
Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur ett 
produktionsperspektiv – Volvo CE AB i Braås

______________________________________________________

Module construction of articulated haulers through a
production perspective – Volvo CE AB in Braås

Växjö 2006-05-30
Examensarbete nr: TD 046/2006

Maskinteknik MTC990, C-nivå 10 poäng
Institutionen för teknik och design

Författare: Thomas Nagy, Johanna Skoog
Handledare: Jörgen Sjöstrand och Joakim Carlborg, Volvo CE AB

Institutionen för teknik och design, TD



II

Organisation/ Organization Författare/Author(s)
VÄXJÖ UNIVERSITET Thomas Nagy
Institutionen för teknik och design Johanna Skoog
Växjö University
School of Technology and Design

Dokumenttyp/Type of document Handledare/tutor Examinator/examiner
Examensarbete/ Diplomawork Göran Lundgren Samir Khoshaba

Högskolan i Kalmar Växjö Universitet

Titel och undertitel/Title and subtitle
Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur ett produktionsperspektiv – Volvo CE AB i Braås
Module construction of articulated haulers through a production perspective – Volvo CE AB in Braås

Sammanfattning (på svenska)
Denna rapport i form av examensarbete för utbildningsprogrammet Managing Technology and Business Projects, är en del i 
Volvos framtida produktions-/ produktstrategier.
Uppsatsens syfte är att ur ett produktionsperspektiv understödja Volvo Construction Equipment i Braås i strävan mot en 
ökad modulindelning av ramstyrda dumprar, som en del i utvecklingsarbetet för en effektivare produktion. Resultat har 
uppnåtts genom analys av intern och extern benchmarking jämfört med den teori som finns inom ämnesområdet 
modulindelning. Huvudresultatet visar att teorin och verkligheten skiljer sig genom att modulindelning ska anpassas 
individuellt utifrån varje företag och inte fungerar som en generellt applicerbar process. Slutsatsen visar att Volvo CE i 
Braås måste utveckla en egen handlingsplan och kravspecifikation utifrån egna definitioner som är skräddarsydda specifikt 
för företaget.
I rapporten presenteras förslag till ovanstående handlingsplan för modulindelning på Volvo CE i Braås.

Nyckelord
artikelflora, benchmarking, delsystem, dimensionering, dumper, effektivisering, gränssnitt, modul, modularisering, produkt, 
produktion, referenspunkter

Abstract (in English)
This diplomawork is the ending part of the education program Managing technology and Business Projects at Växjö 
University and was given as an assignment from Volvo Construction Equipment in Braås.
The work is a part of Volvos future production- and product strategies and aims to support Volvo in their work towards a 
module classification of the articulated hauler line built in Braås.
The result has been reached trough analysis of internal and external benchmarking compared to the theory regarding the 
subject. The main result shows that theory diverges from reality in the way that modularization must be adjusted individually 
for each company and that it doesn’t work as a general applicable process. The conclusion shows that Volvo CE in Braås 
must develop a unique plan of action from the in-house definitions that is tailored specifically for the company.

Key Words
articles, articulated hauler, benchmarking, dimensions, efficacy, interface, module, modularisation, partial systems, point of 
references, product, production, system

Utgivningsår/Year of issue  Språk/Language Antal sidor/Number of pages
2006 Svenska 67

Internet/WWW http://www.vxu.se/td



Förord

Denna rapport är skriven som ett examensarbete inom programmet Managing Technology and 
Business Projects, maskinteknisk inriktning vid Växjö Universitet. 
Arbetet är en del i Volvos Framtida produktions-/produktstrategier och ingår som en del i 
Manufacturing Technology Roadmap. 

Projektet har bedrivits på företaget under en åttaveckorsperiod i nära samverkan med berörd 
personal på avdelningen för produktionsutveckling. Arbetet har berört kärnverksamheten och 
projektgruppen har under arbetets gång kommit denna nära vilket har bidragit till att göra 
arbetet intressant, stimulerande samt mycket utvecklande då det behandlat ett ämnesområde 
som från början i princip var främmande för författarna.

Projektgruppen tackar Jörgen Sjöstrand och Joakim Carlborg med personal på Volvo 
Articulated Haulers i Braås för det stöd och det intresse de bidragit med under arbetets gång. 
Ett stort tack riktas till Göran Lundgren på Högskolan i Kalmar för sin insats som handledare 
samt rådgivare och Håkan Bard på Växjö Universitet som skapade den direktkontakt som gav 
möjligheten till arbetet. Slutligen tackar projektgruppen de personer på besökta företag som 
bidragit med information till projektet, för deras tid och engagemang.

Växjö, Maj 2006

Tfn: +46733-72 64 54 Tfn: +46733-66 18 96
E-mail: tnamb03@student.vxu.se E-mail: jskmb03@student.vxu.se

Johanna SkoogThomas Nagy



Innehållsförteckning

Förord..................................................................................................................................... III

1. Introduktion.......................................................................................................................... 1
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1
1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 1
1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 2
1.4 Syfte.................................................................................................................................. 2
1.5 Mål ................................................................................................................................... 2
1.6 Avgränsningar .................................................................................................................. 2
1.7 Tidsplanering.................................................................................................................... 2

2. Metod..................................................................................................................................... 3
2.1 Vetenskapliga perspektiv ................................................................................................. 3
2.2 Undersökningsstrategi ...................................................................................................... 4
2.3 Undersökningsmetod........................................................................................................ 6
2.4 Datainsamlingsmetod ....................................................................................................... 8
2.5 Relevans och tillförlitlighet............................................................................................ 11
2.6 Generalisering ................................................................................................................ 12

3. Teori..................................................................................................................................... 13
3.1 Förstudier ....................................................................................................................... 13
3.2 Utvecklingsarbete........................................................................................................... 14
3.3 Definitioner .................................................................................................................... 16
3.4 Modularisering ............................................................................................................... 17
3.5 Benchmarking ................................................................................................................ 26

4. Empiri.................................................................................................................................. 28
4.1 Situationsanalys.............................................................................................................. 28
4.2 Intern benchmarking....................................................................................................... 33
4.3 Extern benchmarking: .................................................................................................... 34

5. Resultat................................................................................................................................ 41
5.1 Teorisammanställning .................................................................................................... 41
5.2 Empirisammanställning.................................................................................................. 42

6. Analys .................................................................................................................................. 47
6.1 Modulindelning .............................................................................................................. 47
6.2 Gränssnitt ....................................................................................................................... 47
6.3 Referenspunkter.............................................................................................................. 48
6.4 Dimensioner ................................................................................................................... 48
6.5 Systembygge och sidomontering.................................................................................... 48
6.6 Artikelflora ..................................................................................................................... 48



7. Diskussion ........................................................................................................................... 49
7.1 Förstudien....................................................................................................................... 49
7.2 Benchmarkingen............................................................................................................. 49
7.3 Produkt- och produktionsutveckling .............................................................................. 50
7.4 Definitioner .................................................................................................................... 50
7.5 Modularisering ............................................................................................................... 51

8. Slutsats................................................................................................................................. 54
8.1 Slutsats ........................................................................................................................... 54
8.2 Rekommendationer ........................................................................................................ 55
8.3 Kritik .............................................................................................................................. 55
8.4 Framtida studier.............................................................................................................. 55

9. Referenser ........................................................................................................................... 56
9.1 Litteratur......................................................................................................................... 56
9.2 Företagsinformation och kontaktpersoner...................................................................... 57

10. Bilagor ............................................................................................................................... 58
Projektspecifikation.............................................................................................................. 58
Mall för benchmarking......................................................................................................... 60
Kravspecifikation ................................................................................................................. 61

Figurförteckning

Fig.1.1 Gantt-schema över projektet .......................................................................................... 2
Fig.2.1 Inriktad forskning utifrån val av analysmetod ............................................................... 6
Fig.3.1 Verifiering och validering av system och produkt ....................................................... 14
Fig.3.2 Olika tekniker för reducering av antal artiklar på olika nivåer .................................... 16
Fig.3.3 Arbetsgång för modulindelning av produkt ................................................................. 19
Fig.3.4 Mall för utvärdering av lösningsalternativ................................................................... 20
Fig.3.5 Sammanställd monteringsöversikt, som grund för utformning av monteringssystem. 24
Fig.3.6 Benchmarkingprocessen .............................................................................................. 27
Fig.4.1 Detaljbild av ramstyrd dumper, A40D......................................................................... 28
Fig.4.2 Fabrikslayout för Braås ................................................................................................ 31
Fig.4.3 Scanias balansmodell för modularisering. ................................................................... 38
Fig.4.4 Scanias målmodell för goda intäkter............................................................................ 39
Fig.7.1 Modulariseringens balansakt........................................................................................ 53



Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur 
ett produktionsperspektiv – Volvo CE AB i Braås.

Thomas Nagy, Johanna Skoog

1

1. Introduktion

1.1 Bakgrund
Grundstenen till dumpertillverkningen lades 1946 när bröderna Lennart och Karl Lihnell 
började tillverka motordrivna släp i Björsäter, numera Ringstorp, Östergötland.
Företaget Lihnell Vagn AB (LIVAB) flyttade med sina 30 anställda 1957 till Braås och ny 
fabrikslokal på 1200 kvadratmeter.

Världens första ramstyrda dumper ”Gruskalle” utvecklades och producerades under 1960-talet 
och blev en succé som ledde till en flerårig expansion. Dumpertillverkningen har tillhört 
Volvokoncernen sedan 1974 och idag ingår dumpertillverkningen i Volvo Construction 
Equipment (CE). Förutom tillverkningen i Braås tillverkas Volvo dumprar i Pederneiras, 
Brasilien. Vid benämning av namnet Volvo i arbetet åsyftar detta på Volvo CE i Braås.

Dagens produktion på Volvo CE i Braås bygger på fyra basmodeller av ramstyrda dumprar 
fördelade på två taktade U-liner med förmontering.

Volvos strävan är att korta ledtiden och öka effektiviteten genom att skapa en större 
modulindelning. Initialt skall denna modulindelning enbart appliceras på fabriken i Braås men 
i ett längre perspektiv skall detta kunna utvecklas och ambitionen är att samma komponenter 
skall delas av de olika maskinerna så långt som möjligt inom hela Volvo Construction 
Equipment.

Genom modulindelning hoppas Volvo kunna uppnå en effektivare tillverkning som skall 
gynna företaget och framförallt slutkonsumenten på ett sätt som gör att Volvo kan fortsätta 
behålla samt utveckla sin position på marknaden för anläggningsmaskiner.

1.2 Problemdiskussion 
På en allt mer konkurrensutsatt marknad är kraven på en mer effektiv produktion ständigt 
ökande, samtidigt som graden av kundanpassningar och kortare ledtider ställer högre krav på 
en flexibel produktionsprocess. För att möta dessa delvis motstridiga krav så krävs redan i 
utvecklingsfasen en strategi som bygger på en modulbaserad produktuppbyggnad.
För att kunna möta kundkraven och hålla avståndet till konkurrenterna pågår en ständig 
utveckling och planering av framtida produktions- och produktstrategier. 

Företag såsom Dynapac, ITT Flygt och Scania har kommit lång i arbetet med 
moduluppbyggnad av produkter och har därigenom kunnat minska antalet artiklar och ledtider 
som i sin tur leder till kostnadsbesparingar. Volvo har idag i produktionen av ramstyrda 
dumprar en viss modulindelning inom de två olika modellgrupperna som utgör bassortimentet 
bestående av fyra modeller; A25D/A30D och A35D/A40D.

För att kunna bibehålla sin starkt ledande marknadsposition som tillverkare och leverantör av 
ramstyrda dumprar är det viktigt att Volvo i större grad modulindelar sina produkter på variant 
och sortimentsnivå för att på bästa sätt kunna utnyttja tid, material, personal samt verktyg och 
därigenom uppnå en så effektiv tillverkning som möjligt.
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1.3 Problemformulering
Ur bakgrund och problemdiskussion formuleras följande problem.
Vilket teoretiskt tillvägagångssätt skall Volvo CE i Braås praktiskt nyttja för att genom en 
ökad modulindelning i tillverkningen av ramstyrda dumprar nå en högre 
produktionseffektivitet?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att ur ett produktionsperspektiv understödja Volvo CE i Braås i 
strävan mot en ökad modulindelning av ramstyrda dumprar som en del i utvecklingsarbetet för 
en effektivare produktion.

1.5 Mål
Det primära målet med detta arbete är att leverera konstruktiva teorier om modulindelning av 
ramstyrda dumprar som skall vara Volvo CE i Braås behjälpliga i framtida produktions-
/produktstrategier. Sekundärt skall det resultat som levereras i denna rapport kunna nyttjas 
utav andra produktionsenheter inom Volvo CE.

1.6 Avgränsningar
En viktig del i planeringen av en undersökning är avgränsningarna. Det svåra i en uppgift är 
att begränsa den inkommande informationen till enbart det som skapar förutsättningar för ett 
resultat (Jansson och Ljung, 2004).

Projektet skall enligt definitionen enbart avhandla moduluppbyggnad ur ett 
produktionsperspektiv, med inriktning på montering och tillverkning på Volvo CE i Braås.
Projekttiden är planerad utefter den kurs vilket examensarbetet skrivs inom, med en total tid 
på 8-10 veckor.
Resultatet är begränsat till att ge en teoretisk kravspecifikation och förslag till handlingsplan 
inom området moduler där IT infrastruktur (PDM/MPS-system) utesluts från studierna.

1.7 Tidsplanering

Fig.1.1 Gantt-schema över projektet
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2. Metod

2.1 Vetenskapliga perspektiv
Den vetenskapliga forskningen kan delas in i olika förhållningssätt, de vanligaste är 
positivism och hermeneutik. 
Förhållningssätten beskriver olika sätt att uppfatta människan, världen, filosofin, vetenskapen 
och vad som betraktas som kunskap (Davidson och Patel, 2003).

2.1.1 Positivism
Enligt National Encyklopedin (2006) betyder positivism, forskning som bygger på ”konkret 
observation” och en strävan efter att ”fastslå objektivt säkra fakta”.
I grunden menades att man kunde generera positiv kunskap och på så sätt bidra till 
utvecklande för mänskligheten.
Den kunskap man söker skulle vara ”verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft”. 
All vetenskap skulle i grunden byggas på samma sätt, utefter kausalitet, med ett så kallat orsak 
– verkan samband (Davidson och Patel, 2003).

Forskningen skall utifrån en teori härleda hypoteser som i sin tur prövas empiriskt med hjälp 
av vetenskapliga metoder. Problemet/problemen delar man gärna upp i olika delar, där varje 
del studeras för sig. 
Positivismen utför sitt vetenskapliga arbete med fysiken och naturvetenskapen som förebild 
(Davidson och Patel, 2003).

2.1.2 Hermeneutik
National Encyklopedin (2006) förklarar order hermeneutik som läran om texttolkning och 
betydelsen av förståelse och inlevelse. 
I grunden används förhållningssättet som en metod att tolka bibeltexter, vilket under 
århundradena utvecklats till tolkningar av språkliga utsagor och texter.

Dagens betydelse av denna vetenskap står för tolkningslära och fungerar som en motsats till 
positivismen.
Hermeneutikens inriktning vid vetenskap behandlar studier och tolkningar i ett försök att 
förstå grunden för mänsklig existens, där kunskap finns att finna i språket.
Förhållningssättet söker inga direkta förklaringar utan vill försöka förstå människor och 
livssituationer genom att tolka livet och existensen utifrån tal och text (Davidson och Patel, 
2003).
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2.1.3 Val av projektperspektiv
Projektet att framkomma med teoretiska förslag till modulindelning av ramstyrda dumprar på 
Volvo CE i Braås har drivits ur ett positivistiskt perspektiv. Detta betyder att den kunskap 
som behandlats utifrån de undersökningar som genomförts och den data som insamlats bygger 
på konkreta observationer på plats i Braås, samt den verklighetsfakta som hämtats från ITT 
Flygt i Emmaboda, Dynapac i Karlskrona och Scania Lastbilar i Södertälje. Teoretisk fakta 
har insamlats ur den facklitteratur som finns i ämnet samt verklighetsfakta från framgångsrika 
företag för att i slutsatsen härleda till en hypotes om hur det teoretiskt går att inför 
modulindelning i produktionen.

Att valet fallit på det positivistiska synsättet före hermeneutik beror på projektets natur i sig. 
Examensarbetet är ett tekniskt projekt där strävan är att fastslå objektivt säkra fakta inom 
området anläggningsmaskiner, vilket gör att texttolkning och betydelsen av förståelse och 
inlevelse inte skulle bidra till det önskade resultatet.

2.2 Undersökningsstrategi 
En forskares arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra. Som hjälpmedel för 
relaterande kan forskaren använda sig av olika informations insamlings- och behandlingssätt, 
deduktion, induktion och abduktion (Davidson och Patel, 2003).

