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Sammanfattning 
Ferruform är ett verkstadsföretag i Luleå som tillverkar ramkomponenter och axlar till framförallt 

Scanias lastbilar och bussar. Ferruform tillverkar bland annat stödaxlar, vilka är fordonskomponenter 

som bär upp hjulpar utan drivning. En viktig tillverkningsmetod i Ferruforms stödaxeltillverkning är 

svetsning. I en av svetsprocesserna fästs så kallade axeländar på stödaxlarna. Maskinen som 

Ferruform använder till svetsning av axeländar är mycket nära att överskrida sin tekniska livslängd, 

vilket resulterar i allt sämre driftsäkerhet och bristande produktkvalitet. 

Syftet med den här studien är att granska de problem och kostnader som svetsprocessen ger upphov 

till, samt att utreda vilken svetsprocess som är lämpligast att ersätta den nuvarande svetsprocessen 

med. Till studien hör även att föreslå en investeringsplan för en ny svetsprocess. 

Studien baseras i huvudsak på litteraturstudier och intervjuer. Kvalitetsbristkostnader i Ferruforms 

svetsprocess granskas, och för att finna den lämpligaste processen för svetsning av axeländar 

genomförs intervjuer och benchmarking samt en utvärdering utifrån Ferruforms krav och behov. 

Ferruforms process för svetsning av axeländar orsakar kvalitetsbristkostnader på totalt cirka 744 000 

kronor per år. Kvalitetsbristkostnaderna består av kassationer, omarbeten och kontrollkostnader. 

Kassationerna står för cirka 81,5 % av kvalitetsbristkostnaderna. Med förbättrade mätmetoder kan 

kvalitetsbristkostnaderna reduceras med 72 000 kronor per år, men maskinens skick gör det svårt att 

ytterligare reducera kostnaderna utan nyinvestering. 

Studien konstaterar att en MAG-svetsprocess är den lämpligaste processen för svetsning av 

axeländar. MAG-svetsning uppfyller Ferruforms krav på svetskvalitet och produktivitet samt gör det 

möjligt att svetsa bearbetade axeländar på stödaxlarna. Svetsning av bearbetade axeländar ställer 

stora krav på toleranser men ger en effektivare produktion och minskar produktionskostnaderna. 

MAG-svetsning har dessutom låg investeringskostnad relativt andra lämpliga svetsmetoder. 

Investeringskostnaden för att ersätta den befintliga svetsprocessen med en MAG-svetsprocess 

beräknas till 108 indexerade enheter (i). Ferruform föreslås göra investeringen i två steg, där det 

första steget möjliggör utprovning av tekniken och det andra steget innebär en fullständig övergång 

till MAG-svetsning. När investeringen är gjord bör Ferruform överväga att göra ytterligare en 

investering för att göra det möjligt att svetsa bearbetade axeländar och därmed minska 

produktionskostnaderna. Kostnaden för den investeringen ligger mellan 20 – 105 i beroende på 

vilken utrustning som krävs. Återbetalningstiden beräknas till mellan 0,34 och 2,26 år. 

  



 

Abstract 
Ferruform is a company in Luleå that primarily produces chassis components for Scania’s production 

of trucks and busses. Amongst other products Ferruform produces tag axles, which are chassis 

components that wheel pairs free from transmission are fixed to. Welding is an important production 

method in the tag axle production at Ferruform. In one of the welding processes components called 

axle ends are welded to the tag axles. The machine used by Ferruform for the welding process is very 

close to exceeding its technical lifetime, which makes it less reliable and causes quality problems. 

The purpose of this study is to investigate problems and costs caused by the welding process, and to 

investigate which welding process is most adequate to replace the existing process. The study also 

aims at proposing an investment plan for a new process. 

The study is mainly based on literature studies and interviews. The lack-of-quality costs in 

Ferruform’s welding process are revised. Interviews, benchmarking and an evaluation on the basis of 

Ferruform’s requirements are made in order to find the most adequate process for welding axle 

ends. 

Ferruform’s process for welding of axle ends causes lack-of-quality costs of approximately SEK 

744 000 per year. The-lack-of quality costs consist of scrap, rework and control costs. Approximately 

81,5 % of the lack-of-quality costs are scrap costs. By improving measurement methods the lack-of-

quality costs may be reduced by SEK 72 000 per year, but the condition of the machine makes it hard 

to reduce the costs any further without investing in a new process. 

The study shows that a MAG-welding process is the most adequate process for welding of tag axle 

ends. MAG-welding fulfills Ferruform’s requirements for welding quality and productivity, and at the 

same time makes it possible to weld axle ends after machining. The demand for accuracy is very high 

when welding machined axle ends but the production becomes more efficient and production costs 

are reduced. Besides, MAG-welding has low investment costs compared to other adequate welding 

methods. 

The investment cost for replacing the existing welding process with a MAG-welding process is 

estimated to 108 indexated units (i). It is suggested that the investment is made in two steps, where 

the first step is a tryout period for the technique and the second step is a complete transition to 

MAG-welding. When the investment is made Ferruform should consider making an additional 

investment in order to enable welding of machined axle ends and thereby reduce production costs. 

The cost for that investment will be between 20 – 105 i depending on the equipment required. 

Payback time is calculated to be between 0,34 and 2,26 years. 
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1 Inledning 
 

I det här kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemområde, syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Ständigt ökande konkurrens i kombination med vikande global konjunktur ställer allt hårdare krav på 

företag världen över. För många företag är det mer aktuellt än någonsin att göra effektiviseringar och 

se över kostnader för att överhuvudtaget överleva. Samtidigt är det också nödvändigt att genomföra 

investeringar och förbättringar för att vara konkurrenskraftig när konjunkturen vänder och 

efterfrågan ökar. (Danasten, 2008) 

Inom den svenska fordonsindustrin minskade orderingången dramatiskt under andra halvåret 2008, 

något som ledde till betydande neddragningar i produktionen av personbilar och lastvagnar. 

(Appelgren, 2008) 

En av aktörerna i den svenska fordonsindustrin är Ferruform AB 1 , ett verkstadsföretag i 

Scaniakoncernen som tillverkar ramkomponenter och axlar till framförallt Scanias lastbilar och 

bussar. Ferruform har ungefär 600 medarbetare och omsätter årligen omkring 1,2 miljarder kronor 

med en verkstad belägen i Luleå. 

En viktig tillverkningsmetod i fordonsindustrin och i Ferruforms produktion är svetsning. Med 

svetsning menas vanligen konsten att sammanfoga metalliska material genom upphettning och 

smidning (Treadway, 2005). Ferruform använder ett flertal svetsmetoder i sin produktion och är en 

av Sveriges största förbrukare av tillsatsmaterial för svetsning. 

1.2 Problembeskrivning 
En av produkterna som Ferruform tillverkar är stödaxlar, se Figur 1. Stödaxlar är 

fordonskomponenter som bär upp hjulpar utan drivning och sitter monterade i direkt anslutning 

bakom drivande hjulpar. Tillverkningen av stödaxlar börjar med klippning och formning av grovplåt. 

Sedan följer en mängd svetsoperationer där de formade plåtstyckena sammanfogas och där 

smidesdetaljer svetsas på. Slutligen bearbetas stödaxlarna i fleroperationsmaskiner. 

 

 

Figur 1. Illustration av en stödaxel (ASA 700D) som Ferruform tillverkar. 

 

                                                             
1 Fortsättningsvis endast kallat Ferruform. 
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I en av svetsoperationerna som stödaxlarna går igenom fästs axeländar, vilka är de komponenter 

som fordonens hjul monteras på. Axeländar är kritiska komponenter på stödaxlar, eftersom defekter 

i värsta fall kan leda till att hjul lossnar när fordonen är i drift. 

Maskinen som Ferruform använder för svetsning av axeländar bedöms av dess tillverkare, ESAB, vara 

mycket nära att överskrida sin tekniska livslängd. Det resulterar i allt sämre driftsäkerhet och 

bristande produktkvalitet samt gör processen beroende av erfarna operatörer. I ett 

inspektionsprotokoll från ESAB skriven i december 2006 bedöms maskinen i bästa fall kunna 

användas i produktion i ”några år till”. I protokollet konstateras även att det troligtvis inte är lönsamt 

att renovera maskinen och att den därför måste bytas ut inom kort. Kostnaderna för problemen som 

maskinen ger upphov till har dock inte utretts och är därför okända för Ferruform. 

Vid en investering i en ny maskin har Ferruform möjlighet att övergå till en annan svetsmetod. Andra 

svetsmetoder kan innebära fördelar, exempelvis ökad produktkvalitet och produktivitet samt 

reducerat antal operationer i stödaxeltillverkningen. 

I den här rapporten används fortsättningsvis ordet svetsprocess för att beskriva både svetsmetod och 

svetsmaskin i ett samlat begrepp. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien som presenteras i den här rapporten är att utreda vilka problem och kostnader 

som den nuvarande svetsprocessen ger upphov till, samt utreda vilken svetsprocess som är 

lämpligast för svetsning av stödaxeländar hos Ferruform. I studien ingår även att utarbeta och 

presentera en investeringsplan för en ny svetsprocess. 

1.4 Frågeställningar 
Problembeskrivning och syfte leder fram till följande frågeställningar: 

1. Vilka problem och kostnader medför den nuvarande svetsprocessen? 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar har olika svetsprocesser vid svetsning av stödaxeländar? 

1.5 Avgränsningar 
Studien förutsätter att bedömningen av den befintliga maskinen för svetsning av stödaxeländar som 

ESAB gjorde vid inspektionen år 2006 är korrekt. 

Studien omfattar inte stödaxeltyperna ASA 720 och ASA 760 då dessa endast testtillverkas vid 

inledningen av den här studien.  
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2 Metod 
 

I det här kapitlet diskuteras studien ur ett vetenskapligt perspektiv. Använda metoder för 

datainsamling presenteras och begreppen validitet och reliabilitet diskuteras. Kapitlet avslutas med 

en presentation av studiens arbetsgång. 

 

2.1 Forskningstyp och metodval 
Enligt Andersson & Borgbrant (1998, s. 20 ff) kan vetenskapliga studier kategoriseras utifrån vilken 

typ av forskning som bedrivs i studierna. De menar att studiernas syfte, och därmed 

forskningsfrågorna som studierna är ämnade att besvara, avgör vilken forskningstyp de tillhör. 

Andersson & Borgbrant nämner fyra forskningstyper: 

 Förändringsinriktad forskning 

 Utvärderande forskning 

 Teori- och modellutvecklande forskning 

 Utprövande forskning 
 
Tabell 1 visar de moment som enligt Andersson & Borgbrant ofta förekommer i forskningsprocessen 
vid respektive forskningstyp. 
 

Forskningsfråga Metodval Datainsamlings-

metod

Analys och tolkning Resultat Presentation

Förändring Åtgärder             

Vad ska förändras 

och hur ska det 

ske

Intressent-

medverkan 

Fallstudier 

inom organi-

sationer

Dialog                     

Öppna och 

bundna frågor

Återföring      

Fördjupad 

datainsamling

Ökad kunskap om 

förändrings-

processer

Arbetsmaterial 

Seminarier

Utvärdering Kartläggning        

Vad karaktäriserar 

studieobjektet

Utredningar 

Undersök-

ningar

Enkät och intervju 

Kvantitativ och 

kvalitativ data

Beskrivningar av delar 

och helheter 

Orsakssamband

Ökad kunskap om 

det studerade 

fenomenet, i 

relation till uttalade 

mål och avsikter

Interna och 

externa 

rapporter

Teori- och 

modell- 

utveckling 

Kunskapsbildning 

Utveckling av nya 

teorier och 

modeller

Expert- och 

specialist-

studier

Källstudier          

Litteratur

Noggrannhet  

Användningsområde 

Systematisk 

dokumentation av 

utarbetade 

begrepp, teorier 

och modeller

Artiklar och 

modeller 

presenterade i 

artiklar

Utprövning Hypotesbildning  

Vad karaktäriserar 

en specif ik 

funktion

Laboratorie-

undersök-

ningar 

Experiment

Mätningar      

Simuleringar

Empiri  

Hypotesprövning 

Modellbyggnad

Fakta om ett objekt 

och dess 

egenskaper med 

undersökta 

variablers värde 

och storhet

Vetenskapliga 

artiklar

Typ av 

forskning

Moment i forskningsprocessen

 

Tabell 1. Forskningsprocessens utformning enligt Andersson & Borgbrant (1998, s. 21). 

 

Studien som presenteras i den här rapporten syftar till att kartlägga och analysera problem och 

kostnader i en svetsprocess, samt att utreda alternativa svetsmetoder för svetsprocessen. I studien 

bedrivs således utredande och undersökande forskning, vilket gör att den antar en utvärderande 

forskningstyp.  
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2.2 Metoder för datainsamling 
Insamling av data görs genom litteraturstudier, intervjuer och benchmarking. Metoderna diskuteras i 

det här avsnittet. 

2.2.1 Litteraturstudier 

Enligt Bell (2005) är litteraturstudier grunden i en akademisk undersökning. Bell menar att syftet med 

litteraturstudier är att få förståelse för det valda temat och kunskap om vad som redan gjorts inom 

området. 

Sökningen av litteratur har i den här studien har gjorts med sökmotorer på internet och med 

databaserna Lucia och Libris. Sökorden från samtliga sökningar finns presenterade i Bilaga 1. Utöver 

dessa sökverktyg har även referenslistor från studerade källor använts för att finna information. 

2.2.2 Intervjuer 

Intervjuer kan enligt Saunders et al. (2007) vara strukturerade, ostrukturerade eller semi-

strukturerade. Saunders et al beskriver en strukturerad intervju som mycket formell med 

standardiserade frågeformulär, vilket gör att stora mängder kvantitativ information kan samlas in på 

kort tid. De menar att en nackdel med strukturerade intervjuer är att intervjuaren är bunden till 

frågeformuläret och därför inte har möjlighet att gå djupt ner i intressanta frågeställningar. Det är 

däremot möjligt att göra vid ostrukturerade intervjuer, eftersom frågeformulär inte används vid 

sådana. Vid ostrukturerade intervjuer kan dock viktiga frågeställningar lätt missas eller glömmas bort. 

En semi-strukturerad intervju beskriver Saunders et al. (2007) som en blandning av de ovan beskrivna 

intervjutyperna. Vid en semi-strukturerad intervju används förvisso ett frågeformulär men ordningen 

på frågorna kan under intervjun ändras och kompletterande frågor kan ställas. 

I den här studien har samtliga intervjuer gjorts i semi-strukturerad form. Intervjuerna har alltid utgått 

ifrån ett frågeformulär med frågor av mer omfattande karaktär, vilka har specificerats under 

intervjuns gång. Det har säkerställt att inga viktiga frågor glömts bort samtidigt som djupa 

diskussioner inom specifika områden har kunnat föras. 

2.2.3 Benchmarking 

Benchmarking eller processjämförelse definierar Bergman och Klefsjö (2001) som ett strukturerat 

arbetssätt för att finna möjligheter till processförbättringar genom noggrann jämförelse mellan en av 

den egna organisationens processer och en annan identisk eller liknande process hos en annan 

organisation. Bergman och Klefsjö beskriver fyra olika typer av processjämförelser: 

 Intern processjämförelse: Processjämförelse med samma process på annan plats, 

annan avdelning eller annat bolag inom egna koncernen. 

 Processjämförelse med konkurrent: Processjämförelse med samma process hos en 

konkurrent. 

 Funktionell processjämförelse: Processjämförelse med en erkänt bra organisation i ett 

liknande område eller som utför liknande aktiviteter. 

 Allmän processjämförelse: Processjämförelse med den erkänt bästa organisationen 

oberoende av verksamhetsområde. 
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Bergman och Klefsjö (2001) påpekar slutligen att processjämförelser är mycket mer än att bara 

kopiera. De menar att det ofta krävs djup självanalys och förmåga att kunna överföra tekniker, 

arbetssätt och processlösningar som fungerar i andra sammanhang till den egna organisationen. 

Den här studien bygger på flera olika moment varav benchmarking är ett av dem. Benchmarking har 

således använts i begränsad omfattning och relativt andra moment har mycket lite tid använts till att 

finna lämpliga processer. Processerna som undersökts har varit kända av personer som författaren 

haft tät kontakt med under studien. Det resulterade i en intern processjämförelse samt en 

processjämförelse med konkurrent. Trots den begränsade omfattningen har dock utförd 

benchmarking haft en avgörande betydelse för den här studiens resultat och slutsatser. 

2.3 Validitet och reliabilitet 
Yin (1994) hävdar att det är viktigt att en empirisk undersökning genomförs på ett vetenskapligt 

korrekt sätt för att den ska hålla hög kvalitet. Några viktiga parametrar är enligt Yin undersökningens 

trovärdighet och tillförlitlighet, dess förmåga att belägga resultat och slutsatser samt dess pålitlighet 

när det gäller data. Parametrarna ingår och mäts vanligen i undersökningens validitet och reliabilitet. 

 Validitet definierar Halvorsen (1992) som ett mått på huruvida det som avsågs mätas 

verkligen var det som mättes. Bell (2005) beskriver på liknande sätt validitet som ett 

mått på om en undersökning eller en viss fråga mäter eller beskriver det som ämnas 

mätas eller beskrivas. Bell menar även att validitet är detsamma som giltighet. 

 Reliabilitet menar Halvorsen (1992) är ett mått på hur pålitliga mätningarna är. Enligt 

Bell (2005) är reliabilitet ett mått på i vilken utsträckning en undersökning ger samma 

resultat vid olika tillfällen då i övrigt lika omständigheter råder. Bell menar även att 

reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet. 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) påstår att validitet bör betraktas som det primära måttet av de 

två, eftersom det inte spelar någon roll att själva mätningen är bra om den inte mäter det som avses 

mätas. 

2.3.1 Validitet  

I den här studien har författaren inledningsvis ägnat mycket tid till litteraturstudier för att vara väl 

införstådd i ämnet inför intervjuer och därmed kunna säkerställa att rätt saker har diskuterats. 

Litteraturstudierna har också legat till grund för de genomförda analyserna i studien, vilket borgar för 

att rätt slutsatser har kunnat dras. 

Författaren har haft mycket tät kontakt med handledaren och kunniga människor på företaget, vilket 

har gjort det möjligt att kontinuerligt stämma av att studien har gått i rätt riktning. 

