sid 464,4 465 464,8 465,2 465,2 464,9 

sä3-yttre 40,2 39,2 40,8 40,2 40,5 40,2 

sä3-inre 41 40,2 41,8 41,1 41,3 41,1 

Sä.4-sid 465,9 466,1 465,9 466,3 466,7 466,2 

sä4-yttre 40,1 40,7 39,9 40,2 40,4 40,3 

sä4-inre 40 40,6 39,8 40,2 40,5 40,2 
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Bilaga 13 – Ritning fixtur (luftfjäderfäste) 
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Bilaga 14 – Ritning fixtur (bladfjäderfäste) 
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Bilaga 15 – Ritning monteringsstation 
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Bilaga 16 – Uppdaterat elementblad (laddning) 

 

Befintligt elementblad för att ladda säte och plåt. 

 

Förslag på uppdaterat elementbladför att ladda säte och plåt. 
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Bilaga 17 – Uppdaterat elementblad (häftning) 

 

Befintligt elementblad för häftning av säte och plåt. 

 

Föreslaget uppdaterat elementblad för häftning av säte och plåt. 