2.2.1 Deduktiv
Deduktivt arbete består av allmänna principer och befintliga teorier. Forskaren använder sig 
av enbart tidigare bevisat fakta där hypoteser härleds från, för att sedan empiriskt prövas i det 
gällande projektet.

Information från verkligheten samlas in utifrån hur teorin beskriver att insamlingen ska ske 
och vilken information som är intressant, samt hur man sedan ska tolka informationen. 
Denna metod ger en mer objektiv och mindre subjektiv forskning eftersom forskarens egna 
uppfattning inte alltid stämmer överens med teorin (Davidson och Patel, 2003).

2.2.2 Induktiv
Induktiv forskning utmärker sig i form av att studier av forskningsobjektet görs utan att först 
ha förankrat undersökningen i tidigare belagda teorier. Arbetet görs på ett nyupptäckande sätt 
där man utifrån den information som samlas in (empirin) formulerar en ny egen teori.
Problem kan dock uppstå på grund av teorins räckvidd eftersom den baseras på ett 
informationsunderlag som är formad efter en speciell situation, tid eller grupp av människor 
och inte jämförs med andra situationer, teorier eller studier (Davidson och Patel, 2003).

2.2.3 Abduktiv
Abduktion är ett forskningssätt som kan beskrivas som en kombination av induktion och 
deduktion.
Forskaren börjar oftast med att jobba induktivt och samlar därmed information från 
verkligheten för att sedan gå över till deduktiv forskning för att pröva sin hypotes eller teori 
mot redan befintligt material, såsom tidigare forskningar och studier, och kan på så sätt 
utveckla sin hypotes eller teori till att bli mer generell.
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Fördelen med denna metod är att man som forskare inte låser sig vid att bara ta emot en sorts 
information utan att också ifrågasätta den. Risken finns dock att forskaren omedvetet inriktar 
sig på en sorts metod och på så sätt missar information från verkligheten som skulle kunna 
skapa en bättre teori (Davidson och Patel, 2003).

2.2.4 Projektets undersökningsstrategi 
Den undersökningsstrategi som projektgruppen använt är den abduktiva då både induktivt och 
deduktivt tillvägagångssätt nyttjats.
Arbetet inleddes med faktainsamling till en nulägesanalys på Volvo CE i Braås. 
Faktainsamlingen har utförts genom observationer i fabriken samt personliga intervjuer med 
nyckelpersoner som har anknytning till produktion, produktutveckling och modularisering.
De observationer och de fakta som insamlats har sedan utifrån befintlig teori kategoriserats 
och dokumenterats.

Kunskap om benchmarking har inhämtats från befintliga teorier varifrån mallar och 
tillvägagångssätt har utformats. Detta tillvägagångssätt har sedan använts för den externa 
insamlingen och tolkningen av fakta i form av benchmarking på tidigare nämnda företag.
De data som samlats in under arbetets gång har prövats empiriskt och kombinerats med egna 
teorier för att sedan kunna härledas till resultat och slutsatser.
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2.3 Undersökningsmetod
När man samlat in information måste man bestämma sig för hur den ska användas, vilken 
sorts forskningsinriktning kvalitativ eller kvantitativ? Hur ska materialet genereras, bearbetas 
och analyseras?
Valet av ansats beror på formuleringen av undersökningen.

Fig.2.1 Inriktad forskning utifrån val av analysmetod (Källa: Davidson och Patel, 2003).

2.3.1 Kvantitativ
Till kvantitativt forskningsmaterial tillhör mätningar av datasamling och statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder, med andra ord presenteras vetenskapen i form av statistik.
Inom kvantitativ bearbetning delas statistiken in under två olika typer, deskriptiv och 
hypotesprövande (Davidson och Patel, 2003). 

Deskriptiv statistik beskriver det insamlade materialet i form av siffror, medan den 
hypotesprövande statistiken används för att testa statistiska hypoteser gällande det valda 
ämnet. 
Den insamlade informationen, oftast bestående av siffror, presenteras lätt förståeligt och 
överskådligt med hjälp av tabeller eller grafisk framställning.
Kännetecknet för den kvantitativa bearbetningen är att analysen sker först när all information 
har samlats in och presenteras därefter i sin helhet (Davidson och Patel, 2003).

2.3.2 Kvalitativ
Den kvalitativa forskningen grundar sig i data kring intervjuer och tolkande analyser, oftast 
nedskrivet textmaterial av verbala analysmetoder. Utöver det används böcker, artiklar, 
dagboksanteckningar relaterat till undersökningen samt observationer i skriftlig form.
Syftet med den kvalitativa undersökningen är att ge en annan, djupare kunskap än den 
kvantitativa.

Vid kvalitativ bearbetning bör löpande analyser ske allteftersom nya fakta inkommer, för att i 
sin tur ge nya idéer om hur man kan gå vidare i sitt arbete samt forma och omorganisera för att 
få ut ett så användbart material som möjligt. Materialet presenteras fortlöpande och är ständigt 
föränderligt (Davidson och Patel, 2003).

Enbart
Statistiska
analyser

Kvantitativt
Inriktad forskning

Enbart
Verbala 
analyser

Kvalitativt
Inriktad forskning
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2.3.3 Undersökningsteknik
Man kan oftast klassificera undersökningar utefter vilken kunskap som finns om 
problemområdet innan man påbörjar undersökningen. 
Undersökningarna kan delas in i explorativa, deskriptiva och hypotesprövande tekniker. 
(Davidson och Patel, 2003).

Explorativa undersökningar
Är en undersökning som är utforskande, där kunskapen är begränsad innan undersökningen 
har påbörjats.
Syftet med den explorativa är att inhämta så mycket information och kunskap som möjligt 
inom ett bestämt område. Undersökningen ligger till grund för vidare studier och 
kännetecknas oftast med idérikedom och kreativa inslag. I den explorativa undersökningen 
utnyttjas oftast fler än en teknik för insamling av information (Davidson och Patel, 2003).

Deskriptiv undersökning
Är forskning som är beskrivande, där det redan vid starten av undersökningen finns en viss 
mängd kunskap och en viss form av systematisering i form av modeller kan göras.
Undersökningen beskriver oftast en tidpunkt såsom dåtid eller nutid och begränsar sig till 
vissa aspekter av de fenomen man är intresserad av. Aspekterna är detaljerade och grundliga 
och kan beskrivas som självständiga eller som sambandet mellan flera. Vanligen används
endast en teknik vid insamling av data (Davidson och Patel, 2003).

Hypotesprövande undersökning
Denna undersökning kan genomföras då kunskapen kring ämnet är omfattande och 
möjligheten för att utveckla teorier finns. 
Det krävs dock att man har tillräcklig kunskap inom ämnesområdet så att teorin kan härledas 
till situationen i verkligheten. Undersökningen bygger på hypoteser, antaganden som uttrycker 
sambanden. Hypotesen ska i sin tur byggas upp så att man minimerar risken att andra 
hypoteser påverkar ens resultat. Tekniken för insamling av fakta bör ge en så exakt 
information som möjligt (Davidson och Patel, 2003).
Dessa undersökningar kan kombineras beroende på projektet och dess omfattning.

2.3.4 Val av undersökningsmetod och teknik
Valet av undersökningsmetod föll på det kvalitativa tillvägagångssättet då inget statistiskt 
tillvägagångssätt använts. Arbetet grundar sig på data kring intervjuer, tolkande verbala 
analyser och teori från litteratur, dagboksanteckningar och skriftliga observationer. En 
kvantitativ undersökning hade i första hand inte gett den djupa kunskap som en kvalitativ 
undersökning bidrar med. I andra hand förekommer inte siffror på grund av avgränsningarna 
som gjorts och hypoteser har inte använts i en sådan utsträckning att det skulle kunna vara 
försvarbart att säga att undersökningen varit kvantitativ.

Vid arbetets början fanns en begränsad mängd kunskap inom området och projektet syftar till 
att göra en granskning av nutid kontra framtid avgränsat till en produktionssynvinkel. 
En hypotesprövande undersökning hade eventuellt kunnat bli aktuell om ämneskunskapen 
varit större från början, istället har deskriptiv undersökningsteknik använts då syftet med 
arbetet är att ge en beskrivande vägledning av modulinförsel. Resultatet kommer att redovisas
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som kartläggning i form av text och genomförandemodeller. Den kunskap som fanns inom 
området modularisering var begränsad så kunskapen om produktionsteknik, 
produktionsstrategier, teknisk problemlösning och projektledning fick stå som en teoretisk 
grund då projektet påbörjades.

2.4 Datainsamlingsmetod
Utifrån den ställda problemformuleringen ska man bestämma upplägg för undersökningen, 
vilka individer ska medverka, vilken teknik ska användas samt utförs tidsplan över projektet.
Medverkande individer bestäms utefter tekniken för insamling av information, 
enkätundersökning eller observationsstudie. Vilket i sin tur utgör grunden för hur materialet 
ska analyseras (Davidson och Patel, 2003).

2.4.1 Survey
Survey är en undersökningsmetod i form av frågeformulär eller intervju. De medverkande är 
avgränsat till en mindre grupp och oftast söks svar på frågor rörande vad, var, när och hur.
En total undersökning kan utföras i och med att undersökningen görs på alla berörda parter 
och inte enbart på vissa utvalda.
Då undersökningen inte går att göra på hela gruppen, men ändå kräver likvärdigt resultat som 
den hela gruppen skulle ge kan man använda sig av ett slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt 
urval kan nås med hjälp av stickprov eller sampel (Davidson och Patel, 2003). 

2.4.2 Fallstudie
Vid undersökningsmetoden fallstudie utförs undersökningen på en större grupp där ”fallet” i 
fråga är en individ, grupp, organisation eller situation. Vid studerande av processer och 
förändringar utförs oftast undersökningen genom att jämföra det egna fallet mot ett annat. 
Studierna utgår ifrån ett helhetsperspektiv som ska täcka mesta möjliga information 
(Davidson och Patel, 2003).

2.4.3 Experiment
Experiment är en annan metod av undersökning som studerar enstaka variabler. Metoden går 
ut på att försöka kontrollera eller registrera vilka faktorer som påverkar dessa variabler. De 
viktigaste faktorerna är individfaktorer och situationsfaktorer.
Man delar in undersökningen i två olika sorters variabler, oberoende variabler är de variabler 
som kan manipuleras och arbetas med beroende variabler är de variabler som påverkas och är 
beroende av de oberoende (Davidson och Patel, 2003).

För att beakta de faktorer som är viktigast vid undersökningen måste man försäkra sig om att 
egenskaper hos individen vid individfaktorer inte samverkar med den oberoende variabeln 
samt att situationen i situationsfaktorn inte påverkas av annat än den oberoende variabeln 
(Davidson och Patel, 2003).
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2.4.4 Datainsamlingstyper 
För att få sin frågeställning besvarad kan olika sätt att samla in information användas, så som 
befintliga dokument, test och prov, självrapporterig, observationer och intervju eller enkäter. 

Dokument är traditionellt information som har nedtecknats eller tryckts, med andra ord någon 
form av publicerad text. Dokumenten kan tryckas i form av statistik och register, protokoll, 
självbiografier, litteratur samt bild och ljuddokument. 
En bedömning av hur sannolik informationen är görs genom att vara kritisk till dokumenten, 
(Davidson och Patel, 2003).
Det gäller även att vid vissa typer av dokument fastställa om det är original eller förfalskning 
samt om informationen är av primärkälla, förstahandsrapportering eller sekundärkälla, övrig 
rapportering.
Oavsett hur man väljer användbart material, bör man tänka på att inte enbart välja det som 
stödjer undersökningens hypoteser och idéer, vilket kan ge en falsk bild av situationen 
(Davidson och Patel, 2003).

Dagbok räknas som en slags självrapportering där man för ner anteckningar kring ämnet som 
undersöks. En dagbok kan ge information om när, var och hur aktiviteter har utförts. 
Innan man börjar föra dagbok bör man bestämma tidsomfattningen, per dag eller per vecka 
och under hur lång tid. Man bör även fundera på vem eller vilka som ska föra anteckningarna, 
kanske till och med en tanke kring hur anteckningarna ska analyseras och bearbetas. 
Oavsett utformning måste det tas hänsyn till hur personen ifråga kan uttrycka sig skriftligt 
(Davidson och Patel, 2003).

Intervju och enkät eller någon form av frågeformulär är en informationsgivande teknik med 
frågor som byggsten. 
En intervju är oftast personliga och kräver en närmare kontakt, medan en enkät både kan tas 
med till en intervju, skickas via post samt kan vara helt anonym (Davidson och Patel, 2003). 

Observationer är ett av de vanligaste sätten att skaffa information om omvärlden, något som 
man som människa görs automatiskt och slumpmässigt. När det gäller vetenskapliga tekniker 
krävs dock att observationerna har krav på sig och inriktar sig på det som undersöks och som 
påverkar undersökningen. 
För att få en så korrekt observation som möjligt bör den ske systematiskt och ständigt 
registreras (Davidson och Patel 2003). 
Vid observation bör man ta ställning till tre frågor:

 Vad ska observeras?
 Hur ska observationen registreras?
 Hur ska man som observatör förhålla sig?
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2.4.5 Val av datainsamlingsmetod och typ
Utifrån arbetets problemformulering har datainsamlingsmetod fallstudie använts. I den utförda 
fallstudien har undersökningen behandlat en situation inom produktionen på Volvo CE i 
Braås. Den nuvarande produktionssituationen har jämförts med andra företag genom extern 
benchmarking samt kopplats till insamlad teori för att få det helhetsperspektiv som krävs för 
att kunna leverera ett bra resultat. De personer som medverkat i intervjuer och faktainsamling 
har valts genom de olika former av fakta som krävs, från produktens utförande (mikro) till ett 
bredare, framtida synsätt (makro). Vid benchmarkingen har företagets kontaktpersoner varit 
personer med överskådlig kunskap av sitt företag och dess historia samt arbete gällande 
modulindelning. 
Den teori som insamlats är i form av dokument såsom företagsbroschyrer och facklitteratur, 
genom personliga intervjuer med berörda och personer med ämneskunskap, egna 
observationer av företagets produktion och benchmarkingföretagens metoder, samt daglig 
dagbok med anteckningar kring utförda aktiviteter och rapportprogress.
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2.5 Relevans och tillförlitlighet

2.5.1 Validitet
För att få god validitet i våra mätningar krävs det att vi undersöker rätt sak, med andra ord att 
vi vet vad vi undersöker. Dock krävs det att undersökningen har god reliabilitet, att när vi väl 
vet vad som ska undersökas gör det på rätt sätt, på ett tillförlitligt sätt. Det ena utesluter därför 
inte det andra (Davidson och Patel 2003).

Kvantitativ
Att veta vad som ska undersökas handlar om en överensstämmelse mellan vad som är tänkt att 
undersöka och vad som faktiskt undersöks (Andersen 1998). Det gället att veta hur man ska 
mäta något som är abstrakt.
För att mäta något som inte riktigt går att ta på måste man först definiera vad det är. Efter det 
kan man välja ett instrument som mäter just det som definierats. I sin tur gäller det att 
instrumentet mäter just det svar som önskas - att instrumentet i sig har god validitet (Davidson 
och Patel 2003). 

Kvalitativ
Till skillnad från den kvantitativa studien av validitet som handlar om att studera rätt 
företeelse, behandlar validiteten i en kvalitativ studie hela forskningsprocessen, från det att 
upptäcka företeelsen till att tolka och beskriva sin uppfattning (Davidson och Patel 2003).

Validitet bedöms, utöver själva datainsamlingen, genom forskarens sätt att lyckas tillämpa och 
använda sin förståelse i hela forskningsprocessen, om forskaren funnit bärande teori för sin 
studie och resultat, samt om man har lyckats fånga det som är mångtydigt och kanske till och 
med motsägelsefullt (Davidson och Patel 2003).

För att testa validiteten kan mättningar göras på likvärdigt objekt med vad som undersöks.

2.5.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om hur mycket resultatet i en mätning eller metod påverkas av 
tillfälligheter, hur exakt resultatet är (Winter 1992). 

Kvantitativ
Det resultat som insamlas från mätningen består av objektets observationsvärde. Detta värde 
kan delas in i två delar, sanna värdet och felvärdet.
Felvärdet uppkommer på grund av brister i instrumentets tillförlitlighet. Dessa brister i sig kan 
bero på en mängd olika faktorer som inte kan kontrolleras, såsom instrumentets känslighet för 
slumpmässiga variationer (Davidson och Patel 2003).