2.3.2 Reliabilitet 

Författaren har inför varje intervju kontrollerat att personer som har intervjuats är väl insatta i ämnet 

och de aktuella frågeställningarna. Samtliga muntliga källor som kunnat bidra med viktig information 

redovisas och namnges i rapporten, med undantag för några få källor där informationen har ansetts 

känslig för personerna i fråga. 
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Informationen i de tryckta källor som använts i den här studien har granskats kritiskt, och källor som 

misstänkts innehålla inslag av marknadsföring har undvikits. Författaren har också strävat efter att 

belägga viktig information med fler än en källa. 

2.4 Arbetsgång 
Studien inleddes med att författaren bekantade sig med Ferruforms stödaxeltillverkning i syfte att få 

en överblick över produkter och processer. Parallellt med detta inleddes även litteraturstudier i 

ämnena processkartläggning och kvalitetsbristkostnader. Tillsammans med operatörer och 

produktionstekniker inom stödaxeltillverkningen skapades sedan ett flödesschema över 

stödaxeltillverkningen genom att betrakta flödet på plats i verkstaden. 

Flödesschemat och litteraturstudien av kvalitetsbristkostnader användes till att undersöka vilka 

kostnader processen för svetsning av axeländar orsakade. Information till undersökningen 

inhämtades från intervjuer med operatörer och arbetsledning samt från Ferruforms affärssystem. 

Brist på dokumenterad data innebar att analysen i stor utsträckning fick baseras på muntliga källor 

och uppskattningar, vilket medförde viss osäkerhet i resultatet. Trots det gav undersökningen en god 

indikation på processens status och belyste viktiga problemområden. 

Under tiden för analysen av kvalitetsbristkostnader gjordes även en litteraturstudie i ämnet svetsning 

och svetsmetodik. Inledningsvis syftade litteraturstudien till att skapa en överblick över ämnet samt 

en uppfattning om hur svetsmetoder vanligen indelas och klassificerades. Därefter genomfördes en 

djupare studie av varje svetsmetod. Litteraturstudien utgjorde grunden för en analys av de olika 

svetsmetodernas lämplighet för svetsning av axeländar. Till analysen användes även benchmarking 

samt information från intervjuer av personer med stor kunskap och erfarenhet inom svetsning. 

Analysen ledde fram till att en svetsmetod valdes för vidare utveckling av ett investeringsförslag. En 

mindre litteraturstudie i grundläggande investeringsteori gjordes innan en investeringsplan för 

förslaget togs fram. 

Hela studiens arbetsgång framgår i Figur 2. 
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Figur 2. Schematisk bild över arbetsgången i studien. 
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3 Teori 
 

I det här kapitlet presenteras teorin som ligger till grund för analyserna i studien. Kapitlet redogör för 

litteraturstudier inom områdena flödeskartläggning, investeringsteori, kvalitetsbristkostnader och 

svetsmetodik. 

 

 I avsnitt 3.1 presenteras teori kring processkartläggning och flödesscheman, vilket 

används vid utarbetandet av ett flödesschema för Ferruforms stödaxeltillverkning som 

i sin tur utgör grunden för vidare analyser. 

 I avsnitt 3.2 presenteras teori om investeringar och investeringskalkylering, vilket 

används vid utvecklingen av en investeringsplan för en ny svetsprocess. 

 I avsnitt 3.3 presenteras teori om kvalitet och kvalitetsbristkostnader. Teorin används 

för att analysera problemen och kostnaderna som Ferruforms process för svetsning av 

axeländar orsakar. 

 Slutligen presenteras i avsnitt 3.4 en omfattande teoristudie av svetsmetoder som 

utgör grunden för analyser av lämpliga svetsmetoder för svetsning av axeländar. 

 

3.1 Flödeskartläggning 
Enligt Sörqvist & Höglund (2007, s. 78) definieras vanligen en process som ”en begränsad mängd 

samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte”, och består av arbetsuppgifter och 

aktiviteter som utgör stommen i en verksamhet. 

Kartläggning av processer och flöden är enligt Sörqvist & Höglund en viktig aktivitet i inledningen av 

ett förbättringsarbete. Kartläggningen skapar en enhetlig bild över det aktuella problemområdet, 

vilket gör att problemet lättare kan studeras utifrån ett helhetsperspektiv. Sörqvist & Höglund menar 

att även ett övergripande flödesschema förtydligar den situation och det flöde som är relaterat till 

det problem som ska lösas. 

Park (2003, s. 85 f) hävdar att ett flödesschema ger en bild över de steg som är nödvändiga för att 

förstå ett flöde. Park menar vidare att den stora nyttan med ett flödesschema ligger i att processer 

identifieras och att huvudflöden av produkter och information visualiseras. 

Enligt Park kan flödesscheman variera väldigt mycket i komplexitet beroende på syftet med 

flödeskartläggningen. Han hävdar dock att symboliken i flödesscheman har blivit ganska 

standardiserad och ger några exempel på vanliga symboler, se Figur 3. 

 

- Beslut - Lager- Process

 

Figur 3. Exempel på symboler i flödesscheman enligt Park (2003, s. 87). 
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3.2 Investeringsteori 
Enligt Skärvad & Olsson (2003, s. 216 f) är en investering i vid mening kapitalanvändning som får 

betalningskonsekvenser på lång sikt 

Skärvad & Olsson menar att det finns många olika slags investeringar. Som exempel nämner de: 

 Ersättningsinvesteringar – investeringar där gamla maskiner, byggnader och dylikt 

ersätts med nya. 

 Rationaliseringsinvesteringar – investeringar som görs för att rationalisera eller med 

andra ord sänka kostnaderna i ett företag. 

 Expansionsinvesteringar – investeringar som höjer ett företags kapacitet eller leder in 

det på nya områden. 

 Miljöinvesteringar – investeringar som syftar till att förbättra den yttre och inre miljön. 

Skärvad & Olsson hävdar också att investeringar i till exempel forskning och utveckling samt 

marknadsföring ofta kan betraktas som investeringar trots att de bokförs som kostnader. Effekterna 

av sådana insatser uppkommer på lång sikt, vilket således också de betalningsmässiga 

konsekvenserna gör. 

Det finns flera sätt att beräkna investeringars lönsamhet. Skärvad & Olsson (2003, s. 224 ff) nämner 

fyra metoder: 

 Kapitalvärdesmetoden bygger på att framtida investeringsöverskott räknas om till 

värdet de har vid investeringstillfället. Investeringen är lönsam om differensen mellan 

in- och utbetalningar vid investeringstillfället är positiv. 

 Pay back-metoden är en enkel form av investeringskalkyl. Med metoden beräknas hur 

lång tid det tar att tjäna in det investerade beloppet. 

 Annuitetsmetoden är en variant av kapitalvärdesmetoden som studerar ett 

genomsnittligt år istället för de totala konsekvenserna under investeringens livslängd, 

vilket kapitalvärdesmetoden gör. 

 Internräntemetoden bygger på att den årliga avkastning eller förräntning som 

investeringen ger på det satsade kapitalet jämför med den aktuella kalkylräntan. 

Skärvad & Olsson (2003, s. 141) menar att särkostnad och samkostnad är två viktiga ekonomiska 

begrepp vid beslutsfattande av olika slag. 

 Särkostnader är kostnader som orsakas av ett visst beslut. Exempel på särkostnader är 

kostnader som tillkommer när ett företag beslutar att ta upp en ny produkt på sitt 

tillverkningsprogram eller kostnader som försvinner när tillverkningen läggs ner. 

 Samkostnader är kostnader som inte påverkas av ett visst beslut 

Skärvad & Olsson avslutar med att konstatera att sär- och samkostnader bestäms av 

beslutssituationen. Kostnader som i en viss beslutssituation är särkostnader kan i en annan 

beslutssituation vara samkostnader. 
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3.3 Kvalitetsbristkostnader 

3.3.1 Begreppet kvalitet 

Det finns många definitioner av ordet kvalitet. Några ofta förekommande men enligt Bergman och 

Klefsjö (2001, s. 22) alltför snäva definitioner är Philip Crosbys ”conformance to requirements” och 

Joseph Jurans ”fitness for use”. 

Enligt ISO 9000:2000 definieras kvalitet som; 

”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. behov eller förväntning 

som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.” 

Bergman och Klefsjö (2001, s. 23) tar den definitionen ett steg längre och menar att; 

”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar.” 

3.3.2 Kvalitet och kostnader 

Joseph Juran var en av de allra första att fundera över kostnader i samband med 

kvalitetsverksamhet. Redan 1951 skrev han i den första upplagan av ”Quality Control Handbook” om 

kvalitetskostnader som senare uppdelades i fyra kategorier (Bergman & Klefsjö, 2001, s. 62 f): 

 Interna felkostnader – kostnader för produkter som avviker från ställda krav, där 

avvikelsen upptäcks innan leverans till kund 

 Externa felkostnader – kostnader för produkter som avviker från ställda krav, där 

avvikelsen upptäcks efter leverans till kund 

 Kontrollkostnader – kostnader för att kontrollera att produkter och material uppfyller 

ställda krav 

 Förebyggande kostnader – kostnader för kvalitetsbefrämjande åtgärder inom 

utvecklings- och tillverkningsprocessen 

Bergman & Klefsjö (2001, s. 64 f) anser att kvalitetskostnad är ett olämpligt begrepp, eftersom det 

indikerar att det är kvalitet som kostar när det i själva verket är brist på kvalitet som kostar. De 

menar att begreppet kvalitetsbristkostnad bör användas istället, vilket enligt deras definition endast 

innefattar interna och externa felkostnader. Det är enligt dem endast felkostnaderna som ska vara i 

fokus vid förbättringsarbete. Kontrollkostnaderna blir automatiskt möjliga att minimera när 

felkostnaderna minimeras, och de förebyggande kostnaderna som härrör från förebyggande åtgärder 

bör ses som investeringar som är viktiga att satsa på. Blandas dessa kostnader in är risken att 

förbättringsarbetet får fel fokus. 

Campanella (1999, s. 4 ff) för ett liknande resonemang och föreslår därtill en strategi för hur 

kvalitetsbristkostnader kan användas som underlag till förbättringsarbete: 

  



 

  
10 

 
  

1. Gå till direkt angrepp på felkostnaderna och försök eliminera dessa 

2. Investera i ”rätt” förebyggande åtgärder 

3. Reducera kontrollkostnaderna i förhållande till uppnådda resultat 

4. Utvärdera kontinuerligt de förebyggande åtgärderna för att uppnå ytterligare 

förbättring 

Sörqvist (1998, s. 31 ff) definierar kvalitetsbristkostnader som ”de totala förluster som uppstår 

genom att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga”, och väljer till skillnad från 

tidigare nämnda författare att även ta hänsyn till kontrollkostnader vid beräkning av 

kvalitetsbristkostnader. Det resonemanget tilltalar författaren av den här avhandlingen och därför 

betraktas fortsättningsvis både felkostnader och kostnader som härrör från kontroller som 

kvalitetsbristkostnader. 

3.3.3 Felkostnader 

Juran (1988, s. 4.5) menar att de interna respektive externa felkostnaderna består av följande 

undergrupper: 

Interna felkostnader: 

 Kassationer – lönekostnader, materialkostnader och vanligtvis även overhead-

kostnader för defekta produkter som inte kan justeras 

 Omarbeten – kostnader för att justera defekta produkter 

 Felorsaksanalyser – kostnader för att analysera defekta produkter i syfte att hitta 

felorsaker 

 Defekter i råmaterial och ingående komponenter – kostnader för kassationer och 

omarbeten till följd av defekta produkter från leverantörer  

 Sökning efter defekta produkter – kostnader för att spåra och inspektera defekta 

produkter i produktionen 

 Kontroller av omarbetade produkter – kostnader för att kontrollera justerade 

produkter 

 Slöserier vid tillverkning av godkända produkter – kostnader kopplade till produkter 

som inte är defekta, exempelvis onödigt material eller överfyllnad 

 Prisreduktioner – skillnaden mellan normala försäljningspriser och reducerade 

försäljningspriser till följd av kvalitetsproblem 

Externa felkostnader: 

 Garantikostnader – kostnader för byten eller reparationer inom garantitiden 

 Justeringar till följd av kundklagomål – kostnader för inspektioner och justeringar av 

defekta produkter levererade till kunder 

 Återsända produkter – kostnader förenade med byten av defekta produkter 

levererade till kunder 

 Ersättningar och kompensationer – kostnader för eftergifter till kunder på grund av 

defekta produkter eller produkter som inte tillfredsställer kundbehoven 
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3.3.4 Dolda kvalitetsbristkostnader 

Sörqvist (1998, s. 39) menar att en stor del av kvalitetsbristkostnaderna är dolda och inte kan tas 

med i beräkningarna, eftersom det sällan finns tillgång till trovärdig data eller tillförlitlig 

uppskattning. Dessa kostnader kan vara tre till tio gånger så stora som de synliga kostnaderna, men 

trots det fattas många beslut baserat på de direkt mätbara kostnaderna. Förhållandet mellan de 

synliga och de dolda kvalitetsbristkostnaderna illustreras ofta i form av ett isberg, se Figur 4. 

 

Figur 4. Synliga och dolda kvalitetsbristkostnader enligt Sörqvist (1998, s. 39). 

 

3.4 Svetsmetodik 
Svetsning är en mycket vanlig sammanfogningsteknik inom många industrier och det finns mängder 

med olika svetsmetoder. Det finns också flera olika sätt att kategorisera svetsmetoder. Messler 

(1999, s. 28) grupperar svetsmetoder utifrån hur de svetsade materialen binds samman. Den svenska 

organisationen Svetskommisionen, som är en teknisk branschorganisation med syfte att bidra till 

fogningsteknikens utveckling i Sverige, kategoriserar svetsmetoder utifrån likheter i metodik, se Figur 

5 på nästa sida. 

Kategorierna i Figur 5 definierar Metallnormcentralen (1986, s. 21 ff) på följande sätt: 

 Smältsvetsning – svetsning där arbetsstycken upphettas lokalt och får sammansmälta 

med eller utan tillsatsmaterial och utan tryck 

 Bågsvetsning – en form av smältsvetsning där värme alstras genom en elektrisk 

ljusbåge 

 Metallbågsvetsning – bågsvetsning där en smältande elektrod tillför material till fogen 

 Gasbågsvetsning – bågsvetsning där inert eller aktiv gas används som skyddande 

medium för ljusbåge och svetssmälta 

 Trycksvetsning – svetsning där tryck eller en kombination av tryck och upphettning 

används för att sammanfoga arbetsstycken 

 Motståndssvetsning – en form av trycksvetsning där värme alstras genom elektriskt 

motstånd i fogen 
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Figur 5. Kategorisering av svetsmetoder utifrån likheter i metodik. Hämtat från Svetskommisionen, 
www.svets.se 

 

I följande teoristudie presenteras inledningsvis smältsvetsmetoder följt av trycksvetsmetoder. 

Teoristudien avslutas med en presentation av övriga metoder. 

3.4.1 Smältsvetsning 

Gassvetsning 

Gassvetsning inkluderar all svetsning där förbränning av syrgas används som värmekälla. Metoden 

bygger på upphettning av arbetsstyckena, och vanligtvis även ett tillsatsmaterial, med en låga ur ett 

gasmunstycke. Arbetsstyckenas fogytor och tillsatsmaterialet smälter samman vid upphettning och 

återgår till fast form vid kylning. Gassvetsning lämpar sig mycket väl för reparationssvetsning, tunn 

plåt, och rör med liten diameter. Jämfört med bågsvetsningsmetoder är det inte ekonomiskt att 

använda gassvetsning vid svetsning i tjockt gods (Tomsic et al, 1991, s. 352). Messler (1999, s. 45) 

menar att gassvetsning är en långsam metod som tillför mycket värme till arbetsstycket. 

Gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG) 

Gasmetallbågsvetsning karaktäriseras av att tillsatsmaterialet, som består av en tråd, fungerar som 

elektrod och frammatas automatiskt. Tråden matas genom ett kontaktmunstycke som omges av 

skyddsgas. En strömkälla producerar spänning mellan elektroden och arbetsstycket, vilket ger en 

ljusbåge som smälter elektroden. Den smälta metallen binder vid avkylning samman arbetstyckena. 

Även ljusbågen omges av skyddsgasen som trycks ut ur munstycket och på så sätt skyddar 

svetssmältan från syret i luften, se Figur 6 på nästa sida. (Svetskommisionen) 

Gasmetallbågsvetsning benämns ofta som Metal Active Gas, MAG, eller Metal Inert Gas, MIG, 

beroende på vilken typ av skyddsgas som används. Vid MAG-svetsning används en skyddsgas 
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bestående av ren koldioxid eller en blandning av koldioxid och argon. Vid MIG-svetsning består 

skyddsgasen istället av rent argon eller en blandning av argon och helium. (Svetskommisionen) 

Den aktiva skyddsgasen vid MAG-svetsning är mer 

kostnadseffektiv än inert skyddsgas och möjliggör hög 

svetshastighet i material med god svetsbarhet. Den inerta 

skydds- gasen som används vid MIG-svetsning gör det 

dock möjligt att svetsa material såsom aluminium, koppar 

och rostfritt stål. (Tomsic et al, 1991, s. 110) 

Det finns även olika typer av elektroder. Förutom 

traditionellt använda trådelektroder kan även 

rörelektroder användas. Sådana elektroder består av ett 

tunt metallrör fyllt med metallpulver, och ger enligt 

Davies (1984, s. 106) högre svetshastighet med mycket 

hög kvalitet. 

Gasmetallbågsvetsning lämpar sig mycket bra för automatiseringar exempelvis i form av 

robotsvetsning. Detta beroende på att metoden har kontinuerlig matning av elektroden och, relativt 

många andra metoder, orsakar små formförändringar till följd av krympning i arbetsstycket, vilket 

ställer lägre krav på fixturering. (Svetskommisionen) 

Gasvolframsvetsning (TIG) 

Gasvolframsvetsning, eller Tungsten Inert Gas, TIG, liknar gasmetallbågsvetsning men görs med en 

fast elektrod av volfram som inte smälter och därför inte tillför material till svetsen. Elektroden och 

smältan är i likhet med MIG-svetsning skyddad av inert gas av argon och helium eller en blandning av 

dessa gaser. (Tomsic et al, 1991, s. 74) 

TIG-svetsning kan utföras med eller utan tillsatsmaterial. Vid användning av tillsatsmaterial tillförs 

det genom ett separat munstycke för metalltråd eller metallpulverfyllda rör. När tillsatsmaterial inte 

används krävs smala fogar med hög passform. (Davies, 1984, s. 51) 

Några av fördelarna med TIG-svetsning är enligt Tomsic et al (1991, s. 75) att metoden ger svetsfogar 

med hög kvalitet och kan användas i ett mycket brett spektrum av metaller. Bland nackdelarna 

nämner de att svetshastigheten är betydligt lägre jämfört med gasmetallbågsvetsning och att TIG 

därför är mindre ekonomisk. 