Ett bra sätt att öka och kontrollera reliabilitet är att ”spara verkligheten”. Med detta menas att 
man spelar in bild och eller ljud för att kunna återuppleva och uppfatta mer än en gång.
En enkät kan betraktas som reliabel då alla frågor besvarats samt att alla alternativ var 
tillräckliga (Davidson och Patel 2003).
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Kvalitativ
När det gäller reliabilitet i t.ex. intervjuresultat tolkas även dessa på olika sätt. Den 
kvantitativa studien vill ha så lite förändring som möjligt och söker med andra ord stabila 
svar, medan det i den kvalitativa studien kan ses som en positiv sak då en person ändrar sin 
åsikt gällande ett ämne. Man kan här se det som ett tecken på en förändring i personens 
förståelse. 
I detta avseende anses reliabilitetsbegreppet ha nästintill samma mening som 
validitetsbegreppet i den kvalitativa studien (Davidson och Patel 2003). 

På grund av att dessa två begrepp är så sammanflätade används sällan begreppet reliabilitet 
inom kvalitativ forskning. Vissa forskare använder även alternativa begrepp för validitet så 
som autenticitet eller förståelse (Davidson och Patel 2003).

2.5.3 Relevans och tillförlitlighet i projektet
För att nå god validitet har arbetet inriktat sig på olika sorters modulindelade företag, vilket 
ska bidra till att varierande aspekter kommer med i resultatmaterialet. En hög validitet har 
eftersträvats genom en kvalitativ ansats då projektgruppen från start vetat vad som skall 
undersökas och inom vilket ämnesområde.
Reliabiliteten har likaså hållits på en hög nivå genom ett kvalitativt tillvägagångssätt då 
exempelvis enskilda intervjuer valts före enkäter. Kombinationen interjuver och observationer 
ska ge önskad tillförlitlighet, genom att få in så mycket fakta som möjligt gällande 
benchmarkingföretagens metoder kontra Volvo CE i Braås.

2.6 Generalisering
Examensarbetets resultat och slutsats skall ge en generell kartläggning över olika 
tillvägagångssätt vid modulindelning, samt hur Volvo CE i Braås skall kunna införa detta på 
sina dumprar. Även om undersökningen grundar sig i produkten ”dumper” skall arbetet kunna 
användas vid modulinförande på andra produkter.
Val av benchmarkingföretag har gjorts genom att granska deras kunskap kring huvudämnet, 
påbörjat modultänk och användande av modulindelning. 
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3. Teori

3.1 Förstudier
Vid förändring och utveckling i ett företag är det viktigt att först skapa sig en objektiv bild av 
företagssituationen idag. En objektiv bild av företaget kan nås genom att göra en 
situationsanalys, även kallad nulägesanalys (www.expowera.com, 2006).

Situationsanalysen av produkt och produktionen bör besvara följande frågor, (se empiridelen):
Produkten:

 Vad är en ramstyrd dumper?
 Hur ser produkten ut idag?
 Vilket produktsortiment finns idag?
 Vilka likheter och olikheter finns inom modellutbudet?
 Produktens möjligheter?
 Produktens hot?
 Produktens styrkor?
 Produktens svagheter?
 Vad bör produkten kunna åstadkomma i framtiden?

Produktionen:
 Hur ser produktionen ut i dag?
 Produktionens möjligheter? 
 Produktionens hot?
 Produktionens styrkor?
 Produktionens svagheter?
 Vad kan tänkas vara viktigt för produktion i framtiden?

Omvärlden:
 Vem är främsta konkurrent idag?
 Hur ser ersättningsprodukten på marknaden ut?
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3.2 Utvecklingsarbete

3.2.1 Omformning av en produkt
Om man som företagare bestämt sig för att omforma sin produkt kan man få en god start i sitt 
arbete genom att ställa sig vissa frågor för att sedan utvärdera och följa upp resultatet 
(Olhager, 2000);

 Kan något i produkten elimineras?
 Kan standardartiklar utnyttjas?
 Kan vikten reduceras?
 Kan nytt material användas?
 Kan förpackningen förenklas?
 Finns det alternativa sätt att lösa funktionen för kunden?
 Kan produkten förädlas?

Utvärderingen och uppföljning av resultat kan ske enligt följande figur.

Fig.3.1 Verifiering och validering av system och produkt (Almgren, 1999).

Verifieringen behandlar graden av uppfyllda funktionella krav i samband med att produkten 
eller ett produktionssystem ska sättas i drift, medan valideringen säkerställer slutproduktens 
uppfyllande av initiala kundkrav efter att tillverkningen av produkten startat eller 
produktionssystemet är i drift (Almgren, 1999). 

3.2.2 Utveckling av produktion
Produktionssystem i dag påverkas av många olika faktorer som ger olika möjligheter till 
förbättring och utveckling. Bellgran och Säfsten (2005) delar in dessa faktorer i tre större 
kategorier. 
Yttre influenser så som historia, trender, globalisering och företagsstruktur. 
Tekniska valmöjligheter, arbetsmiljö- och organisatoriska valmöjligheter samt planering och 
styrning, vilket kan summeras som existerande valmöjligheter.
Slutligen finns det faktorer kring strategier och grundläggande värderingar, vilket inkluderar 
ledarskaps strategier, produktionsfilosofier och företagskultur.

Teori om utformning och utveckling av produktionssystem grundar sig oftast i området 
produktutveckling. Studier kring ämnet har genomförts av Cross (1993), en forskning i fem 
steg som döpts till ”Design Methodology”. Bellgran och Säfsten (2005) har valt att kalla 
området för ”utformningsmetodik”. 

Identifierat
behov

Krav på 
produktions-

system

Funktionella 
krav

Vald lösning Slutprodukt

Verifiering

Validering
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1. Utveckling av utformningsmetod (skapa och tillämpa systematiska metoder).
2. Styrning av utformningsprocess (modeller, strategier för framtagning av 

utformningsprojekt).
3. Strukturera utformningsproblem (teoretisk analys av problemets natur).
4. Utformningsaktiviteternas natur (observationer av utformningstillämpningar).
5. Filosofin för utformningsmetoden (analys och reflektion av aktiviteter).

I boken Produktionsutveckling (2005) skiljer man mellan orden utformning och utveckling. 
Där utformning står för definition av problem, identifikation av mål och framtagning av 
alternativa lösningar, utvärdering av förslag samt val av systemlösning. Valet av 
lösningsalternativ utvecklas sedan vidare till detaljnivå, resultatet beskriver hur det tänkta 
produktionssystemet ska se ut.
Utveckling sker sedan som en påföljd av utformningen gällande lösningsförslag. Förutom 
framtagning av systemlösning implementeras förslaget, vilket betyder uppbyggnad och 
driftsättning av själva produktionssystemet.

Till följd av implementering av produktionssystem bör, liksom i omformningen av produkter, 
en utvärdering och uppföljning ske, se figur 3.1. 
Uppföljande görs för att undersöka om aktiviteterna sker som de ska i den pågående 
verksamheten, medan utvärdering används för att se resultatet av förändringen (Bellgran och 
Säfsten, 2005).
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3.3 Definitioner
Modulindelning
Erixon m.fl. (2004) ger modulindelningen definitionen ”The breakdown of a product into 
building blocks (modules) with defined interfaces, driven by company specific reasons”-
“Indelning av en produkt i byggblock (moduler) med fastställda gränssnitt, driven av valda, 
företagsspecifika skäl”.
National Encyklopedin (2006) beskriver modularisering som komponentstandardisering, en 
uppbyggnad av produkten i form av standardiserade moduler och komponenter. 
Då olika utföranden på så sätt kan tillverkas genom att kombinera sammansättningarna och 
undvika merkostnader. ”Modularisering möjliggör således såväl en rationell produktion som 
ett brett sortiment till marknaden”.
Gränssnitt
Gränssnitt, även kallat interface betyder enligt National Encyklopedin (2006) i tekniska 
sammanhang ”en väldefinierad och formellt beskriven kontaktyta mellan två system eller 
enheter”.
Referenspunkter
Referenspunkt enligt National Encyklopedin (2006) beskriver ordet som en ”utgångspunkt för 
beräkningar eller bedömningar.
Dimensioner
Enligt National Encyklopedin (2006) ”fastställande av de dimensioner eller den kapacitet som 
en byggnads- eller maskindel, väg eller kommunikationsmedel bör ha med hänsyn till givna 
normer och ställda krav”. 
Minimering av artikelflora

Fig.3.2 Olika tekniker för reducering av antal artiklar på olika nivåer (Erixson, m.fl.1997):

Systembygge - sidomontering
Förmontering eller blockmontering av mindre system vid sidan av huvudlinjen 
(huvudmonteringen).

Nivåer

            Produktsortiment

      Produktvariant

Produktdetalj

    Modulindelning

                  
                 Detaljstandardisering

                 Integrering av detalj



Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur 
ett produktionsperspektiv – Volvo CE AB i Braås.

Thomas Nagy, Johanna Skoog

17

3.4 Modularisering
Idén är att ”skapa en slutprodukt som består av en kombination av på förhand givna delsystem 
eller byggblock, s.k. moduler”. Modularisering av en produktgrupp ska ge kunden 
valmöjligheter till ett bra pris, samtidigt som producenten kan tillverka billigt trots kundens 
krav (Olhager, 2000). Meningen med modularisering i en produktion är att skapa samma 
produktionsekonomiska fördelar och säkerhet som komponentstandardisering och 
standardisering av slutprodukt, men med färre eller helt eliminerade nackdelar och osäkerhet 
(Andersson, m.fl., 1992).

Modularisering kan delas in i två olika former;
 Kvalitativ
 Kvantitativ

Där kvalitativ är då modulerna har olika egenskaper och fyller olika funktioner, medan 
kvantitativa moduler har samma egenskaper och kan kombineras ihop för att skapa önskad 
kapacitet, effekt eller liknande (Olhager, 2000).

Modulariseringens metodik delar in modulerna i två olika delar; produktgemensamma och 
variantskapande delar. Man grupperar sedan de variantskapande delarna så att de olika 
modulerna skapar kombinationer (Olhager, 2000).
Dessa delar kan särskiljas på tre olika typer av moduler;
Basmodul Artiklar som är gemensamma för samtliga slutprodukter, plattform.
Variantmodul Ett antal varianter eller valmöjligheter erbjuds för varje modul.
Kundmodul Modulens utformning kan helt skräddarsys efter kundens krav.

Att tänka på vid konstruktionsarbete:
- Anpassa modulgränserna, gränssnitten – interfaces, för att förenkla hopsättningen.
- Bryt ner delar med lång leveranstid till mindre delar som kan lagerhållas.
- Generalisera moduler med lång leveranstid så de kan användas i basmodulen eller 

tillverkas mot prognos i egenskap av variantmodul.

En modul kan även ingå i en prefabricering där man tillverkar modulen i en fabrik eller vid 
sidan om för att sedan montera på byggplats, i flödet eller annan önskad plats (Olhager, 2000).

Modulariseringens för- och nackdelar:
Enligt Olhager (2000) kan modulariseringen delas in i följande för- och nackdelar:
+ Kontrollarbete underlättas.
+ Service och underhåll underlättas.
+ Kapitalbindning i produkter kan reduceras från att lagra många olika slutprodukter till ett    
   begränsat antal moduler.
- Omfattande konstruktionsarbete, kan bli olönsamt om företaget producerar ett för litet antal  
   enheter i relation till variantfloran.
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3.4.1 Att välja rätt modulindelning
Att modulindela rätt kan vara svårt, i boken Modulindela Produkter (Erixon, m.fl.1997) 
beskriver författarna en hjälpande process innehållande följande steg, MFD, 
Modular Function Deployment;

1. QFD, Quality Function Deployment för kontroll av kundförväntningar och 
konkurrensläge.

2. Upprättande av funktionsstruktur och val av tekniska lösningar för respektive funktion, 
med utgångspunkt från uppställda tillverkningsmål. 

3. Identifiering av möjliga moduler med hjälp av MIM Modul-Indikations-Matris.
4. Utvärdering av förslagen modulindelning.
5. Detaljkonstruktion av respektive modul. Här tillämpas traditionella DFM- och DFA-

metoder för att optimera detaljutformningen.

QFD, Quality Function Deployment för kontroll av kundförväntningar och 
konkurrensläge.
I produktutvecklings- och produktförändringsverksamhet har QFD visat sig vara ett både 
utmärkt och lämpligt första steg. (Erixon, m.fl.1997)
Med stöd av en QFD kan ett företag analysera sin verksamhet och sitt sortiment avseende 
produktegenskaper, kundkrav och konkurrenssituation för att få svar på huruvida de 
nuvarande produktfunktionerna möter dagens och framtidens krav både från kund och 
användare.

Inom QFD eller kundcentrerad planering som det också kallas är det av stor betydelse att 
arbetet genomförs i tvärfunktionella team. Det är viktigt att teamen utformas på ett sådant sätt 
att hög effektivitet uppnås. En grupp bör antalsmässigt bestå av 6-8 personer (Erixon, 
m.fl.1997) där gruppens medlemmar kommer från ungefär samma nivå i företaget för att 
förebygga eventuella dominansfenomen. Det är också viktigt att kompetens ska prioriteras 
före ställning vid urvalet och att gruppmedlemmarna har en kreativ och positiv inställning till 
förändringsarbetet.

Att sätta modulindelning som en förutsatt första produktegenskap är naturligt när QFD-
analysen används i detta sammanhang, både för att ge gruppen rätt utgångspunkt samt för att 
uppmuntra kreativiteten och ge utrymme för nya dimensioner i tankearbetet.

För att uppnå en så effektiv arbetsprocess som möjligt bör man som första steg fastställa klara 
och mätbara mål för hela projektet så att uppnådda resultat ska kunna värderas. Lämpliga 
utgångspunkter för detta kan erhållas genom att företaget fastställer sitt eget läge i förhållande 
till konkurrenternas, exempelvis genom att placera företagets egna produkter i ett pris-/ 
kvalitetsdiagram.
Vidare bör man tidigt avgränsa omfattningen av projektet, avseende marknadssegment, 
projektkostnader, volymer, lagar, etc.
En tidsplanering skall sättas upp och tillräckliga resurser skall avsättas för genomförandet.
Användningen av enkäter eller frågeformulär till intressenter bör användas i begränsad 
omfattning för att inte orsaka stora fördröjningar i arbetet, se figur 3.3.
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Den mängd data som insamlas tenderar ofta att bli stor och svårhanterlig varför det är viktigt 
att begränsa antalet önskemål. En begränsning höjer kvaliteten genom att de mest angelägna 
önskemålen tilldelas mer tid och uppmärksamhet.
När produktegenskaper och funktioner som ska svara mot önskemålen fastställs bör en 
strukturerad metod användas i form av exempelvis ett Ishikawa diagram (fiskbensdiagram) då 
detta är lättöverskådligt och tydligt i sig. 
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Fig.3.3 Arbetsgång för modulindelning av produkt (Erixon, m.fl.1997).

Upprättande av funktionsstruktur och val av tekniska lösningar för respektive funktion, 
med utgångspunkt från uppställda tillverkningsmål. 
När projektgruppen med hjälp av en QFD har fastställt de viktigaste produktfunktionerna så är 
det dags att ta fram delfunktioner och motsvarande tekniska lösningförslag för att uppnå 
efterfrågade egenskaper.
Under arbetets gång förekommer det att flera alternativa tekniska funktionslösningar 
framkommer och ett urval måste ske. En matrisuppställning är ett bra sätt att strukturera och 
representera valsituationer. Se figur 3.4.
Värdering av de olika lösningsförslagen bör göras på lägsta möjliga nivå och i en 
jämförelseform med en alternativ lösning, en referens. Den enklaste referensen är den 
nuvarande konstruktionen och jämförelsen görs genom att omdömen ges i form av bättre än 
(+), sämre än (-), eller likvärdig med (=) referensen. Alternativen utvärderas sedan genom att 
omdömena räknas samman.
”I ett iterativt arbete där lösningar successivt bortsorteras är det lämpligt att efter hand ändra 
referens för att avslutningsvis ha ett av två huvudalternativ som referens. Detta är också 
nödvändigt på grund av den relativt ”grova” omdömesskalan”. (Erixon, m.fl.1997)

Metoden för utvärdering av alternativa lösningar, figur 3.4, är lätt att arbeta med och bidrar till 
en repetitiv process där alternativ efter hand sorteras bort, och kommer till, som ett resultat av 
utvärderingsprocessen. Detta arbetssätt försvårar också för personer med högre befattning att 
påtvinga egna idéer av irrationella slag.
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De kriterier som är lämpliga att använda i en utvärdering där syftet är modulindelning är
 Kortare ledtid
 Mindre lagerhållning
 Lägre direkt lön
 Lägre direkt material
 Förenklade inköp och förenklad planering
 Bättre kvalitet
 Ökad arbetstillfredställelse
 Enklare balansering
 Enklare offerter
 Minskad logistikkostnad

Lösningsalternativ 1

Lösningsalternativ 2

Lösningsalternativ 3
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Fig.3.4 Mall för utvärdering av lösningsalternativ (Erixon, m.fl.1997).