TIG-svetsningen lämpar sig väl för svetsning i tunna material med höga krav på kvalitet. Metoden är 

också ofta använd för svetsning av så kallade rotsträngar, vilket är den första strängen i en svetsfog. 

Svetsning av påföljande strängar görs då vanligen med gasmetallbågsvetsning. (Svetskommisionen) 

Plasmasvetsning 

Plasmasvetsning är i grunden en utveckling av TIG i syfte att öka svetshastigheten. I likhet med TIG 

tillför elektroden inte något material till svetsen. Till skillnad från TIG tillförs dock en aktiv gas genom 

svetsmunstycket innanför skyddsgasen, se Figur 7 på nästa sida. (Messler, 1999) 

Figur 6. Gasmetallbågsvetsning. Hämtat från 
Svetskommisionen, www.svets.se 
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Enligt Tomsic (1991, s. 331) består den aktiva gasen vanligtvis av rent argon eller i vissa fall argon 

blandat med helium och väte. Gasen värms upp av ljusbågen till en temperatur där den blir joniserad 

och bildar plasma. 

Vidare hävdar Tomsic (1991, ss. 335-336) att några av 

fördelarna med plasmasvetsning jämfört med TIG-

svetsning är högre svetshastighet och mindre 

värmepåverkan på arbetsstycket, vilket orsakar 

mindre formförändringar. Bland nackdelarna nämner 

de att metoden är känsligare än för ojämnheter i 

fogspalten. 

Vid svetsning med hög strömstyrka kan 

plasmasvetsning användas till så kallad 

nyckelhålssvetsning. Nyckelhålssvetsning ger stor 

inträngning i fogar där arbetsstyckena ligger dikt an 

utan spalt, så kallade stumfogar. Nyckelhålssvetsning 

uppstår när fogkanterna i en stumfog smälts och pressas bakåt då plasmastrålen rör sig framåt, något 

som resulterar i hög svetskvalitet med full genomträngning i godstjocklekar upp till åtta millimeter. 

(Svetskommisionen) 

Plasmasvetsning används främst i flyg-, rymd-, kärnkrafts- och vapenindustrin. Metoden lämpar sig 

väl för svetsning i exklusiva material som titan, zirkonium och beryllium medan den används i mycket 

begränsad omfattning vid svetsning av konventionella stål. (Svetskommisionen) 

Elektroslaggsvetsning 

Elektroslaggsvetsning utförs vertikalt genom en 

fog med stor spalt, se Figur 8. Spalten innesluts av 

vattenkylda kopparbackar från båda sidor. I likhet 

med gasmetallbågsvetsning består tillsats-

materialet av en tråd som fungerar som elektrod. 

Svetsförloppet startas med gasmetallbågsvetsning 

men efter en kort stund bildas ett slaggbad i 

fogen som elektroderna går ner i. Det elektriska 

motståndet i slaggbadet gör då att elektroderna 

fortsätter smälta utan uppkomst av ljusbåge. 

Förloppet har då övergått i elektroslaggsvetsning. 

(Svetskommisionen) 

Elektroslaggsvetsning är en ytterst produktiv svetsmetod med mycket hög svetshastighet i tjocka 

material. Metoden är dock mycket svår att använda i godstjocklekar under tjugo millimeter, och den 

är ofta omöjlig att använda på komplexa geometrier. (Tomsic et al, 1991) 

Elektrogassvetsning 

Elektrogassvetsning är en vidareutveckling av elektroslaggsvetsning och påminner i stor utsträckning 

om den metoden. Vid elektrogassvetsning brinner dock en ljusbåge i skyddsgas under hela förloppet. 

Figur 7. Plasmasvetsning. Hämtat från 
Svetskommisionen, www.svets.se 

Figur 8. Elektroslaggsvetsning. Hämtat från 
Svetskommisionen, www.svets.se 
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Till skillnad från elektroslaggsvetsning är det således värmen från ljusbågen som smälter 

elektroderna. (Svetskommisionen) 

Enligt Tomsic et al (1991, ss. 234-235) har elektrogassvetsning samma tillämpningsområden och 

begränsningar som elektroslaggsvetsning. 

Belagda elektroder (MMA) 

Svetsning med belagda elektroder, även kallat manuell metallbågsvetsning eller på engelska manual 

metal arc, MMA, är den äldsta och mest använda bågsvetsmetoden (Svetskommisionen). Vid 

manuell metallbågsvetsning används tillsatsmaterial i form av elektroder belagda med slaggbildande 

material. Med en strömkälla skapas spänning mellan elektroden och arbetsstycket, vilket genererar 

en ljusbåge som smälter elektroden. (Tomsic et al, 1991, s. 44) 

Beläggningen har enligt Messler (1999, s. 65) flera funktioner. Den bildar en gas som skyddar 

svetssmältan från den omgivande atmosfären. Den renar smältan genom att bilda slagg, vilket 

skyddar den stelnade fogen, och slutligen tillför den också legeringsämnen till smältan. 

Manuell metallbågsvetsning kan i princip användas till alla typer av stål. Metoden innebär låga 

investeringskostnader och är ofta den mest lämpliga metoden vid svetsning i svåråtkomliga 

utrymmen och i utomhusmiljöer. (Tomsic et al, 1991, s. 46) 

Pulverbågsvetsning 

Vid pulverbågsvetsning består tillsatsmaterialet i likhet med gasmetallbågsvetsning av en tråd som 

även fungerar som elektrod. Framför elektroden tillförs slaggbildande pulver till fogen som 

elektroden sedan löper genom under svetsning, 

se Figur 9. Vid svetsning skyddas smältan av 

pulvret som också renar smältan och tillför 

legeringsämnen. (Messler, 1999, s. 68) 

Pulverbågsvetsning används endast vid svetsning 

av stål och vanligen i mekaniserad eller 

automatiserad form. Metoden medger ofta hög 

svetshastighet och ger vanligen mer homogena 

fogar än andra konventionella metoder, men kan 

endast utföras på horisontella eller nästan 

horisontella ytor. (Svetskommisionen) 

Lasersvetsning 

Laser är en förkortning av light amplification by stimulated emission of radiation. En laser producerar 

en koncentrerad ljusstråle genom stimulerad övergång av elektroner eller molekyler till lägre 

energitillstånd. Vid lasersvetsning används den koncentrerade ljusstrålen till att smälta materialet 

som ska svetsas. Ljusstrålen kan färdas flera meter genom luft, vilket exempelvis möjliggör 

användning av en laserkälla till flera arbetsstationer. (Duley, 1999, ss. 3-6) 

Figur 9. Pulverbågsvetsning. Hämtat från 
Svetskommisionen, www.svets.se 
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I ett svetsmunstycke fokuseras laserstrålen med ett 

linssystem i till några tiondels millimeter, vilket ger en 

mycket koncentrerad uppvärmning och därför mycket 

liten värmetillförsel till arbetsstycket. Ur munstycket 

flödar skyddsgas enligt samma princip som vid 

gasmetallbågsvetsning, se Figur 10. Lasersvetsning 

genomförs vanligen med så kallad nyckelhålsteknik 

beskriven i avsnittet om plasmasvetsning. 

Nyckelhålstekniken ger lasern god inträngning och 

mycket hög svetshastighet. (Svetskommisionen) 

Några av fördelarna med lasersvetsning som Duley 

(1999, ss. 6-7) och Tomsic et al (1991, ss. 723-724) 

nämner är att metoden har elektrodlös och därför kräver lite underhåll samt den kan producera 

mycket små svetsar vid hög fokusering. Vidare menar de att lasersvetsning lämpar sig utmärkt för 

helautomatisk höghastighetssvetsning, och att metoden kan svetsa fogar mellan arbetsstycken av 

skilda material. Bland nackdelarna nämner Duley och Tomsic et al att lasersvetsning kräver mycket 

jämna fogspalter och att nedkylningen av fogen går mycket fort, vilket kan skapa spröda fogar. 

Laserhybridsvetsning kallas är en typ av lasersvetsning som kombinerar laserns egenskaper med 

MAG-svetsning. Vid laserhybridsvetsning tillsätts material till smältan genom en strömbärande 

elektrod ur ett separat munstycke. Laserhybridsvetsning är mindre känslig för ojämnheter i fogen än 

konventionell laser och ger samtidigt högre svetshastighet och mindre värmetillförsel till 

arbetsstycket än MAG-svetsning. (Svetskommisionen) 

Elektronstrålesvetsning 

Elektronstrålesvetsning liknar lasersvetsning men till skillnad från lasersvetsning smälts svetsfogen 

med en koncentrerad stråle av elektroner. Elektronerna färdas i ungefär hälften av ljusets hastighet 

och fokuseras med linser, vilket ger en extremt koncentrerad svetssmälta med stor inträngning. 

(Svetskommisionen) 

Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning har mycket lika fördelar och nackdelar jämfört med andra 

svetsmetoder. Elektronstrålesvetsning måste dock vid de flesta applikationer utföras i en 

vakuumkammare för att inte elektronerna ska bromsas av luftens molekyler, vilket enligt Tomsic et al 

(1991, s. 677) medför att elektronstrålesvetsning generellt är en mindre produktiv metod än 

lasersvetsning. 

3.4.2 Trycksvetsning 

Friktionssvetsning 

Vid friktionssvetsning roteras det ena arbetsstycket i förhållande till det andra samtidigt som en 

komprimerande kraft trycker dem samman. Friktionssvetsning inleds med att ena arbetsstycket 

accelereras upp till lämplig rotationshastighet. När arbetsstycket har nått rätt hastighet trycks det 

mot det andra arbetsstycket med en axial kraft. Friktionsvärmen som uppstår deformerar 

tillsammans med friktionskraften arbetsstyckena plastiskt och ett homogent lager av plasticerad 

metall uppstår. Det roterande arbetsstycket stannar sedan vartefter den axiala kraften bibehålls eller 

Figur 10. Lasersvetsning. Hämtat från 
Svetskommisionen, www.svets.se 
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vanligen ökas något, vilket gör att arbetsstyckena stukas samman, se Figur 11. När den axiala kraften 

tas bort är svetsningen färdig. (Davies, 1984, s. 220) 

Under stukningen bildas en vulst av material som pressas ut från fogytorna. På det viset avlägsnas 

ytföroreningar, vilket ger mycket hög kvalitet på svetsen. Det överflödiga materialet runt fogen kan 

med fördel skjuvas bort medan det ännu är varmt, vilket kräver mindre kraft. (Davies, 1984, s. 223) 

Några typiska användningsområden för friktionssvetsning är 

svetsning av stång- och rörformiga föremål mot varandra 

eller mot en platta. (Svetskommisionen) 

Enligt Tomsic et al (1991, s. 749) är några av fördelarna med 

friktionssvetsning är att det inte krävs något fyllnadsmaterial, 

att kravet på rena fogytor inte är så högt som vid många 

andra svetsmetoder och att kvaliteten på svetsen är mycket 

hög. Bland nackdelarna nämner de att minst ett av 

arbetsstyckena generellt måste vara symmetriskt och 

roterbart runt rotationsaxeln samt att fogberedning och 

anliggning är kritiska aspekter för att uppnå enhetlig 

upphettning, vilket ställer höga krav på robust och säker 

inspänning. 

Ultraljudsvetsning 

Ultraljudsvetsning bygger på att arbetsstyckena med mycket hög frekvens gnids mot varandra under 

tryck, vilket framkallar friktionsvärme och skapar en metallurgisk bindning utan att smälta materialen 

(Svetskommisionen). Metoden används enligt Messler (1999, s. 109 ff) och Tomsic et al (1991, s. 784 

f) främst vid svetsning av tunna plåtar, folier och trådar i elektronikindustrin. 

Kalltrycksvetsning 

Vid kalltryckssvetsning skapas en svets helt utan uppvärmning. Arbetsstyckena befinner sig i 

rumstemperatur både före och under själva svetsprocessen. Metoden bygger på att arbetsstyckena 

pressas samman under högt tryck, vilket ger ansenliga deformationer vid svetsfogen. 

Kalltrycksvetsning kan endast göras då åtminstone ett material är mycket duktilt och inte har 

genomgått härdning. (Tomsic et al, 1991, s. 900) 

Kalltrycksvetsning används till svetsning av olika typer av elektriska förbindningar, och lämpar sig 

särskilt för sammanfogning av koppar till aluminium. (Svetskommisionen) 

Högfrekvenssvetsning 

Högfrekvenssvetsning är en svetsmetod för längdsvetsning av rör. Rörets fogytor upphettas genom 

att ström med hög frekvens skickas genom röret. Strömmen kan skickas genom elektroder i 

direktkontakt med röret eller med induktionsspolar. Uppvärmningen koncentreras till fogytorna som 

svetsas ihop vid sammanpressning, se Figur 12 på nästa sida. (Svetskommisionen) 

Figur 11. Friktionssvetsning. Hämtat från 
Svetskommisionen, www.svets.se 
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Enligt Tomsic et al (1991, s. 654) är de stora fördelarna 

med högfrekvenssvetsning medger hög svetshastighet 

och att mycket tunna rör kan svetsas. 

Diffusionssvetsning 

Diffusionssvetsning är en svetsmetod som genom tryck 

och förhöjd temperatur svetsar samman material utan 

smältning. Svetsningen sker i vakuum eller 

skyddsgasatmosfär och tar lång tid relativt andra 

svetsmetoder. Vid svetsningen sker ingen makroskopisk 

deformation och ingen relativ rörelse av arbetsstyckena 

krävs. (Messler, 1999, s. 114 f) 

Diffusionssvetsning används oftast för svetsning av titan-, nickel- och aluminiumlegeringar. Till 

metodens nackdelar hör den långa svetstiden och att det oftast krävs dyr utrustning. (Tomsic et al, 

1991, s. 817) 

Explosionssvetsning 

Explosionssvetsning utnyttjar rörelseenergin från en explosion för att pressa samman arbetsstycken. 

Metoden används ofta vid tillverkning av så kallad kompoundplåt, vilket är en plåt bestående av två 

olika metaller. Vid explosionssvetsning läggs ett sprängämne ovanpå plåtarna som ska sammanfoga. 

Sprängämnet detoneras sedan varvid den övre plåten träffar den undre med hög hastighet. 

Kollisionen gör att fogytorna blir helt plasticerade och svetsen blir mycket stark. (Tomsic et al, 1991, 

s. 766 ff) 

Punktsvetsning 

Punktsvetsning är en mycket vanlig svetsmetod för 

sammanfogning av tunnplåt. Vid punktsvetsning 

svetsas två överlappande plåtar samman genom 

resistiv uppvärmning. Plåtarna pressas samman med 

stavformade kopparelektroder som skickar ström 

genom plåtarna, se Figur 13. Resistansen i fogen gör att 

plåtarna smälter samman och bildar en svets.  

(Svetskommisionen, 1987, s. 66 ff) 

Sömsvetsning 

Sömsvetsning är en vidareutveckling av punktsvetsning för att göra sammanhängande svetsfogar i 

företrädesvis tunnplåt. Vid sömsvetsning består elektroderna av kopparhjul som plåten rullar genom 

samtidigt som ström skickas genom dem. (Tomsic et al, 1991, s. 552) 

Pressvetsning 

Liksom sömsvetsning är även pressvetsning en vidareutveckling av punktsvetsning för 

sammanfogning av plåtar. Utmärkande för pressvetsning är att arbetsstyckets delar utformas så att 

de svetsytorna ligger upphöjda för att ström och tryck ska koncentreras dit utan speciell utformning 

av elektroderna. Pressvetsning möjliggör på så vis svetsning av flera punkter eller sömmar samtidigt. 

(Svetskommisionen, 1987, s. 145 f) 

Figur 13. Punktsvetsning. Hämtat från 
Svetskommisionen, www.svets.se 

Figur 12. Högfrekvenssvetsning genom 
induktion. Hämtat från Svetskommisionen, 

www.svets.se 
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Stuksvetsning 

Stuksvetsning är en motståndssvetsmetod för sammanfogning av tunna rörändar eller vanligen 

trådar mot varandra. Vid stuksvetsning spänns arbetsstyckena in mellan kopparbackar. Det ena 

kopparbacksparet är rörligt i förhållande till det andra, vilket gör att det ena arbetsstycket kan 

pressas mot det andra arbetsstycket. Kopparbackarna görs strömförande och arbetsstycken pressas 

samman, vilket skapar en sluten krets med stort elektriskt motstånd i fogytorna. Det elektriska 

motståndet värmer fogytorna och när de uppnått svetstemperatur pressas arbetsstyckena med ökad 

kraft mot varandra, vilket gör att de stukas ihop. (Svetskommisionen, 1987, s. 214 f) 

Enligt Tomsic et al (1991, s. 599) kan trådar eller vajrar med en diameter upp till 32 millimeter 

stuksvetsas. 

Brännsvetsning 

Brännsvetsning är en svetsmetod som liknar stuksvetsning väldigt mycket. Precis som vid 

stuksvetsning spänns arbetsstyckena in mellan strömförande kopparbackar som för samman 

arbetsstyckena och därmed skapar en sluten krets, se Figur 14. Till skillnad från stuksvetsning bryts 

dock kretsen upprepade gånger genom att arbetsstyckena skiljs åt. Det momentet kallas för 

förvärmningen. Det elektriska motståndet gör att fogytorna värms upp till mycket hög temperatur, 

vilket till slut leder till en explosionsartad smältning och delvis förgasning av materialet i fogytorna. 

Det explosionsartade förloppet, som kallas för avbränningen, gör att fogytorna bränns jämna och 

rena med ett omfattande gnistregn som följd. Omedelbart efter avbränningen pressas 

arbetsstyckena mot varandra med hög kraft, vilket gör att de stukas ihop. Vid stukningen pressas 

kvarvarande ojämnheter ut i en svulst och arbetsstyckena välls ihop utan porer eller inneslutningar. 