Identifiering av möjliga moduler med hjälp av MIM, Modul-Indikations-Matris.
Nästa steg i arbetet är att utforma en Modul-Indikations-Matris som i sin uppställning är lik en 
QFD, där skälen för moduldrivarna utvärderas mot delfunktioner i produkten och sortimentet. 
En utvärdering av den här sorten kräver att varje delfunktion är angiven som en teknisk 
lösning. Varje delfunktion skall också kunna isoleras till ett separat montage i form av en 
modul.
Att betrakta en konstruktion som summan av ett antal delfunktioner – eller en samling 
tekniska lösningar – är ett sätt att frigöra tanken från den existerande formen och ge fritt 
spelrum för kreativiteten att finna nya former hos produkten. (Erixon, m.fl.1997)

Indelningen av en produkt i moduler baseras på ett antal olika faktorer som utgör grunden för 
bland annat produktens ekonomiska bärighet och konkurrenskraft.
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De faktorer som spelar in är: 
Utveckling och konstruktion

 Carry-over
 Teknikutveckling
 Produktplan

Variantframställning
 Olika specifikation
 Styling

Tillverkning
 Gemensam enhet
 Effektivt process- och/ eller organisationsutnyttjande

Kvalitet
 Modulerna skall vara separat testbara

Inköp
 Att leverantörer finns

Eftermarknad
 Möjlighet till underhåll och service
 Uppgraderingsmöjligheter
 Produkten skall vara återvinningsbar

Ovan beskrivna moduldrivare är allmänna och generella, i många fall finns rent 
företagsspecifika orsaker och strategier som bidrar till fler eller andra moduldrivare.

”Genom att på QFD-vis pröva de identifierade delfunktionerna (uttryckta i tekniska lösningar) 
en och en mot dessa moduldrivare får man en bild av vilken eller vilka delar som har någon 
eller flera förutsättningar att bilda modul samt vilken eller vilka delar som har de starkaste 
förutsättningarna att bli modul”, (Erixon, m.fl.1997).
Att använda detta arbetssätt för att jämföra alla delfunktioner i en produkt med alla 
anledningar till modulindelning har i olika praktikfall visat sig vara en i utvecklingsprocessen 
konkurrenskraftig metod. Ofta belyses problem ur helt nya synvinklar vilket bidrar till nya 
kreativa lösningar.

I det fortlöpande arbetet har hittills varje delfunktion antagits vara en separat modul vilket lätt 
leder till att helheten förbises och funktionerna hamnar som separata delar.
MIM-matrisen bidrar här till att förstärka integrationstänkandet och genom att följa 
markeringarna horisontellt i matrisen framgår vilka delfunktioner som har samma 
moduldrivare. Detta angreppssätt kräver att det finns tekniska lösningar för delfunktionerna, 
om så inte är fallet kan inte integrationsmöjligheterna bedömas.
En MIM-matris kan tyckas ge motiv till att pröva onödigt många integrationer, men i 
praktiken visar sig ett stort bortfall på grund av tekniska hinder. Integration på modulnivå 
visar större hänsyn till variantönskemålen och är i praktiken mera tillverkningsvänlig än en 
integration på funktionsnivå.
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Efter detta vidtar en kreativitetsfas med syftet att ta fram lösningsförslag på modulnivå där 
vissa ungefärliga dimensioneringar måste göras. Bland de lösningsförslag som utarbetas ska 
sedan ett val träffas. Finns det flera förslag görs en grovsortering på samma sätt som vid 
utsorteringen av tekniska lösningar, det vill säga att valen jämförs med en referens utifrån de 
olika tillverkningsmålen.

Utvärdering av föreslagen modulindelning.
Att mäta resultatet av genomförda förändringar är mer eller mindre ett krav vid alla 
förändringsarbeten för att under arbetets gång fortlöpande ta ställning till vilka alternativ som 
skall omarbetas, tas bort eller implementeras.

En bra metod för utvärdering kan återkoppla till problemlösningsfasen, framförallt om 
användarna är bekanta med den och tidigare använt metoden för utvärdering vilket då bidrar 
till en lärande återföring som ökar chanserna till att göra rätt första gången.

Exempel på frågor som ska belysas i samband med utvärderingen;
 Vilka är egenskaperna hos en bra modulindelad produkt?
 Hur påverkar modulindelning de totala produktlivskostnaderna?
 Hur påverkar modulindelning utvecklingskostnaderna?
 Kan modulindelning bidra till snabbare produktutveckling?

Detaljkonstruktion av respektive modul. Här tillämpas traditionella DFM- och DFA-
metoder för att optimera detaljutformningen.
Den ovan beskrivna arbetsgången ska ses som ett förslag och inte som ett konkurrerande 
verktyg mot ett konstruktionsanpassningsarbete på detaljnivå i varje modul. Dock är 
nödvändigheten hög för ett sådant arbete för varje modul i strävan att säkerställa det slutliga 
resultatet. MIM-matrisen är ett bra hjälpmedel för att fastställa vilket arbete som krävs för 
respektive modul. Exempelvis ska en modul som utvecklats med syfte för underhålls-
och/eller serviceskäl konstrueras med tyngdpunkt på enkel demontering.
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3.4.2 Successiv utveckling av tillverkningssystem
En välplanerad modulindelad produkt kräver ett konkurrenskraftigt tillverkningssystem som 
snabbt kan svara på förändringen av produkten samtidigt som det bibehåller hög och säker 
kvalitet, producerar med korta ledtider och utnyttjar och utvecklar personalens kompetens 
(Erixon, m.fl.1997).

Ett lätt sätt att minska ledtiderna kan göras med hjälp av ett effektivt monteringssystem, där 
modulindelningen ligger till grunden för upplägget, genom att låta monteringen av olika 
moduler ske parallellt med varandra. 
Utvecklingen av monteringssystemet bör ske parallellt med produktplanen för att skapa den 
bästa input av information som är möjlig. Man bör också planera monteringen efter målstyrda 
grupper som ansvarar för en eller flera moduler.
Dock kan utvecklingen gärna ske i små, successiva steg så att systemet lättare kan anpassas 
till bland annat konstruktions-, variant- och årsantalsförändringar (Erixon, m.fl.1997).

Förutsättningen för en successiv utveckling är enligt Erixon m.fl. (1997) att det finns en 
modulindelad produkt, målstyrda grupper, en produktplan och tillgänglig utvecklingsyta. 
Om företaget strävar mot en successiv utveckling underlättar modulindelning genom att 
monteringssystemet kan delas upp i mindre, mer hanterbara enheter så kallade 
”modulområden”. Ett standardiserat gränssnitt mellan modulområdena skapar möjlighet till 
utveckling inom varje enskilt område utan att påverka närliggande modulområden. 
Uppbyggnaden av produktionssystemet kräver i sin tur kunniga och engagerade medarbetare 
som delas in i målstyrda grupper. Dessa grupper har ansvar för en eller flera modulområden. 

För att överhuvudtaget kunna utveckla krävs en viss framförhållning. Vad ska systemet 
utvecklas mot, definition av utvecklingssteg, samt den tid det får ta. Det viktigaste är att detta 
sker parallellt och integrerat med produktplanen. 
Det tillgängliga utvecklingsutrymmet ska ge företaget möjlighet till att testa och parallellt köra 
ny utrustning eller nya metoder med det befintliga systemet (Erixon, m.fl. 1997).  

För att lyckas med sin utveckling av både produkt och system krävs en planering av 
framtidens monteringssystem. Utvecklingsplanen framtas med hjälp av produktplanen, MFD-
arbete samt eventuella prototyper (Erixon, m.fl. 1997).
En relativt enkel förklaring av metoden för att nå en plan är:

1. Upprätta en monteringsöversikt.
2. Skapa en bild av framtidens monteringssystem.
3. Sammanställ ett systemutvecklingsprogram.

Upprätta en monteringsöversikt:
Utvecklingen av ett system kräver för en insikt om det tänkta monteringssystemets 
förutsättningar och de möjligheter och begränsningar som skapar ramarna för det fortsatta 
arbetet. Den information som hämtas in är basinformation för de olika modulområdena samt 
det totala systemet. Enligt Erixon, m.fl. (1997) bör följande, uppskattad data finnas med i 
företagets monteringsöversikt:
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Fig.3.5 Sammanställd monteringsöversikt, som grund för utformning av monteringssystem (Erixon, m.fl., 1997).

För att få en användbar grund bör en uppskattning kring utvecklingens kapacitetsbehov tas 
fram med hjälp av beräkningar utifrån modulens arbetsinnehåll och kapaciteten hos en montör 
i en av de målstyrda grupperna (Erixon, m.fl. 1997).

Skapa en bild av framtidens monteringssystem:
När monteringsöversikten är klar ska beslut om systemtyp tas. Dels gällande det totala 
monteringssystemet, dels för respektive delsystem (modulområde).
Förslag kring möjliga monteringssystem nås genom skisser, det vill säga att systemen skissas 
upp med tanke på de kommande generationerna av produkter (Erixon, m.fl. 1997). 

För att nå sitt slutmål och kunna definiera utvecklingsstegen delas respektive delsystem in i 
olika byggblock. Indelningen kan ske enligt följande via manuell eller automatisk station för;

 monteringsdel
 transportdel
 materialhanteringsdel
 styrdel.

Utvärderingen och val av monteringssystem utefter uppfyllda behov och krav, så som tekniska 
behov (kapacitetsbehov och flexibilitetsbehov), monteringskostnadsmål och 
arbetsorganisatoriska krav (Erixon, m.fl. 1997).

Modulområde:
Modultyp:
Detaljer:
Artikelnummer:
Vikt och storlek:
Gränssnitt:
Modulvarianter:
Kapacitetsbehov:
Monteringskostnad:

Totala produkt/system:
Total vikt och storlek:
Seriestorlek:
Partistorlek:
Produktvarianter:
Lokalyta:
Antal artiklar:
Kapacitetsbehov:
Tillverkningstakt
Monteringskostnad:

Monteringsöversikt
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Sammanställ ett systemutvecklingsprogram:
När all information är hämtad och insamlad bör detta dokumenteras i någon form av projekt. 
En projektbeskrivning utformas per modulområde utifrån de tidigare framtagna 
systemplanerna. 
Projektbeskrivningen kan sedan användas i projekt med tre olika syften. Projekt som 
behandlar systemuppbyggnad under den närmaste framtiden (detaljutformning), projekt som 
berörs av svåra tekniska eller organisatoriska problem, samt projekt som ska bidra till 
kompetenshöjning hos personalen (Erixon, m.fl. 1997). 

Investeringsbudgeten för företaget, de valda systemskisserna och tillgänglig kapacitet ligger 
till grunden för i vilken ordning utvecklingsstegen bör ske. Genom att föra in projektets 
omfattning i tid och tillfällen för investeringar i ett Gantt-schema eller liknande, sammanställs 
alla berörda investeringar och utvecklingstakten för det totala monteringssystemet (Erixon, 
m.fl. 1997). 

3.2.5 När kan modulindelning vara ineffektivt?
1. Vid tillverkningen av enstyckstillverkning eller då de funktionella likheterna mellan olika 

produkter är för stora, kan gränssnittsutvecklingen bli för kostsam. 
2. Vid optimering av en produkt ur en teknisk synvinkel kan modulindelningen bli olönsam på 
    grund av extra materialkostnader.
3. Kommer alla produkter att infattas av modulindelningen? Om inte kan förberedda
    gränssnitt bidra till merkostnader för komponenter som inte involveras.
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3.5 Benchmarking 
Benchmarking betyder fixpunkt och norm. Det är en vidareutveckling av en traditionell 
konkurrentanalys innehållande produkt, pris och marknadsjämförelse. En benchmarking syftar 
i första hand till att jämföra arbetsmetoder och processer, men fungerar också vid jämförelse 
av framgångsfaktorer, individer och organisationsstrukturer (Carlson J, Sandberg L, 2000).

En benchmarking skall ge svar på varför en annan organisation är bättre och hur de uppnår 
den bättre positionen. Den andra organisationen som ”undersöks” behöver inte vara en 
konkurrent. Ett företag i en annan bransch kan fungera lika bra då de data man samlar in under 
en benchmarking ska kunna modifieras och appliceras inom den egna organisationen.

Det finns olika typfall av benchmarking indelade i kategorierna intern- och extern 
benchmarking. Det första steget ska dock alltid vara en kartläggning av den egna 
verksamheten för att skapa en förståelse om det nuvarande läget inom den egna 
organisationen. Denna kartläggning syftar till att belysa de förbättringsmöjligheter som finns 
för att benchmarkingen ska blir så effektiv och aktuell som möjligt.

Intern benchmarking går ut på att inom organisationen jämföra arbetsmetoder och skall leda 
till att jämna ut prestationsskillnader samt skapa en generell effektivisering. En intern 
benchmarking ersätter inte en extern, den skall snarare vara en ”övning” inför 
benchmarkingprojekt.

Extern benchmarking består av konkurrensinriktad- och icke konkurrensinriktad 
benchmarking. Icke konkurrensinriktad benchmarking är i sin tur indelad i funktionell-, och 
generell benchmarking. 

Konkurrensinriktad benchmarking går ut på att jämföra arbetsprocesser, produkter och service 
hos direkta konkurrenter. Verksamheterna skall vara lika och slutprodukterna skall vara 
likadana och rikta sig mot samma leverantörer och kunder.
Benchmarking skall ses som ett samarbete och det företag som genomför benchmarkingen 
skall vara beredda på att dela med sig av motsvarande information som man själva söker.

Icke konkurrensinriktad benchmarking som funktionell sådan går ut på att företaget i fråga 
letar efter ideala modeller i hela branschen. Undersökningen sker på funktionsnivå och 
informationsutbytet sker betydligt lättare än under en konkurrensinriktad benchmarking då 
någon direkt konkurrens ej föreligger.

Icke konkurrensinriktad generell benchmarking är inte över huvudtaget branschberoende då 
man i det här fallet söker en process hos partnern som man skall försöka implementera i den 
egna verksamheten. Sådan här förutsättningslös benchmarking medför möjligheten och 
fördelen att upptäcka metoder och principer som inte utnyttjas inom den egna branschen. En 
generell benchmarking kräver en stor kunskap hos projektgruppen i form av stor förståelse av 
alla berörda processer samt en bred begreppsuppfattning, detta för att kunna se alla 
möjligheter som ges av studien.
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Det finns ett antal olika modeller för benchmarking, från enkla modeller bestående av få 
övergripande steg till mera komplexa utföranden med fler nivåer.

En enkel och bra modell för benchmarking återfinns i boken Management skriven av Stephen 
P Robbins och Mary Coulter (2005).
Denna modell presenterad i figuren nedan består av fyra plus ett steg:

Fig.3.6 Benchmarkingprocessen (Coulter, Robbins. 2005).

1. Form a benchmarking planning team
Bildande av projektgrupp, isolering av vad som skall undersökas, identifiering av 
de organisationer som besitter den information som sökes samt beslutande av 
datainsamlingsmetod.

2. Gather internal and external data
Insamling av data från det egna företaget och externa organisationer.

3. Analyze data to identify performance gaps
Insamlad data analyseras för att identifiera prestandaskillnader och 
anledningarna till dessa.

4. Prepare and implement action plan
En handlingsplan förbereds och implementeras så att organisationen skall uppnå 
eller överskrida den nivå som de andra aktörerna på marknaden befinner sig på.

5. BEST PRACTICE
Bästa utnyttjande av applicerade teorier och metoder samt kontinuerlig 
uppföljning av dessa.

Form a 
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Gather internal and 
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4. Empiri

4.1 Situationsanalys

4.1.1 Produkten
Vad är en ramstyrd dumper?
”Ramstyrda dumprar är ett modernt koncept utvecklat av Volvo för transporter av stora 
materialvolymer i svårframkomlig terräng. En dumper ska kunna ta den kortaste vägen mellan 
två punkter och manövreras i absolut rätt läge att ta emot och lossa sin last. Kunden sparar 
pengar bland annat genom att slippa bygga dyra vägar och påfarter. Dumprar erbjuder hög 
effektivitet till låg kostnad per ton och kubikmeter, just det som efterfrågas vid 
anläggningsarbeten. De kan flytta jord- och stenmassor vid väg- och järnvägsbyggen, vid 
anläggning av dammar, tunnlar och flygplatser, också i sandtag och gruvor och vid brytning i 
dagbrott” (Företagspresentation – Volvo Construction Equipment).

Hur ser produkten ut idag?
Produkten består av två större delar, dragaren och vagnen. Respektive del är uppbyggd på en 
svetsad ram vilket också utger grunden i monteringslinorna. Delarna sammanlänkas i sin tur 
genom en drivaxel som ger dumpern ledstyrning och möjligheten att rotera 360 grader. 
Produkten kan byggas med en 4x4 och 6x6 kombination av hjul beroende på val av 
användningsområde.
Hjulaxlarna består av en 3-punktsupphängning och gör dumpern till ett starkt, flexibelt och 
driftsäkert fordon oberoende terräng och underlag. 

Inbyggd hydraulikteknik ger möjlighet till välutvecklade last- och tippbromsar, säker körning 
utför, ökad dragkraft, snabbare tippning.
Andra tekniker så som oljebad, förenklad service och minimerat underhåll gör produkten 
slitstark (Företagsbroschyr. Volvo - Ramstyrda dumprar).

Fig.4.1 Detaljbild av ramstyrd dumper, A40D.
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Vilket produktsortiment finns idag?
Dagens produkt är indelad i 4 olika grundmodeller, A25D, A30D, A35D och A40D, vilka i 
sin tur kan kombineras på olika sätt för att passa kundens behov. 
Siffrorna 25, 30, 35 och 40 står för den lastkapacitet i ton som den valda modellen klarar av 
(Företagsbroschyr Volvo – Ramstyrda dumprar).

Vilka likheter och olikheter finns inom modellutbudet?
(Information kring likheter och olikheter är hämtad från två rundvandringar i slutmonteringen 
med Stig Karlsson 2006-03-29 och 2006-04-11).

Produktionen är indelad i två taktade liner där den lätta serien (25/30) och den tunga (35/40) 
tillverkas på respektive lina.
Skillnaden mellan de fyra modellerna är generellt sett rätt stor men de delar på ett antal 
standarkomponenter oavsett lastkapacitet.
De två modellserierna är uppbyggda på separata grundramar med två olika konstruktionssätt. 
Den mindre ramen är en nyare konstruktion som är dimensionerad för att få vägdispens.

De komponenter som är samma för alla är hytten, centralblock, motorfästen, behållare för 
kylarvatten, fläktar och motorkylning samt inom kort fördelningsväxellådan.

Likheter med dimensionsvariation:
Styrcylindrarna är lika och har samma tillverkningssätt, men skiljer i storlek.
När det gäller drivlinan är transmissionen i grunden lika men dimensionerad efter modell och 
placerad fram eller bak på motorn beroende på modellserie.
Hjulaxlarna kräver olika dimensionering beroende på motorstyrka och maskin, men med hjälp 
av bra konstruktionssätt kan liknande tillverkningssätt tillämpas.

Olikheter inom modellgruppen:
Styrsystemet är olika på de tunga och lätta, men systemen i sig fungerar på liknande sätt. 
Bromsarna idag skiljer sig mellan modellserierna, men även inom linorna förekommer 
skillnad. Den lätta modellserien har en tvåkrets tryckluftshydraulisk färdbroms med 
skivbromsar på alla axlar. Detta bromssystem kräver en separat tryckluftstank som är 
svårplacerad på grund av ramens dimensionering.

Den tunga modellserien har två olika bromssystem, standard för A35D är en tvåkrets 
helhydraulisk färdbroms med skivbromsar på alla axlar. 
A40D är bestyckad med en tvåkrets helhydraulisk färdbroms med inkapslade oljekylda 
skivbromsar på alla axlar. Separat bromskylning för varje axel. Det senare bromssystemet 
finns som tillval till de andra modellerna men används ej som standard då kostnaden blir 
betydligt högre.

Drivaxeln på dumprarna skiljer sig åt mellan modellserierna. A25D/A30D delar på samma 
drivlina. A35/A40D har en betydligt grövre dimensionering på drivaxeln för att klara av de 
ökade krafter som de större motorerna utvecklar och den ökade tyngd som den större 
lastkapaciteten medför. Den ”koppling” i drivlinan som sammanlänkar dragaren med vagnen 
är på den tunga modellserien placerad i ett oljebad och är därmed i princip underhållsfri. De 
lätta modellernas sammankoppling däremot kräver service utifrån smörjschema.
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Produktens möjligheter?
Användningsområdena för dumprar är i princip obegränsade. Genom en ökad modulindelning 
kan fler varianter produceras på kortare tid och en bredare marknad kan erövras.

Produktens hot?
En ökad modulindelning ökar möjligheten för piratkopior av reservdelar och tillbehör vilket 
kan leda till minskad försäljningen i längden.

Produktens styrkor?
Den flexibilitet som kan uppnås med modulindelning och den ökade kundanpassning detta
bidrar till är en stor styrka. En slutanvändare kan köpa en standardumper till ett projekt och 
sedan enkelt komplettera med en annan vagnsdel eller påbyggnadsdel istället för att behöva 
köpa en helt ny maskin.
Styrkan sitter också i att kostnaderna vid fel på produkten minimeras då man enkelt kan byta 
ut enbart den modul som är skadad.

Produktens svagheter?
En dumper är en mycket komplex produkt. Modularisering kan bidra till att möjligheten för 
slutanvändaren att serva dumpern själv minskar.
En starkt modulindelad produkt kan vara svår att utveckla tillräckligt snabbt och med en 
tillräcklig grad av carry over då det hela tiden ställs högre krav på en kortare TTM, Time To 
Market.
En konsekvens av detta kan vara att gammal teknik som inom en snar framtid måste bytas ut 
följer med till nya generationens produkter.

Vad bör produkten kunna åstadkomma i framtiden?
Möjligheten att montera ihop olika sorters arbetsmaskiner med ett och samma chassi som 
grundstomme. Detta för att nå en bredare marknad och fler kunder utan att kostnaderna för 
företaget blir för höga.

Det som eftersträvas är att kunna bygga ett otal olika varianter på ett och samma grundchassi 
med samma komponenter oavsett modell och därigenom hålla en låg artikelflora och kort 
OTD, Order To Delivery. Detta för att tillfredställa en bred marknad och behålla en ledande 
marknadsposition (Arne Johansson, Volvo).
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4.1.2 Produktionen
Hur ser produktionen ut i dag?
Produktionen av dragaren sker idag på två olika plattformar, i två olika U-liner. En för de två 
mindre modellerna, A25 och A30 och en för de större modellerna A35 och A40.  

Fig.4.2 Fabrikslayout för Braås

Produktionens möjligheter? 
Genom en ökad modulindelning kan alla modeller oavsett storlek och variant tillverkas på alla 
liner då standardiserade monteringssätt tillämpas. Även identiska gränssnitt och 
referenspunkter skall användas då ingen extra utbildning behövs för att kunna montera olika 
dumprar.

Produktionens hot?
En ökad enformighet i produktionen kan lätt leda till att kvaliteten på det genomförda arbetet 
minskar. Enformigt arbete bidrar också till att motivationen bland personalen minskar.

Produktionens styrkor?
Den styrka som uppnås med en högre modulindelning är att ledtiden kan minskas och 
kvaliteten höjas då utrymmet för misstag minskas.

Slutmonteringens 
två U-liner.
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Produktionens svagheter?
Om moduler produceras mot lager kan det leda till högre lagerhållningskostnader och ökad 
risk för inkurans.

Vad kan tänkas vara viktigt för produktionen i framtiden?
Det viktiga för en framtida produktion är att hela tiden arbeta med ständiga förbättringar.

4.1.3 Omvärlden
Vem är främste konkurrent idag?
”Volvo är och har varit marknadsledande i världen på ramstyrda dumprar sedan 1966”, men 
konkurrenter finns som exempelvis Caterpillar och Komatsu.

Hur ser ersättningsprodukten på marknaden ut?
Terränggående lastfordon, lastbilar.



Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur 
ett produktionsperspektiv – Volvo CE AB i Braås.

Thomas Nagy, Johanna Skoog

33

4.2 Intern benchmarking
Intervju
Intervjuer med Magnus Sandberg 2006-03-30 och Stig Nilsson 2006-05-17 på Volvo, 
gällande dagens betydelse av följande ämnen:

Modulindelning:
Dagens produktion är begränsad till utformningen av produktmodellernas grundram, 
kostnader kring den enskilda produkten samt den totala tyngden per produkt. 
Moduluppbyggnad finns i vissa komponenter och delsystem som antingen delas mellan de två 
tyngre eller lättare modellerna, eller mellan båda linorna. 

Gränssnitt:
För Volvo satta mått och markeringar som underlättar vid sidomontering eller inköp från 
andra Volvotillverkare för en slutlig montering i Braås. 
Vanliga gränssnitt inom företaget är för de delsystem som monteras in, hydraulik, el och 
mekanik. En av de viktigare gränssnitten finns vid hjulaxlarna.

Referenspunkter:
Referenspunkter finns för att underlätta monteringen och kan skapas i form av skruvhål, fästen 
och vinklar eller bestämda utgångspunkt, vilket gör att en bit passar på en annan utan att 
justering behövs. När det gäller Volvo används den nollpunkt som finns i konstruktörernas 
CAD-system för att skapa konstruktioner formade för att passa. Vid svetsningen finns det 
fixturbundna gränssnitt i form av knaster som underlättar inpassning. 

Dimensioner:
Då produktmodellerna kan använda samma konstruktionsutformningar på komponenter, 
dimensioneras vissa delar upp för att möta krav kring hållfasthet och säkerhet. Företaget väljer 
ut de komponenter som fungerat i tidigare produkt och utvärderar om en dimensionering kan 
passa hos andra modeller. Dimensioneringen bidrar till att samma tillverkningsmaskiner kan 
användas för alla modeller.

Vid utvärdering av dimensioneringsprototyper använder konstruktörerna last- och 
styrmodeller med tidigare uppmätta referenslaster som sparats i Art Load. Denna 
beräkningshjälp underlättar då Volvo slipper konstruera produkterna innan man testar 
lastkapaciteten.

Systembygge och sidomontering: 
Sidomontering bredvid det stora flödet istället för montering och skapande av delsystem i 
själva linan. Systembygge och sidomontering väljs bland annat ut genom att lyfta bort de delar 
som skapar flaskhalsar. Vanliga sidomonterade systembyggen är hytten och bågarna på 
drivaxeln.

Artikelflora:
Volvo har liksom det flesta företag svårt att beräkna artikelfloran och kostnaden för den då 
denna beräkning är tidskrävande. Konstruktörerna har idag ett artikelkrav på -5 %.
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4.3 Extern benchmarking:

4.3.1 ITT Flygt Emmaboda, 2006-04-26
Observation
Observation har skett av tillverkning och montering av en mindre pump på ITT Flygt i 
Emmaboda. 
Monteringen består av en lina per standardprodukt. Kundanpassade produkter monteras först 
som en standard produkt, för att sedan kundanpassas utanför monteringslinan. 
Produkten monteras på en och samma vagn genom hela monteringen för att underlätta 
förflyttningen. 
Ett gränssnitt i grundkomponenten utnyttjas genom hela monteringslinan för att all införsel av 
kablar ska bli korrekt.
Fixturer används vid tillverkning och utformning. 
Konstruktionerna är utformade till att vara underhållsfria. Alla produkter måste kvalitetstestas 
innan de får gå vidare till försäljning. 
Standardisering av skruvar och muttrar har genomförts i ett försök att minska artikelfloran. 

Intervju
Intervju med Kenneth Axelsson, Produkt- och projektsamordnare inom tillverkning:

Modulindelning:
Företagets definition av modul är, alla artiklar som passar i mer än en produkt. 
Modulindelningsarbetet påbörjades i och med att datorer började användas på företaget.
Företagets produkt består av olika komponenter, alla med enskilda artikelnummer, 
moduldelarna är standardiserade grundartiklar som tillverkas i olika dimensioner beroende på 
produktstorlek och kapacitetskrav. 
Standardiserade delar som finns i varje produkt är tätning och pumphus. 
Modulerna är valda efter vad som är standardkomponent eller delsystem för vardera produkt. 
Vid utveckling av tätningssystem är även målet att ta fram ett gemensamt delsystem.

Företaget bygger sin produkt på en identitetspyramid där olika artikelnummer förs in beroende 
på variantsval i monteringen. Längst fram i det totala artikelnumret anges försäljningskoden, 
därefter produktkoden, efter det modulkod (variantval), leveranskod och artikelnummer.  

Gränssnitt:
Definition av gränssnitt är de standard punkter och mått som måste finnas med i alla 
produktkonstruktioner, gällande tätningsplatsen för inre och yttre tätning, motorn samt 
placering av kabelinförsel. 

Referenspunkter:
Genomsyrar hela produkten, pumphuset används som en styrande referens. 
Punkter som används är borrade hål, linjer, skåror och gjutna mönster som ska följas vid 
monteringen, samt konstruktioner av artiklar som begränsar antalet alternativa sätt att 
montera.
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Dimensioner:
Dimensionering av standardiserade komponenter så som pumphuset, vilka justeras utefter 
önskat användningsområde och produktstorlek.

Systembygge och sidomontering:
Motorn sidomonteras, tätningen köps in som en hel komponent färdigmonterad och klar.

Artikelfloran:
Dagens artikelflora är mycket stor.
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4.3.2 Dynapac Karlskrona, 2006-05-05
Observation
Observation har skett vid montering av asfaltsvältare på Dynapac i Karlskrona. 
Dynapac har valt att påbörja modulindelningsarbetet i samband med kommande miljökrav, 
sänkning av produktkostnad och behov av utveckling. 
Modulindelningen gäller produkten CC, men förväntas kunna implementeras på de andra 
produktgrupperna också. 
Modulförslag togs fram genom att låta de anställda rita sina förslag för hand och på så sätt få 
bort gränserna mellan avdelningarna.
För att nå ett så integrerat resultat som möjligt har samarbete skett mellan alla avdelningar, 
genom att placera den berörda projektgruppen på ett och samma ställe. Det krävs också att den 
person som påbörjar tankearbetet kring modul även arbetar med under hela utvecklingen 
samtidigt som modultänkandet ska genomsyra hela företaget. 

En prototyp har tagits fram med ett visst antal verktyg som i framtiden kommer att kräva 
vidare framtagning av verktyg och manualer. Prototypen byggs upp vid sidan av den befintliga 
linan, för att den lätt ska kunna anpassas och utvecklas samtidigt som montörerna kan följa 
produktutvecklingen. 

Prototypen består av två grundramar, främre och bakre, som kopplas ihop med en stel eller 
vridbar midja. Varianter på valsar och hytter kan sedan monteras utefter behov med hjälp av 
de standardiserade gränssnitten. 

Ritningarna för prototypen sker som uppdelad utefter funktion och per modul. 
Sammanställningsritningarna innehåller inga detaljer, utan detaljerna förekommer först på 
ritningarna över de enstaka modulerna och i pappersstorlek A3. Kopplingarna mellan 
modulerna visas i varje modulvariant så som fäste och skruvar.

Modulindelningen ska ge produktionen kvalitetssäkring, ledtidsförkortning, leveransprecision 
och produktivitet.

Intervju
Intervju med Johan Fridström, Production Development, Manufacturing Engineering och Ulf 
Hagström, Project Manager, Purchasing:

Modulindelning
Dynapac har moduldefinitionen: ”Med modularisering menas en nedbrytning av en viss 
produkt i flera mindre byggblock (moduler) där varje modul har ett eller flera klart definierade 
gränssnitt som inte ändras även om samma modul också används i en annan produkt”.
Kravet är att ”bakom varje val av en sådan modul skall det finns ett klart fastställt syfte”.

12 syften med modulindelning:
* Gemensam för många produkter
* Återanvändning
* Varierande specifikation
* Teknisk utveckling
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* Ny teknologi på vissa områden
* Varierande utseende
* Utnyttja befintliga styrkor
* Öka kvaliteten
* Strategiska leverantörer
* Förbättra service/underhåll
* Modernisering/uppgradering
* Underlätta skrotning

Företagets modulindelning ska leda till sänkning av produktkostnaden, reduktion av antal 
artiklar, hålla begränsad projektkostnad och projekttid. 
Nulägesskäl är miljökrav, höga produktkostnader och behov av produktutveckling utav den 
tunga vältplattformen, CC. 

Dimensioner
Företaget standardiserar valda modulers gränssnitt och dimensionerar upp storleken utefter 
användningsbehov. När komponenten blir för uppdimensionerad delas modulen upp i mindre 
bitar. 

Gränssnitt
”Gränssnitt är förbindelsen, kopplingen, kontakten etc. med andra moduler eller 
omgivningen”, för en given modul kan yttre mått, prestanda, form, färg m.m. variera, men 
gränssnittet måste alltid stå fast”. Detta innebär även att modulen behåller fastställda 
gränssnitt med tiden trots att den utvecklas! 

6 olika typer av gränssnitt:
* Fastsättning, ytor.
* Överföring av energi, krafter och hållbarhet.
* Styrning och kommunikation, el, kontakter.
* Fysisk utbredning (storlek), hur stor plats får tas?
* Fältpåverkan, radio och magnetism.
* Miljöpåverkan, buller och avgaser.