(Tomsic et al, 1991, ss. 582-583) och (Svetskommisionen, 1987, s. 228 ff) 

Tomsic et al (1991, s. 583 f) menar att några fördelar 

med brännsvetsning är att många olika typer av 

tvärsnitt kan svetsas samt att den smälta metallen 

som pressas ut under stukningen ger en ren fog av 

mycket hög kvalitet. De tillägger också att 

fogberedning oftast inte är nödvändig alls. Några 

nackdelar är att gnistregnet under avbränningen kan 

vara en fara för operatören samt att det vanligtvis är 

nödvändigt att ta bort svetsskägget som bildas runt 

fogen. Davies (1984, s. 199) menar också att 

brännsvetsmaskiner måste vara mycket robusta, 

eftersom stora krafter används och exakta rörelser är 

ytterst kritiskt för processen. 

3.4.3 Övriga svetsmetoder 

Bultsvetsning 

Bultsvetsning är ett samlingsnamn för flera olika metoder att med svetsning fästa bultar på ett 

arbetsstycke. Vanligen värms fogytorna med en ljusbåge som ger en intensiv uppvärmning och 

Figur 14. Brännsvetsning. Hämtat från 
Svetskommisionen, www.svets.se 
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smältning varvid bultarna trycks fast. Bultsvetsning är en snabb och enkel metod jämfört med 

borrning och gängning. (Davies, 1984, s. 228 f) 

Magnetpulssvetsning 

Magnetpulssvetsning liknar till viss del explosionssvetsning men använder en extremt kraftig 

magnetpuls för sammanfogningen istället för sprängmedel. Metoden används för sammanfogning av 

rör av olika material i överlappsförband. Det mindre röret i förbandet förs först in i det större röret. 

Den kraftiga magnetpulsen genererad av en omslutande spole får det mindre röret att snabbt 

expandera, och träffar det större röret med sådan hastighet att de sammanfogas. 

(Svetskommisionen) 
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4 Stödaxeltillverkningen hos Ferruform 
 

I det här kapitlet presenteras produkter och operationsgång i Ferruforms stödaxeltillverkning. 

 

4.1 Produkter 
Ferruform tillverkar fem typer av stödaxlar; ASA 700D, ASA 1000, ARA 900, ASA 720 och ASA 760. I 

enlighet med avgränsningen i avsnitt 1.5 behandlas dock endast ASA 700D, ASA 1000 och ARA 900 i 

den här studien. 

ASA 700D, ASA 1000 och ARA 900 är uppbyggda av ett rör i grovplåt med påsvetsade smidesdetaljer, 

se Figur 15. På samtliga stödaxlar svetsas så kallade luftfjädersäten och konsoler. Luftfjädersäten är 

små smidesdetaljer och konsoler är gjorda av stansad och formad plåt. ASA 700D och ASA 1000 har 

även smidda bromsflänsar. 

På samtliga stödaxlar svetsas också axeländar. Axeländarna till ASA 1000 består av en så kallad tapp 

av samma typ som Ferruform använder vid tillverkningen av bakaxelbryggor2. ASA 700D har smidda 

axeländar i form av tapp med integrerad bromsfläns. Axeländarna till ARA 900 kallas för ”näve” och 

är gjuten. 

 

Figur 15. Ferruforms stödaxlar och stödaxelkomponenter. Axlarna på bilderna är målade och bearbetade. 

 

Under 2008 tillverkade Ferruform ungefär 10 000 stödaxlar. Av dessa stod ARA 900 för cirka 50 % av 

produktionen medan ASA 1000 och ASA 700D stod för cirka 30 % respektive 20 %. 

                                                             
2 Bakaxelbryggor är fordonskomponenter som bär upp drivande hjulpar. 
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4.2 Operationsgång 
Tillverkningen av stödaxlar omfattar flera operationer inom områdena plåtformning, svetsning, 

ytbehandling och skärande bearbetning. Tillverkningen inleds med klippning av grovplåt som genom 

pressning formas till så kallade rörhalvor. I Figur 16 illustreras produktionsgången i ett flödesschema 

med början i processen för sammansvetsning av rörhalvor till stödaxelrör. 

Svetsning av 

stödaxelrör

Svetsning av 

axeländar

Svetsning av 

smiden
Ytbehandling Bearbetning

Tvättning och 

packning

BearbetningSvetsning

 

Figur 16. Operationsgången i stödaxeltillverkningen. 

 

Organisationen inom stödaxeltillverkningen är uppdelad i en svetsgrupp och en bearbetningsgrupp. 

Svetsgruppen består av samtliga processer från svetsning av rör till och med ytbehandling. 

Bearbetningsgruppen består av de bearbetande operationerna samt tvättning och sekvenspackning. 

Axeländarna svetsas med brännsvetsning. Brännsvetsmaskinen är en enkelsidig maskin och därför 

svetsas en axelände i taget. Efter svetsning kontrolleras axeländarnas position på ett mätbord. 

Stödaxlarna spänns sedan in i en svarv där svetsskägget från brännsvetsningen svarvas bort. 
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5 Analys av kvalitetsbristkostnader 
 

I det här kapitlet analyseras problemen och kostnaderna som Ferruforms process för svetsning av 

stödaxeländar medför. 

 

Det är viktigt att skilja på kvalitetsbristkostnader inom hela stödaxeltillverkningen och 

kvalitetsbristkostnader för den enskilda processen för svetsning av stödaxeländar, fortsättningsvis 

även kallad brännsvetsprocessen. För att kunna räkna ut kvalitetsbristkostnaderna orsakade av en 

specifik process måste dessa identifieras och tydligt särskiljas från kvalitetsbristkostnader i övriga 

tillverkningen. Analysen grundar sig därför till stor del på intervjuer med personal i 

stödaxeltillverkningen. 

5.1 Interna felkostnader 

5.1.1 Kassationer 

Enligt Kenneth Holgersson, produktionsledare för bearbetningen av stödaxlar, ska samtliga 

kassationer som görs i stödaxeltillverkningen rapporteras till Ferruforms affärssystem, Movex. Movex 

skiljer på kassationer av stödaxelämnen, vilka är de kassationer som görs av svetsgruppen, och 

kassationer av stödaxlar, vilka är de kassationer som görs av bearbetningsgruppen. Orsakerna till 

kassationerna rapporteras inte in i Movex. Ansvaret för rapporteringen ligger på operatörerna i 

respektive grupp. 

Svetsgruppen 

I samtal med operatörer inom svetsgruppen visar det sig att rapporteringen av kassationer inte har 

skett på ett systematiskt sätt sedan lång tid tillbaka. Ett utdrag ur Movex visar att det sammanlagda 

antalet kassationer som svetsgruppen rapporterade under år 2008 uppgår till totalt tjugo 

stödaxelämnen. Dessa kassationer rapporterades under perioden juni-september, och övriga 

månader saknar rapporterade kassationer. Liknande siffror återfinns för år 2007 där endast två 

kassationer rapporterades under sista halvåret. Enligt operatörerna inom svetsgruppen är de verkliga 

kassationerna betydligt fler. 

Operatörerna säger att de känner uppgivenhet för att de under lång tid påtalat stora kvalitetsbrister 

till ledningen och rapporterat stora mängder kassationer i Movex, utan att det har skett några 

förändringar. De menar därför det att inte spelar någon roll om de rapporterar kassationer eller inte. 

Då det inte finns någon tillförlitlig data på kassationer görs en uppskattning. Operatörer som ofta 

arbetar vid brännsvetsmaskinen ombeds uppskatta antalet kassationer till följd av kvalitetsproblem 

vid svetsning av axeländar under en vecka. Utifrån detta görs sedan en approximation av antalet 

kassationer per år baserat på 48 arbetsveckor per år. Kassationerna beror enligt operatörerna 

uteslutande på att axeländar inte hamnar i rätt position i förhållande till stödaxelrören. 

I samarbete med Magnus Juntti, tillförordnad ekonomichef på Ferruform, beräknas kostnaden för 

stödaxlarna efter att de passerat brännsvetsprocessen. I beräkningarna medtas materialkostnader 

och särkostnader från produktionen. Särkostnaderna består av alla direkta kostnader såsom direkt 

lön och direkt material. 
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Med uppskattningen av antalet kassationer per år samt kostnaden för respektive axel efter 

brännsvetsprocessen beräknas den årliga kostnaden för kassationer i svetsgruppen orsakade av 

brännsvetsprocessen till 449 304 kronor, se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Kostnader för kassationer orsakade av brännsvetsprocessen inom svetsgruppen. 

 

Bearbetningsgruppen 

Även operatörerna inom bearbetningsgruppen säger att rapporteringen av kassationer till Movex är 

bristande, men att de gör en egen uppföljning som troligtvis är mer rättvisande. Enligt operatörerna 

är det endast ARA 900 som kasseras till följd av fel orsakade av brännsvetsprocessen. I operatörernas 

egen uppföljning framgår förutom antalet kassationer även orsaken till kassationerna. Alla 

kassationer av ARA 900 som gjorts på grund av att axeländarna har varit orent bearbetade är en 

direkt följd av att axeländarna har svetsats fel. Kostnaderna per axel efter bearbetning beräknas på 

motsvarande sätt som i föregående avsnitt. 

Baserat på operatörernas egen uppföljning för år 2008 beräknas kostnaden för kassationer i 

bearbetningsgruppen orsakade av brännsvetsprocessen till 157 563 kronor, se Tabell 3. Operatörerna 

menar dock att det även i den egna uppföljningen troligen finns ett betydande mörkertal som 

uppskattningsvis kan röra sig om upp till 50 % av de dokumenterade kassationerna. 

 

Tabell 3. Kostnader för kassationer orsakade av brännsvetsprocessen inom bearbetningsgruppen. 

 

5.1.2 Omarbeten 

Svetsgruppen 

Operatörerna i svetsgruppen berättar att det i vissa fall går att rikta stödaxeltappar som har blivit 

felplacerade i brännsvetsprocessen. Detta görs genom att värma stödaxelröret lokalt, vilket gör att 

axeln böjer sig och därmed att axeltappen rör sig. Antalet stödaxlar som riktas dokumenteras inte 

och är därför okänt. Operatörerna uppskattar dock antalet till ungefär två ASA 700D och två ARA 900 

varje vecka. ASA 1000 riktas aldrig enligt operatörerna. Att rikta en stödaxel tar uppskattningsvis fem 

minuter. Med en personalkostnad på 300 kronor per timme ger det en kostnad per riktad stödaxel på 

25 kronor. Tabell 4 på nästa sida visar de årliga kostnaderna för omarbeten baserat på 48 

arbetsveckor per år. 

ASA 700D ASA 1000 ARA 900 Summa

Kostnad per år (kr) 111 600 87 504 250 200 449 304

ASA 700D ASA 1000 ARA 900 Summa

Kostnad per år (kr) 0 0 157 563 157 563
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Tabell 4. Kostnader för omarbeten orsakade av brännsvetsprocessen inom svetsgruppen. Antalet omarbeten 
baseras på uppskattningar. 

 

Bearbetningsgruppen 

Inom bearbetningsgruppen sker omarbeten i form av påsvetsning och ombearbetning. När en 

axelände på ASA 700D har blivit felplacerad i brännsvetsprocessen kan det innebära att 

bromsflänsarna blir ojämnt bearbetade med orena ytor som följd. På sådana ytor läggs mer material 

på genom påsvetsning. Därefter bearbetas ytorna på nytt i en svarv. 

Enligt operatörerna i bearbetningsgruppen görs sådana omarbeten endast på ASA 700D. Antalet 

omarbeten dokumenteras inte men operatörerna uppskattar att det handlar om ungefär tre ASA 

700D per vecka. Den uppskattningen bekräftas av svetsoperatören Ove Rautila som genomför 

påsvetsningarna. En påsvetsning tar enligt Rautila ungefär 30 minuter och den efterföljande 

svarvningen tar ungefär 15 minuter. Med en personalkostnad på 300 kronor per timme ger det en 

kostnad per omarbetad stödaxel på 225 kronor. Tabell 5 visar de årliga kostnaderna för omarbeten 

baserat på 48 arbetsveckor per år. 

 

Tabell 5. Kostnader för omarbeten orsakade av brännsvetsprocessen inom bearbetningsgruppen. Antalet 
omarbeten baseras på uppskattningar. 

 

5.1.3 Övriga interna felkostnader 

Utöver kassationer och omarbeten kan inga andra interna felkostnader orsakade av 

brännsvetsprocessen identifieras. Avsaknaden av andra felkostnader kan till stor del förklaras med 

att tillverkningen av stödaxlar är enkel sett till produkter, processer och volymer. 

5.2 Externa felkostnader 
Inga externa kvalitetsbristkostnader orsakade av brännsvetsprocessen kan identifieras. Det kan 

förklaras med att det sker en naturlig kontroll av svetsningen när stödaxlarna bearbetas. Defekter i 

form av felplacering blir då synliga och når därför inte kund. Svetsfogens egenskaper är dessutom 

mycket bra, vilket gör att det inte uppstår fel till följd av påfrestningar under användning. 

5.3 Kontrollkostnader 
Som tidigare nämnt sker allkontroll av stödaxeländarnas placering efter svetsning av dessa. 

Kontrollen är enligt Roger Broström, gruppchef för stödaxelsvetsningen, en direkt åtgärd till följd av 

kvalitetsbristerna i svetsningen. Kontrollen görs på ett mätbord i anslutning till brännsvetsmaskinen 

ASA 700D ASA 1000 ARA 900 Summa

Antal omarbeten (st/år) 96 0 96 192

Kostnad per axel (kr) 25 25 25
Kostnad per år (kr) 2 400 0 2 400 4 800

ASA 700D ASA 1000 ARA 900 Summa

Antal omarbeten (st/år) 144 0 0 144

Kostnad per axel (kr) 225 0 0
Kostnad per år (kr) 32 400 0 0 32 400
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och tar uppskattningsvis två minuter per axel. Med en personalkostnad på 300 kronor per timme ger 

det en kostnad per stödaxel på 10 kronor. Tabell 6 visar de årliga kostnaderna för kontroller baserat 

på tillverkningen under år 2008. 

 

Tabell 6. Kostnader för kontroller orsakade av brännsvetsprocessen. Antalet omarbeten baseras på den 
tillverkade volymen under år 2008. 

 

5.4 Summering av kvalitetsbristkostnader 
Samtliga identifierade kvalitetsbristkostnaderna summeras i Tabell 7. 

 

Tabell 7. Summering av identifierade kvalitetsbristkostnader. 

 

Tabell 7 visar att kvalitetsbristerna i brännsvetsprocessen uppgår till nästan 744 000 kronor per år. En 

uppskattning av kvalitetsbristkostnaden per tillverkad stödaxel fås genom att dividera de totala 

kostnaderna för respektive stödaxeltyp med den producerade volymen av dessa stödaxlar under år 

2008. Detta ger en kostnad för varje tillverkad stödaxel på 82 kronor för ASA 700D, 39 kronor för ASA 

1000 och 93 kronor för ARA 900, se Tabell 8. I genomsnitt uppgår kvalitetsbristkostnaden per 

tillverkad stödaxel till 74 kronor. 

 

Tabell 8. Kvalitetsbristkostnad per tillverkad stödaxel. 

  

ASA 700D ASA 1000 ARA 900 Summa

Antal omarbeten (st/år) 2 031 3 014 4 947 9 992

Kostnad per axel (kr) 10 10 10
Kostnad per år (kr) 20 310 30 140 49 470 99 920

ASA 700D ASA 1000 ARA 900 Summa

Kassationer

Svetsgruppen 111 600 87 504 250 200 449 304
Bearbetningsgruppen 0 0 157 563 157 563

Omarbeten

Svetsgruppen 2 400 0 2 400 4 800

Bearbetningsgruppen 32 400 0 0 32 400

Kontroller 20 310 30 140 49 470 99 920

Summa 166 710 117 644 459 633 743 987

ASA 700D ASA 1000 ARA 900 Summa

Kvalitetsbristkostnader (kr/år) 166 710 117 644 459 633 743 987

Total volym år 2008 (st) 2 031 3 014 4 947 9 992
Kvalitetsbristkostnad per axel (kr) 82 39 93 74
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6 Analys av svetsmetoder 
 

I det här kapitlet analyseras svetsmetoders lämplighet för svetsning av axeländar. Kapitlet inleds med 

en övergripande analys av samtliga svetsmetoder i teoristudien. Därefter utvärderas svetsmetoder 

utifrån: 1) Ferruforms krav och behov, 2) expertbedömningar och 3) benchmarking. Utvärderingen 

utgör grunden till en detaljstudie av ett fåtal svetsmetoder i slutet av kapitlet. 

 

6.1 Inledande analys 
Det kan inledningsvis konstateras att ett antal svetsmetoder i teoristudien i avsnitt 3.4 lämpar sig 

mycket dåligt för svetsning av axeländar. Det handlar om metoder som är anpassade för någon 

annan typ av sammanfogning, eller på annat sätt begränsas av geometrier och material. Följande 

svetsmetoder anses inte intressanta för fortsatta studier: 

 Gassvetsning är en gammal svetsmetod som numera främst används till olika typer av 

reparationsarbeten. Vid produktionssvetsning används bågsvetsmetoderna istället för 

gassvetsning, eftersom de metoderna ger bättre svetskvalitet och är mer ekonomiska. 

 Gasvolframsvetsning (TIG) är en svetsmetod anpassad för svetsning av tunna 

arbetsstycken i många olika typer av material. Svetsning av axeländar görs i tjockt 

material med god svetsbarhet, vilket gör TIG mindre ekonomisk än exempelvis 

gasmetallbågsvetsning. TIG anses därför inte vara ett alternativ vid svetsning av 

axeländar men skulle eventuellt kunna fungera som ett komplement till någon annan 

svetsmetod, exempelvis för svetsning av rotsträngar. 

 Elektroslagg- och elektrogassvetsning används till svetsning i mycket tjockt gods med 

enkla geometrier och går inte att använda till svetsning av rörändar. 

 Ultraljudsvetsning används endast till små arbetsstycken såsom svetsning av tunna 

plåtar och folier. 

 Kalltrycksvetsning kan endast göras i duktila och ohärdade material, vilket inte 

axeländar är exempel på. 

 Högfrekvenssvetsning är en svetsmetod som är anpassad för längdsvetsning av rör och 

går därför inte att tillämpa på axeländar. 