Referenspunkter
Den referenspunkt som används är nollpunkten i CAD-systemet, vilket alla konstruktioner 
utgår ifrån. 

Systembygge och sidomontering
Sidomontering sker av midjedelen, hytten och valsarna.

Artikelflora
En begränsning av artikelfloran sker genom att standardisera lika delar oavsett deras slutliga 
placering. Artikelsystemet är indelat i artikelklasser: 001-002-01.
001-, beskriver delsystem så som hytten. -002-, visar den använda modulen, gränssnittet och 
-01 visar vilken modulvariant som används.
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4.3.3 Scania Södertälje, 2006-05-08
Observation
Observation har skett vid företagsbesök på Scania i Södertälje. 
Dagens situation hos företag är oftast så att man inom organisationen enbart tittar på 
kostnaderna, vanligen även att produkten måste bära sina egna kostnader oavsett om andra 
produkter eller produktgrupper går bättre. 
Scanias filosofi är att utöver kostnader för förändringar måste företaget även se till kommande 
intäkter som utveckling kan bidra till. För att en modularisering ska fungera måste företagets 
synsätt pendla mellan standardisering av produkter och komponenter och skräddarsydda 
produkter för bra kundbemötande.

Fig.4.3 Scanias balansmodell för modularisering.

Beroende på vilket synsätt som används beräknas både kostnader och intäkter. 
Det är också viktigt med ett totalt synsätt, att varje produkt inte alltid klarar av att bära sin 
egen kostnad, medan en annan produkt går tillräckligt bra för att jämna ut detta.

Som företagare bör man hålla reda på de bra intäkterna (se figur 4.4) och vad som påverkar 
dem. De goda intäkterna nås i förhållandet mellan antalet varianter företaget kan uppnå, 
utifrån ett sparsamt antal artiklar. 

Målet för ett företag som vill uppnå hög effektivitet är att kunna producera ett stort antal 
varianter som lätt går att anpassa utefter kundens behov och önskemål, samtidigt som ett 
begränsat antal modulartiklar krävs.
Enligt Scania är det en ”dödssynd” att skaffa sig ett förhållande med få varianter och många 
artiklar, samtidigt som det är svårt för ett företag i utveckling att hålla nere artikelfloran.

Dagen företag strävar vanligen efter en hög variansgrad, medan antalet artiklar varierar.
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Fig.4.4 Scanias målmodell för goda intäkter.

1. Många varianter och få artiklar = framgångsrik modularisering.
2. Många varianter och många artiklar = höga artikelkostnader, men kundanpassat.
3. Få varianter och få artiklar = lägre artikelkostnader och låg kundanpassning.
4. Få varianter och många artiklar = höga artikelkostnader och låg kundanpassning.

Scania rör sig mellan område 1 och 2, med målet att nå och hålla sig inom område 1. 
Område 4 är uteslutet för de flesta företag!

Intervju
Intervju med Anders Lundström, Head of Feasibility Studies, Vehicle Definition:

Modulindelning
På Scania lastbilar i Södertälje används inte ordet modul i sig i produktuppbyggnaden och 
någon definition finns ej.
Modulindelningen började på 1940-talet då motorer modulindelades och kunde kombineras 
genom att likadana kolvar och cylindrar användes till flera olika motormodeller.
På Scanias lastbils och bussmotorer är idag förbränningsrummet för de olika motorerna 
standardiserad och motorprogrammet är modulariserat.
Administrativt sett skall en person kunna samma funktion på respektive modell.
Scania har en stark linjeorganisation, där projektledarna ej är starka utan snarare anses vara 
projektkoordinatörer då deras inflytande gällande stora förändringar är starkt begränsad.

Gränssnitt
Gränssnitt på Scania definieras som, kontaktgränssnitt, utrymmesgränssnitt samt 
informationsgränssnitt.
Kontaktgränssnitt definierar placering och standard för alla komponenter, kontakter och 
anslutningar för hela lastbilen. Exempelvis delar motorerna samma komponenter och har 
standardiserade gränssnitt för infästning i chassiet trots olika storlek och utseende.
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Utrymmesgränssnittet är till för att de toleranser som ska finnas när artiklar monteras i ramen 
efterföljs. Eftersom många rörliga delar ska ha utrymme och olika skjuvningar kan uppstå vid 
kraftig belastning måste ett visst utrymme finnas för att skador på diverse utrustning såsom 
exempelvis hydraultankar ej uppstår. Behovet av utrymmesgränssnitt blev extra tydligt när 
CAD-programmen fick sitt genombrott och ritningarna gick att zooma vilket ledde till att 
uppfattningen om utrymmena lätt förvrängdes.
Informationsgränssnittet styr IT funktionerna och säkerställer att all elektronik fungerar som 
den skall och rätt signaler skickas vid rätt tillfälle till rätt plats. Exempelvis signaler från 
temperaturgivare eller ABS-sensorer. Samtidigt är signalerna till fordonets förare 
standardiserade så att en säkrare förarmiljö uppnås då chaufförer hamnar i en bekant ”IT-
miljö” då de byter fordon.

Motorerna delar samma komponenter och har standardiserade gränssnitt för infästning i 
chassiet trots olika storlek och utseende.

Referenspunkter
Den huvudsakliga referenspunkt som finns är den nollpunkt som alla CAD-ritningar utgår 
ifrån. Sidobalken i den standardram som används till alla lastbilsmodeller är fördefinierad 
med hål för alla infästningar och kontakter som finns och dessa hål kan också definieras som 
referenspunkter då dessa styr placeringen av de komponenter som skall monteras.

Dimensioner
Allt är dimensionerat utifrån existerandet prestandabehov, och en mall med prestandasteg om 
30 % används.
Ramarna för de olika lastbilsmodellerna är lika förutom differentierade tvärbalkar och olika 
godstjocklek beroende på det prestandabehov som beskrivits ovan.
Scania lastbilar har en undre storleksbegränsning på sina lastbilsmodeller på 16 ton, detta på 
grund av att en mindre lastbilsmodell hade krävt en omfattande modifiering av ramen eller en 
helt ny ram vilket hade skapat höjda tillverkningskostnader.

Systembygge och sidomontering
Motor, hytt, elektronik sidomonteras och monteras därefter snabbt i slutmonteringslinan. 
Ledtiden i slutlinan är 8 timmar och denna line styr systemblocken.

Artikelflora
Scania eftersträvar att hela tiden ha en så liten artikelflora som möjligt genom att hålla en stor 
bakåt och framåtkompatibilitet på sina artiklar vid produktutveckling.
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5. Resultat

5.1 Teorisammanställning
En förutsättning för utveckling och förändring i ett företag kräver att nuläget för befintlig 
produkt och produktion fastställs, till exempel med hjälp av en situationsanalys. 
Innan ett förändringsarbete påbörjas kan de berörda sätta sig in i utvecklingstänkandet, hur 
omformning av en produkt och utveckling av produktionen i allmänhet kan gå till, med 
tyngdpunkt på utvärdering och uppföljning av den genomförda förändringen eller 
utvecklingen. 

Vid utveckling av ett produktionssystem nämns oftast ord som modularisering, 
dimensionering, gränssnitt, referenspunkter, systembygge och minimering av artikelfloran.
Många företag strävar efter att minska sin artikelflora. En teknik som bland annat har målet att 
reducera artiklar är modulindelning. 
Idén bakom modularisering är att ”skapa en slutprodukt som består av en kombination av på 
förhand givna delsystem eller byggblock, så kallade moduler” (Olhager, 2000) och ska ge 
produktionen samma produktionsekonomiska fördelar och säkerhet som 
komponentstandardisering och standardisering av slutprodukt, men med färre eller helt 
eliminerade nackdelar och problem. 

Det finns två olika sätt att modularisera. De kvalitativa modulerna innehåller olika egenskaper 
och fyller olika funktioner, medan de kvantitativa har samma egenskaper och kan kombineras 
ihop efter önskat behov. Olhager (2000) delar även in modulerna i två olika modulariserings 
metodiker, de moduler som bidrar till gemenskap mellan olika produkter/modeller och de 
moduler som skapar variantmöjligheter och smidig kundanpassning.

Vid konstruktionsarbete bör företaget/projektgruppen tänka på att anpassa modulgränserna 
(gränssnitten), bryta ner de delar med lång leveranstid till mindre delar som kan förrådshållas, 
samt generalisera moduler med lång leveranstid, så att basmoduler kan användas eller skapas 
mot prognos i form av variantmoduler. 

Hur väljer man då rätt modulindelning? Det är inte alltid självklart vilka delar på en produkt 
som ska bli moduler eller var i produktionssystemet som modularisering ska ske, men i boken 
Modulindela produkter (Erixon, m.fl. 1997) beskrivs en hjälpprocess innehållande fem steg. 

1. Analysera verksamheten och sortimentet utifrån kundförväntningar och 
konkurrensläge med hjälp av QFD, Quality Function Deployment.

2. Upprätta sedan en funktionsstruktur och val av tekniska lösningar för respektive 
funktion, med utgångspunkt från uppställda tillverkningsmål.

3. Identifiera möjliga moduler och öka integrationstänkandet med hjälp av MIM, Modul-
Indikations-Matris.

4. Utvärdera de framtagna förslagen på modulindelning.
5. Ta fram en prototyp eller detaljkonstruktion av respektive modul.

En välplanerad modulindelning kräver i sin tur ett konkurrenskraftigt tillverkningssystem. 
Systemet ska snabbt kunna svara på förändring av produkten samtidigt som det bibehåller hög
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och säker kvalitet, producerar med korta ledtider och utnyttjar och utvecklar personalens 
kompetens (Erixon, m.fl. 1997).
Förutsättningen för successiv utveckling av produktionssystemet är enligt Erixon, m.fl. (1997) 
att det finns en modulindelad produkt, målstyrda grupper, en produktplan och tillgänglig 
utvecklingsyta. Ett standardiserat gränssnitt mellan de olika modulområdena skapar även 
möjlighet till utveckling inom varje enskilt område utan att påverka närliggande områden.

För att får en verklighetsbild av modulindelning kan så kallade konkurrensanalyser utföras. 
Analysmetoden benchmarking syftar till att jämföra arbetsmetoder och processer, liksom 
jämförelse av framgångsfaktorer, individer och organisationsstrukturer. Analysresultatet ska 
ge svar på varför en annan organisation är bättre och hur de uppnår den bättre positionen. 

5.2 Empirisammanställning 
Enligt Volvos egen definition är ”ramstyrda dumprar ett modernt koncept utvecklat av Volvo 
för transporter av stora materialvolymer i svårframkomlig terräng”. 
Produkten i sig består av två större delar, dragaren och vagnen. Respektive del är uppbyggd på 
en svetsad ram vilket också utger grunden i monteringslinorna. Delarna sammanlänkas i sin 
tur genom drivaxeln som ger dumpern en ledstyrning. 
Produkten kan beskrivas som ett sexhjuligt terränggående lastfordon. Hjulaxlarna består av en 
3-punktsupphängning och gör dumpern till ett starkt, flexibelt och driftsäkert fordon 
oberoende av underlag.

Dagens produkt är indelad i fyra grundmodeller utefter vilken lastkapacitet i ton som den 
klarar av. 
De vanligaste likheterna mellan modellerna är hytt, centralblock, motorfäste, behållare för 
kylarvatten, fläktar och motorkylning samt fördelningsväxellåda. Utöver det finns det 
komponenter som är lika med få dimensionsvarianter. 
De olika sätten att bygga upp grundramarna förhindrar mycket utav modulindelningen.

Företagets synsätt på den framtida produkten kan delas in på mikro- och makronivå. Där 
mikronivå är modulindelning av befintliga delar och kommande komponenter i produkten, 
medan makronivå behandlar framtida möjligheter för den totala produkten att anpassa sig efter 
kundens behov och användningsområde.
Produktionen sker idag på två taktade u-liner, en för de två lättare modellerna och en för de 
två tyngre.

Modulindelning:
Volvo
Inom Volvokoncernen har modulindelning varit ett framtida produktkonstruktionssätt. En 
ständigt ökande marknad samtidigt som konkurrenterna blir fler, efterfrågar företaget en 
smidigare och mer lättanpassad produktion.

Dagens produkt består av två grundramar med olika konstruktionsutformning som i framtiden 
kommer kräva en likhet för att kunna möta kundönskemål.
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Volvo använder idag standardiserade komponenter som är användbara i flera eller alla 
produktmodeller, så som hytt, centralblock, motorfästen, olika dimensioner av t.ex. 
styrcylindrarna och hjulaxlar.

ITT Flygt
ITT Flygt inledde arbetet med modulindelning när företaget datoriserades. Företaget bygger 
sina produkter utifrån en identitetspyramid uppdelad i fem steg. Där steg fem, grunden bygger 
på artikelnummer. Här samlas alla artikelnummer som produkten skall bestå av utifrån 
kundens behov. I nästa steg får produkten en leveranskod innan den går vidare till det tredje 
steget där man konkretiserar vilka moduler produkten består av beroende på hur artiklarna 
kombineras till moduler. Detta styrs genom ett lämplighetsregister som bygger på lämplighet, 
krav, behov och förbud vilket eliminerar risken för felaktiga komponenter.
I steg två får produkten en produktkod som beskriver vad det är för produkt, hur den är 
uppbyggd och när den är byggd. I steg ett tilldelas produkten en försäljningskod som är ett ID-
nr för försäljaren så att denne lätt kan identifiera produkterna i sitt sortiment.

Företagets definition av en modul är ”alla artiklar som passar i mer än en produkt”. 
Produkterna består av moduldelar som är standardiserade grundartiklar i olika dimensioner 
beroende på produktmodell.

Dynapac
Valet att modulindela sina produkter bygger på kommande strängare miljökrav, behov av 
produktutveckling samt krav på sänkning av produktionskostnader.
För att uppnå ett väl integrerat resultat har ett nära samarbete skett mellan berörda avdelningar 
genom en tvärfunktionell oberoende projektgrupp med gemensam placering.
En prototyp har tagits fram vars ritningar är uppdelade utifrån funktion och modul. 
Sammanställningsritningarna innehåller inga detaljer, utan detaljnivån uppnås först på de 
separata modulritningarna.
Definitionen av modul hos Dynapac är: ”Med modularisering menas en nedbrytning av en viss 
produkt i flera mindre byggblock (moduler) där varje modul har ett eller flera klart definierade 
gränssnitt som inte ändras även om samma modul också används i en annan produkt”.

Scania
Ordet modul används inte i produktuppbyggnaden och någon definition finns ej.
På Scanias lastbils- och bussmotorer är idag förbränningsrummet standardiserat och 
motorprogrammet modulariserat. Ur administrativ synvinkel skall en person kunna samma 
funktion på respektive modell. 
En stark linjeorganisation tillämpas där projektledare har en svag position och snarare anses 
vara projektkoordinatörer.
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Gränssnitt
Volvo
Gränssnitt används av företaget för att underlätta och minimera problem samt tidskrävande 
justering vid montering. En av de viktigare gränssnitten sitter på hjulaxlarna.

ITT Flygt
ITT Flygts definition på gränssnitt är de punkter och mått som måste finnas med i alla 
produktkonstruktioner. Dessa punkter är placeringen för inre och yttre tätning, motorn samt 
placeringen av kabelinförseln.

Dynapac
Valda modulers gränssnitt standardiseras och dimensioneras utifrån användningsbehov. När 
överdimensionering uppstår delas modulen upp i mindre delar.
Gränssnitt definieras som förbindelsen, kopplingen, kontakten etc. med andra moduler eller 
omgivningen”. 
En given modul kan förändras med avseende på yttre mått, prestanda, form, färg m.m. men 
gränssnitten står alltid fast.

Scania
Gränssnitt definieras som kontaktgränssnitt, utrymmesgränssnitt samt informationsgränssnitt. 
Kontaktgränssnitt beskriver placering och standard för komponenter, kontakter, och 
anslutningar. Utrymmesgränssnitt preciserar de toleranser som måste finnas för att montering 
och användning skall kunna ske i praktiken. Informationsgränssnittet säkerställer att all 
elektronik och alla IT-funktioner fungerar ihop och förmedlar rätt signaler från exempelvis 
sensorer. Informationsgränssnittet styr också de signaler som kommunicerar med föraren.

Referenspunkter
Volvo
Referenspunkter är något som vanligen används hos företag som monterar produkter där 
perfekta kopplingar mellan kontaktytor är viktigt. Dock finns det olika sätt att skapa 
referenspunkter, Volvo använder sig av den nollpunkt som finns i CAD-systemet och 
konstruerar komponenterna utefter det. Man använder även knaster vid svetsning som 
fungerar som fixturbundna gränssnitt. Volvo vill i framtiden ha mer referenspunkter.

ITT Flygt
Pumphuset används som en styrande referens för hela pumpen. Punkter är borrade hål, linjer, 
skåror och gjutna mönster som följs vid monteringen. Samtidigt är artiklarna konstruerade så 
att de i sig begränsar alternativa monteringssätt.

Dynapac
Den referenspunkt som används är nollpunkten i CAD-systemet, vilket alla konstruktioner 
utgår ifrån. 
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Scania
I huvudsak definieras referenspunkt som det origo som styr alla CAD-ritningar. 
Sidobalken i den standardram som alla lastbilsmodeller bygger på är fördefinierad med hål för 
alla kontakter och infästningar och styr därigenom placeringen av komponenterna varför dessa 
också anges som referenspunkter.

Dimensioner
Volvo
Dimensionering är på Volvo ett vanligt sätt att anpassa komponenter och delsystem till olika 
hållfasthets- och säkerhetskrav. Komponenter som fungerat bra i en produkt utvärderas och 
dimensioneras till passande krav. Företaget använder egna last- och styrmodeller för att 
underlätta och hjälpa till med beräkning av lastkapacitet innan komponenter eller delsystem 
tillverkats.   

ITT Flygt
ITT Flygts produkter bygger på standardiserade komponenter dimensionerade utefter behov 
och användningsområde.

Dynapac
Valda modulers gränssnitt standardiseras och dimensioneras utifrån användningsbehov. När 
överdimensionering uppstår bryts modulen ner i mindre bitar.

Scania
Prestandabehovet styr dimensioneringen utifrån en mall med prestandasteg om 30 %
Scanias lastbilsmodeller bygger på en grundram där det enda som skiljer mellan modellerna är 
tvärbalkarna och ramens godstjocklek.

Systembygge och sidomontering
Volvo
Sidomontering och förmontering av delsystem är vanligt inom företaget och görs för att korta 
tiderna i slutmonteringen samt få bort de flaskhalsar som möjligen kan bildas vid för mycket 
montering i linan. Delsystem som förmonteras idag är bland annat hytten. 

ITT Flygt
Motorn sidomonteras och tätningen köps in som en hel komponent färdigmonterad från extern 
leverantör.

Dynapac
Midjedelen, hytten och valsarna sidomonteras.

Scania
Motor, hytt och elektronik sidomonteras parallellt med slutmonteringen.
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Artikelflora
Volvo
Vad ett artikelnummer egentligen kostar kan vara svårt att beräkna, något som inte bara Volvo 
har problem med. Detta på grund av den tid det kräver. Vanligen bör avdelningarna sätta upp 
ett artikelkrav med en minskning i procent som ska försöka hållas.

ITT Flygt
Artikelfloran är hög eftersom produkterna har en lång livslängd som kräver reservdelstillgång, 
samtidigt som en stor mängd produktvarianter erbjuds slutkunden.

Dynapac
Artikelfloran begränsas genom standardisering av lika delar oavsett slutlig placering. 
En indelning av artikelsystemet sker i klasser bestående av delsystem, moduler och gränssnitt 
samt vilken modulvariant som används.

Scania
Artikelfloran eftersträvas att hållas så låg som möjligt genom att en stor bakåt och 
framåtkompatibilitet upprätthålls.
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6. Analys

6.1 Modulindelning
Teorin beskriver modulindelningen som en indelning av en produkt i byggblock med 
fastställda gränssnitt, driven av valda företagsspecifika skäl. I själva verket benämns de 
verkliga moduler inom ett företag oftast som en komponent eller delsystem med möjligheten 
att kunna användas i fler än en produkt eller modell och är oftast standardiserad. 
Komponenten eller delsystemet konstrueras på olika sätt, men behåller alltid samma 
gränssnitt. Det krävs dock ett större antal moduler som i sin tur skapar förutsättningar för 
företaget för att produkten skall anses vara modulindelad. 

Erixon, m.fl. (2004) betonar betydelsen av definitioner, medan Scania som av många anses 
vara ett av det främsta företagen inom modulproduktion själva inte har någon fast definition 
på ordet eller metoden, på grund av risken för att skapa onödiga gränser för sig själva.

Ett företag som länge arbetat med tankesättet är ITT Flygt, vars pumpar monteras ihop av 
standardiserade moduldelar. Precis som teorin beskriver monteras moduler ihop för att skapa 
olika slutprodukter, dock arbetar inte Flygt enbart med att minska artikelfloran då 
produktlivslängden för pumparna kräver stora reservlager.

Marknadens fortsatta utveckling och den ständiga tillväxten av konkurrenter har fått företag 
som Volvo och Dynapac att intressera sig för det modulindelade produktionssättet. 

6.2 Gränssnitt
Gränssnitt definieras enligt teorin som en väldefinierad och formellt beskriven kontaktyta 
mellan två system eller enheter. 
Det är av stor vikt att företag som vill hålla sig i frontlinjen inom den tillverkande industrin 
använder sig av gränssnitt. Gränssnitten bidrar till enklare och snabbare montering av 
komponenter då risken för felaktigt montage minimeras eller elimineras helt.
ITT Flygt använder sig av gränssnitt i form av markeringar och mått som måste finnas med i 
alla produktkonstruktioner. Dessa punkter definierar exempelvis placeringen av pumpens 
tätning, eller kabelinförseln i pumphuset som är likadan på alla pumpar.
Scania har brutit ner begreppet gränssnitt i tre beståndsdelar, kontakt-, utrymmes-, samt 
informationsgränssnitt. Scania definierar härigenom inte gränssnitt bara som en kontaktyta 
mellan två enheter utan också som ett referenssystem för IT-funktioner och toleranser i 
monteringen.
De gränssnitt som Volvo använder sig av idag, i form av satta mått underlättar sidomontering 
av exempelvis inköpta komponenter. Gränssnitt måste i framtiden få en större betydelse som 
referens vid användandet av moduler i produktionen oavsett om komponenten är tillverkad på 
plats eller köps in utifrån. Gränssnittet skall definiera modulens kontakt med omvärlden och 
ge de ramar som komponenten kan utvecklas inom. Dynapac betonar vikten av att använda 
gränssnitt vid modulindelning då modulen i sig kan förändras och utvecklas medan 
gränssnitten kvarstår. På detta sätt kan en stor bakåt- och framåtkompatibilitet uppnås vilket 
underlättar produktutveckling.
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6.3 Referenspunkter
Referenspunkter beskrivs av teorin som fasta utgångspunkter för beräkning och bedömning.
Volvo och Dynapac använder sig av CAD-systemets nollpunkt medan ITT Flygt använder sig 
av hål, linjer och gjutna mönster i godset samtidigt som en del av komponenterna konstrueras 
med begränsade monteringssätt.
Volvo använder sig vid svetsningen av sina komponenter fixturbundna gränssnitt i form av 
knaster för att underlätta inpassning. Med hjälp av referenspunkter underlättas montering 
samtidigt som behovet av justering minimeras.

6.4 Dimensioner
Enligt teorin beskrivs dimensioner som fastställande av de dimensioner eller den kapacitet 
som en byggnads – eller maskindel, väg eller ett kommunikationsmedel bör ha med hänsyn till
givna normer och ställda krav. Volvo använder ett referenssystem bestående av sparade 
lastdata från verkliga fall. Konstruktörerna använder sig av dessa data vid dimensioneringen 
av nya komponenter vilket eliminerar behovet att konstruera produkterna innan 
lastkapaciteten testas. 
ITT Flygt och Scania använder sig av standardiserade komponenter dimensionerade utefter 
behov och användningsområde. Scania utgår dock från en prestandamall med steg om 30 % 
för dimensionering av sina komponenter med avseende på hållfasthet. Även Dynapac 
dimensionerar standardiserade komponenter. Då dimensioneringen inte kan möta kraven på 
hållfasthet delas komponenten upp i mindre delar.

6.5 Systembygge och sidomontering
Förmontering eller blockmontering av mindre system vid sidan av huvudlinjen, samt inköp av 
färdiga delsystem. De undersökta företagen använder sig alla av förmontering eller 
sidomontering av komplexa delsystem för att korta ner ledtiden i slutmonteringen. ITT Flygt 
köper in pumptätningen från ett externt företag och sidomonterar motorn som sedan snabbt 
kan lyftas på plats i pumpen. Dynapac sidomonterar större komponenter såsom midjedelen, 
hytten och valsarna. Även Scania sidomonterar hytt samt motor och elektronik för att få ett 
snabbare flöde i huvudlinan.
Hos Volvo styrs valet av sidomontering av de processer och komponenter som skapar 
flaskhalsar. 

6.6 Artikelflora
Företag idag måste se vikten den kostnadsbesparing som uppnås genom minskning av 
artikelfloran. Enligt teorin finns det olika sätt att reducera antalet artiklar beroende på vilken 
nivå i företaget som behandlas. Artikelflora kopplat till produktsortiment och produktvarianter 
kan minskas med hjälp av modularisering, då fler produktvarianter delar på samma artiklar.
Dynapac begränsar sin artikelflora genom standardisering av liknande komponenter oavsett 
slutlig placering. Artikelsystemet delas in i delsystem, moduler och gränssnitt.
Scania eftersträvar en stor bakåt och framåtkompatibilitet för att uppnå en mindre artikelflora.
Volvo har liksom de flesta företag svårt att beräkna artikelfloran och kostnaden för denna då 
en sådan beräkning är tidskrävande.
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7. Diskussion 

7.1 Förstudien 
En förstudie skall ge en objektiv bild av den nuvarande företagssituationen för att säkerställa 
nuläget och skapa en förståelse samt en detaljerad överblick av existerande förutsättningar.
Situationsanalysen på Volvo CE i Braås gav förståelse för dagens produkt och produktion 
samt förutsättningar i form av existerande möjligheter, hot, styrkor och svagheter vilket kom 
att ligga till grund för det fortsatta arbetet i form av jämförelse mellan Volvo och de besökta 
benchmarkingföretagen. 

Dagens produktion är begränsad på grund av grundkonstruktionerna som består av en lätt och 
en tung modellserie. De respektive modellserierna är strängt standardiserade vilket inte skapar 
de förutsättningar för kundanpassning som företaget önskar uppnå. Många av komponenterna 
har idag likartad konstruktion mellan de olika modellerna men avsaknaden av gränssnitt och 
referenspunkter försvårar utvecklingen mot en modulindelad produkt.

Projektgruppens begränsade sakkunskap inom området anläggningsmaskiner kan ha försvårat 
arbetet samtidigt som det kan ha varit till hjälp eftersom processerna och produkten har setts 
ur en utomståendes synvinkel och därför inte begränsats av företagsanda och tidigare 
produktkännedom. 

7.2 Benchmarkingen
Benchmarking skall ge svar på varför en annan organisation är bättre och hur de uppnår den 
bättre positionen.
Den genomförda benchmarkingen i extern icke konkurrensinriktad form har behandlat tre 
företag, ITT Flygt  i Emmaboda, Dynapac i Karlskrona och Scania i Södertälje.
Beroende på valet av företag både vidgas och begränsas den information som insamlas. 

En benchmarking består inte enbart av ett besök på ett främmande företag och datainsamling 
utan löper över en längre tidshorisont där insamlad data skall analyseras med avseende på 
prestandaskillnader, vartefter en handlingsplan skall förberedas och implementeras. De 
applicerade teorierna skall sedan utnyttjas på bästa sätt och vara föremål för kontinuerlig 
uppföljning som ett led i utvecklingsarbetet. 
De tre utvalda företagen befinner sig inom skilda branschområden och arbetar alla med olika 
form av modulindelning.

ITT Flygt eftersträvar en hög grad av kundanpassning och ett stort antal produktvarianter utan 
att låta sig begränsas av antalet artiklar. Modularisering för ITT Flygt är att produkternas 
uppbyggnad ska vara likadan över modellgränserna, med andra ord så ska en reparatör känna 
igen sig oavsett vilken produkt denne än jobbar med. 

Dynapac vars verksamhet ligger närmast Volvos, arbetar med en strukturerad 
moduluppbyggnad av sina produkter. Dynapac ser modularisering som en möjlighet att skapa 
en större variantflora och en större möjlighet till kundanpassning samtidigt som mängden 
artiklar begränsas.
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Scania är det företag bland de besökta som arbetat längst med modulindelning, redan på 1940-
talet användes outtalad modularisering inom uppbyggnaden av motorer.
Scania använder inte ordet modul i sig utan talar om en balans mellan standardiserade 
komponenter och skräddarsydda produkter. Scania jobbar med en stark linjeorganisation där 
projektledarna för produktutvecklingen är starkt begränsade. Standardiserade gränssnitt styr 
arbetet och produktutformning får endast ske inom dessa ramar.

Benchmarkingen visar att modulindelning inte är en konkret process som är direkt applicerbar 
från företag till företag utan kräver anpassning beroende på bransch, produkt och målsättning.
Dynapacs tillvägagångssätt för modulindelning är det alternativ som ligger närmast till hands 
för Volvo. Genom att använda Dynapacs metod som exempel är det möjligt att ta fram en 
handlingsplan för Volvos fortsatta arbete utifrån det egna företagets kriterier och mål.

7.3 Produkt- och produktionsutveckling
För att uppnå modularisering i den grad som eftersträvas krävs förändring, antingen genom 
helt nya komponenter eller omformning av befintliga. Kan något i den befintliga produkten 
elimineras, kan standardiserade artiklar nyttjas i både lätta och tunga modellserien, kan olika 
vikter och storlekar dimensioneras för att passa alla modeller, skall nya material väljas och 
vilka material kan i så fall användas?

Det räcker inte enbart att utveckla produkten. Ett konkurrenskraftigt tillverkningssystem är 
mycket viktigt för att snabbt kunna svara mot förändringar av produkten, bibehålla den höga 
kvalitet som krävs samt behålla korta ledtider. För att förbli konkurrenskraftig krävs att 
systemet står under ständig förbättring och utveckling. Vid utveckling av produktionssystem 
förkommer oftast ord som modularisering, dimensionering, gränssnitt, referenspunkter, 
systembygge och sidomontering samt antalet artiklar som företaget använder.

Både gällande produkter och produktion bör företaget utvärdera och följa upp resultatet av 
förändringarna för att på så sätt lagra erfarenhet och information inför framtida studier.

7.4 Definitioner
Idén med modularisering är att skapa en slutprodukt som består av en kombination av på 
förhand givna delsystem eller byggblock.
ITT Flygts definition av moduler är artiklar som passar i mer än en produkt. Produkterna ska 
bestå av moduler som är standardiserade grundartiklar med olika dimensionering beroende på 
produktmodell.

Dynapac definierar modularisering som en nedbrytning av en viss produkt i flera byggblock 
(moduler) där varje modul har ett eller flera klart definierade gränssnitt som inte ändras även 
om samma modul också används i en annan produkt.
Scania motarbetar arbetsformen med definitioner eftersom det anses begränsa företagets 
kundanpassning.
Volvo har ännu inte skapat en egen definition även om företaget redan använder sig av 
liknande komponenter och delsystem för olika produktmodeller, samt dimensionerar 
komponenter efter behov.
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Företagens olika definitioner visar tydligt att det inte finns någon klar definition kring 
moduler och modulindelning utan dessa skapas efter företagens egna behov och syften.
Projektgruppen anser det vara viktigt för ett företag som nyligen påbörjat eller ska påbörja 
arbetet med modulindelning, att utarbeta en klar och tydlig definition för att skapa en 
gemensam tankegång. 
Samtidigt är det viktigt att ett tydligt och lättuppnåeligt mål finns uppsatt ihop med ett 
entydigt syfte som alla inom organisationen jobbar mot.

7.5 Modularisering
Möjligheterna med modulindelning är att skapa valmöjlighet för kunden till ett bra pris, 
samtidigt som tillverkningskostnaderna hålls nere. Som företag strävar man efter 
produktionsekonomiska fördelar och säkerhet, något som oftast nås genom 
komponentstandardisering eller standardisering av slutprodukt. Modularisering möjliggör 
valmöjligheter för kund och sänkning av tillverkningskostnader samtidigt som nackdelarna 
och osäkerheten kan bli lägre eller elimineras helt.

Även om mycket talar för modulindelning såsom kostnadsbesparingar i form av färre artiklar, 
kortare ledtid, lättare service och underhåll och underlättat kontrollarbete så finns det 
självklart nackdelar.
Exempelvis kan omfattande konstruktionsarbete bli olönsamt om företaget producerar ett för 
litet antal enheter i relation till variantfloran. Vid enstyckstillverkning eller då funktionella 
likheter mellan olika produkter är för stora kan gränssnittsutvecklingen bli för kostsam, vid 
optimering av produkter ur teknisk synvinkel kan modulindelning bli olönsam på grund av 
extrakostnader och om inte alla produkter innefattas i modulindelningen så kan förberedda 
gränssnitt bidra till onödiga kostnader.