 Diffusionssvetsning tar lång tid och lämpar sig därför inte vid produktion i stora 

volymer. 

 Explosionsvetsning används till sammanfogning av plåt av olika material. 

 Punktsvetsning, sömsvetsning och pressvetsning är alla exempel på svetsmetoder för 

sammanfogning av plåt. 

 Stuksvetsning är förvisso en svetsmetod som kan användas för sammanfogning av 

rörändar, men endast tillämpbar för rör i små dimensioner. 

 Bultsvetsning används till fastsättning av bultar vilket inte en aktuellt vid svetsning av 

axeländar. 

 Magnetpulssvetsning används till sammanfogning av rör av olika material i 

överlappsförband, och är inte användbar vid svetsning av axeländar. 
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Vidare är gasmetallbågsvetsning i form av MAG att föredra framför MIG, eftersom det handlar om 

svetsning i stål med hög svetsbarhet. Fortsättningsvis behandlas därför endast gasmetallbågsvetsning 

i form av MAG. 

Sammantaget resulterar det i att följande svetsmetoder är intressanta för fortsatt utredning:  

 MAG-svetsning 

 Plasmasvetsning 

 Pulverbågsvetsning 

 Manuell metallbågsvetsning 

 Lasersvetsning 

 Elektronstrålesvetsning 

 Friktionssvetsning 

 Brännsvetsning 

6.2 Ferruforms krav och behov 
I kommande avsnitt jämförs svetsmetodernas förmåga att uppfylla Ferruforms krav och behov. 

Nedan presenteras krav och behov som tagits fram i samråd med Peter Lundkvist, gruppchef för 

produktionsteknik axlar och Bertil Gustafsson, svetsansvarig produktionstekniker på Ferruform. 

 Vid svetsning av axeländar har Ferruform höga krav på kvalitet, eftersom svetsfogarna 

är hårt belastade och risken för utmattningsbrott till följd av defekter är 

överhängande. Ett brott är också förknippat med allvarliga konsekvenser för 

slutkunden. Till följd av att stödaxlarna tillverkas i stora volymer krävs också en metod 

som kan producera hög kvalitet med god repeterbarhet. 

 Tillverkningen av stödaxlar sker i så kallad linjeproduktion, vilket ställer krav på de 

enskilda processernas cykeltider. Cykeltiden i en svetsprocess beror i stor utsträckning 

på vilken svetshastighet metoden medger samt hur mycket riggning metoden kräver. 

Detta ger ett behov av en metod med hög svetshastighet och snabb riggning, eller med 

andra ord hög produktivitet. 

 Ferruform eftersträvar även en svetsmetod som inte medför ytterligare operationer 

och ger en kostnadseffektiv tillverkning. Det resulterar i ett behov av en metod som 

kräver lite för- och efterarbete samt förenklar övriga operationer. 

 Ferruform har också ett behov av en svetsmetod som innebär få 

konstruktionsändringar på stödaxlarna med utgångspunkt i nuvarande konstruktion, 

eftersom produktförändringar generellt är komplicerade att genomföra och kan 

medföra krav på anpassningar av andra operationer. 

 Slutligen har Ferruform behov av en svetsmetod som är beprövad för den aktuella 

tillämpningen och därför kräver låg grad av utveckling. Detta eftersom investeringar i 

obeprövade metoder medför risker och kostnader. 

Sammanställningen tar inte hänsyn till krav och behov gällande investeringskostnad, eftersom 

följande utvärdering endast avser svetsmetodernas tekniska lämplighet. Sammanställningen tar inte 

heller hänsyn till krav och behov gällande miljö och säkerhet, eftersom det anses kunna förutsättas 

att svetsmetoderna kan utformas på ett miljö- och säkerhetsmässigt bra sätt i en svetsprocess. 
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Kraven och behoven är viktas på en skala mellan 1-5, där fem betyder att det är mycket viktigt och 

ett betyder att det är mindre viktigt. Viktningen presenteras i Tabell 9. 

 

Tabell 9. Ferruforms krav och behov med deras inbördes vikt. 

 

Kravet på svetskvalitet och repeterbarhet är klart viktigast för Ferruform på grund av konsekvenserna 

som defekter kan medföra. Svetsmetodernas produktivitet bedöms som minst viktig, eftersom 

takttiden i stödaxeltillverkningen troligtvis är ganska lång i förhållande till många svetsmetoders 

cykeltider. När det gäller konstruktionsanpassningar bedöms Ferruform ha god förmåga att utföra 

mindre anpassningar, medan mer omfattande konstruktionsanpassningar medför stora 

omkostnader. 

Behov av ytterligare operationer förlänger ledtiden och ökar produktionskostnaderna, vilket är 

negativt. Om en metod däremot gör det möjligt att effektivisera andra operationer kan 

produktionskostnaderna dock minskas betydligt. Litet behov av ytterligare operationer får därför stor 

vikt. Slutligen bedöms behov av utveckling också vara viktigt, då det handlar om en svetsprocess med 

höga krav på kvalitet och utveckling kan medföra stora kostnader. 

6.3 Bedömning av svetsmetoder 

6.3.1 Utvärdering utifrån Ferruforms krav och behov 

I likhet med föregående avsnitt görs även detta i samråd med Ferruforms Peter Lundkvist och Bertil 

Gustafsson, som tillsammans har mycket stor erfarenhet av svetsning och svetsmetoder. 

Svetsmetoderna utvärderas genom att bedöma hur väl de uppfyller Ferruforms krav och behov på en 

skala mellan 1-5, där fem innebär att det uppfylls mycket väl och ett att det inte alls uppfylls. Betyget 

multipliceras med vikten av det aktuella kravet eller behovet. Dessa produkter adderas slutligen till 

en totalsumma för svetsmetoderna. Ju högre totalsumma en svetsmetod får desto bättre uppfyller 

den Ferruforms krav och behov. Resultatet av utvärderingen ses i Tabell 10 på nästa sida. 

Enligt utvärderingen är brännsvetsning den mest lämpliga metoden för svetsning av axeländar. Det 

ska dock påpekas att det finns en stor osäkerhet i utvärderingen, eftersom att den i stor utsträckning 

bygger på uppskattningar. Utvärderingen bör därför endast tolkas som en indikation på vilka 

svetsmetoder som är mer lämpliga än andra. Svetsmetoderna brännsvetsning, friktionssvetsning, 

lasersvetsning och MAG-svetsning kan därför betraktas som intressanta svetsmetoder att studera 

vidare utifrån den här utvärderingen. 

Bertil Gustafsson, som arbetat med alla dessa svetsmetoder, tillägger att brännsvetsning, 

friktionssvetsning och lasersvetsning definitivt uppfyller Ferruforms produktivitetskrav i 

Krav och behov Vikt

Hög svetskvalitet och repeterbarhet 5

Hög produktivitet 1

Litet behov av konstruktionsanpassningar 3

Litet behov av ytterligare operationer 4

Litet behov av utveckling 4



 

  
30 

 
  

stödaxeltillverkningen. Efter en analys av MAG-svetsning i ett så kallat WPS3-program konstaterar 

Gustafsson också att även den metoden uppfyller kravet. 

 

Tabell 10. Utvärdering av svetsmetoder utifrån Ferruforms krav och behov. 

 

6.3.2 Utlåtanden av expertis 

I en muntlig konversation med Hans Engström, forskningsingenjör på Avdelningen för 

produktionsutveckling vid Luleå tekniska universitet, säger Engström att Svetskommisionen och 

forskningsinstitutet Swerea KIMAB troligtvis är de organisationer i Sverige som har bredast kunskap 

och kompetens inom svetsning. Engström rekommenderar författaren att ta kontakt med 

Svetskommisionens så kallade Expertpanel, där personer med stor erfarenhet av svetsning sitter 

med. Engström rekommenderar också författaren att kontakta Joakim Hedegård som är ansvarig för 

forskning inom fogningsteknik hos Swerea KIMAB. 

I Svetskommisionens expertpanel kontaktas Hans Broström, Bertil Pekkari och Klas Weman. Dessa 

personer och Swerea KIMAB:s Joakim Hedegård får information om gällande svetskrav samt 

stödaxlarnas geometrier och material. Därefter får de frågan följande fråga: 

”Vilka svetsmetoder anser du är lämpliga för svetsning av stödaxeländar?” 

 Hans Broström svarar att friktionssvetsning och brännsvetsning är utmärkta metoder 

för svetsning av axeländar då de ger mycket bra svetskvalitet. Han tillägger dock att 

friktionssvetsning kan bli problematiskt på grund av att axeländarna inte är 

rotationssymmetriska , vilket innebär att de måste stannas i en specifik position. 

Broström säger att det förvisso finns utrustning för sådant men att hans erfarenhet är 

att det inte går att styra särskilt exakt ändå, och tror att friktionssvetsning kan bli 

                                                             
3 Welding Procedure Specification, i detta fall programvaran Weld Plan 3. 
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problematiskt. Vidare menar Broström att både lasersvetsning och MAG-svetsning är 

metoder som kan övervägas i det här fallet, samt att TIG-svetsning kan övervägas som 

efterbehandling för att öka svetsens kvalitet. Broström ser dock inte TIG-svetsning som 

ett eget alternativ. Efter att ha studerat fastställda krav på svetskvalitet tillägger 

Broström att han samtliga metoder uppfyller dessa. 

 

 Bertil Pekkari rekommenderar friktionssvetsning och brännsvetsning på grund av att de 

metoderna ger bra svetskvalitet och är väl beprövade för den här typen av svetsning. 

Han menar också att både lasersvetsning och elektronstrålesvetsning är tänkbara 

metoder men att de är förknippade med stora investeringskostnader. 

 

 Klas Weman menar att de första metoderna som bör övervägas är brännsvetsning och 

friktionssvetsning, eftersom de är bra och snabba svetsmetoder för en sådan här 

applikation. Weman fortsätter med att lasersvetsning och elektronstrålesvetsning kan 

vara tänkbara metoder. De metoderna passar till grova material, vilket krävs i det här 

fallet. Han tillägger dock att det kan vara onödigt avancerade metoder. 

Elektronstrålesvetsning kräver också vakuum, vilket tar tid att producera. Utöver detta 

säger Weman att MAG och plasmasvetsning kan vara lämpliga metoder. Weman 

menar att plasmasvetsning är en ovanlig metod för svetsning i vanligt stål men att han 

”har en känsla” av att man kan få bättre utmattningshållfasthet och större möjlighet 

till reproducerbar kvalitet med plasmasvetsning jämfört med exempelvis MAG. 

 

 Joakim Hedegård menar inledningsvis lasersvetsning och laserhybridsvetsning är 

lämpliga svetsmetoder i det här fallet, men att metoderna kräver avsevärda 

investeringar vilket kan göra det svårt. Brännsvetsning och friktionssvetsning anser han 

är mycket lämpliga och beprövade metoder för applikationer såsom svetsning av 

axeländar. Hedegård hävdar också att MAG-svetsning kan fungera mycket bra och att 

man då kan överväga ett antal avancerade MAG-tekniker såsom dubbeltråds-MAG, 

Rapid Arc och Force Arc, vilka alla ger hög svetshastighet. Hedegård avslutar med att 

en ny metod kallad Super-MIG skulle vara intressant att testa för den här typen av 

applikation, och beskriver metoden som en blandning mellan plasmasvetsning och 

MIG. 

6.3.3 Benchmarking 

I syfte att undersöka vilka svetsmetoder som andra stödaxeltillverkare använder till svetsning av 

axeländar görs benchmarking av två företag; Piratininga och Konga Bruk AB4. Piratininga är ett 

verkstadsföretag i Brasilien som tillverkar stödaxlar åt Scanias produktionsanläggning i Sao Paolo. 

Konga Bruk är ett verkstadsföretag i Småland som tillverkar stödaxlar åt Volvo Lastvagnar AB. 

 Piratiningas process för svetsning av stödaxeländar undersöks genom kontakt med 

Renato Silveira Rodrigues, produktionstekniker vid Scania i Sao Paolo. Rodrigues lovar 

att återkomma med information efter ett besök hos Piratininga i syfte att undersöka 

                                                             
4 Fortsättningsvis endast kallat Konga Bruk 
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processen. Efter besöket meddelar han att Piratininga svetsar axeländarna med MAG 

och manuell metallbågsvetsning. MAG-svetsningen görs manuellt och omfattar endast 

svetsning av rotsträngar. Övriga strängar svetsas med manuell metallbågsvetsning. 

Han tillägger att Piratininga inte anser sig ha några kvalitetsproblem i sin svetsprocess. 

 

 På Konga Bruk intervjuas Nils Holmkvist, chef på avdelningen för produktionsteknik. 

Holmqvist berättar att Konga Bruk svetsar stödaxeländar med MAG i en automatiserad 

process. Han säger att Konga Bruk svetsar axeländarna efter att de bearbetats färdigt, 

vilket ställer höga krav på svetsprocessen då axeländarna måste svetsas fast mycket 

exakt. Fördelen med att göra så är enligt Holmqvist att bearbetning förenklas. 

Holmqvist säger dock att svetsprocessen inte fungerar helt tillfredsställande, då en 

stor andel av stödaxlarna måste riktas efter svetsning för att Konga Bruks krav på 

koaxialitet mellan axeländarna ska uppfyllas. Han tror dock att vissa förbättringar av 

processen skulle göra det fullt möjligt att svetsa bearbetade axeländar med MAG utan 

kvalitetsproblem. 

6.3.4 Diskussion och slutsatser 

Utvärderingen av svetsmetoder med hänsyn till Ferruforms krav och behov konstaterar att 

metoderna brännsvetsning och friktionssvetsning är mycket lämpliga för svetsning av stödaxeländar. 

Dessa metoder anses också lämpliga av samtliga personer med stor kunskap om svetsmetoder som 

intervjuas i den här studien. Vid intervjuerna nämns framförallt metodernas goda svetskvalitet och 

att de är mycket väl beprövade för denna typ av applikation. 

Ferruform har stor erfarenhet av båda svetsmetoderna, dels från den nuvarande svetsprocessen för 

stödaxeländar och dels från tidigare processer för svetsning av tappar på bakaxelbryggor. Metoderna 

kräver därför mycket lite utveckling och dessutom inga eller mycket små konstruktionsanpassningar 

av stödaxlarna. 

Även lasersvetsning bedöms lämplig vid utvärderingen. Lasersvetsning nämns även vid samtliga 

intervjuer. Lasersvetsning använder Ferruform i dagsläget för svetsning av tappar på bakaxelbryggor. 

I likhet med MAG-svetsprocessen hos Konga Bruk kan tapparna svetsas färdigbearbetade med laser, 

vilket förenklar bearbetningen i enlighet med det Konga Bruks Nils Holmqvist säger. Bertil Pekkari 

och Klas Weman nämner elektronstrålesvetsning som ett alternativ till lasersvetsning. Metoderna 

har stora likheter, men lasersvetsning bedöms som ett bättre alternativ då metoden inte kräver 

svetsning i vakuum och därför ger en enklare process. 

MAG-svetsning bedöms också lämplig vid utvärderingen. Både Hans Broström och Joakim Hedegård 

nämner metoden och både Piratininga och Konga Bruk använder MAG till svetsning av axeländar, 

även om Piratininga endast använder metoden som komplement till manuell metallbågsvetsning. Det 

faktum att Konga Bruk använder MAG gör att metoden anses beprövad för svetsning av axeländar. 
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På grundval av diskussionen på föregående sida studeras följande svetsmetoder vidare i avsnitt 6.4: 

 Lasersvetsning 

 MAG-svetsning 

 Brännsvetsning 

 Friktionssvetsning 

Noterbart är att Klas Weman säger att plasmasvetsning kan ha kvalitetsmässiga fördelar gentemot 

MAG. Plasmasvetsning är dock en betydligt mindre beprövad metod för den aktuella applikationen, 

och överhuvudtaget en ovanlig metod vid svetsning i vanliga stål med hög svetsbarhet. Metoden 

undersöks därför inte vidare. 

6.4 Detaljstudie av lämpliga svetsmetoder 
I det här avsnittet studeras metoderna lasersvetsning, brännsvetsning, friktionssvetsning och MAG-

svetsning. I studien undersöks metodernas potential att utveckla Ferruforms stödaxeltillverkning 

samt vilka kostnader en investering i respektive metod medför. Samtliga investeringskostnader 

redovisas i indexerade enheter (i) på grund av sekretess. 

6.4.1 Lasersvetsning 

Utvecklingspotential 

Som tidigare nämnt lasersvetsar Ferruform tappar på bakaxelbryggor. Innan Ferruform började 

svetsa med laser svetsades tapparna med friktionssvetsning. Enligt Anders Keisu, 

produktionstekniker på Ferruform, innebar övergången till laser en stor utveckling av tillverkningen 

av bakaxelbryggor då lasersvetsning gjorde det möjligt att svetsa färdigbearbetade tappar vilket inte 

var möjligt med friktionssvetsning. 

Svetsning av bearbetade tappar innebar att de bearbetande operationerna kunde göras i mindre 

maskiner med kortare cykeltider och därmed till lägre kostnader. Det är enligt Bertil Gustafsson, 

svetsansvarig produktionstekniker på Ferruform, högst rimligt att stödaxeltillverkningen kan 

utvecklas på samma sätt med lasersvetsning. Lasersvetsning är också, enligt Duley i avsnitt 3.4.1, en 

metod som lämpar sig väl för helautomatisk höghastighetssvetsning, vilket ger goda möjligheter till 

mycket korta cykeltider. 

Investeringskostnader 

Ferruform investerade under våren 2009 i en ny lasersvetsprocess för svetsning av tappar på 

bakaxelbryggor. Bertil Gustafsson säger i en muntlig konversation att investeringen omfattade 

laserkälla, optik, fixtur, hanteringsrobot och ultraljudsutrustning för kontroll av svetsfogar. 

Gustafsson, som har stor erfarenhet av lasersvetsning, säger att det skulle krävas en likvärdig 

lasersvetscell för att svetsa stödaxeländar. Han menar vidare att lasersvetsning även kräver vissa 

förberedande operationer, vilket ger ett behov av ytterligare investeringar. 

I samarbete med Peter Lundkvist, gruppchef för produktionsteknik axlar, beräknas den totala 

investeringskostnaden för att möjliggöra lasersvetsning av stödaxeländar till cirka 625 i. 
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Svetsning med befintlig laserprocess 

Ett alternativt sätt att möjliggöra lasersvetsning av stödaxeländar utan nyinvestering kan vara att 

använda Ferruforms befintliga lasersvetsutrustning. Från dessa laserkällor kan laserstrålar speglas till 

olika fixturer, vilket gör att exempelvis stödaxlar kan svetsas i en separat fixtur. Det skulle dock i hög 

grad komplicera tillverkningsflödena och gå emot Ferruforms strävan att skapa enkla och raka 

tillverkningsflöden. Detta leder till slutsatsen att det endast är möjligt att använda den befintliga 

lasersvetsutrustningen om samtliga processer i stödaxeltillverkningen integreras med tillverkningen 

av bakaxelbryggor, vilket med andra ord betyder att tillverkningen av stödaxlar och bakaxelbryggor 

sker i samma produktionslinje. 

Stödaxlar och bakaxelbryggor är till utförandet tämligen lika produkter, vilket återspeglas i 

tillverkningen som görs med liknande metoder. Produkterna skiljer sig dock på några avgörande 

punkter, något som kan skapa tekniska problem om produkterna ska tillverkas med samma 

produktionsutrustning. Tillsammans med produktionstekniker inom tillverkningen för bakaxelbryggor 

görs en utredning om konsekvenserna av att tillverka stödaxlar i produktionslinjen för 

bakaxelbryggor. Utredningen grundar sig på visuella iakttagelser vid rundvandringar. 

I utredningen identifieras bland annat följande problem: 

 Längden på stödaxlarna utan axeländar bör minskas till samma längd som tapplösa 

bakaxelbryggor. Detta innebär att axeländarna till ASA 700D måste förlängas med cirka 

230 mm, vilket troligtvis är konstruktionsmässigt mycket svårt. 

 Stödaxlarna konstruktion gör det svårt att fixera dem under vissa operationer. 

 Axeländarna till ASA 700D och ARA 900 passar inte i inspänningshylsorna för 

lasersvetsfixturen och är svåra att hantera med robot, vilket gör det problematiskt att 

lasersvetsa dem.  

Sammantaget kan det konstateras att det troligtvis krävs betydande omkonstruktioner av både 

stödaxlar och produktionsutrustning för att möjliggöra tillverkning av stödaxlar och bakaxelbryggor i 

samma produktionslinje. Författaren bedömer att insatserna för detta är så omfattande att det inte 

kan anses som ett rimligt alternativ. 

6.4.2 MAG-svetsning 

Utvecklingspotential 

Benchmarking av Konga Bruk visar att MAG-svetsning i likhet med lasersvetsning kan användas till 

svetsning av bearbetade axeländar. Med samma resonemang som i fallet med lasersvetsning kan 

detta effektivisera bearbetningen av stödaxlarna. Konga Bruk har dock som tidigare nämnt 

omfattande kvalitetsproblem på grund av att axeländarna inte uppnår ställda koaxialitetskrav, vilket 

gör det oklart om bearbetade axeländar kan svetsas utan efterföljande justering. 

Investeringskostnader 

Ferruform använder ett stort antal MAG-svetsprocesser i tillverkningen av bakaxelbryggor. Peter 

Lundkvist, gruppchef på produktionsteknik axlar, menar att utrustningen som krävs för att skapa en 

MAG-svetsprocess för svetsning av obearbetade axeländar består av en svetsrobot med tillhörande 

manipulator samt någon typ av vagga. Baserat på tidigare investeringar uppskattar Lundkvist 
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kostnaden för detta till cirka 75 i. Lundkvist tillägger att det också krävs någon form av fogberedning 

av stödaxelrören, exempelvis i form av kapning med såg. Investeringskostnaden för en kapsåg 

bedömer Lundkvist till cirka 25 i. 

6.4.3 Brännsvetsning 

Ferruform begärde i oktober 2005 en budgetoffert på brännsvetsmaskiner från 

svetsutrustningstillverkaren ESAB, i syfte att undersöka vad ESAB kunde tillhandahålla vid en 

investering i en ny brännsvetsmaskin. I offerten presenteras två alternativ: 

 Alternativ 1 består av en maskin med typbeteckningen SVU 88 83-K som är en 

enkelsidig brännsvetsmaskin av samma typ som den Ferruform använder i dagsläget. 

 Alternativ 2 består av en maskin med typbeteckningen ZF 8 som är en dubbelsidig 

brännsvetsmaskin, vilket betyder att båda axeländarna på en stödaxel kan svetsas 

samtidigt. 

Budgetofferten undertecknades av ESAB:s försäljare Sylve Antonsson. 

Utvecklingspotential 

Sylve Antonsson säger i en intervju att brännsvetsning är en beprövad svetsmetod som har använts 

till framförallt bakaxel- och rälssvetsning under mycket lång tid. Svetsmetoden har utvecklats mycket 

lite under 1900-talets senare hälft, vilket också brännsvetsmaskinerna har gjort. Stålkonstruktionen i 

SVU 88 83-K är enligt Antonsson likadan som i Ferruforms nuvarande brännsvetsmaskin som ESAB 

tillverkade 1947. Hydraulik och styrutrustning har utvecklats, men Antonsson hävdar att funktionen i 

SVU 88 83-K i grunden är samma som i Ferruforms nuvarande maskin. 

Den dubbelsidiga maskinen ZF 8 har enligt Antonsson två potentiella fördelar jämfört med 

Ferruforms nuvarande maskin. Dels halveras cykeltiden för svetsprocessen och dels krävs endast en 

inspänning, vilket bör minimera inspänningsberoende avvikelser i svetsresultatet. 

På frågan om det är möjligt att svetsa färdigbearbetade axeländar med brännsvetsning svarar 

Antonsson att det inte är möjligt beroende på att metoden inte är så långt utvecklad och därför ger 

en alltför stor feltolerans. Han säger också att det skulle krävas betydande utveckling av metoden för 

att kunna svetsa med hög precision och att han tvivlar på att det överhuvudtaget är möjligt. 

Avsevärda krafter krävs för att stuka samman arbetsstyckena, vilket gör det svårt att hålla hög 

precision. 

Investeringskostnader 

Den enkelsidiga brännsvetsmaskinen SVU 88 83-K kostar cirka 175 i enligt budgetofferten från ESAB 

och den dubbelsidiga ZF 8 kostar cirka 425 i. Sylve Antonsson säger att fixturer inte ingår i priserna då 

Ferruform ansåg sig ha sådana vid offereringen. 

Antalet tillverkare av brännsvetsmaskiner är mycket begränsat. Bertil Pekkari, medlem i 

Svetskommisionens expertpanel med breda internationella kontakter, känner endast till två 

brännsvetstillverkare; ESAB och ett schweiziskt företag vid namn Schlatter. I syfte att undersöka 

Schlatters utbud kontaktas företagets nordiska agent Thorben Knutsen som åtar sig att skicka 
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lämpligt material. Under tiden för den här studien nås dock inte författaren av något material från 

Schlatter. 

6.4.4 Friktionssvetsning 

Utvecklingspotential 

Friktionssvetsning är i likhet med brännsvetsning en metod som bygger på att arbetsstyckena stukas 

samman efter upphettning. På samma sätt som med brännsvetsning är det därför svårt att 

friktionssvetsa med hög precision, och därmed också svårt att svetsa bearbetade axeländar. 

Ove Lindqvist, produktionstekniker på Ferruform, hävdar dock att det kan gå att svetsa grovt 

bearbetade axeländar med friktionssvetsning för att sedan finbearbeta efter svetsning. Lindqvist 

säger vid en muntlig konversation att han under ett studiebesök hos den spanska lastbilstillverkaren 

Dana såg att tillverkningsprocessen för bakaxelbryggor var uppbyggd på det sättet. I syfte att studera 

tillverkningen närmare görs försök att kontakta Dana via e-mail, dock utan resultat. 

Investeringskostnader 

Antalet tillverkare av friktionssvetsmaskiner är mycket begränsat. Precis som för brännsvetsmaskiner 

känner Svetskommisionens Bertil Pekkari endast till två tillverkare; Thompson och Kuka. Eva 

Malmgren, tidigare produktionstekniker på Ferruform, begärde under 2005 en offert på en 

dubbelsidig stukmaskin av Thompson. Offerten som inkom bestod av en dubbelsidig 

friktionssvetsmaskin som kunde användas för enbart stukning om så önskades. Enligt Malmgren 

kostade den friktionssvetsmaskinen då motsvarade cirka 325 i. 

Enligt Peter Lundkvist investerade Scania i Sao Paolo i en enkelsidig friktionssvetsmaskin från 

Thompson år 1995. Lundkvist kontaktar avdelningen för produktionsteknik i Sao Paolo för att fråga 

vad den investeringen kostade, och får till svar att den uppgick till motsvarande cirka 150 i. Räknat 

med en årlig inflationsnivå på två procent motsvarar det i dagens penningvärde cirka 200 i. 

Peter Lundkvist tillägger att det troligtvis kommer att krävas fogberedning i form av kapning innan 

friktionssvetsning, då detta var fallet när friktionssvetsning användes till bakaxelbryggor. Med samma 

resonemang som i avsnitt 6.4.2 innebär det ytterligare en kostnad på cirka 25 i. 
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6.5 Diskussion och slutsatser 
Metoderna lasersvetsning, MAG-svetsning, brännsvetsning och friktionssvetsning är alla lämpliga 

metoder för svetsning av axeländar, när dessa metoders egenskaper jämförs med Ferruforms krav 

och behov. Vidare anses dessa svetsmetoder lämpliga vid intervjuer av personer med stort kunnande 

inom svetsning. 

 Det kan konstateras att dessa svetsmetoder är beprövade för svetsning av axeländar. 

Ferruform har använt eller använder lasersvetsning, brännsvetsning och 

friktionssvetsning, och Konga Bruk använder MAG-svetsning till svetsning av axeländar. 

 Efter granskning av Svetskommisionens Hans Broström och Ferruforms Bertil 

Gustafsson kan det också konstateras att dessa svetsmetoder uppfyller Ferruforms 

krav på svetskvalitet och produktivitet i stödaxeltillverkningen. 

 Vidare är metoderna lasersvetsning och MAG-svetsning möjliga att använda till 

svetsning av färdigbearbetade axeländar. I Ferruforms lasersvetsprocess svetsas 

bearbetade axeländar på bakaxelbryggor och i Konga Bruks MAG-svetsprocess svetsas 

bearbetade axeländar på stödaxlar. 

 Investeringskostnaderna varierar kraftigt mellan metoderna. 

I Tabell 11 visas en översiktlig jämförelse av svetsmetoderna. Kostnaderna i tabellen avser 

investeringar med enkelsidiga maskiner. 

 

Tabell 11. Jämförelse av svetsmetoder. 

 

Det har tidigare i Ferruforms historia visat sig lönsamt att övergå från svetsning av obearbetade 

axeländar till svetsning av bearbetade axeländar när detta gjordes i tillverkningen för bakaxelbryggor. 

Likheterna mellan tillverkningen av bakaxelbryggor och tillverkningen av stödaxlar är mycket stora, 

vilket talar för att en övergång till svetsning av bearbetade axeländar är lönsamt även i 

stödaxeltillverkningen. Detta gör att lasersvetsning och MAG-svetsning är mer intressanta metoder 

än brännsvetsning och friktionssvetsning. 

Utredningen av möjligheten att använda Ferruforms befintliga lasersvetsutrustning genom att slå 

samman tillverkningen av stödaxlar med tillverkningen av bakaxelbryggor visar på så omfattande 

Laser-

svetsning

MAG-

svetsning

Bränn-

svetsning

Friktions-

svetsning

Metoden är beprövad för svetsning av 

axeländar
Ja Ja Ja Ja

Metoden uppfyller gällande krav på 

svetskvalitet
Ja Ja Ja Ja

Metoden uppfyller krav på produktivitet Ja Ja Ja Ja

Metoden är möjlig att använda till 

svetsning av bearbetade axeländar
Ja Ja Nej Nej

Bedömd investeringskostnad för 

metoden (indexerade enheter)
625 100 175 225
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problem att det inte kan anses som ett rimligt alternativ. Det innebär att lasersvetsning av 

stödaxeländar endast är möjligt genom en nyinvestering. 

Bedömd investeringskostnad för en lasersvetsprocess är 625 i. Motsvarande siffra för MAG-svetsning 

är 100 i, vilket innebär att MAG-svetsning är det mest kostnadseffektiva alternativet av de 

undersökta svetsmetoderna. 

Med klart lägst investeringskostnad av de intressanta svetsmetoderna samt med förmåga att svetsa 

bearbetade axeländar dras slutsatsen att MAG-svetsning är den lämpligaste metoden för svetsning 

av stödaxeländar.  
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7 Processutveckling och investeringsplanering 
 

I det här kapitlet utvecklas och anpassas Konga Bruks process för svetsning av axeländar till 

Ferruforms verksamhet. I kapitlet undersöks även vilka investeringar processen kräver samt hur dessa 

bör genomföras. 

 

7.1 Svetsprocessen hos Konga Bruk 
Det här avsnittet presenterar tillverkningen av stödaxlar hos Konga Bruk, med fokus på processen för 

svetsning av axeländar. Avsnittet baseras helt på telefonintervjuer med Nils Holmqvist, chef för 

produktionsteknik på Konga Bruk. Intervjuerna genomfördes under perioden mars-juni 2009. 

Konga Bruk är en underleverantör till fordonsindustrin och omsätter cirka 200 miljoner kronor per år. 

Några av produkterna som Konga Bruk tillverkar är stödaxlar till lastbilar och bussar. Konga Bruk 

tillverkar tre typer av stödaxlar; en singelmontageaxel, en dubbelmontageaxel samt en styrd axel, se 

Figur 17. Dessa motsvaras i tur och ordning av Ferruforms ASA 700D, ASA 1000 och ARA 900. 

 

Figur 17. Konga Bruks stödaxeltyper. Överst i bild en styrd axel, i mitten en singelmontageaxel och längst ner 
en dubbelmontageaxel. Hämtat från www.kongabruk.se 

 

Axeländarna på singel- och dubbelmontageaxlarna svetsas med MAG. Vid svetsningen är både axel- 

ändar och axlar färdigbearbetade. Båda stödaxeltyperna har axeländar med integrerade broms- 

flänsar. 

7.1.1 Produktionsgång 

Stukning av rörändar 

När stödaxelrören är färdigsvetsade stukas rörändarna för att öka godstjockleken. Rörändarna är 

annars för tunna för att senare kunna bearbetas. Stukningen görs från röränden till cirka trettio 

millimeter in på röret på båda axlarna. 
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Bearbetning av rörändar 

Rörändarna bearbetas i en ändbearbetningsmaskin före svetsning av axeländar. I maskinen 

bearbetas en fogyta med trettio graders vinkel, ett mothåll på cirka en millimeter och en invändig 

diameter i rören. 

Bearbetning av axeländar 

Axeländarna bearbetas i en liten fleroperationsmaskin. Fogyta och mothåll bearbetas på samma sätt 

som på rörändarna. Utöver det bearbetas även en liten styrning längst in i fogen. Vid svetsning 

positioneras axeländarna med hjälp av styrningen som då går in i röränden och styr mot den 

invändiga bearbetningen. 

Svetsning av axeländar 

Axeländarna svetsas i en så kallad rotationsautomat bestående av en vagga med ett svetsaggregat på 

vardera sidan. Konga Bruks stödaxlar har en konsolkonstruktion i form av ett ”torn”, på vilket en 

bearbetad yta finns. I vaggan positioneras stödaxlarna genom ett anhåll mot den ytan. Axeländarna 

styrs upp mot stödaxlarna med hjälp av den bearbetade styrningen och fixeras mot röret med ett 

axiellt tryck. 

Svetsningen inleds med en rotsträng varpå ytterligare två strängar läggs. När rotsträngen läggs 

fungerar styrningen på axeländen som rotstöd. Vid svetsningen används rörtråd. Processen ger 

mycket lite sprut och därför krävs inget speciellt skydd av axeländarna. 

Konga Bruk har ett krav på att svetsen ska penetrera hela röret. Det ställs inga krav på svulstens 

utseende förutom att svetsdiken inte får förekomma. Svetskvaliteten kontrolleras varje vecka genom 

förstörande provning, men det sker i princip inga kassationer till följd av defekter i svetsen. 

Mätning och justering 

En av Konga Bruks kunder kräver att axeländarnas centrumlinjer är koaxiella med varandra med en 

tolerans på 0,15 millimeter per hundra millimeter. Det kravet har Konga Bruk svårt att uppfylla direkt 

efter svetsning, vilket resulterar i att koaxialiteten kontrolleras på samtliga stödaxlar. Stödaxlarna 

hängs upp i axeländarnas lagerlägen och roteras därefter varvid en mätklocka mäter den koaxiella 

avvikelsen längst ur på axeländarna. 

De flesta axlar klarar inte kravet på koaxialitet vid mätningen. I princip samtliga singelmontageaxlar 

ligger utanför tolerans och måste därför justeras. Dubbelmontageaxlarna klarar kravet något bättre 

men majoriteten är ändå i behov av justering. 

Vid justering riktas stödaxlarna med hydraulpressar så att axeländarnas centrumlinjer hamnar inom 

koaxialitetskravet. Operationen bygger helt på operatörernas förmåga att bedöma storlek och 

riktning på den kraft som behövs för att rikta in axeländarna. Alla ej godkända stödaxlar justeras och 

det görs inga kassationer till följd av att koaxialitetskravet inte har uppnåtts. 

Maskering och ytbehandling 

De sista operationerna i stödaxeltillverkningen består av blästring samt primer- och pulvermålning. 

Då all bearbetning på stödaxlarna är gjord måste de bearbetade ytorna maskeras. Före blästringen 
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skruvas en hylsa på tapparna och i blästringen styrs sedan munstyckena bort från bromsflänsar och 

luftfjädersäten. Även de ytorna maskeras dock innan målning. 

7.1.2 Förbättringsförslag 

Konga Bruk är på väg att introducera vad Nils Holmqvist kallar för ”den nya generationens axlar” och 

är därför mycket angelägen om att förbättra svetsprocessen i syfte att eliminera justeringarna. I det 

här avsnittet presenteras Holmqvists idéer för hur det bör göras. 