7.5.1 Att välja rätt modulindelning
Modulindelning kan ske på olika sätt och det är av vikt att göra rätt från början för att uppnå 
det resultat som eftersträvas.
Att driva en process mot modulindelning är svårt och därför kan det vara bra att nyttja de 
hjälpmedel som teorin föreskriver. Vid val av rätt modulindelning beskrivs en process, 
Modular Function Deployment – MFD bestående av fem steg. För att nå den effektivitet som 
eftersträvas bör en utveckling av produktionen ske parallellt med modulutformningen av 
själva produkten. Den successiva processen att utveckla produktionssystem består av 3 steg.

Användandet av MFD förutsätter precis som benchmarkingen visar att det i förväg måste 
finns en klar definition för vad en modul står för och vilka mål som skall uppnås. Vidare skall 
ett klart syfte och en gemensamt ”tankesätt”, ett modultänkande ha skapats som grundar sig i 
syftet och samtidigt stödjer målet. För att underlätta arbetet bör en tvärfunktionell 
projektgrupp tillsättas där alla berörda parter finns representerade.

I MFD består det första steget av att företaget ska identifiera sitt marknadsläge med hjälp av 
en QFD. Verksamheten och sortimentet analyseras med avseende på produktegenskaper, 
kundkrav och konkurrenssituation. Denna analys ska ge hänvisning om hur nuvarande 
produktegenskaper möter dagens och framtiden marknadskrav.
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Projektgruppen anser att en kravspecifikation skall upprättas som ett mellansteg mellan de två 
första stegen för att ytterligare säkerställa vad som söks och underlätta det vidare arbetet. För 
exempel se bilaga 3.

Steg två består av upprättandet av en funktionsstruktur, val av tekniska lösningar och 
delfunktioner för att möta kraven som ställs upp under det första steget. Med all säkerhet 
uppkommer flera tekniska lösningsalternativ under arbetets gång vilka utvärderas med hjälp 
av en funktionsmatris. Se figur 3.4.

I det tredje steget skall möjliga moduler identifieras utifrån de tekniska lösningar som 
utvecklats. Med hjälp av en Modul-Indikations-Matris, MIM där de olika faktorerna som utgör 
grunden till modulindelningen – moduldrivarna jämförs med delfunktionerna för att 
bestämma vilka som har starkast förutsättningar att formas som moduler.

Steg fyra behandlar utvärdering av den föreslagna modulindelningen från de tidigare stegen så 
att projektgruppen skall kunna ta ställning till vilka alternativ som skall implementeras,
omarbetas eller tas bort helt och hållet. 

Det sista och femte steget är detaljkonsktruktion av respektive modul. Här 
konstruktionsanpassas varje modul med tyngdpunkt på funktion och användningsområde för 
att säkerställa det slutliga resultatet.

Den modulindelade produkten kräver ett konkurrenskraftigt tillverkningssystem. Detta system 
nås genom ett parallellt arbete där produktionen utvecklas kontinuerligt utifrån den 
modulindelade produkten och dess egenskaper. För att lättare driva utvecklingen bör en
monteringsöversikt upprättas. Därefter skall projektgruppen skapa en bild av det framtida 
tillverkningssystemet och slutligen sammanställa ett systemutvecklingsprogram. 
För exempel på monteringsöversikt se figur 3.5.

7.5.2 Vad är en modul för Volvo CE?
Konstruktion i form av för- eller sidomonterad komponent eller delsystem som kan appliceras 
på flera produktmodeller och skapa varianter genom fasta gränssnitt.

7.5.3 Varför bör ett företag modulindela?
För att uppnå bättre kundanpassning och större konkurrenskraft på en framtida marknad.

7.5.4 Tillvägagångssätt för modulindelning
Modulindelningsarbetet påbörjas genom att skapa en handlingsplan som är lätt att följa och 
utvärdera. Ett gemensamt modultänkande skall skapas inom företaget och de personer som
sitter med kunskapen och motivationen att genomföra modularbetet ska tas vara på. Fasta 
delmål som är möjliga att uppnå ska tas fram. Information från ”hela” företaget ska hämtas in, 
och varje steg som tas skall utvärderas och registreras. Företaget skall samtidigt utveckla 
samarbetet med den personal inom företaget som berörs av modulindelningen och produkten i 
framtiden.
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7.5.5 Förslag på framtida synsätt
Den framtida marknaden kräver snabb och kontinuerlig utveckling samtidigt som kraven på 
att hålla låga kostnader hela tiden ökar.
En ramstyrd dumper är idag en anläggningsmaskin som mestadels syns vid arbetsplatser där 
krav på terrängframkomlighet finns. Man skall inte stirra sig blind på det nuvarande spåret 
genom att se bakåt på det användningsområde dumprar alltid haft, utan man bör blicka framåt 
och i periferin fånga de konkurrensmöjligheter som ger företaget distansieringsmöjligheter.
På marknaden finns idag många konkurrenter och för att företaget i framtiden skall kunna 
behålla sin marknadsledande position krävs innovativa lösningar till låga kostnader med hjälp 
av minskad artikelflora och större antal varianter.
Detta kan uppnås genom modulindelning som skapar möjligheten till en balansgång mellan 
standardisering och skräddarsydda produkter. 
Detta skapar möjligheter att öka försprånget gentemot konkurrenterna. 

Fig.7.1 Modulariseringens balansakt.
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8. Slutsats

8.1 Slutsats
Skälet till att Volvo skall använda sig av modulindelning avseende produktionen av ramstyrda 
dumprar är för att uppnå bättre kundanpassning och större konkurrenskraft på en framtida 
marknad.
Ovan uppställda mål går ej att uppnå genom att följa en enkel plan. Utifrån teorin har vi 
skapat en handlingsplan för att underlätta arbetet med modulindelningen. Benchmarkingen har 
visat att modulindelning inte är ett okomplicerat arbete utan kräver ett brinnande engagemang 
för att uppnå målen. Varje enskilt företag måste individuellt definiera ordet modul och 
modulindelningens betydelse, gränssnitt, referenspunkter, dimensioner, systembygge samt 
betydelsen av artikelflora.
För att få en bra grund till att utveckla företagets potential och möjligheter krävs en förstudie 
av dagens tillverkning i kombination med benchmarking utförd på företag som redan arbetar 
med modulindelning. Utöver förstudier och modulindelning bör anpassningar och 
förberedande av generell produkt- och produktionsutveckling beaktas.

Val av moduler och förberedelse av tillverkningssystem sker i fem respektive tre steg, som 
enligt vår undersökning skall drygas ut och delas upp i fler lättöverskådliga samt nåbara mål 
och punkter. 

För ett företag som Volvo skall en modul definieras som ”konstruktion i form av för eller 
sidomonterad komponent eller delsystem som kan appliceras på flera produktmodeller och 
skapa varianter genom fasta gränssnitt”.

Det tillvägagångssätt som passar Volvo finns sammanställt i en handlingsplan. Denna plan 
skall vara lätt att följa och utvärdera och grundas i ett gemensamt modultänkande för företaget
(se punkt 8.2.1). 
Vi betonar vikten av fasta delmål och integration tvärfunktionellt genom hela företaget. 
Vidare krävs en kontinuerlig samverkan med den personal som berörs av modulindelningen 
och produkten i framtiden.
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8.2 Rekommendationer

8.2.1 Handlingsplan
1. Skapa en projektgrupp som sträcker sig över alla avdelningar och använd en projektledare
    som ”brinner” för ämnet.
2. Skapa en företagsdefinition för ”modul” och ”modulindelning”.
3. Definiera ett syfte med modulindelningen, med avseende på vad det bidrar till både ur 

kostnads- och intäktssynpunkt.
4. Ta fram mål och delmål för företaget.
5. Ta fram en lättförståelig presentation av ämnet och projektet för att lättare kunna

implementera ”modultänkandet” i hela företaget.
6. QFD, Quality Function Deployment, för kontroll av marknadens läge.
7. Upprätta kravspecifikation utifrån företagets förväntningar, behov och begränsningar.
8. Utvärdera den nuvarande produkten och ta fram exempel på tänkta val av moduler med 

befintliga hjälpmedel.
9. Upprätta funktionsstruktur och välj tekniska lösningar för respektive funktion.
10. Identifiera möjliga moduler med hjälp av en MIM, Modul-Indikations-Matris.
11. Utvärdera föreslagen modulindelning.
12. Detaljkonstruera respektive modul.
13. Skapa målstyrda grupper för en eller fler modulområden.
14. Utvärdera och utveckla produktionen i takt med modulframtagningen genom upprättande 

av tillverknings- och monteringsöversikt.
15. Skapa en bild av framtida system.
16. Sammanställ ett systemutvecklingsprogram.
17. Analysera och utvärdera arbetet kontinuerligt.

8.3 Kritik
Vi anser att de teoretiska modeller som finns att tillgå i dagens litteratur är bra beskrivna, men 
begränsade. Det verkliga arbetet för en modulindelad produktion och tillverkning är mycket 
mer komplicerad än så. Det bör betonas att modulindelningsmetod och arbetet kring ämnet är 
individuellt för varje företag och respektive produkt. 

8.4 Framtida studier
 Modulprocessen tar tid och måste få ta sin tid för att ge ett så bra resultat som möjligt.

 Samarbete med industriforskningsinstitutet IVF – Industriforskning och utveckling AB 
Ingvar Rask.

 Samarbete med konsultföretag såsom t.ex. Modular Management.



Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur 
ett produktionsperspektiv – Volvo CE AB i Braås.

Thomas Nagy, Johanna Skoog

56

9. Referenser

9.1 Litteratur

9.1.1 Facklitteratur
Almgren, H (1999): Pilot Production and Manufacturing Start-up in the Automotive Industry 

– Principles for improved performance, Doctoral Thesis, Department of Operations 
Management and Work Organisation. Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Andersen, Ib (1998): Den Uppenbara verkligheten. Studentlitteratur, Lund.

Andersson, John, Audell, Bert, Giertz, Erik, Reitberger, Göran (1992): Produktion– Strategier 
och metoder för effektivare tillverkning. Norstedts Juridik, Stockholm.

Bellgran, Monica, Säfsten, Kristina (2005): Produktionsutveckling. Studentlitteratur, Lund.

Coulter, Mary, Robbins, Stephen P (2005): Management. Pearson Education Inc., New Jersey.

Cross, Nigel (1993): Science and design methodology – a review, Research in Engineering 
Design, no.5, pp. 63-69.

Davidson, Bo, Patel, Runa (2003): Forskningsmetodikens grunder. Studentlitteratur, Lund.

Erixon, Gunnar, Erlander, Arne, von Yxkull, Alex, Östgren, Björn Mo (1997): Modulindela 
produkten. Förlagets AB Industrilitteratur, Stockholm.

Jansson, Tomas, Ljung, Lennart (2004): Projektledningsmetodik. Studentlitteratur, Lund.

Olhager, Jan (2000): Produktionsekonomi. Studentlitteratur, Lund.

Winter, Jenny (1992): Problemformulering, undersökning och rapport. Almquist & Wiksell, 
Stockholm.

9.1.2 Internet
www.expowera.com/mentor/marknadsforing/marknadsplan_nulagesanalys1.htm

(nulägesanalys) 2006-04-19, 10:30
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=186911 ,(gränssnitt) 2006-04-05, 19:13

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=257703&i_history=1, (modularisering) 
2006-05-01, 16:21.

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=153808&i_word=dimension, (dimension) 
2006-05-01, 16:17

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O283700&i_word=positivism, (Positivism) 
2006-05-01, 16:30

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O181796&i_word=hermeneutik, 
(Hermeneutik) 2006-05-01, 16:33



Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur 
ett produktionsperspektiv – Volvo CE AB i Braås.

Thomas Nagy, Johanna Skoog

57

9.2 Företagsinformation och kontaktpersoner

9.2.1 Volvo CE AB
Företagsbroschyr Volvo – ramstyrda dumprar

Företagspresentation Volvo Construction Equipment.

Modulindelning på makronivå, Arne Johansson

Modulindelning på mikronivå, Magnus Sandberg

9.2.2 Benchmarkingföretag 
ITT Flygt i Emmaboda, Kenneth Axelsson, Produkt- och projektsamordnare för tillverkning.
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och Ulf Hagström, Project Manager, Purchasing.

Scania i Södertälje, Anders Lundström, Head of Feasibility Studies, Vehicle Definition.
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HL BL Teknik, Joakim Carlborg, 0470-776632 / 
Jörgen Sjöstrand 0470-779698

2006-03-07

Approved by (dept, name, phone, location) Sign Date Valid

Receiver (dept, name, location)

Examensarbete: 
Moduluppbyggnad av ramstyrda dumprar ur ett produktions-
perspektiv - Volvo CE AB i Braås

1. Bakgrund
I en allt mer konkurrensutsatt marknad är kraven på en effektiv produktion ständigt ökande. 
Samtidigt som graden av kundanpassningar och kortare ledtider ställer högre krav på en 
flexibel produktionsprocess. För att möta dessa delvis motstridiga krav så krävs redan i 
utvecklingsfasen en strategi som bygger på en modulbaserad produktuppbyggnad.

2. Projektdefinition
VAD: 
 Ingående delar i projektet är följande:

 Framtagning av kravspecifikation för moduluppbyggnad av en ramstyrd dumper ur 
ett produktionsperspektiv.

 Omvärldsanalys för att hitta best practice. Nuläge – Framtid.
 Analys av teoretiska modeller och verktyg för moduluppbyggnad
 Framtagning av förslag till handlingsplan för en mer utvecklad modulstrategi

 Avgränsningar:
 Projektet ska inte avhandla moduluppbyggnad ur ett marknadsperspektiv.
 Projektet ska primärt riktas mot produktion i Braåsfabriken.
 IT infrastruktur (PDM / MPS system) uteslutes ur studien.

NÄR: 
 Total tid 10 veckor med start v.11och klart juni år 2006.
 Plats: Braås

HUR: 
 Förstudien bedrivs i form av ett examensarbete
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Projektspecifikation, forts.

Volvo Construction Equipment
Company name Type of document

Volvo Articulated Haulers AB
Name of document Issue Reg. No. Page

Beskrivning examensarbete-Moduluppbyggnad AH 59 (67)

VEM: 
 Examensarbetare: Johanna Skoog, Thomas Nagy
 Handledare Volvo Articulated Haulers: Jörgen Sjöstrand och Joakim Carlborg
Handledare Växjö Universitet:

 Material och logistik: 
 Ekonomi: 
 R&D:
 Volvo LV:

3. Samverkan
 Detta arbete är en del i Framtida produktions- /produktstrategier och ingår som en del i 

Manufacturing Technology Roadmap.
o XX
o XX

 Övriga punkter att beakta:
o XX
o XX

4. Redovisning
 Examensarbetet redovisas i skriftlig och muntlig form av examensarbetaren enligt 

uppgjord tidplan.

5. Sekretess
 Information som kan skada eller på annat sätt påverka företagets verksamhet får inte 

offentliggöras. Sekretessavtal upprättas i samband med projektstart.
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Mall för benchmarking

Benchmarking hos:
Företag:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Kontaktperson/personer:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Datum: Plats:

Modulindelning:
Definition, funktion, införande, resultat, val av modul, möjligheter, hot.

Gränssnitt:
Definition, funktion, val av gränssnitt och viktiga ytor, begränsningar.

Referenspunkter:
Definition, funktion, vilken sort används, betydelse, hur säkra är de, avgörande för placering. 

Dimensioner:
Användning?

Systembygge/sidomontering:
Hur mycket sker vid sidan om, effektivitet? utveckla eller avgränsa?

Artikelflora:
Observationer
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Kravspecifikation

MODULARISERING - Kravspecifikation
Allmänt

 Basfakta
o Orsaker till förändring
o Kontext

 Förväntningar
o Drivers
o Effekter & Konsekvenser

Verksamhetsöversikt
 Företaget

o Produkten
o Tillverkningen

Syfte, mål & tillvägagångssätt
 Vad vill vi uppnå, varför vill vi uppnå det och hur ska vi gå tillväga?

Krav på produkten
 Funktion
 Prestanda
 Utseende
 Tillverkning

Modultyp och Definition
 Val av tillvägagångssätt för modulindelning

o Skapa och dokumentera tydlig definition av begreppen modul och
modulindelning.

Inre och yttre gränssnitt
 Komponentgränssnitt
 Gränssnitt mellan produktvarianter
 Gränssnitt över produktgränser, gentemot övriga enheter inom VCE

Kvalitet, standarder & lagkrav
 Kvalitetskrav
 Kvalitetsstandard
 Kvalitetsnivå
 Emissionskrav 

Projektparametrar
 Projektgrupp

o Tvärfunktionalitet
 Projektdeltagare, inhyrda konsulter, inlånad personal från olika 

avdelningar/andra enheter inom VCE
 Projektkostnad
 Projekttid
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