Holmqvist tror att bearbetningen av fogytorna är den avgörande faktorn till att koaxialitetskravet 

inte uppnås vid svetsningen. Han tror att det är möjligt att svetsa med MAG utan att axeländarna 

hamnar utanför koaxialitetskravet förutsatt att bearbetningen är tillräckligt exakt. Bearbetningen av 

mothållet har troligtvis har en avgörande betydelse för koaxialiteten. Konga Bruk arbetar utifrån 

teorin att bearbetningen inte har tillräckliga toleranser och därför starkt bidrar till 

kvalitetsproblemen. En NC-bearbetad yta skulle ha betydligt snävare toleranser än vad Konga Bruks 

ändbearbetningsmaskin kan åstadkomma, och därför starkt bidra till att öka kvaliteten i svetsningen. 

Vidare tror Holmqvist att det är en fördel att fixera axeländarna genom svetshäftning innan 

rotsträngen läggs, då sträckenergin vid rotsvetsningen kan skapa resulterande krafter på 

axeländarna. Konga Bruk har inte möjlighet att svetshäfta i sin rotationsautomat men det skulle vara 

möjligt om svetsningen istället gjordes med en robot, vilket också skulle underlätta styrningen av 

svetsprocessen. Egentligen tror dock inte Holmqvist att sträckenergin har någon avgörande betydelse 

för kvalitetsproblemen, eftersom likformig värme runt om hela röret inte borde skapa några 

resulterande krafter. 

7.2 Utveckling av investeringsplan 
Det kan konstateras att Konga Bruks process för svetsning av axeländar kräver utveckling för att 

fungera tillfredsställande, eftersom Konga Bruk har problem att klara kravet på koaxialitet mellan 

axeländarna efter svetsning. På grund av detta föreslår författaren att Ferruform inledningsvis 

utvecklar en svetsprocess där obearbetade axeländar svetsas, vilket sannolikt inte skapar de problem 

som Konga Bruk har. Det innebär att Ferruform föreslås göra en ersättningsinvestering som endast 

syftar till att ersätta brännsvetsprocessen med en MAG-svetsprocess.  

När ersättningsinvesteringen är genomförd kan Ferruform eventuellt inrikta sig på en 

rationaliseringsinvestering i syfte att utveckla processen till svetsning av bearbetade axeländar. Det 

förutsätter dock att svetsning av bearbetade axeländar verkligen innebär en effektivisering av 

tillverkningen och att investeringen bedöms lönsam. 

Ersättningsinvesteringen görs förslagsvis i två steg: 

 Investeringssteg 1: Första steget innebär en övergång till MAG-svetsning av en 

stödaxeltyp, vilket möjliggör utprovning av tekniken. Axeländarna svetsas i Ferruforms 

befintliga process för färdigsvetsning. 

 Investeringssteg 2: Samtliga stödaxlar övergår till MAG-svetsning. Axeländarna svetsas 

i en separat process. 
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Rationaliseringsinvesteringen görs förslagsvis i ett steg: 

 Investeringssteg 3: Axeländar till ASA 700D och ASA 1000 bearbetas innan de svetsas 

på stödaxlarna. Detta steg innebär att en övergång till en stödaxeltillverkning liknande 

Konga Bruks. 

Samtliga kostnader i följande avsnitt är på samma sätt som i avsnitt 6.4 indexerade på grund av 

sekretess. 

7.2.1 Investeringssteg 1 

Investeringssteg 1 är det inledande steget för att övergå till MAG-svetsning. Övergången görs endast 

med en stödaxeltyp, förslagsvis ASA 1000, och övriga axlar brännsvetsas parallellt. Axeländarna till 

ASA 1000 häftas tillsammans med andra smiden i svetshäftningsprocessen och svetsningen av 

axeländarna görs i den befintliga processen för färdigsvetsning. Detta förutsätter att det finns 

kapacitet för det i färdigsvetsningen. 

Kapning av rörändar 

MAG-svetsning ställer högre krav på fogberedning än brännsvetsning. I Ferruforms 

brännsvetsprocess bränns stödaxelrören av till rätt längd innan rör och axeländar svetsas samman. 

Vid en övergång till MAG-svetsning krävs dock en särskild fogberedningsprocess där rörändarna 

fogbereds. Fogberedningen kan till exempel göras med en kapsåg. 

Enligt Majsan Bergman, produktionstekniker på Ferruform, har Ferruform tidigare använt en sådan 

såg till kapning av rörändar på bakaxelbryggor. Bergman berättar att kapsågen hade dubbla klingor, 

vilket innebar att båda rörändarna kapades samtidigt. Motsvarande maskin med enkel klinga bör då 

rimligtvis ha dubbelt så lång cykeltid. Med sparade tidsstudier från Ferruforms kapprocess och 

tidsstudier från brännsvetsprocessen kan det då konstateras att en enkelsidig kapsåg har kortare 

cykeltid än den genomsnittliga cykeltiden i brännsvetsprocessen. Detta leder till slutsatsen att det 

endast krävs en enkelsidig kapsåg till fogberedning av stödaxelrören. 

Bergman menar vidare att Ferruform tog in offerter på kapsågar under år 2006. Enligt dessa offerter 

kostar en enkelsidig kapsåg cirka 25 i. 

Förändring av smiden 

Konga Bruk bearbetar en styrning på axeländarna som används för att positionera och fixera 

axeländarna mot stödaxelrören, och som fungerar som rotstöd när första svetssträngen läggs. 

Ferruform har i likhet med Konga Bruk ett krav på att svetsen ska penetrera hela röret. Enligt Bertil 

Gustafsson, svetsansvarig produktionstekniker på Ferruform, krävs det ett inbyggt rotstöd för att 

kunna uppnå det kravet med MAG eftersom smältan annars rinner igenom. Gustafsson menar vidare 

att det inte krävs någon exakt passform mellan styrning och rörända för att hålla tillbaka smältan, 

och att det borde fungera med en spalt på upp till två millimeter. 

För att göra styrningen på axeländarna krävs en omkonstruktion av smidesverktygen för ändarna till 

ASA 700D och ASA 1000, samt av gjutverktyget för ändarna till ARA 900. Kenneth Andersson, 

beredare på Ferruform, uppskattar kostnaden för ett nytt smidesverktyg till cirka 2 i. Anders Eriksson, 

tekniker i Ferruforms så kallade Q-team, menar efter kontakt med ansvarig inköpare att ett nytt 
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gjutverktyg maximalt kostar 2 i. Vid mindre förändringar handlar det dock om ungefär halva 

kostnaden. 

Omkonstruktion av befintlig färdigsvets 

För att det ska vara möjligt att svetsa axeländar i färdigsvetsprocessen krävs omkonstruktion av 

vaggorna som stödaxlarna är fastspända i under svetsning. Vaggorna måste göras djupare för att 

svetsroboten ska komma åt att svetsa runt hela axeln. Det är dessutom troligtvis betydligt enklare att 

styra svetsningen om stödaxlarnas position i vaggan höjdes så att de hamnar i vaggans 

rotationscentrum. 

Peter Lundkvist, gruppchef produktionsteknik axlar, uppskattar kostnaden för omkonstruktionerna 

till cirka 2 i. 

Investeringskostnader 

I Tabell 12 summeras kostnaderna för det första investeringssteget. Totalkostnaden för steg 1 är 

alltså 29 i. 

 

Tabell 12. Investeringskostnader för steg 1. 

 

Produktionslayout 

Figur 18 visar produktionslayouten vid investeringsteg 1. Axeländarna till ASA 1000 svetsas med MAG 

i den befintliga färdigsvetscellen tillsammans med övriga smiden, medan övriga axeländar svetsas 

med brännsvetsning. ASA 1000-rören fogbereds också genom kapning. 

 

Figur 18. Produktionslayout vid steg 1. 

 

7.2.2 Investeringssteg 2 

Det andra investeringssteget innebär en fullständig övergång från brännsvetsning till MAG-svetsning. 

Den befintliga färdigsvetsprocessen har enligt Bertil Gustafsson inte tillräcklig kapacitet för att kunna 

svetsa samtliga axeländar utöver färdigsvetsning av smiden. Det är därför nödvändigt att investera i 

en separat svetsprocess. 

Investeringssteg 1 (i )

Kapsåg 25

Smidesverktyg 2

Omkonstruktion av vagga 2

Summa 29

Svetsning av 

stödaxelrör

Svetsning av 

axeländar

Svetsning av 

smiden
Ytbehandling Bearbetning

Tvättning och 

packning

BearbetningSvetsning

Kapning rörända
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Svetsrobot och manipulator 

Gustafsson menar att samma typ av svetsrobot och manipulator som Ferruform använder till 

färdigsvetsning av stödaxlar lämpar sig utmärkt till svetsning av stödaxeländar. Gustafsson gör en 

WPS för att beräkna svetstiden per stödaxel. WPS:n baseras på tre svetssträngar i likhet med Konga 

Bruks process. Svetstiden visar sig då vara lägre än brännsvetsprocessens cykeltid, och Gustafsson 

drar slutsatsen att det inte krävs mer än en svetsrobot för att klara cykeltidskravet. Total 

investeringskostnad för en sådan robot inklusive manipulator och utrustning uppskattas av Peter 

Lundqvist till omkring 70 i. Lundkvist hävdar vidare att tillhörande vaggor av samma typ som 

Ferruform använder till färdigsvetsningen kostar ungefär 5 i. 

Förändring av smiden 

Även ASA 700D och ARA 900 ska i detta steg svetsas med MAG, vilket kräver ett nytt smidesverktyg 

samt ett nytt gjutverktyg. Kostnaden för detta är utifrån tidigare resonemang 2 i per verktyg, vilket 

ger en sammanlagd kostnad på 4 i. 

Investeringskostnader 

Kostnaderna för det andra investeringssteget summeras i Tabell 13. Totalkostnaden för detta steg är 

alltså 79 i. Den ackumulerade kostnaden för både steg 1 och 2 blir därmed 108 i. Detta kan ses som 

den lägsta kostnaden för att svetsa alla axeländar med MAG i full produktion. 

 

Tabell 13. Investeringskostnader för steg 2. 

 

Produktionslayout 

Produktionslayouten för investeringssteg 2 ses i Figur 19. Processen för brännsvetsning av axeländar 

har utgått eftersom samtliga stödaxeländar svetsas med MAG. Alla stödaxelrör fogbereds genom 

kapning och stödaxeländarna häftas fast tillsammans med övriga smiden. Färdigsvetsning av 

axeländar görs sedan i en separat process efter att smidena har färdigsvetsats. 

 

Figur 19. Produktionslayout vid steg 2. 

 

  

Investeringssteg 2 (i )

Svetsrobot inklusive manipulator 70

Vaggor 5

Smides- och gjutverktyg 4

Summa 79
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Svetsning av 

smiden
Ytbehandling Bearbetning

Tvättning och 

packning
Kapning rörända

MAG-svetsning 
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7.2.3 Investeringssteg 3 

Det tredje investeringssteget innebär en övergång till svetsning av bearbetade axeländar i likhet med 

Konga Bruks svetsprocess. Detta innebär bland annat att stödaxlar och axeländar bearbetas i olika 

maskiner. Investeringssteg 3 omfattar inte ARA 900 då dessa axeländars geometri gör att de troligtvis 

är mycket svåra att svetsa efter bearbetning. 

Koaxialitet och toleranser 

Det kunde inledningsvis i kapitlet konstateras att Konga Bruks process inte fungerar tillfredsställande, 

då den medför att en stor andel av axeländarna inte klarar kravet på koaxialitet efter svetsning. 

Kongas Bruk kräver att axeländarna ska vara koaxiella med en maximal avvikelse på 0,15 millimeter 

per 100 millimeter. 

En ritningsstudie av Ferruforms stödaxlar visar att Ferruform har ett motsvarande koaxialitetskrav. 

Det visar sig dock att Ferruform har betydligt snävare toleranser i det här avseendet, vilket 

följaktligen resulterar i att kravet är svårare att uppfylla. 

Vidare kan det konstateras att Konga Bruk har valt att inte svetsa sin motsvarighet till ARA 900 med 

MAG. På grund av att ARA 900 har en bearbetad kona på axeländarna med mycket snäva toleranser 

är det troligtvis mycket svårt att utveckla en svetsprocess där dessa axeländar svetsas efter 

bearbetning. Författaren anser det inte troligt att det med rimliga medel går att utveckla en sådan 

process. 

Stukning 

Konga Bruk bearbetar stödaxelrören invändigt. Den bearbetade ytan används för att positionera 

axeländarna vid svetsning. Bearbetningen gör att godstjockleken i rörändarna minskar och ger sämre 

hållfasthet. För att kunna bearbeta invändigt med bibehållen hållfasthet stukar Konga Bruk 

rörändarna, vilket ökar godstjockleken. 

Det är sannolikt att det krävs stukning även av Ferruforms rörändar för att det ska vara möjligt att 

bearbeta dessa invändigt. Det kan dock inte uteslutas att det går bearbeta utan stukning. Författaren 

menar att rörändarna inte nödvändigtvis måste bearbetas helt rena invändigt för att tillräcklig 

styrning ska uppnås. En undersökning av rörändarnas rundhet presenteras Bilaga 2. Undersökningen 

visar att rörändarna på ASA 1000 blir cirka en millimeter tunnare och rörändarna på ASA 700D cirka 

en halv millimeter tunnare då rörändarnas medeldiameter bearbetas, vilket innebär att rörändarna 

inte bearbetas rent. Det förutsätter dock att bearbetningens centrum och rörets centrum 

sammanfaller. Huruvida det ur hållfasthetssynpunkt är godtagbart att överhuvudtaget göra godset 

tunnare vid rörändarna är oklart. 

Om stukning krävs innebär det att en stukmaskin måste köpas in. Utifrån tidsstudier på en 

dubbelsidig stukmaskin som Ferruform innehar beräknas cykeltiden för en enkelsidig stukmaskin. Det 

kan då konstateras att en enkelsidig stukmaskin har tillräcklig kapacitet för stödaxeltillverkningen. 

Utifrån tidigare begärda budgetofferter på stukmaskiner uppskattar Peter Lundkvist kostnaden för en 

sådan maskin till 85 i. 
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Lundkvist menar också att stödaxelrören måste kapas innan stukning för att undvika sprickbildning. 

Detta genererar dock inga nya investeringar, eftersom kapningen förslagsvis görs med kapsågen från 

föregående investeringssteg. 

Bearbetning 

Nils Holmqvist på Konga Bruk tror att bearbetningen har en avgörande betydelse för kvaliteten vid 

svetsningen. Han menar att en NC-maskin skulle klara att bearbeta rörändarna mer exakt än Konga 

Bruks ändbearbetningsmaskin, vilket troligtvis skulle reducera problemen med axeländar som inte 

klarar koaxialitetskravet. Bearbetningen av rörändar bör därför göras i någon av Ferruforms NC-

maskiner, förslagsvis i Fritz Werner. På grund av att tapparna bearbetas separat ska endast 

luftfjädersäten, bromsflänsar och rörändar bearbetas. Alla dessa operationer kan göras i Fritz 

Werner, vilket gör att behovet av övriga fleroperationsmaskiner för bearbetning av stödaxlar 

elimineras. 

För att kunna bearbeta stödaxlarna utan axeländar i Fritz Werner måste de befintliga fixturerna 

konstrueras om. Anders Keisu, produktionstekniker i stödaxeltillverkningen, uppskattar kostnaden 

för detta till ungefär 6 i. 

Tapparna till ASA 1000 bearbetas lämpligen i Ferruforms befintliga så kallade tappsvarvar, vilka 

bearbetar tappar till bakaxelbryggor. Vid full produktion finns dock ingen outnyttjad kapacitet i dessa 

maskiner. I det läget föreslår författaren att bearbetningen av tapparna köps in. 

På ASA 700D-ändarna krävs bearbetning av bromsfläns och tapp. Lämpligt för dessa operationer är 

en liten fleroperationsmaskin, vilket Ferruform inte har. Förslagsvis köps därför även denna 

bearbetning utifrån. 

Förändring av smiden 

Styrningen på axeländarna måste bearbetas för att axeländarna ska kunna positioneras mot 

rörändarna med små toleranser. Det gör att det krävs mer material på styrningen jämfört med i 

investeringssteg 2. Detta medför ytterligare en omkonstruktion av smidesverktygen i enlighet med 

resonemanget i avsnitt 7.2.1. Omkonstruktionen är dock troligen av mindre karaktär, vilket gör att 

kostnaden uppskattas till 1 i per verktyg. 

Svetsning av axeländar 

Enligt Nils Holmqvists förbättringsförslag bör axeländarna häftas med robot direkt innan rotsträngen 

läggs. Svetsningen av axeländar görs med samma utrustning som i investeringssteg 2, dock med 

skillnaden att en annan typ av fixtur krävs för att spänna fast axeländarna under svetsning. Peter 

Lundkvist uppskattar kostnaden för en sådan till cirka 12 i, baserat på tidigare investeringar av 

Ferruform. 

Maskering 

Ytbehandling av stödaxlarna måste precis som hos Konga Bruk göras efter svetsning av axeländar, 

eftersom värmepåverkan från svetsningen annars gör att färgen flagnar. Samtliga bearbetade ytor 

måste således maskeras. Författaren föreslår att detta görs på samma sätt som i Konga Bruks 

tillverkning, det vill säga med hylsor över tapparna vid både blästring och målning, samt med 
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punktmaskering av övriga ytor under målning. Vid blästring kan eventuellt magneter användas som 

maskering av mindre ytor. 

Investeringskostnader 

Investeringssteg 3 delas upp i två alternativa steg då det är oklart huruvida stukning av rörändar 

kommer att krävas eller inte. Investeringssteg 3.1 innebär att stukning av rörändar inte krävs medan 

investeringssteg 3.2 innebär att stukning måste göras. Kostnaderna för dessa steg summeras i Tabell 

14. 

 

Tabell 14. Investeringskostnader för steg 3.1 och 3.2. 

 

Den lägsta investeringskostnaden för att gå från svetsning av obearbetade axeländar till svetsning av 

bearbetade axeländar är alltså 20 i. Om rörändarna måste stukas blir motsvarande kostnad 105 i. 

Produktionslayout 

Produktionslayouten för investeringssteg 3.1 och 3.2 framgår av Figur 20. Steg 3.1 förutsätter att 

stukning inte krävs, vilket innebär att de svetsade stödaxelrören går direkt till svetsning av smiden. 

Vid steg 3.2 krävs stukning och därmed också kapning. Bearbetningen av stödaxlarna görs 

uteslutande i Fritz Werner fleroperationsmaskiner, vilket gör att en rad bearbetningsmaskiner 

friställs från stödaxeltillverkningen. Bearbetade axeländar svetsas på stödaxlarna och därefter 

maskeras de bearbetade ytorna innan ytbehandling. 

 

 

Figur 20: Produktionslayout vid steg 3.1 och 3.2. 

 

  

Investeringssteg 3.1 och 3.2 (i )

Omkonstruktion Fritz Werner-fixtur 6

Smidesverktyg (ASA 700D, ASA 1000) 2

Svetsfixtur 12

Summa steg 3.1 20

Stukmaskin 85

Summa steg 3.2 105
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7.3 Investeringskalkyl 
I Tabell 15 ses en investeringskalkyl där summan av investeringskostnaderna för både 

ersättningsinvesteringen (steg 1 och steg 2) och rationaliseringsinvesteringen (steg 3) redovisas som 

bruttoinvestering. Kostnaden för rationaliseringsinvesteringen som syftar till att reducera 

tillverkningskostnaderna redovisas som nettoinvestering. 

Rationaliseringsinvesteringen genererar till följd av reducerade tillverkningskostnader en årlig 

förtjänst på 58 i för steg 3.1, och 46,5 i för steg 3.2. Reduceringen beräknas genom att analysera 

cykeltider och särkostnader i processerna före respektive efter genomförd investering. Investeringen 

innebär kortare cykeltider i billigare maskiner, vilket ger lägre särkostnadspåslag på stödaxlarna. 

Särkostnaderna definieras i det här fallet som alla direkta kostnader som en enskild produkt orsakar, 

såsom direkt lön och direkt material. Särkostnaden per timme för respektive process beräknas i 

samarbete med tillförordnade ekonomichefen Magnus Juntti. Cykeltiderna för de nya processerna 

uppskattas genom tidsstudier av liknande processer och operationer hos Ferruform. 

Lönsamheten för investeringssteg 3.1 och 3.2 beräknas med pay back-metoden. Den ackumulerade 

nettoinvesteringen divideras med den årliga förtjänsten som investeringarna genererar, det vill säga 

de kostnadsreduceringar som uppnås. Detta resulterar i en återbetalningstid på 0,34 år för 

investeringssteg 3.1, och 2,26 år för investeringssteg 3.2. 

 

Tabell 15. Investeringskalkyl med beräkning av återbetalningstid. 

  

Investeringskalkyl

Steg 1 29 0 - -

Steg 2 108 0 - -

Steg 3.1 128 20 58 0,34

Steg 3.2 213 105 46,5 2,26

Ackumulerad 

bruttoinvestering (i )

Ackumulerad 

nettoinvestering (i ) Förtjänst (i /år) Återbetalningstid (år)
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8 Slutsatser och rekommendationer 
 

I det här kapitlet presenteras författarens slutsatser och rekommendationer. Först behandlas 

kvalitetsbristkostnaderna i brännsvetsprocessen och därefter presenteras det framtagna 

investeringsförslaget för en ny svetsprocess. 

 

8.1 Kvalitetsbristkostnader i brännsvetsprocessen 
Studien visar att brännsvetsprocessen orsakar kvalitetsbristkostnader på totalt cirka 744 000 kronor 

per år. Detta motsvarar 74 kronor per tillverkad stödaxel. 

Kvalitetsbristkostnaderna består av: 

1. Interna felkostnader i form av kassationer 

2. Interna felkostnader i form av omarbeten 

3. Kontrollkostnader 

Kostnaderna för kassationer uppgår till cirka 607 000 kronor per år och utgör 81,5 % av de totala 

kvalitetsbristkostnaderna. Kostnaderna för omarbeten uppgår till cirka 37 200 kronor per år, vilket 

motsvarar 5,0 % av de totala kostnaderna, och kostnaderna för kontroller uppgår till cirka 100 000 

kronor per år, vilket motsvarar 13,5 % av de totala kostnaderna. 

Av stödaxeltyperna står ARA 900 för 61,8 % av de totala kvalitetsbristkostnaderna. ASA 700D och ASA 

1000 står för 22,4 % respektive 15,8 % av kostnaderna. 

När det gäller kassationer av ARA 900 uppkommer cirka 61 % av kostnaderna till följd av kassationer 

direkt efter brännsvetsning. Felen som leder till dessa kassationer upptäcks således vid mätningen. 

Övriga fel upptäcks dock inte förrän efter bearbetning. Då har kostnaderna för stödaxlarna stigit med 

84 %, vilket innebär att de är betydligt dyrare att kassera. Genom att förbättra mätningen av ARA 

900 efter brännsvetsprocessen kan dessa kostnader undvikas. Ferruform rekommenderas därför att 

arbeta med förbättringar av mätningen, vilket kan leda till en besparing på uppskattningsvis 72 000 

kronor per år. 

Fokus för arbetet med förbättringar bör vara att eliminera felorsakerna, det vill säga förbättringar av 

brännsvetsprocessen. Detta har dock redan innan den här studien konstaterats svårt till följd av 

brännsvetsmaskinens skick. 

Det finns stora brister i uppföljningen av kassationer. Det resulterar i att beräkningarna av 

kvalitetsbristkostnader till stor del baseras på operatörers uppskattningar istället för dokumenterad 

fakta. Avsaknaden av dokumenterad fakta gör det svårt att följa upp kvalitetsbrister och ger större 

osäkerhet i framtagna beslutsunderlag, något som resulterar i svårigheter att basera beslut på fakta. 

Ferruform rekommenderas därför att förbättra uppföljningsprocessen. Operatörerna visar 

uppgivenhet och menar att de inte rapporterade kassationer, eftersom att det inte leder till några 

förändringar. Ferruforms ledning bör därför efterfråga uppföljning i ökad utsträckning, samt verka för 

ökad förståelse för vikten av att dokumentera och följa upp kvalitetsbrister.  
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8.2 Investeringsförslag 
Följande lista visar Ferruforms krav och behov på en process för svetsning av stödaxeländar. 

En lämplig svetsmetod bör ha: 

 Hög svetskvalitet och repeterbarhet 

 Hög produktivitet 

 Litet behov av konstruktionsändringar 

 Litet behov av ytterligare operationer 

 Litet behov av utveckling 

Vid en sammanvägd bedömning av svetsmetoder baserad på en utvärdering utifrån Ferruforms krav 

och behov, intervjuer med expertis inom svetsning, samt benchmarking, konstateras att följande 

svetsmetoder är lämpligast för svetsning av stödaxeländar: 

 Lasersvetsning 

 MAG-svetsning 

 Brännsvetsning 

 Friktionssvetsning 

Dessa svetsmetoder är både beprövade för svetsning av axeländar och uppfyller Ferruforms krav på 

svetskvalitet och produktivitet. Det kan dock konstateras att endast lasersvetsning och MAG-

svetsning är möjliga att använda för svetsning av bearbetade axeländar, vilket är fördelaktigt då det 

kan leda till effektiviseringar i produktionen. Det finns stora skillnader investeringskostnaderna för 

metoderna, och MAG-svetsning bedöms ha lägst investeringskostnad. 

På grund av den potentiella möjligheten att svetsa bearbetade axeländar med MAG samt det faktum 

att investeringskostnaden för metoden uppskattas vara klart lägst, utvecklas en investeringsplan för 

MAG-svetsning. 

Ferruform rekommenderas investera i en MAG-svetsprocess i tre steg: 

 Steg 1: Axeländarna till ASA 1000 MAG-svetsas i Ferruforms befintliga 

färdigsvetsprocess, vilket ger möjlighet till utprovning av tekniken. Övriga 

stödaxeländar svetsas parallellt med brännsvetsning. 

 Steg 2: Samtliga stödaxlar svetsas med MAG i en separat process. 

 Steg 3: Axeländar till ASA 700D och ASA 1000 bearbetas innan de svetsas. 

De två första stegen innebär en ersättningsinvestering där Ferruforms nuvarande brännsvetsprocess 

ersätts med en MAG-svetsprocess. Det tredje steget innebär en rationaliseringsinvestering för att 

kunna svetsa bearbetade axeländar, och därigenom sänka produktionskostnaderna. 

Investeringskostnaden för ersättningsinvesteringen beräknas till 108 i (indexerade enheter) enligt 

Tabell 16 på nästa sida. 
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Tabell 16. Summering av kostnaderna för att övergå från brännsvetsning till MAG-svetsning 

 

Det är oklart huruvida rationaliseringsinvesteringen kräver en stukmaskin eller inte. Investeringen 

delas därför upp i två alternativ, steg 3.1 och steg 3.2. Kostnaderna för dessa steg framgår i Tabell 17. 

 

Tabell 17. Summering av kostnaderna för att övergå från svetsning av obearbetade axeländar till svetsning 
av bearbetade axeländar. 

 

Rationaliseringsinvesteringen effektiviserar stödaxeltillverkningen, vilket gör att produktkostnaderna 

reduceras. Kostnadsreduceringen ger en återbetalningstid för investeringen på 0,34 år för steg 3.1, 

och på 2,26 år för steg 3.2. 

Rationaliseringsinvesteringen har två nackdelar: 

 ARA 900 kan på grund av axeländarnas geometri och toleranser troligtvis inte svetsas 

efter bearbetning. Axeländarna måste därför svetsas obearbetade, vilket innebär stora 

skillnader i tillverkningsflödet jämfört med ASA 700D och ASA 1000 om dessa svetsas 

efter bearbetning. Skillnaderna gör det troligtvis komplicerat att tillverka ARA 900 

tillsammans med ASA 700D och ASA 1000, och vid investeringssteg 3 bör Ferruform 

därför överväga om ARA 900 överhuvudtaget ska fortsätta att tillverkas. 

 Det är oklart huruvida det går att svetsa bearbetade axeländar och samtidigt nå upp till 

Ferruforms krav på parallellitet mellan axeländarna. Ferruform bör därför avsätta 

resurser för att testa och utveckla tekniken innan investering. 

Ersättningsinvestering (i )

Steg 1

Kapsåg 25

Smidesverktyg 2

Omkonstruktion av vagga 2

Steg 2

Svetsrobot inklusive manipulator 70

Vaggor 5

Smides- och gjutverktyg 4

Summa 108

Rationaliseringsinvestering (i )

Steg 3.1

Omkonstruktion Fritz Werner-fixtur 6

Smidesverktyg (ASA 700D, ASA 1000) 2

Svetsfixtur 12

Summa 20

Steg 3.2

Stukmaskin 85

Summa 105
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Rationaliseringsinvesteringen innebär också att ett antal bearbetningsmaskiner inte längre behövs i 

stödaxeltillverkningen och därmed frigörs verkstadsyta. Ferruform bör överväga att använda frigjord 

verkstadsyta till att skapa en sammansatt produktionslinje för stödaxlar, vilket ger bättre 

kommunikation inom flödet och minskar transporterna. 

8.3 Rekommendationer i kortfattad punktform 
På kort sikt rekommenderas Ferruform att: 

 arbeta med förbättringar i mätningen av framförallt ARA 900-ändar efter brännsvets- 

processen, vilket kan leda till en besparing på cirka 72 000 kronor per år. 

 arbeta med förbättringar av brännsvetsprocessen i syfte att eliminera felorsaker. 

 arbeta med förbättringar av rutinen för inrapporteringar av kassationer genom att: 

- efterfråga och kontinuerligt följa upp inrapporteringar av kassationer.  

- verka för ökad förståelse för vikten av att rapportera kassationer. 

På lång sikt rekommenderas Ferruform att: 

 ersätta brännsvetsprocessen med en MAG-svetsprocess genom en investering i två 

steg med en total kostnad på 108 i. 

 efter en ersättningsinvestering överväga en rationaliseringsinvestering i syfte att 

reducera produktionskostnaderna genom svetsning av bearbetade axeländar. 

Ett sådant övervägande kräver: 

- utredning av huruvida det går att svetsa bearbetade axeländar med 

Ferruforms krav på parallellitet mellan axeländarna. 

- utredning av huruvida svetsning av bearbetade axeländar kräver investering i 

en stukmaskin eller ej. 

- utredning av hur ARA 900 ska tillverkas 

 vid en rationaliseringsinvestering överväga att använda frigjord verkstadsyta i 

bearbetningen till att skapa en sammansatt produktionslinje för stödaxlar.  
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9 Diskussion 
 

I det här kapitlet diskuteras använda metoder, reliabilitet och validitet, samt studiens resultat. 

 

Studien har i stor utsträckning baserats på litteraturstudier och intervjuer. Vid litteraturstudierna har 

författaren försökt att hålla en objektiv inställning och kritiskt granskat allt material. På så vis anser 

författaren att hög reliabilitet har uppnåtts. På grund av praktiska skäl har de flesta utförda intervjuer 

gjorts via telefon och e-mail. För att uppnå hög reliabilitet har författaren förberett intervjuerna 

noggrant och dessutom alltid gjort en analys av intervjusvaren i direkt anslutning till intervjun. 

Arbetet har uteslutande genomförts på Ferruform, vilket har inneburit daglig personlig kontakt med 

uppdragsgivaren. Utöver det har veckovisa möten har hållits med företagets representanter för att 

följa upp arbetet och säkerställa att det gått i rätt riktning och att syftet uppnåtts. Arbetet har också 

presenterats för chefer och andra intressenter vid en delredovisning, där synpunkter och resultat 

diskuterades. 

Studiens syfte har varit att utreda problem och kostnader orsakade av en process för svetsning av 

axeländar, samt utarbeta ett investeringsförslag för den lämpligaste processen för svetsning av 

axeländar. Detta syfte har författaren försökt uppnå i och med presentationen av slutsatserna och 

rekommendationerna i kapitel 8. 

9.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
På grund av studiens tidsmässigt begränsade omfattning ägnades mycket lite tid till undersökning av 

lämpliga processer för benchmarking. Benchmarking visade sig dock ha stor betydelse för det slutliga 

resultatet, och det kan därför inte uteslutas att ytterligare benchmarking hade gett intressant 

information till arbetet. Författaren rekommenderar därför noggrann och djup benchmarking med 

personliga besök, vilket på grund av praktiska skäl inte heller har varit möjligt i den här studien.  
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Bilaga 1 – Sökord 
I den här bilagan presenteras de sökord som använts i studien. 

Brännsvetsning 
Flash welding 
Elektrogassvetsning 
Electrogas welding 
Elektronstrålesvetsning 
Electron beam welding 
Elektroslaggsvetsning 
Electroslag welding 
Flödeskartläggning 
Friktionssvetsning 
Friction welding 
Gasmetallbågsvetsning 
Gas metall arc welding 
Gassvetsning 
Oxyfuel gas welding 
Gasvolframsvetsning 
Gas tungsten arc welding 
Investeringskalkyl 
Kvalitetsbristkostnad 
Lasersvetsning 
Laser beam welding 
MAG 
Manuell metallbågsvetsning 
Manual metal arc 
Shielded metal arc welding 
MIG 
Plasmasvetsning 
Plasma arc welding 
Processkartläggning 
Pulversvetsning 
Submerged arc welding 
Quality cost 
Släpvagnsaxel 
Stödaxel 
Svetsning 
Tag axle 
TIG 
Trailer axle 
Welding 
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Bilaga 2 – Undersökning av rörändars geometri 
Undersökningen baseras på mätningar gjorda manuellt med skjutmått. Varje rörände (A,B,C,D och E) 

mäts i fyra olika riktningar. Utifrån varje axels mätvärden tas ett medelvärde fram. Det största av 

dessa medelvärden antas som en uppskattning på den diameter som måste bearbetas i rörändarna 

för att få tillräcklig styrning på axeländarna. Differensen mellan mätvärdena och det största 

medelvärdet beräknas i en ny tabell. Samtliga negativa tal i tabellen motsvarar mängden avverkat 

material i röret om den aktuella diametern hade bearbetats. Positiva tal motsvarar en spalt mellan 

det bearbetande verktyget och plåten. Då bearbetningen sker på båda sidor av röret blir den 

effektiva godsförtunningen hälften av de negativa talens storlek. Maximal godsförtunning visas i 

kolumnen längst till höger. I kolumnen går det att utläsa att den största godsförtunningen på ASA 

1000 är 0,89 millimeter om diametern 102,2 millimeter bearbetas. På samma sätt fås att största 

godsförtunningen på ASA 700D är 0,46 millimeter om diametern 88,7 bearbetas. Detta förutsätter 

att bearbetningsdiameterns centrum ligger i rörets centrum. Undersökningen bygger på få 

mätvärden vilket gör den mycket osäker. 

 

 

 

 

ASA 1000
Invändig diameter (mm)

A B C D E Range Std.avv.

1 101,3 101,6 101,0 101,3 101,5 0,68 0,26

2 102,8 103,4 102,5 102,6 103,1 0,95 0,39

3 102,9 102,6 102,0 101,7 101,7 1,23 0,54

4 100,9 101,0 100,8 100,7 100,4 0,65 0,25

Medel 102,0 102,2 101,5 101,5 101,7

Range 1,96 2,39 1,73 1,96 2,75

Std.avv. 0,99 1,05 0,83 0,82 1,13

Största medel: 102,2

Mätvärde-största medel Max godsförtunning

A B C D E av plåten

1 -0,84 -0,53 -1,21 -0,91 -0,65 -0,60

2 0,58 1,26 0,31 0,44 0,97 0,00

3 0,73 0,39 -0,17 -0,50 -0,44 -0,25

4 -1,23 -1,13 -1,42 -1,52 -1,78 -0,89

ASA 700D
Invändig diameter (mm)

A B C D E Range Std.avv.

1 88,3 88,4 89,2 88,3 0,93 0,44

2 88,6 88,2 89,2 88,8 1,05 0,44

3 88,6 87,9 88,5 88,6 0,75 0,35

4 88,4 87,9 87,7 88,6 0,85 0,40

Medel 88,4 88,1 88,7 88,6

Range 0,33 0,51 1,49 0,52

Std.avv. 0,16 0,25 0,70 0,21

Största medel: 88,7

Mätvärde-största medel Max godsförtunning

A B C D E av plåten

1 -0,41 -0,28 0,53 -0,36 -0,20

2 -0,08 -0,48 0,56 0,16 -0,24

3 -0,11 -0,80 -0,17 -0,05 -0,40

4 -0,28 -0,78 -0,92 -0,08 -0,46


